SAB16JAN
Sábado
16 de Janeiro de 2021
Ano 45 • N.º 16235

Kz 45,00
Director: VÍCTOR SILVA
Adjuntos: CAETANO JÚNIOR e CÂNDIDO BESSA
www.jornaldeangola.co.ao

EXECUTIVO QUER EVITAR FRAUDES NO SISTEMA DA SEGURANÇA SOCIAL

NESTA EDIÇÃO

INSS deixa de receber dados
dos funcionários via manual

EM LUANDA
Bolsa de Diamantes
é aberta este ano
ECONOMIA • 25

MARIE NOELLE KOYARA

A partir de Abril, as empresas já não podem enviar os dados dos
seus funcionários ao Instituto Nacional de Segurança Social (INSS),
de forma manual, de modo a evitar fraudes no sistema. De acordo
com a ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança
Social, Teresa Rodrigues Dias, as empresas devem cumprir as

obrigações contributivas através da folha electrónica, que estará
disponível no portal do INSS, instituição que tem um registo de
183.665 contribuintes, 2.167.901 segurados e 147.942 pensionistas.
Ontem foi inaugurado, em Talatona, mais uma agência de grandes
contribuintes do Sistema de Protecção Social Obrigatório. ÚLTIMA • 32

OCUPAÇÃO ILEGAL

NACIONALISTA FOI ONTEM A ENTERRAR NO ALTO DAS CRUZES

Presidente homenagea Ludy Kissassunda

Enviada do Presidente
da RCA recebida pelo
Chefe de Estado
POLÍTICA • 3

POLÍTICA • 3

CÂMBIO
BCA e China Limitada
com taxas mais altas
ECONOMIA • 25

ESTADOS UNIDOS

DOMBELE BERNARDO | EDIÇÕES NOVEMBRO

Futuro de Donald Trump
passa pelo Senado e
tribunais

O Estado recuperou 705
residências ocupadas ilegalmente nas centralidades
de Luanda. A informação
foi dada pelo ministro do
Interior, Eugénio Laborinho, na inauguração das
instalações do Serviço de
Investigação Criminal, na
centralidade do Zango 5.
As operações conjuntas
dos órgãos de Justiça permitiram a detenção de 58
POLÍTICA • 3
cidadãos.

INDEPENDÊNCIA NACIONAL

ÚLTIMAS 24 HORAS

Três óbitos, 66 infecções e 112 recuperados

MUNDO • 23

Recuperadas
705 residências
nas centralidades

Reconhecida a coragem
dos antigos combatentes

DESTAQUE • 4 A 7

POLÍTICA • 3
CEDIDA

MANDATO NA UNIÃO AFRICANA

MILLER GOMES

Josefa Sacko aposta
na reforma agrária e na
auto-suficiência alimentar

“Os nossos atletas
têm um nível de vida
muito baixo”

POLÍTICA • 3

DESPORTO • 31

III TRIMESTRE DE 2020

Produto Interno Bruto
recuou 5,8 por cento
ECONOMIA • 25

AUTÁRQUICAS

UNITA quer eleições este ano
O maior partido da oposição em Angola, a UNITA
abriu, ontem, o ano político do partido, com o seu
líder a chamar à atenção,

SANTOS PEDRO | EDIÇÕES NOVEMBRO

para à necessidade de institucionalização, este ano,
das autarquias, além de
criticar a forma de combate à corrupção. POLÍTICA • 2

DR

KWENDA

30 mil famílias
vão ser apoiadas
Mais de 30 mil famílias,
das 42 mil previstas, estão
já cadastradas na província
do Cunene, para o Programa de Transferências
Sociais Monetárias
(Kwenda), no próximo
mês. Na fase piloto, que
decorreu em Julho passado, em 10 localidades
da comuna de Xangongo,
1.017 famílias beneficiaram de 254,3 milhões de
Kwanzas.
SOCIEDADE • 27

SELECÇÃO JOGA
AMANHÃ COM A CROÁCIA

Angola começa
Mundial com derrota
diante do Qatar
A Selecção Nacional de Andebol
perdeu ontem com o Qatar, por
25-30, na primeira jornada do Grupo
C da 27ª edição do Campeonato do
Mundo. Amanhã, a selecção joga
com a poderosa Croácia. DESPORTO • 28
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PROPOSTA DE LEI APROVADA NA GENERALIDADE

MESMO COM A COVID-19

LÍDER DA CASA-CE

JOÃO GOMES | EDIÇÕES NOVEMBRO

UNITA quer eleições
autárquicas este ano
Bernardino Manje

Proposta de Lei que represtina normas do Código de Processo Civil vai para a especialidade

Tribunais da Relação à
espera de repristinação
Há, no ordenamento jurídico angolano, a falta de normas
processuais civis que garantam o exercício do direito de
recurso dos tribunais comuns para os tribunais de relação
Gabriel Bunga
Os deputados à Assembleia
Nacional estão a criar as condições para a entrada em funcionamento dos Tribunais de
Relação de Luanda, Benguela
e Huíla, com a aprovação,
ontem, na generalidade, da
Proposta de Lei que Repristina
normas do Código do Processo
Civil revogadas em 1988.
A repristinação é o acto
jurídico legal que consiste
em recuperar normas que,
por alguma razão, tinham
sido revogadas, mas que, por
motivos da dinâmica do processo jurídico e legal, haja
necessidade de recuperá-las.
No segundo dia dos trabalhos da 4ª reunião plenária
extraordinária, sob orienta ç ã o d o P re s i d e n te d a
Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos
Santos, a proposta de Lei que
Repristina normas do Código
do Processo Civil revogados
em 1988 foi aprovada por

unanimidade (164 votos a
favor, nenhum contra e
nenhuma abstenção).
O passo seguinte, antes
da aprovação final, será a
discussão do diploma na
especialidade.
O Parlamento aprovou,
em 1988, a Lei do Sistema
Unificado de Justiça (nº 18/88,
de 21 de Dezembro), mas
com a aprovação, no mesmo
ano, da Lei 20/88, de 31 de
Dezembro, foi retirado do
Sistema Unificado de Justiça
o Tribunal da Relação, uma
herança do sistema colonial,
revogando, assim, normas
dos códigos do Processo Civil
e do Processo Penal.
Em 2015, foi aprovada a
Lei nº 2, de 2 de Fevereiro,
que reintroduziu, no sistema
jurídico angolano, os tribunais de Relação, que servem
de recurso aos tribunais de
primeira instância. Com a
previsão de entrada em funcionamento dos Tribunais
de Relação, constata-se a

falta de normas processuais
civis que garantam o exercício do direito de recurso
dos tribunais comuns para
os tribunais de relação.
O ministro da Justiça e dos
Direitos Humanos, que apresentou o diploma , disse que
é fundamental o resgate das
normas sobre o recurso para
os tribunais da Relação, numa
altura em que três deles (de
Luanda, Benguela e Lubango)
preparam-se para entrar em
funcionamento.
“Numa altura em que está
em curso o processo de aprovação do novo Código do
Processo Civil, corre-se o
risco de se ter um vazio legal
sobre regras do recurso judicial para os tribunais de relação”, alertou Francisco
Queiroz, para quem é esta a
razão para que se coloque a
necessidade de recuperar as
normas do Código do Processo Civil sobre o recurso
para os tribunais da Relação,
revogadas em 1988.

Debate sobre custas judiciais não foi pacífico
Ontem, os deputados discutiram e votaram, também na
generalidade, a Proposta de
Lei que Altera a Lei nº 9/05, de
17 de Agosto, sobre as Custas
Judiciais e Alçadas dos Tribunais.
O debate não foi pacífico, mas
o diploma acabou por ser aprovado, com 149 votos a favor, 14
abstenções e nenhum contra.
Os deputados divergiram
na necessidade de se equilibrar
entre os valores a estabelecer
para as custas judiciais numa
sociedade em que a esmagadora maioria da população é
pobre e quase que não tem
acesso à Justiça.

A maioria dos parlamentares
da oposição entende que a aprovação de valores altos para as
custas judiciais inibe os cidadãos
de exercer os direitos junto dos
tribunais e que “o sistema de
justiça fica elitizado, somente
para a minoria com dinheiro”.
O ministro da Justiça e Direitos Humanos rebateu esta tese,
afirmando que para as pessoas
com menos recursos financeiros o Estado garante a assistência judiciária, através da
Ordem dos Advogados de
Angola (OAA) que, para o efeito,
recebe, anualmente, um valor
do Orçamento Geral do Estado.

O deputado e jurista Lindo
Bernardo Tito, não integrante
de grupo parlamentar, replicou
a afirmação do ministro, dizendo
que o valor que a OAA recebe é
irrisório. Além disso, sublinhou
Lindo Tito, para o patrocínio
judiciário normalmente são indicados advogados estagiários.
Queiroz insistiu que há necessidade de se aprovar o diploma,
para actualizar o valor das custas
judiciais, face à perda do valor
aquisitivo do kwanza. “No início,
as custas judiciais foram definidas
num determinado valor, mas a
erosão fez com que esse valor
se tornasse irrisório”, sustentou.

A necessidade de institucionalização das autarquias,
críticas ao programa de combate à corrupção, realizado
pelo Executivo, e a reforma
da administração eleitoral
são as principais notas do
discurso do presidente da
UNITA, que marcou, ontem,
a abertura do ano político
do partido.
Num acto que coincidiu
com o 46º aniversário dos
Acordos de Alvor, Adalberto
Costa Júnior acusou o Executivo de, no ano passado,
ter-se escondido atrás da pandemia da Covid-19 para a não
realização das eleições autárquicas. Nas entrelinhas, defendeu que, este ano, a pandemia
não pode ser razão para o adiamento daquelas eleições.
Justificou o posicionamento com o facto de, no
ano passado, muitos países,
a maioria dos quais com
mai s infe ctado s do q ue
Angola, terem realizado eleições. “Em 2021, temos as
eleições no Uganda, na Etiópia e duas em Cabo Verde,
que terá, dia 18 de Abril, as
eleições legislativas, e, a 17
de Outubro, as presidenciais.
E Angola?”, questionou.
Adalberto Costa Júnior
parece ter dado a resposta à
sua pergunta quando, mais
adiante, afirmou: “os patriotas de Angola vão unir-se e
trabalhar juntos para que,
em 2021, conquistemos
direitos e qualidade de vida
e para que, em 2022, construamos uma ampla frente
democrática vencedora”.
Combate à corrupção
No acto, marcado com citações de alguns slogans do
fundador da UNITA, Jonas
Savimbi, o líder do partido
fez críticas à forma como
está a ser c onduzido o combate à corrupção em curso
no país.
Para o político, este programa não tem credibili-

dade porque, na sua óptica,
continua a evitar-se a realização de concursos públicos transparentes.
“Voltamos a apontar o
dedo ao abuso da contratação
pública por ajustes directos
e simplificados. Em qualquer
parte do mundo, esta prática
está enquadrada na promoção da corrupção”, sustentou
Adalberto Júnior, que pediu
ao Presidente da República
que “acabe com este vício
que tantos danos e prejuízos
acarreta ao país”.
Repatriamento de capitais
O presidente da UNITA minimizou, igualmente, o programa de repatriamento de
capitais, em curso no país,
afirmando que têm sido,
erradamente, apresentados
fundos como recuperação
de capitais, quando na verdade não o são. Para Adalberto Júnior, aquele programa
não está a trazer os resultados
esperados e desafiou a Procuradoria-Geral da República
a publicar os valores do repatriamento em espécie.
O também deputado
lamentou que o Regime
Extraordinário de Repatriamento Patrimonial, Lei prop o s t a p e l a U N I TA p a ra
promover o repatriamento
de capitais roubados e a recuperação de património, dentro e fora do país, tenha sido
rejeitada no Parlamento.
Para Adalberto Júnior,
esta lei continua a ser necessária ao país, pois “o que
existe hoje não está a trazer
resultados concretos. Tudo
é propaganda institucional”.
Relativamente à reforma
da administração eleitoral,
defendeu que haja paridade
na representação dos partidos políticos na Comissão
Nacional Eleitoral (CNE).
“Cada partido deverá ter
apenas um representante”,
sugeriu Adalberto Costa
Júnior, para quem o actual
modelo mina a transparência
dos processos eleitorais.

Secretário do partido
em Menongue está detido
Carlos Paulino | Menongue
O secretário municipal da
UNITA de Menongue, Estêvão
Tomás Lubungululu, foi detido,
ontem, pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), na província do Cuando Cubango,
por estar indiciado no crime
de burla por defraudação e falsificação de documentos para
a inserção de cidadãos na Caixa
Social das Forças Armadas
Angolanas (FAA).
Em declarações à imprensa,
o porta-voz do SIC, Paulo Dias
de Novais, explicou que Estevão
Lubungululu burlou mais de
300 cidadãos que pagaram,
cada um, 500 kwanzas, sob falsas promessas de serem inseridos como ex-militares da
UNITA na Caixa Social das FAA.

Paulo Dias de Novais disse
que o SIC vem registando denúncias deste tipo de crime, desde
Janeiro de 2020 e que só na
manhã de ontem foi possível
prender o principal autor, residente no Bairro Paz, arredores
da cidade de Menongue.
Segundo o porta-voz do
SIC, só o facto de um cidadão
cobrar dinheiro para empregar
alguém já constitui crime de
burla, não importando a quantia em causa.
Estêvão Lubungululu negou
as acusações e explicou que o
registo que estava a realizar em
diferentes localidades do Cuando
Cubango foi em obediência a
uma orientação do partido. Disse
existirem duas equipas a trabalharem a nível da província sobre
o mesmo assunto.

Miau defende
uma maior
mobilização
em Luanda
Amilda Tibéria
O presidente da CASA-CE,
André Mendes de Carvalho
“Miau”, exortou o novo secretário provincial da coligação
em Luanda, António Francisco Ebo, nomeado e empossado ontem, a trabalhar na
mobilização de mais militantes, para o engrandecimento daquela força política.
O líder da terceira maior
força política no país apelou,
igualmente, a António Ebo
“a guiar-se dentro dos limites
da legitimidade, legalidade,
ética e moral”.
Ao defender a necessidade
de organização na coligação,
o também deputado sublinhou que “20 homens organizados acabam por ter um
desempenho mais efectivo
e suficiente do que cem
homens a acotovelarem-se
uns aos outros”.
“Esperamos que tenha
criatividade e iniciativa para
que, com muitos poucos
recursos, possa atingir os
objectivos, se for necessário
operar milagres”, disse Miau,
dirigindo-se a António Ebo.
KINDALA MANUEL | EDIÇÕES NOVEMBRO

André Mendes de Carvalho,
presidente da CASA-CE
O presidente da CASACE deixou, igualmente, uma
mensagem de encorajamento ao secretário provincial cessante, Mendes da
Conceição, que “desempenhou as funções de maneira
adequada e solene”.
André Mendes de Carvalho justificou a exoneração
com os “novos desafios que
se colocam a frente da coligação”. “É necessário usar
o dinamismo e, por este
motivo, o conselho partidário, escolheu um novo membro para cumprir as funções
que surgirem”, disse.
O novo secretário provincial da CASA-CE em Luanda
agradeceu a confiança que
lhe foi depositada e pelos conselhos dados. António Ebo
prometeu trabalhar para que,
nas próximas eleições gerais,
a coligação dispute, em pé de
igualdade, com os dois principais partidos, o MPLA e a
UNITA, e consiga o maior
número possível de assentos
na Assembleia Nacional.
Criada em 2012, a CASACE elegeu oito deputados
nas eleições gerais daquele
ano, tendo dobrado o número
no pleito de 2017.
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CANDIDATA À COMISSÁRIA DA UA

Estado
Josefa Sacko pisca o olho
recupera
ao corpo diplomático mais
de 700
Arcângela Rodrigues
O investimento na reforma
agrária, nas mulheres e na
juventude, bem como o estímulo ao comércio intraregional de produtos agrícolas
constam nas prioridades da
diplomata angolana Josefa
Sacko, que volta a concorrer
ao cargo de comissária para
Agricultura, Desenvolvimento
Rural, Economia Azul e
Ambiente da União Africana.
Josefa Leonel Sacko apresentou, ontem, em Luanda,
as linhas essenciais da campanha ao corpo diplomático
acreditado em Angola e nos
países africanos, via online.
Caso seja reeleita, a engenheira agrónoma promete
aplicar as recomendações
dos “Objectivos de Malabo”,
que visam acabar com a fome
e a pobreza em África até
2025, bem como na estratégia
da Economia Azul.
A embaixadora sublinhou
que estes programas já existem,
apenas vai dar-lhes continuidade, pois os resultados ainda
não são positivos. “Durante
quatro anos não é possível
alavancar a economia de um
continente”, justificou-se.
Segundo Sacko, se há, de
um lado, desafios que se
colocam à agricultura, do
outro, é preciso transformar
as vantagens do sector num
ponto fulcral para o desenvolvimento do continente.
Durante a apresentação,

Josefa Sacko apresentou-se
c o m o “ u m a ve rd a d e i ra
cidadã africana apaixonada
pela transformação agrícola
no continente e, sobretudo,
pela situação dos pequenos
agricultores e das mulheres,
assim como do empoderamento dos jovens”.
O ministro das Relações
Exteriores, Téte António,
que testemunhou a apresentação, considerou Josefa
Sacko uma “candidata muito
valiosa”, que merece ser
reconduzida, para dar continuidade ao trabalho.
O embaixador do Mali,
Diamou Keita, reiterou o
apoio do seu país à candidatura da diplomata angolana, a quem, disse, “não
deverá escapar a vitória”.
Diamou Keita considerou
desafiantes as propostas de
trabalho de Josefa Sacko,
sobretudo a aposta na agricultura, pois trata-se de uma
área sensível. “Devemos
todos apoia-la para atingir
os desafios”, apelou.
Josefa Sacko foi eleita,
em 2019, uma das 100 pessoas mais influentes na política climática. Recebeu o
Prémio da Fundação Cran
Montana, pelos esforços para
capacitar as mulheres rurais.
Em 2020, foi nomeada
membro do conselho de
administração daquela fundação. Fala fluentemente
português, francês, inglês,
espanhol e lingala.

habitações
Várias operações das autoridades que intervêm na Justiça, entre as quais o Serviço
de Investigação Criminal
(SIC), permitiram a recuperação de 705 residências ocupadas ilegalmente nas
centralidades de Luanda,
revelou, ontem, o ministro
do Interior.
Eugénio Laborinho, que
falava no acto de inauguração da primeira unidade do
SIC na Centralidade do Zango
5 (8000), município de
Viana, província de Luanda,
esclareceu que das 705 residências, 354 são desta centralidade , e a s outra s
recuperadas, do Capari,
Zango Zero e Kilamba.
Segundo o ministro, as
operações permitiram a
detenção de 58 cidadãos.
“Estas acções mereceram a
pronta intervenção dos
órgãos do Ministério Público
e dos Tribunais, com vários
cidadãos levados a julgamento e condenados, tendo
em conta a pronta intervenção dos órgãos que intervêm
na Justiça, em especial o
SIC”, sublinhou.
ANGOP

ADMITE SECRETÁRIO DE ESTADO

Antigos combatentes
vivem dificuldades
Nicodemos Paulo | Uíge
O secretário de Estado da
Defesa e Veteranos da Pátria,
Domingos Tchikanha, admitiu, ontem, no Uíge, que,
apesar de se terem sacrificado, os antigos combatentes
vivem imensas dificuldades,
decorrentes da situação que
o país vive.
A discursar no acto central do Dia do Antigo Combatente e Veterano da Pátria,
Domingos Tchikanha disse
ser prioridade do Estado
melhorar a assistência social
dos antigos combatentes.
“ No s último s ano s , o
Governo fez o cadastramento
ou prova de vida dos pensionistas e elaborou algumas
leis tendentes a melhorar a
sua protecção. Ainda assim,
alguns contratempos económicos impedem a sua
materialização”, lamentou.
Declaração do MPLA
O Bureau Político do MPLA
reitera a predisposição do
Executivo de continuar a honrar e dignificar a vida de todos
quanto combateram e tombaram pela Nação.
Segundo o órgão de cúpula
do partido no poder, isso pas-

sará pela aposta na melhoria
das condições de vida, protecção social, formação técnico-profissional e integração
sócio-económica dos Heróis
da Pátria e suas famílias.
A garantia está expressa
numa declaração alusiva ao
Dia Nacional dos Antigos
Combatentes e Veteranos da
Pátria, assinalado ontem.
Para o MPLA, as repercussões negativas resultantes
da pandemia da Covid-19 e
da crise económica e financeira afectam a materialização da Política Nacional
do Antigo Combatente e
Veterano da Pátria.
Ainda assim, advoga a
prioridade de apoios e
medidas que visam atenuar
as dificuldades das suas
vi d a s , s e m d e s c u ra r o
fomento do empreendedorismo e de acções solidárias,
bem como a dinamização
de cooperativas.
todos os nacionalistas que,
com coragem e determinação,
deram tudo de si pela conquista da Independência
Nacional e manutenção da
paz, constituindo-se em “símbolos vivos da liberdade e da
democracia do nosso martirizado país”.

RECEBIDA POR JOÃO LOURENÇO

CENTRALIDADES

Informação foi prestada
pelo ministro do Interior
Segundo ainda Laborinho, alguns cidadãos que
se dedicavam a esta prática
abandonaram, voluntariamente, as residências ocupadas, permitindo a
restituição de mais de 519
imóveis pertencentes ao
Fundo de Fomento Habitacional e 186 imóveis ao Instituto Nacional de Habitação.
A unidade do SIC foi construída no Zango 5 por ser uma
zona onde ocorreram as
maiores ocupações ilegais de
imóveis, a nível das centralidades do Estado. Eugénio
Laborinho disse acreditar que
ela vai contribuir na prevenção e combate ao fenómeno.
O Ministério do Interior
quer fazer do posto do SIC
no Zango referência nas centralidades do país, o que “vai
possibilitar que os cidadãos
deixem de acorrer ao Laboratório de Criminalística e
Medicina Legal, pois encontram as mesmas valências
no Zango 5”.
Eugénio Laborinho apelou
aos efectivos do SIC para a
preservação da estrutura e
equipamentos.

Presidente da RCA envia
ministra para consultas
Chefe de Estado angolano preside, desde o ano passado, a
Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos
DOMBELE BERNARDO | EDIÇÕES NOVEMBRO

Presidente João Lourenço recebeu a mensagem das mãos da ministra da Defesa da RCA
César Esteves
O Chefe de Estado angolano,
João Lourenço, recebeu
ontem, em audiência, a
ministra da Defesa e da
Reconstrução do Exército da
República Centro-Africana,
Marie Noelle Koyara, que foi
portadora de uma mensagem
d o P re s i d e nte Fau st i n Archange Touadéra.
Ao falar à imprensa, no
final da audiência, Marie
Noelle Koyara disse desconhecer o conteúdo da mensagem, mas garantiu que,
“num momento oportuno”,
o resultado da sua vinda a
Angola será conhecido.
Angola, na pessoa do Pres i d e nte João Lo u re n ç o ,
detém, desde 2020, por dois
anos, a presidência da Conferência Internacional sobre
a Região dos Grandes Lagos,

da qual a República CentroAfricana (RCA) é membro.
Em reacção a onda de
contestação dos resultados
das eleições presidenciais e
legislativas, realizadas no
seu país a 27 de Dezembro,
pela oposição, por, alegadamente, terem sido fraudulentas, a enviada especial
de Touadéra disse que “não
se pode falar em eleições
contestadas, porque a população aderiu em massa e as
mesmas representam a vitória do povo centro-africano”.
O envio da carta de Touadéra a João Lourenço ocorreu
numa altura em que a RCA
apresenta alguns focos de
instabilidade, muito acentuado, sobretudo, depois da
realização das eleições. Há
dias, rebeldes que lideram
u m a o f e n s iva c o n t ra o
Governo de Faustin Archange

CORPO SEPULTADO NO ALTO DAS CRUZES

Chefe de Estado rende
homenagem a Kissassunda
César Esteves
O Presidente da República,
João Lourenço, deslocou-se,
na manhã de ontem, ao
Quartel General do Exército,
ex-RI-20, para render a
última homenagem ao nacionalista e general na reforma
Ludy Kissassunda, que a
seguir foi a enterrar no Cemitério do Alto das Cruzes.
Após a entoação do Hino
Nacional e a inclinação
perante a urna, João Lourenço
apresentou os sentimentos
de pesar à família enlutada.
No livro de condolências,
o Chefe de Estado e Comandante em Chefe das Forças
Armadas Angolanas lembrou
que “o general Ludy Kissassunda foi um nacionalista da

geração da Luta Armada pela
Independência Nacional,
que, ao longo da sua trajectória, desempenhou funções
no aparelho do Estado”.
“Neste momento de dor
e de luto, aproveito a ocasião
para, em meu nome pessoal,
da minha família e do Executivo angolano, manifestar
os mais profundos sentimentos de pesar à família e
a todos os seus companheiros
de luta. Que descanse em
paz!”, escreveu o Presidente
da República.
Marcaram, igualmente,
presença na cerimónia de
homenagem ao general do
Exército na reforma, o VicePresidente da República,
Bornito de Sousa, altas patentes dos órgãos de defesa e

Touaderá realizaram dois ataques simultâneos próximo
da capital, Bangui, de que
resultaram a morte de um
soldado da paz rwandês e um
ferido, segundo a Reuters.
O Secretário-Geral da
Organização das Nações Unidas, António Guterres, condenou os ataques e apelou
às autoridades para assegurarem que os responsáveis
sejam levados à Justiça.
Sobre estes ataques, a
ministra da Defesa e da
Reconstrução do Exército da
RCA disse que o objectivo
dos rebeldes era impedir as
eleições. “Mas, apesar dos
actos ocorridos recentemente
na capital, nós continuamos
e afirmamos, mais uma vez,
que o Governo está pronto
e decidido a contrapor todas
essas hostilidades e ataques
à capital Bangui”.
segurança, governantes,
diplomatas, membros do
Bureau Político do MPLA e
vários companheiros de
Ludy Kissassunda.
O ministro da Defesa
Nacional e Veteranos da
Pátria, João Ernesto dos Santos
“Liberdade”, disse que Ludy
Kissassunda foi um comandante da Luta pela Independência e um grande condutor
de homens. “Deu o melhor
de si para que o nosso país
fosse o que é hoje”, realçou.
A vice-presidente do
MPLA, Luísa Damião, lembrou
o falecido como um militante,
cujo trabalho em prol da organização política permitiu o
crescimento que ostenta hoje.
Na mensagem deixada no
livro de condolência, Luísa
Damião descreveu Kissassunda como “um militante
abnegado, intransigente, cuja
trajectória é de um combatente e de um homem que
cumpria missões em prol do
partido, das Forças Armadas
Angolanas e do Governo”.
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LUNDA-SUL
No âmbito do
repatriamento de
cidadãos nacionais e
estrangeiros
residentes, chegam
hoje ao país voos
provenientes do
Brasil, Portugal
e África do Sul

Angola com registo
de 428 mortes em 10 meses

Xavier António
Angola registou, ontem,
mais três pessoas mortas
em consequência da Covid19, das quais duas na província do Huambo e uma
no Uíge, perfazendo agora
um total de 428 vítimas
mortais em 10 meses.
As vítimas mortais têm
47, 63 e 90 anos de idade.
Com mais este registo, a
província do Huamb o
soma agora 13 mortes e o
Uíge igual número. Entret a n t o , L u a n d a l i d e ra a
estatística com um total
de 296 óbitos.

De acordo com o secretário de Estado para a Saúde
Pública, Franco Mufinda,
que falava na habitual sessão de actualização de dados
da pandemia, nas últimas
24 horas, foram registados
mais 66 novos casos positivos de Covid-19.
Franco Mufinda esclareceu que dos infectados, 34
são da província de Luanda,
10 do Huambo, sete de Benguela, seis do Zaire, quatro
de Cabinda, dois do Uíge,
igualmente número do Bié
e um do Moxico.
Das 66 novas infecções,
43 são do sexo masculino e

23 do sexo feminino, com
idades compreendidas entre
um e 90 anos. Em função
disso, o cumulativo de casos
confirmados no país aumentou para 18.676 infectados,
desde Março último.
112 recuperações
Ainda ontem, mais 112 pessoas foram dadas como recup erarada s , s endo 8 5 no
Cuanza-Norte, 20 em Luanda,
três no Cuanza-Sul, igual
número no Bié e um no Zaire.
As pessoas agora livres da
doença, têm idades compreendidas entre sete a 76
anos. O total de recuperados

até à data, subiu para 16.120.
Há quase duas semanas, que
o país tem vindo a registar
um aumento exponencial
de recuperações.
Há também a destacar
um total de 2.131 casos activos, dos quais 13 em estado
crítico, oito graves, 83
moderados, 94 leves e 1.933
assintomáticos. Nas unidades de tratamento a nível
do país estão internados 197
pessoas, menos uma em
relação ao dia anterior.
Amostras processadas
Nas últimas 24 horas, foram
processadas 1.685 amostras

PAULO MULAZA | EDIÇÕES NOVEMBRO

112 RECUPERAÇÕES E 66 INFECÇÕES NAS ÚLTIMAS 24 HORAS

por RT-PCR, o que representa uma taxa de positividade de 3,4 por cento.
No mesmo período,
f o ra m p ro c e s sa d a s 1 2 4
a m o s t ra s p o r te s te s d e
diagnóstico rápido (antig é n i o ) , d a s q u a i s n ove
positivas e 115 negativas.
O cumulativo de amostras
processadas é de 331.175,
com uma taxa de positividade de 5,6 por cento.
Quanto às altas na quare n t e n a i n s t i t u c i o n a l ,
segundo Franco Mufinda,
foram dadas três, das quais
duas na província do Bié e
uma no Namibe. A Equipa
de Saúde Mental e Intervenção Psicossocial assistiu
44 pessoas através da Linha
de Apoio Psicológico.
Já o Centro Integrado de
Segurança Pública (CISP)
recebeu 77 chamadas e todas
para pedido de informação
sobre a pandemia.
Chegada de voos
No âmbito do repatriamento
de cidadãos nacionais e
estrangeiros residentes, chegam hoje ao país voos provenientes do Brasil, Portugal
e África do Sul.
De acordo com o Franco
Mufinda, estão criadas todas
as condições e espera-se a
colaboração dos passageiros.
“O êxito deste processo só
será alcançado através do
cumprimento da fila dos
passageiros”, disse.

Cidadãos
ignoram
cada vez mais
o uso da máscara
Kamuanga Júlia | Saurimo
Em média, um cidadão, em
cada dez que reside em Saurimo, província da LundaSul, faz uso da máscara facial,
revelou o coordenador da
Comissão Multissectorial da
Lunda-Sul para a Covid-19.
Viegas de Almeida ressaltou que o incumprimento
da medida é o principal factor que dificulta o corte da
cadeia de transmissão na
província e considerou “cada
vez mais preocupante” o
aumento do número de pessoas infectadas.
Além de sugerir o reforço
da fiscalização por parte das
autoridades de ordem pública,
Viegas de Almeida apelou
para a intensificação das campanhas de mobilização dirigida
aos cidadãos. O coordenador
da Comissão Multissectorial
da Lunda-Sul referiu que a
proximidade e tecnologia instalada no Laboratório Regional
do Dundo, na vizinha província da Lunda-Norte, permite aos utentes obterem, em
três dias, os resultados das
amostras colhidas.
“No cumprimento de um
plano elaborado a partir
de critérios de prioridades,
a Comissão Multissectorial
vai continuar a testagem
em massa”, disse, Viegas
de Almeida, tendo exortado
o s cidadão s a re sp eitar
todas as medidas de segurança, porque as autoridades tudo fazem para aliviar
as restrições impostas por
força da pandemia.

AEROPORTO INTERNACIONAL 4 DE FEVEREIRO

Passageiros sujeitos ao teste pós-desembarque a partir de hoje
Xavier António
A partir de hoje, todos os
passageiros que desembarcarem no Aeroporto
Internacional 4 de Fevereiro, em Luanda, provenientes do exterior, estarão
sujeitos obrigatoriamente
ao teste de rápido antígeno
de Covid-19.
A medida decretada na
quinta-feira, pelo Executivo,
visa conter a propagação da
Covid-19, manter o controlo
da situação epidemiológica,
travar a importação e cir-

culação da nova estirpe do
vírus, que já existe em alguns
países vizinhos e não só.
De acordo com a ministra
da Saúde, que falava em conferência de imprensa, numa
primeira fase, para esta situação de repatriamento de
emergência, os testes rápidos
após o desembarque dos
passageiros serão gratuitos.
Em relação aos mais de
11 mil cidadãos provenientes
do estrangeiro que deverão
chegar ao país, no âmbito
do repatriamento, a ministra
da Saúde explicou que vão

cumprir a quarentena domiciliar, mas será aumentada
a segurança na testagem.
Para a ministra da Saúde,
o objectivo é trazer o mais
rápido possível os angolanos
que se encontram no exterior para evitar uma exposição mais prolongada nos
países onde se encontram
e evitar o risco local.
Reagentes para
nova variante do vírus
A Universidade de Oxford,
no Reino Unido, já disponibilizou os reagentes para

detectar a nova variante do
vírus Sars-CoV-2, assegurou a titular da pasta da
Saúde, tendo sublinhado
que estão previstas mais
aquisições deste produto.
A grande expectativa,
avançou, é que as ajudem
a reduzir o impacto da pandemia. Mas é um grande
desafio, uma vez que,
quando há um número elevado de casos de Covid-19
não é a melhor altura para
vacinação, em função de
muitos aspectos fundamentais a ter em conta.

A também porta-voz da
Comissão Multissectorial
de Prevenção e Combate
à Covid-19, reiterou, igualmente, que a nova estirpe
do vírus tem aumentado
os casos e a pressão assistencial em muitos países
A Comissão Multissectorial, disse, conta com a
colaboração dos familiares
e da população para fazer
com que os seus ente queridos cumpram com a quarentena domiciliar. “Quem
violar as normas, além de
pagar uma multa vai cumprir

quarentena institucional”,
alertou Sílvia Lutucuta.
É fundamental, prosseguiu, que as pessoas acatem
as medidas de prevenção
individual e colectiva para
evitarem a doença e cortar
a cadeia de transmissão
do vírus.
Apartir do próximo dia
24 Angola suspende, temporariamente, as ligações
aéreas com Portugal, Brasil
e África do Sul, e vice-versa,
uma vez que a via aérea constitui a principal fonte de circulação do vírus.
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MUNICÍPIO DA CAÁLA

SÍLVIA LUTUCUTA

Incumprimentos
preocupam
autoridades

Pandemia
permitiu
melhorar
capacidade
de diagnóstico

Justino Victorino | Caála

Domingos Mucuta | Lubango
Apesar do impacto negativo
na vida humana, a pandemia
da Covid-19 aperfeiçoou a
capacidade de resposta das
autoridades sanitárias para
o diagnóstico e assistência
aos pacientes afirmo, ontem,
na cidade do Lubango, província da Huíla, a ministra
da Saúde.
Sílvia Lutucuta, que falava
durante a reunião com os
membros da Comissão Provincial de Controlo e Combate a Covid-19, afirmou
que o sector registou ganhos
no ano 2020, não obstante
o impacto negativo provocado pela pandemia, porque
aprimorou as competências
e capacidades de resposta
dos profissionais para o diagnóstico e tratamento de
outras enfermidades.
“O ano 2020 foi difícil,
mas, apesar do impacto negativo da Covid-19, o sector
registou ganhos importantes

“A Huíla estará sempre na vanguarda da
melhoria da assistência de proximidade, que
depende de factores como infra-estruturas,
profissionais em quantidade e qualidade e de
medicamentos suficientes para garantir a
assistência quando necessário”

no que toca a melhoria das
competências e da capacidade
de assistência intensiva dos
pacientes”, disse
A governante realçou o
papel e o sacrifício demonstrado pelos familiares dos
profissionais de Saúde para
enfrentar a pandemia.
“É importante realçar
que os guerreiros da linha
da frente não conseguiriam
desempenhar o seu papel
se não tivessem o apoio da
família. Por isso, vai um
agradecimento especial
pelos sacrifícios consentido
pelos familiares dos profissionais de saúde nesta

cruzada difícil”, realçou.
Noutro contexto, Sílvia
Lutucuta lembrou o impacto
p o s it ivo d o s c o n c u rs o s
públicos de admissão realizados desde 2018, que permitiram a admissão de mais
de 25 mil novos profissionais para o reforço da assistência sanitária e a redução
da carência de técnicos no
sector da Saúde.
“O sector realizou concursos públicos nos últimos
anos. A quota adicional ajudou em grande medida a
re s olver o problema de
emprego e de necessidade
de profissionais de Saúde

no sector”, lembrou a ministra, referindo que o Executivo
continua “comprometidos
com o sector Social.
Além de sublinhar que a
província do Cristo Rei está
na vanguarda na implementação dos programas defin i d o s , S í lv i a L u t u c u t a
precisou que “a Huíla estará
sempre na vanguarda da
melhoria da assistência de
proximidade que depende
de factores como infraestruturas, profissionais em
quantidade e qualidade e de
medicamentos suficientes
para garantir a assistência
quando necessário”.
O programa da visita da
ministra da Saúde, Sílvia
Lutucuta, à Huíla, que visou
supervisionar as acções
em curso no sector, reservo u , du ra nte u m d i a , a
radiografia aos empreendimentos e unidades sanitárias de referência e
espaços destinados ao hospital de campanha.

CIDADANIA

Covid-19 abrandou massificação
do registo civil
na Huíla

Arão Martins | Lubango
O Programa de Massificação
do Registo de Nascimento e
Atribuição do Bilhete de Identidade, na Huíla, registou um
abrandamento em 2020 devido
à Covid-19, informou o dele-

gado provincial da Justiça e
dos Direitos Humanos.
Lisender André recordou
que, na Huíla, o programa iniciou
em Novembro de 2019 e visa
abranger mais de um milhão
de cidadãos. Explicou que,
durante os meses de Novembro

de 2019 a Fevereiro de 2020,
antes da declaração do Estado
de Emergência, os números
apontavam entre nove a 13 mil
cidadãos com registo de nascimento. Posteriormente, no
intervalo de Março até ao mês
de Setembro do ano passado,

período que vigorou o Estado
de Emergência, seguido do
Estado de Calamidade Pública,
Lisender André indicou que a
estatística rondou entre 27 a 5
mil registos de nascimento por
mês, tendo destacado o
aumento verificado nos meses

As autoridades sanitárias do
município da Caála, na província do Huambo, manifestam-se preocupadas pelo
incumprimento das medidas
de biossegurança por parte
d a p o p u l a ç ã o , a fi r m o u ,
ontem, a directora municipal
para a Saúde Pública.
Marinela Emília Zau admitiu que o incumprimento das
medidas de prevenção do contágio da Covid-19, sobretudo
o não uso das máscaras faciais
e o distanciamento físico
podem provocar a propagação da pandemia, uma vez
que o município tem, até ao
momento, o registo de nove
casos positivos da doença.
Marinela Emília Zau
lamentou o comportamento
das pessoas que, em locais
públicos, alegam que “o vírus
da Covid-19 não existe”, um
argumento que tem originado
a não observância das medidas
de prevenção, desrespeitando,
dessa forma, as medidas
excepcionais e temporárias

em vigor devido a situação
de Calamidade Pública declarada por força da Covid-19.
“As pessoas têm que usar
máscaras, isso é obrigatório
e fundamental à prevenção
desta pandemia. Não é a testagem em massa que nos vai
salvar deste vírus. Precisamos ganhar consciência,
porque a Covid-19 mata, é
um inimigo invisível e não
escolhe cara”, enfatizou.
Marinela Emíla Zau insistiu no redobrar das medidas
de biossegurança para impedir a proliferação do vírus
da Covid-19 no município,
tendo aconselhado a lavagem
frequente das mãos, o uso
da máscara facial, o distanciamento social, o controlo
das crianças, dos idosos e
das pessoas que padecem de
doenças crónicas.
“Apelo ainda a participação das autoridades tradicionai s e religio sa s no
trabalho de sensibilização
dos cidadãos, a fim de se
reduzir o máximo a exposição
nas ruas”, disse.

EIDÇÕES NOVEMBRO

de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro.
“Antes da pandemia, eram
emitidos entre quatro a cinco
mil Bilhetes de Identidade por
mês. Durante o período de isolamento social, nos meses de
Março a Agosto de 2020, a cifra
variou de 190 a dois mil bilhetes
por mês” constatou.
Lisender André avançou que
a emissão de Bilhete de Identidade aumentou entre Agosto a
Dezembro do ano passado, em
que os números variaram de
cinco a 10 mil bilhetes emitidos,
tendo garantido que foram criadas as condições necessárias
de biossegurança para travar o
contágio da Covid-19 entre os
funcionários e os requerentes
dos serviços. Além do respeito
pelo distanciamento, precisou
que foram disponibilizados álcool
em gel, água e sabão para a lavagem das mãos, entre outras
medidas recomendadas pelas
autoridades de Saúde.
“A Covid-19 representa um
desafio para nós. No início, foi
difícil convencer as pessoas de
que tínhamos as condições
criadas nos postos de emissão
do Bilhete de Identidade e
registo civil”, disse.

Lisender André reconheceu
que, aliada a redução de casos
de infecção no país e na província,
a população começa a ganhar
confiança no funcionamento
dos serviços públicos nesta fase
da Covid-19. Embora no início
tenha representado um entrave
para muitos, considerou que
aos poucos tem se verificado
que a população começa a ter
percepção de que os serviços
funcionam com as condições
criadas, apesar da insuficiência
de recursos humanos.
“Desde a declaração do
Estado de Emergência e depois
o Estado de Calamidade, assistimos sempre a redução do pessoal. Trabalhamos, também,
infelizmente, sempre com um
pessoal que nunca chegou a 100
por cento”, declarou.
O delegado provincial da
Justiça e dos Direitos Humanos
justificou que as enchentes que
muitas vezes acontecem nos
postos de emissão do Bilhete
de Identidade e registo civil
decorrem da carência de recursos humanos.“Trata-se de um
problema anterior a pandemia
da Covid-19 e que agravou
em função da redução da
força de trabalho”, disse.
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Últimas 24 horas
África registou, nas últimas
24 horas, mais 1.265 mortes
por Covid-19, para um total
de 75.709, e 34.802 novos
casos de infecção, dados
oficiais da pandemia
no continente.

De acordo com o Centro
de Controlo e Prevenção de
Doenças da União Africana
(África CDC), o número de
infectados é de 3.142.781 e
o de recuperados nos 55
Estados-membros da organização, nas últimas 24
horas, foi de 24.073, para
um total de 2.562.961 desde
o início da pandemia.
A África Austral continua
como a região mais afectada,
registando 1.450.117 casos e
37.891 mortes. Só a África do
Sul, o país mais atingido no
continente, regista 1.278.303
casos e 35.140 mortos.
O Norte de África é a
segunda zona mais afectada,
tendo ultrapassado o milhão
(1.001.700) e atingido as
26.434 vítimas mortais. A
África Oriental contabiliza
338.838 infecções e 6.326
mortos, enquanto na África
Ocidental o número de infecções é de 272.586 e o de mortes
ascende aos 3.530. Na África
Central, estão contabilizados
79.540 casos e 1.528 óbitos.
O Egipto, segundo país
africano com mais vítimas
mortais, a seguir à África do
Sul, regista 8.362 mortos e
152.719 infectados, seguindose Marrocos, com 7.810 vítimas mortais e 455.055
infectados. Entre os seis países mais afectados estão também a Tunísia, com 5.415
mortos e 168.568 infectados,
a Argélia, 2.819 e 102.860, a
Etiópia, 2.006 e 129.455, e o
Quénia, 1.720 e 98.555.
Em relação aos Países de
Língua Oficial Portuguesa,
Moçambique regista 205 mortos e 23.726 casos; Cabo Verde,
115 mortos e 12.592; Guiné
Equatorial, 86 e 5.316; GuinéBissau, 45 e 2.478, e São Tomé
e Príncipe, 17 e 1.090.
A pandemia de Covid19 provocou pelo menos
1.963.557 mortos resultantes
de mais de 91,5 milhões de
casos de infecção em todo
o mundo, segundo um
balanço feito pela agência
francesa AFP.

çou Filipe Nyusi, ao frisar
que a medida se aplica "a
todos os viajantes". Apelou
a que cada um se mantenha
actualizado sobre as normas
em vigor em todos os países
por onde vai circular.
Toda a actividade comercial passa a ter de encerrar
até às 18:00, sendo que restaurantes podem fechar mais
t a rd e , a t é à s 2 0 : 0 0 , d e
segunda à sexta, mas têm de
fechar mais cedo, até às
15:00, aos fins-de-semana.
As casas de venda de bebidas alcoólicas devem fechar
s empre até à s 1 3 : 0 0 e o
mesmo se vai aplicar às zonas
de venda de bebidas com
álcool, em supermercados
e noutras superfícies comerciais. Bares, discotecas, salas
de jogo, casinos e bancas de
venda de bebidas voltam a
ter de fechar portas na nova
fase de restrições, assim
como ginásios e piscinas
públicas, mantendo-se abertos espaços públicos, como
calçadões para caminhadas,
sem aglomerações.
As praias estarão também
interditas a quem as procura
para recreação e lazer, numa
altura em que a afluência

crescia, dado ser esta a época
mais quente e de férias no
p a í s . Vo l ta m ta mb é m a
encerrar os espaços culturais
que já tinham reaberto, tais
como cinemas, museus, salas
de teatro e galerias.
Os campeonatos nacionais de várias modalidades
desportivas vão decorrer,
mas sem público, acrescentou o Chefe de Estado. O
número máximo de participantes em eventos privados
é reduzido para 30, podendo
chegar aos 50, desde que ao
ar livre, devendo os mesmos
decorrer até às 20:00.
O número de participantes
em cerimónias de cultos religiosos está limitado a 50 e os
funerais e velórios não podem
juntar mais que 20 pessoas,
10 caso a morte tenha sido
provocada por Covid-19. O
Governo mo çambicano
recomenda ainda o recurso
ao teletrabalho e uso de
novas tecnologias, sempre
que possível.
Após 21 dias em vigor,
será feita nova avaliação das
medidas (ou seja, depois de
4 de Fevereiro), com base
na evolução dos casos da
doença, concluiu.

VACINAS DA PFIZER E ASTRAZENECA

União Africana reserva
270 milhões de doses
O Afreximbank fornecerá garantias antecipadas até 2 mil milhões de dólares
aos fabricantes, em nome dos Estados membros da UA, que podem ser pagas
assim que as doses sejam entregues ou no prazo de cinco anos
A União Africana reservou
270 milhões de doses de vacina
contra a Covid-19, para serem
distribuídas no continente
em 2021, disse quinta-feira
John Nkengasong, director
do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União
Africana (África CDC).
Desse total de vacinas, da
Pfizer e AstraZeneca, cerca
de 50 milhões de doses estarão
disponíveis entre Abril e
Junho, um período considerado "crucial" para todos os
55 países-membros da organização dos países africanos,
afirmou Nkengasong, numa
conferência de imprensa
“online” do África CDC sobre
a pandemia no continente.
"Desde o início desta pan-

O Presidente moçambicano
anunciou um agravamento
de restrições face ao avanço
da Covid-19 no país, encurtando horários do comércio
e restauração, fechando alguns
estabelecimentos e espaços
culturais e interditando praias,
entre outras medidas.
As restrições vigoram
desde as 00:00 de ontem,
por um período de 21 dias,
segundo aprovado em reunião extraordinária do Conselho de Ministros.
Filipe Nyusi fez o anúncio
durante uma comunicação
à nação, acerca da evolução
da pandemia de Covid-19,
com um "aumento significativo" de internamentos e
mortes nas últimas semanas,
chegando aos 205 óbitos de
um total de 23.726 casos
positivos. Uma fatia de 19%
dos óbitos registados em
Moçambique, desde o início
da pandemia, aconteceu já
em 2021, realçou. De todas
as mortes, 81% foi registado
na área metropolitana de
Maputo, acrescentou.
"A qualquer momento,
alguém doente pode não ter
onde ser internado", porque
até os serviços privados estão

demia, temos mantido firmemente o princípio de não
deixar nenhum país para trás",
disse o chefe de Estado sulafricano e Presidente da União
Africana (UA), Cyril Ramaphosa, depois de anunciar esta
reserva numa cimeira extraordinária, quarta-feira à noite.
No âmbito da campanha
de vacinação, foram estabelecidos acordos económicos com o Banco Africano
de Exportações e Importações (Afreximbank), sediado
no Cairo, para assegurar que
todos os países tenham
acesso às vacinas.
O Afreximbank fornecerá
garantias antecipadas até 2
mil milhões de dólares aos
fabricantes, em nome dos

Estados membros da UA, que
podem ser pagas assim que
as doses sejam entregues ou
no prazo de cinco anos.
Este novo pacote de vacinas vai complementar os
600 milhões de doses - que
poderão vacinar 20% da
população do continente reservados para África através do programa Covax - a
iniciativa internacional lançada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e a
Vaccine Alliance (GAVI).
E m b o ra N ke n g a s o n g
tenha reconhecido que 270
milhões de doses "não são
suficientes para todo o continente", disse que representam "um bom começo",
acrescentando que os resul-

MEDIDAS ENTRARAM ONTEM EM VIGOR

Moçambique agrava restrições

a ficar saturados, referiu.
Segundo o boletim de
ontem, do Ministério da
Saúde, há 140 doentes nos
centros de internamento de
Covid-19 e noutras unidades
hospitalares, sendo que
7 9 . 3 % de ste s paciente s
encontram-se em Maputo.
"Esta nova situação é a
mai s grave de s de q ue a
Covid-19 surgiu em Moçambique", é de uma "gravidade
sem paralelo", sublinhou.
Os dados são um "sinal
gravemente vermelho", que

exige medidas, referindo
que está a ser aumentado
o número de camas, mas
"isso não reduz o número
de infectados", apelando
assim ao cumprimento das
medidas básicas de prevenção: uso de máscara,
desinfecção frequente das
mãos e cumprimento do
distanciamento social.
Entre as medidas anunciadas, reforça-se a exigência
do teste à Covid-19 para
quem quer entrar no país,
agora sem excepções, real-

tados da vacina russa, Sputnik V, estão a ser estudados.
África enfrenta há semanas
uma segunda vaga, mais
agressiva, da pandemia. Com
muitos países a se verem incapazes de confinar milhões de
cidadãos, as hipóteses de
sucesso dependem de uma
distribuição em grande escala
e rápida das vacinas, por forma
a ser alcançada a chamada
"imunidade de grupo".

EM UMA DOSE

Vacina da Janssen
produziu resposta
para dois meses
O g r up o e mp re sa r i a l
Johnson & Johnson anunciou ontem que a sua
vacina contra o novo coronavírus produziu uma resp o sta imunitária q ue
durou mais de dois meses
com uma única toma.
A vacina, desenvolvida
pela Janssen Pharmaceutical, uma empresa do
grupo, concluiu as primeira e segunda fases dos
testes clínicos e a resposta
imune que provoca no
organismo durou “pelo
menos 71 dias” nos participantes, entre 18 e 55
anos, segundo dados provisórios divulgados ontem.
Ainda durante o mês
de Janeiro, o grupo vai
divulgar os resultados da
terceira fase de ensaios,
partindo de uma análise
provisória, em que a vacina
candidata “foi geralmente
bem tolerada em todos os
participantes”.
Após tomarem uma
dose da vacina, 90% dos
participantes desenvolveram anticorpos neutralizantes 29 dias após a
inoculação e 100% entre
os 18 a 55 anos tinham
anticorpos no 57.º dia,
uma reacção que se manteve 71 dias depois de
terem recebido a vacina.
Também durante este
mês, a empresa revelará
dados sobre a resposta
imunitária desencadeada
pela vacina, em pessoas
com mais de 65 anos. Se
se provar que a vacina de
toma única é eficaz e
segura, a Janssen vai pedir
à autoridade do medicamento norte-americana,
a FDA, uma autorização
de uso de emergência,
seguindo-se o mesmo
pedido a outros reguladores pelo mundo.
Esta vacina usa uma
a b o rd a g e m g e n é t i c a
semelhante às vacinas da
P fi z e r - B i o N t e c h e
Moderna, já em aplicação,
dando instruções ao corpo
para produzir e reconhecer a proteína que o SarsCoV-2 usa para penetrar
nas células.
No entanto, na vacina
da Janssen, o gene dessa
proteína é associado a
um adenovírus comum,
normalmente associado
a constipações, que é
desactivado e consegue
entrar nas células, mas
não se consegue replicar
ou provocar doenças.
DR
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Repetindo o cenário de Março
do ano passado, Manaus volta
a ser o principal foco de propagação de Covid-19 no Brasil. A capital do Amazonas,
no Norte do país, teve recorde
de novos casos (3.816) ao
longo de quinta-feira e os
principais hospitais da cidade
sofrem com falta de oxigênio.
No estado, morreu mais gente
em Janeiro de 2021 do que
de Abril a Dezembro de 2020.
Vídeos e áudios de médicos
e de familiares de pacientes
relatam “morte por falta de
ar de alas inteiras de hospitais” e descrevem os centros de saúde como “câmaras
de asfixia”. Celebridades
doam oxigênio e outros estados oferecem-se para receber doentes.
“Estão a relatar que acabou
o oxigênio em instituições
hospitalares e serviços de
pronto atendimento (...) sem
oxigênio, os hospitais viraram
câmaras de asfixia (...) os
sobreviventes devem ficar
com sequelas cerebrais permanente s ” , re sumiu à
imprensa o pesquisador Jesem
O re l l a n a , d a Fu n d a ç ã o
Osvaldo Cruz-Amazónia, num
relato corroborado pela administração do Hospital Universitário Getúlio Vargas, um dos
maiores da cidade.
“A gente conseguiu salvar
quem dava, quem podia”,
lamentou o médico Anfremon D'Amazonas, numa
rede social. “O nosso
Governo, um Governo em
que eu votei, tem sido negacionista. Relativiza tudo,
banaliza tudo”.
Uma nova variante do vírus,
com maior potencial de transmissão e reinfecção, encontrada em 42% dos testados na
cidade, é considerada pelos
cientistas a causa da nova vaga

Manaus, no Brasil,
entra em colapso
Há relatos da morte de alas inteiras de hospitais por asfixia na
capital do Amazonas. Para os especialistas, nova variante com mais
potencial de transmissão e pressão de negacionistas contra o
confinamento explicam o caos. Ministro da Saúde culpa chuva e
recomenda Hidroxicloroquina

e dos recordes registados nos
últimos dias de casos, de internações e de óbitos.
Negacionismo político
Mas outro culpado é o negacionismo político, dizem
obsevadores. O governador
do Amazonas, Wilson Lima,
quis endurecer a estratégia
de confinamento durante o
Natal e o fim de ano, mas
sucumbiu à pressão de assoDR

EM TEMPO DE CONFINAMENTO

Portugal bate um novo
recorde com 159 mortes
No primeiro dia do novo
confinamento, Portugal
registou ontem um novo
máximo de mortes diárias
por Covid-19. Segundo o
boletim epidemiológico da
Direcção Geral da Saúde
(DGS), mais 159 pessoas
perderam a vida devido ao
novo coronavírus (mais 11
do que na véspera).
São mais três mortes do
que o recorde de óbitos até
ontem (156), registado no
dia 13 de Janeiro. É o oitavo
dia seguido com mais de 100
mortes diárias. O total de
mortes é agora de 8.543.
O número de novos casos

COVID-19

MULTIPLICAÇÃO DE CASOS E FALTA DE OXIGÊNIO

mantém-se acima dos 10
mil, embora registe uma
ligeira descida face a quintafeira. Há agora mais 10.663
pessoas infectadas, menos
35 do que no dia anterior.
Portugal totaliza 528.469
casos desde o início da pandemia (Março de 2020).
Os internamentos sobem
há 15 dias consecutivos e
com novos máximos. De
acordo com o boletim, há
agora 4.560 pessoas internadas em enfermaria com
Covid-19, mais 192 do que
na véspera. E nunca houve
tantas pessoas internadas
em unidades de cuidados.

ciações de comerciantes e
do Governo federal. O relaxamento dessas medidas foi
comemorado na ocasião pela
deputada Bia Kicis:
“A pressão do povo funcionou também em Manaus.
O governador do Amazonas
voltou atrás no seu decreto de
lockdown. Parabéns, povo
amazonense, vocês fizeram
valer o vosso poder!”, escreveu
na ocasião.

Confrontado com a situação, o ministro da Saúde,
Eduardo Pazuello, culpou a
chuva e recomendou tratamento precoce - algo que,
segundo a ciência, não existe.
“No período chuvoso, a
humidade fica muito alta e
você começa a ter complicações respiratórias”, disse
o general, terceiro titular
da pasta, depois do Presidente Bolsonaro ter demi-

tido dois médicos do cargo.
Para Pazuello, faltou também tratamento precoce,
como hidroxicloroquina e
outros produtos recomendados pelo Presidente Jair
Bolsonaro, mas cuja eficácia
não foi comprovada.
Sobre a situação, Bolsonaro disse que “está complicada” e, como o ministro,
recomendou hidroxicloroquina.

Restrições
Portugal prorrogou até final
do mês de Janeiro as medidas
restritivas relativas ao tráfego
aéreo de fora da União Europeia
e do Espaço Schengen, que
continua limitado a “viagens
essenciais” e sujeito a teste
prévio negativo à Covid-19.
Segundo o despacho,
publicado em Diário da
República, as medidas que
vigoravam inicialmente até
final de Dezembro passado
estendem-se até final do
mês de Janeiro e o documento pode ser revisto “em
qualquer altura, em função
da evolução da situação
epidemiológica”.
“Mantém-se a necessidade de prorrogação das
medidas restritivas do tráfego
aéreo, devidamente alinhadas com as preocupações de
saúde pública do momento
actual”, refere o Governo.
Assim, o tráfego aéreo
com destino e a partir de
Portugal continental de todos
os voos de e para os países
que integram a União Europeia vai continuar autorizado,
assim como dos países associados ao Espaço Schengen
(Liechtenstein, Noruega,
Islândia e Suíça).
Segundo o documento,
são consideradas viagens
essenciais as que permitam
o trânsito ou a entrada ou
saída de Portugal de cidadãos
nacionais da União Europeia,
nacionais de Estados associados ao Espaço Schengen

e membros das respetivas
famílias e nacionais de países
terceiros com residência legal
num Estado-membro da
União Europeia.
São igualmente abrangidos os cidadãos nacionais
de países terceiros em viagem
por motivos profissionais,
de estudo, de reunião familiar, por razões de saúde ou
por razões humanitárias.
O documento contempla
ainda os voos de apoio ao
regresso dos cidadãos nacionais ou titulares de autorização de re sidência em
Portugal continental, bem
como de natureza humanitária e os destinados a permitir
o regresso aos respectivos
países de cidadãos estrangeiros que se encontrem em
Portugal continental, desde
que “sejam promovidas
pelas autoridades competentes de tais países, sujeitos
a pedido e acordo prévio e
no respeito pelo princípio
da reciprocidade”.
O despacho permite ainda
os voos “de e para países e
regiões administrativas especiais, cuja situação epidemiológica esteja de acordo
com a Recomendação (UE)
2020/2169 do Conselho, de
17 de Dezembro de 2020,
respeitantes a ligações aéreas
com Portugal” e constantes
de uma lista anexa ao documento, bem como “a entrada
em Portugal de residentes
em países que figuram da
lista, sempre que tenham

efectuado unicamente trânsitos ou transferências internacionais em aeroportos
situados em países que não
constem da mesma”.
Integram esta lista a Austrália, China, Coreia do Sul,
J a p ã o , N o va Z e l â n d i a ,
Rwanda, Singapura, Tailândia
e Uruguai e as regiões administrativas especiais de Hong
Kong e Macau.
Contudo, os passageiros
dos voos essenciais, à excepção das crianças que não
tenham completado dois
anos de idade, só embarcam
mediante apresentação de
comprovativo de realização
de teste laboratorial (RTPCR) para rastreio da infecção
por SARS-CoV-2, com resultado negativo, realizado nas
7 2 h o ra s a n t e r i o re s a o
momento do embarque.
Os cidadãos que, excepcionalmente, desembarquem
sem o comprovativo do teste
negativo devem realizar obrigatoriamente o teste à chegada
a território nacional, a expensas próprias, em local próprio
no interior do aeroporto, onde
aguardarão até à notificação
do resultado negativo.
“Aos cidadãos estrangeiros
que embarquem sem o teste
(...), ou cujo trânsito obrigue
a abandonar as instalações
aeroportuárias, deve ser
recusada a entrada em território nacional, sendo a
companhia objecto do processo de contraordenação”,
acrescenta.

Investigadores
britânicos
observam
imunidade
cinco meses
após infecção
A maioria das pessoas que
teve Covid-19 regista uma
imunidade média de 83%
à doença, durante pelo
menos cinco meses, mas
pode ser reinfectada e
transmitir o vírus, segundo
um estudo da agência de
Saúde Pública de Inglaterra (PHE).
De acordo com a PHE,
que integra o Ministério
da Saúde do Reino Unido
e emite conselhos sobre
saúde pública, foram
recrutados, pelos investigadores, cerca de 21 mil
elementos do pessoal hospitalar, divididos em grupos, com base no facto
de terem passado a infecção ou nunca terem sido
infectados, e submetidos
a testes PCR quinzenais
e a um teste mensal para
avaliar o nível de anticorpos, entre Junho e
Novembro de 2020.
Os resultados do estudo
evidenciaram que, entre
os 6614 profissionais de
Saúde que tinham anticorpos, apenas 44 desenvolveram uma infecção
“potencial”. Paralelamente, o estudo concluiu
também que a infecção
proporciona 94% de protecção contra a reinfecção
sintomática e 75% de
imunidade contra a reinfecção assintomática.
Os investigadores esclareceram, porém, que os
casos de reinfecção detectados na investigação são
considerados “potenciais”,
enquanto se aguarda a
análise genética para validar a informação.
Os peritos rejeitaram
confirmar uma extrapolação destes dados para
um grupo etário mais
velho, pois os participantes no estudo tinham entre
35 e 54 anos, não integrando assim as faixas
etárias de maior risco.
A investigação será
prolongada por 12 meses,
para determinar a duração
da imunidade, para analisar o impacto da nova
variante detectada no
Reino Unido e para monitorizar a protecção dos
participantes no estudo
que já receberam a vacina
contra a Covid-19.
DR
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REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DOS RECURSOS MINERAIS, PETRÓLEO E GÁS
3.ª Publicação

EDITAL
Tendo em conta que o Despacho Presidencial n.º 117/20 de 1 de Setembro nomeia o Presidente do Comité Nacional de Coordenação da
Iniciativa de Transparência nas Indústrias Extractivas (ITIE), atribuindo-lhe competências para nomear o Comité Nacional de Coordenação
da ITIE;
Considerando que o padrão da ITIE recomenda que o Comité Nacional de Coordenação tenha uma composição abrangente, cobrindo de
forma mais representativa o Governo, a sociedade civil, as empresas e outros segmentos da sociedade, que pela sua natureza, se relacionam com os objectivos desta iniciativa;
Tendo em conta que estão reservados seis lugares no Comité Nacional de Coordenação da ITIE para os representantes da sociedade
civil;

O Presidente do Comité Nacional de Coordenação da ITIE convida a sociedade civil, em geral e em particular as organizações de defesa
de interesses sociais, económicos, ambientais e do género relacionadas com as indústrias petrolífera e mineira, a apresentar, até ao dia
29 de Janeiro de 2021, os nomes dos 6 (seis) representantes para integrarem o referido Comité.

Para o efeito, deverão entregar o documento com a referida indicação, na Secretaria Geral do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo
e Gás, sita em Luanda, na Avenida 4 de Fevereiro, n.º 105, R/C. Para esclarecimento de eventuais dúvidas, deve ser contactado o Gabinete
do Ministro.
O PRESIDENTE
Diamantino Pedro Azevedo
(500.0053)MPP/C-1/1

O Grupo Kibabo, Empresa do Ramo retalho e comércio, em Angola, encontra-se actualmente em
processo de RECRUTAMENTO para a seguinte vaga:

COORDENADOR DE LOJA (M/F)
O coordenador de loja será responsável por:
• Verificar e garantir existência e manutenção diária de toda a documentação legal em lojas da empresa, para apresentar a qualquer organismo ou fiscalização (Maptss, Ministério do Comércio, Administração Tributária ou qualquer outro organismo oficial), nomeadamente, documentação de
trabalhadores, mapa de férias, horários de trabalho, alvarás, licenças de música ambiente, licença
de publicidade, licenças obrigatórias, entre outros.
• Garantir que, todas as lojas da empresa, cumprem as normas do Grupo Kibabo e toda a legislação
Angolana a que estão obrigadas, designadamente em relação aos trabalhadores
• Acompanhar os resultados/vendas, o esforço das equipas e a optimização das margens dos produtos vendidos;
• Garantir que todas as lojas da empresa têm todos os equipamentos a funcionar a 100% (electricidade, CCTV, detecção de roubos, informática, etc…).
• Exercer outras funções similares com a sua função.
Requisitos:
• Residir em Angola;
• Experiência profissional de 7 anos em direcção de loja no sector do comércio/retalho (obrigatório);
• Experiência profissional de 3 anos em direcção de loja no sector do comércio/retalho em Angola
(obrigatório);
• Experiência profissional em implementação e acompanhamento de sistemas SAP, Retek (obrigatório);
• Experiência profissional em gestão de quebras e vendas no sector alimentar/retalho;
• Habilitações Académicas a nível de 12.º Ano na área de gestão de empresas– Factor Eliminatório;
• Conhecimentos linguísticos em Inglês e Português – Factor Obrigatório;
• Conhecimentos sólidos de gestão de equipas;
• Domínio do sector alimentar em Angola – Factor Obrigatório;
• Domínio de ferramentas informáticas (Excel, PHC, SQL) – Factor Eliminatório;
• Forte capacidade de liderança;
• Possuir Carta de Condução.
O processo de candidatura deve ser enviado somente por e-mail para o endereço de e-mail:
emprego@kibabo.co.ao , mencionando no campo assunto a função e referência à vaga que se candidata. Deve ser apresentada num único ficheiro em formato PDF contendo a seguinte documentação:
• Curriculum Vitae e Fotografia
• Certificado de Habilitações e Declaração de Notas

(596)1/P-1/1
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EDITORIAL

A intervenção nos municípios
O Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM), uma iniciativa
do Executivo, visa, entre vários objectivos, proporcionar o desenvolvimento das comunidades, com obras que impactem na vida das famílias,
das empresas e pessoas singulares. Uma das questões fundamentais,
que seria eventualmente colocada à medida que se implementa(va)
este importante programa, era, sem sombra de dúvidas, a componente
da empregabilidade.
Além da existência de milhares de projectos em nome do PIM um
pouco por todo o país, grande parte destes em fase adiantada de execução,
é fundamental que os mecanismos de acompanhamento, controlo e correcção, bem como da eventual responsabilização, sejam devidamente
accionados. Não basta fazer obras em nome do PIIM em virtude de valores
disponibilizados, não raras vezes apenas e unicamente para justificar a
saída de verbas, mas efectivamente executar obras cujo processo completo,
desde a concessão, adjudicação e materialização, sirva nos propósitos
da intervenção nos municípios.
Ainda vamos a tempo de, no processo de implementação do PIIM, engajarmos as comunidades no sentido das mesmas “terem também uma
palavra a dizer” porque, afinal de contas, são as destinatárias finais das
obras que se fazem nos municípios. É bom intervir num determinado
município, com obras para proporcionar bem-estar e comodidade às comunidades, mas é sempre melhor e recomendável que as populações sejam
engajadas para que, preferencialmente, sejam elas a direccionar ou sugerir
as eventuais prioridades. Na verdade, a probabilidade de sucesso, utilidade,
satisfação e, em última análise, de preservação das estruturas erguidas nos
municípios é maior e proporcional ao interesse e necessidade das comunidades.
Embora as autoridades provinciais e municipais, fruto da sua agenda,
sejam livres da materialização dos programas que julgam convenientes
e oportunos para as suas comunidades, nada melhor do que executar
projectos pelos quais anseiam, com sentido de urgência, as comunidades.
Em todo o caso e como já frisado, uma das realidades vitais que
envolve a materialização do PIIM tem a ver com a agenda da empregabilidade,
que afecta positivamente milhares de jovens um pouco por todo o país.
Ouvir que, no âmbito do PIIM, foram já criados cerca de 23 mil empregos
constitui um desenvolvimento relevante na medida em que se trata de um
passo na direcção da resolução de um dos principais problemas da juventude,
o desemprego. O maior segmento da população angolana, actualmente
uma das mais bem preparadas gerações em termos de escolaridade, deve
estar inserido, como não podia ser diferente, em todos os projectos ligados
à criação de novos postos de trabalho.
É expectativa de milhares de famílias que, com as iniciativas do PIIM,
sejam acauteladas, a nível nacional, a participação dos jovens em empregos
directos e indirectos nas áreas como a agricultura, ambiente, educação,
saúde, vias de comunicação, energia, água, segurança e ordem pública,
apenas para mencionar estas.
Esperemos que as fases de execução, os processos de monitoria, correcção e prazos dos projectos estejam em consonância com todos os propósitos que estiveram na base da criação do PIIM.
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CARTAS DOS LEITORES
Laboratório de Engenharia
Embora desconheça as razões que
levaram a criação do Laboratório
de Engenharia, localizado algures
no bairro Cassenda, em Luanda,
como leigo gostaria de escrever
algumas linhas relacionadas com
coisas que, se calhar, estariam ligadas, directa ou indirectamente,
complementar-se-iam ou algo
parecido. Em princípio, uma estrutura ligada às engenharias serviria, independentemente de outros
objectivos, para dar soluções aos
problemas de engenharia, indicar
as melhores opções e dar parecer
técnico. Este último aspecto, o do
parecer técnico, devia ser vinculativo e sem o qual nenhuma obra
de engenharia, de grande, média
ou pequena dimensão, teria lugar
de Cabinda ao Cunene.
Temos um país com inúmeras situações que, em princípio, deviam
merecer o “olhar atento” daquela
importante estrutura técnica. Se calhar até têm merecido, mas a falha
ou o problema começa ou passa
pelos processos de tomada de decisão, que provavelmente nem sempre
levam a sério as observações e pareceres da referida instituição.
Aqui em Luanda, existem muitas
estradas, localidades, zonas residenciais, apenas para citar estas
situações concretas, expostas a ravinas, que podiam merecer da

parte do Laboratório de Engenharia que as mesmas, em princípio, deuma palavra a dizer. Por exemplo, viam ser as primeiras a serem chaeu vivo no Zango e sempre que madas. De outra maneira, nada
faço à estrada noto que a via prin- justifica que tenhamos um Labocipal daquela localidade apresenta ratório de Engenharia se o mesmo
indícios de “pequenas ravinas”, não for tido, nem achado na hora
algumas já “comeram parte do em que o país, as províncias e muasfalto”, sem que as entidades di- nicípios precisam de soluções de
recta e indirectamente responsáveis engenharia para os seus projectos
tenham alguma posição concreta que acabam erguidos.
nestes casos. Não pretendo aqui ALBERTO FONSECA
dizer que o Laboratório de Enge- Boavista
nharia tenha alguma responsabilidade nestes casos concretos, mas
apenas estranhar que, mesmo vi- “Abertura sanitária”
vendo estas situações todas, em Escrevo esta modesta carta para
que eu incluiria a condição das falar sobre a abertura que o país
nossas estradas, não haja pronun- vai conhecer nas próximas semanas
ciamento, estudos ou avaliações em virtude da nova realidade que
periódicas do Laboratório de En- vamos experimentar. Creio que a
genharia. Ironicamente, quem for fase de abertura, eventual regresso
ao Cassenda, vai notar que a es- das aulas no subsector de ensino
trada defronte ao referido labora- primário, deve constituir uma
tório está completamente degra- oportunidade para que reduzamos
dada ao ponto das viaturas “es- as medidas de precaução que tecolherem caminhos”.
mos vindo a assistir. Existem áreas
Sei que existem instituições que, em que é necessário reabrir com
muitas vezes, acabam por serem alguma urgência e dentro dos lirelegadas para o segundo plano mites que serão impostos pelas
quando se tratam de situações em autoridades, com base nas leis.
Termino esta modesta carta com
ESCREVA-NOS
palavras de encorajamento para
Cartas recebidas na
as autoridades e para as populações
Rua Rainha Ginga, 12-26
que, como se sabe, devem cumprir
Caixa Postal 1312 - Luanda
escrupulosamente as leis.
ou por e-mail:
escreva.connosco@gmail.com

ANTÓNIO AMARAL
Zangado

OPINIÃO
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REFLEXÕES

O PAÍS POR DENTRO
Faustino Henrique

As makas
sobre a (i)legalização do PRA-JA
Em pleno século XXI, a ideia de que não há esclarecimentos, com dados tangíveis e completamente
perceptíveis, sobre o que se passa relativamente
ao reconhecimento do projecto político de Abel
Chivukuvuku, dividindo opiniões entre os que acreditam tratar-se de um problema político e os que
pensam tratar-se somente de um problema judicial,
é profundamente perturbador. Pode parecer exagerado dizer que não haja esclarecimentos na medida em que os sucessivos acórdãos e os recorrentes
chumbos do Tribunal Constitucional são em princípio, técnica e juridicamente fundamentados,
mas, na verdade, subsistem inúmeras dúvidas,
fundadas ou infundadas, sobre a lisura, objectividade e verdade jurídica propriamente. É que para
o cidadão comum, eventualmente até para os mais
esclarecidos, continua a subsistir um vazio de informação, de explicação e de compreensão definitiva sobre o que realmente se passa, sobre as possíveis falhas ou alegadas irregularidades, tal como
avançadas pelo Tribunal Constitucional.
Hoje, parece estranho a muita gente que os partidários de
Abel Chivukuvuku, fruto inclusive de alguma experiência na
reunião de documentos que
envolvem comissões instaladoras de projectos partidários, falhem sucessivamente no ajuntamento de papéis para dar entrada ao Tribunal Constitucional
da documentação necessária,
ao ponto de merecerem variadas vezes chumbos. Pode até
ser verdade que estejam mesmo a incorrer em situações não
previstas por lei, mas se assim
for, e atendendo as implicações
políticas e jurídicas, mas sobretudo políticas envolvidas, seria
de todo útil que o Tribunal Constitucional facilitasse a compreensão de todos, viabilizasse
o trabalho da comunicação social, a investigação de estudiosos para o esclarecimento da
opinião pública.
Precisamos todos de saber,
com esclarecimentos simples,
com evidências e dados que
ajudem as pessoas a entender
que entraves ou irregularidades
são essas que a Comissão Instaladora do PRA-JA Servir Angola não consegue superar.
Se for um problema de ordem meramente jurídica, mesmo que tenha já transitado em
julgado, mesmo que não seja
mais recorrível, ainda assim, o Tribunal Constitucional perde uma soberana oportunidade de fazer
esclarecimentos, permitindo que paire no ar suspeições que podiam ser evitadas.
Hipoteticamente e partindo do princípio de que
haja alguma “mão invisível” em todo o processo e
que, como insistentemente acreditam os partidários
de Abel Chivukuvuku, visa simplesmente retirá-lo
da competição política, o estado actual de coisas,
os sucessivos chumbos do Tribunal Constitucional,
apenas acabam por ter um efeito contrário, sobretudo quando não devidamente elucidados.
Mesmo sendo infundada a ideia de uma capacidade de mobilização colossal, o sentido falso de
que há medo político do papel que Abel Chivukuvuku
pode jogar no processo eleitoral, a noção errada
promovida pelo mesmo de que “pode paralisar o

país” com manifestações por toda Angola, toda
essa paranóia pode fazer algum ruído nalgumas
mentes. Não são poucos os que pensam que politicamente Abel Chivukuvuku pode estar a ser prejudicado de propósito, quer porque existe reduzida
informação esclarecedora sobre o que realmente
tem se passado junto do Tribunal Constitucional,
quer porque, se calhar, se está a dar muita ênfase
na questão do Direito sem se fazer Justiça.
Pessoalmente, não acredito na ideia de “conspiração política” para inviabilizar o projecto de
Abel Chivukuvuku, mas não há dúvidas de que
seria melhor que o Tribunal Constitucional fosse
mais esclarecedor.
Para bem da nossa democracia e porque em
África grande parte dos conflitos políticos e até
militares radicam, muitas vezes, na exclusão que
alguns grupos ou pessoas alegam experimentar,
seria recomendável que a opinião pública fosse
devida e exaustivamente explicada sobre o que
se está a passar ou sobre o que se passou exactamente com os sucessivos
chumbos ao projecto político
de Abel Chivukuvuku.
Ainda vai-se a tempo de,
ao menos, o Tribunal Constitucional criar condições,
para lá da simples apresentação dos acórdãos exigentes na sua leitura e compreensão, que permitam a opinião
pública em geral ter percepção completa sobre as irregularidades cometidas pela
Comissão Instaladora do PRAJA Servir Angola.
Custaria ao Tribunal Constitucional promover uma conferência de imprensa para,
com dados tangíveis, explicações simples, elucidar a
opinião pública em que o
PRA-JA Servir Angola errou
sucessivamente ou vale pena
“alimentar” a onda de suspeição segundo a qual há
uma “mão invisível” em todo
esse processo ?
A opinião pública não precisa dessa aparente divisão
entre os que insinuam, com
ou sem razão, que se trata
de um processo político e os
que defendem, igualmente,
com ou sem fundamento,
que se trata somente de um
problema judicial, realidade
que se impõe como uma verdadeira faca de dois gumes.
Obviamente, Abel Chivukuvuku e os seus partidários vão explorar até a exaustão a ideia de “conspiração política” das instituições e esperar ganhar
alguma projecção e visibilidade, quando as instituições do Estado, para a defesa e preservação da
sua imagem e credibilidade, não deviam cruzar
os braços para esclarecer à opinião pública. Sendo
um político experimentado, Abel Chivukuvuku
não precisa de “infantilizar” e desprestigiar a sua
actuação recorrendo, e com isso mostra confiança,
às instituições para depois insurgir-se contra as
mesmas, quando não acautelado os seus interesses.
Esperemos que a “amadurecida alternativa” de
participação na vida política, de que fala Chivukuvuku, o impeça ao mesmo tempo de recorrer e
falar mal das instituições do Estado, que pretende
um dia dirigir. Esperemos pelo que vem a seguir.

A opinião pública não
precisa dessa aparente
divisão entre os que
insinuam, com ou sem
razão, que se trata de
um processo político e
os que defendem,
igualmente com ou sem
fundamento, que se
trata somente de um
problema judicial,
realidade que se impõe
como uma verdadeira
faca de dois gumes.
Obviamente, Abel
Chivukuvuku e os seus
partidários vão
explorar até a exaustão
a ideia de “conspiração
política” das
instituições

CITAÇÕES
“Angola e Argélia
precisam de
trabalhar juntos e
acreditar mais nas
suas possibilidades
e darem aos jovens
a hipótese de
trabalharem nesse
sector (turismo).
É necessário dar
confiança à
juventude”
Sabri Boukadoum
Embaixador da Argélia

“A fim de evitar
prejuízos, é
recomendado que
os produtos com
anomalia
imprópria para
consumo sejam
submetidos a um
processo de
reciclagem,
quando possível.
Muitas vezes, o
produto impróprio
para consumo
humano pode ser
útil para os
animais, pode ser
transformado em
adubo e, até,
podem ser usados
para produção de
combustível
e de energia”
José Alberto Sofia
Chefe máximo do Laboratório
Nacional de Controlo da
Qualidade (LANCOQ)

“ Todos os
relatórios foram
avaliados
detalhadamente,
desde o grau de
execução física e
financeira,
identificação dos
pontos fracos e
fortes, durante a
execução do
programa e a
planificação de um
plano para o
presente ano”
Laurinda Cardoso
Secretária de Estado para a
Administração do Território,
sobre a execução do PIIM

“Eu ordenei o
lançamento de
uma vacinação
massiva de toda a
população a partir
da próxima
semana. A vacina
russa é a melhor
do mundo”
Vladimir Putin
Presidente russo

Carlos Calongo

Ponderação
nas redes sociais
As inúmeras situações desabonatórias que perfilam nas redes
sociais em que os actores são, maioritariamente jovens angolanos, remetem a sociedade à necessidade de realizar um
amplo trabalho de consciencialização, que numa única palavra
pode significar, o regresso ao processo de resgate dos valores
morais e cívicos.
Propomos o uso da referida ferramenta tecnológica, na
perspectiva de servir de suporte e garantia da ordem e segurança
públicas, enquanto bem comum, independentemente dos argumentos de defesa dos utilizadores, que numa visão marginal
da interpretação das liberdades constitucionais em matéria
de expressão, julgam que tudo vale.
Será, talvez, pelo acima exposto, que ao arrepio de valores
como ponderação, que mal nenhum faz, alguns compatriotas
auto-proclamam-se “proprietários exclusivos da verdade/razão”, sem que se perceba que, em muitos casos, o que eles
transmitem seja apenas preferências, algumas delas
com incitações políticas.
Com todo o perigo que a
propaganda, enquanto técnica de comunicação representa para uma sociedade
desestruturada de quase todos os pontos de vista como
é a nossa, tem sentido a eleição deste tema para preencher o espaço de reflexão,
que em última instância
mais serve com local de partilha de opiniões com sentido de cidadania.
Salvaguardando a existência de alguma dificuldade na
abordagem deste tema sobre o qual, parece, já terá sido dito
e mais alguma coisa, conforta-nos o enunciado teórico do jornalismo que, enquanto ciência, defende que “um mesmo
tema pode ser abordado de infinitas e variadas estruturas de
pensamento, sobressaindo a perspectiva que melhor consiga
convencer os destinatários”.
Nesta base, arriscamos falar, mais uma vez, sobre o uso das
redes sociais, pensando que, afinal, pela dinâmica da sociedade
e do “submundo tecnológico”, existirão sempre razões que
fundamentam a abordagem do supra mencionado tema, que
vem fazendo cultura entre nós, sobretudo na vertente má.
Afigura-se fundamentalmente estabelecer um denominador
comum na abordagem sobre as redes sociais na sua dimensão
técnica, por um lado, e na dimensão humana da comunicação, por
outro, sem a qual prevalecerá o sentido de “diabolização” do uso
das redes sociais, que no fundo não passam de ferramentas úteis
disponíveis aos homens, de quem depende o bom ou mau uso.
O problema reside, essencialmente, na coabitação dos homens com as redes sociais, que enquanto factor de aproximação
das pessoas e elevação de tantos outros valores positivos
deveria alicerçar as acções positivas dos utentes, contrariamente
ao que se constata, sem que isso sirva para dizer que tudo
esteja errado.
O positivismo requerido obriga a observância da tolerância,
pois, além de não sermos semelhantes, devemos nos doar ao
exercício de aprender a coabitar na diferença, entendendo este,
como um pressuposto socialmente fundamental nos dias correntes.
Enquanto fenómeno “omnipresente” das sociedades hodiernas marcadas, dentre várias coisas, pela acelerada produção,
circulação e consumo de informação, bom seria se que as
redes sociais fossem usadas como ferramenta potenciadoras
da construção de pontes de concórdia, paz, harmonia e desenvolvimento da cidadania.
Infelizmente, e isto firma o “mau uso”, em muitos casos, as
informações postas a circular nas redes sociais derivam de um
conjunto de actos e práticas que visam a promoção de boatos
elevados à categoria de verdades, como há dias ocorreu na
questão da menina que desferiu vários golpes de faca à um cidadão, que em nenhum momento é brigadeiro das Forças Armadas Angolanas.
Em várias circunstâncias ficamos atónitos com a elevada
carga de ódio contida nos comentários debitados nas redes
sociais, ao ponto de denotar-se uma tendência de desvalorização
da vida humana, ante a ponderação necessária na hora do
“julgamento virtual”.
O exemplo dado representa apenas uma amostra num
grande universo de coisas negativas destiladas nas redes
sociais, evidenciando a alteração dos códigos da vida humana,
que passa(ra)m a não ter muito valor, face à apetência competitiva de quem partilha primeiro e mais.

Em várias
circunstâncias
ficamos atónitos
com a elevada carga
de ódio contida
nos comentários
debitados
nas redes sociais
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RECRUTAMENTO DE MARINHEIROS
Quem Procuramos:
A Maersk Supply Service (Angola) está à procura de candidatos para ocuparem várias posições na área de operações. Está interessado em juntar-se a ela?
Cargo: Comandante (Master), Operações
Responsabilidades:
Segurança global, saúde e operação do navio.
Responsável pela correcta informação de todos os departamentos em terra acerca da segurança, ambiente e operação do navio.
Motivação / acompanhamento dos oficiais júnior e sénior e delegação de tarefas.
Responsável pela compra de provisões e custos com alimentação.
Cargo: Chefe de Máquinas (Chief Engineer), Operações
Responsabilidades:
Responsável pelo controlo e distribuição das responsabilidades diárias pela inspecção e
verificação de salva-vidas, prevenção de incêndio, equipamento de combate a incêndio e
outro equipamento de emergência.
Responsável pela inspecção e manutenção das instalações de CO2.
Responsável pela documentação de controlo e revisão da manutenção, reparação, adição,
alteração ou modificação.
Cargo: Subchefe de Máquinas (Second Engineer), Operações
Responsabilidades:
Responsável por garantir operações seguras, eficientes e eficazes ao nível dos custos,
pela manutenção e reparação do navio e instalações técnicas, pela legislação relevante e
sistema de gestão da empresa.
Controlar e supervisionar os engenheiros, as classificações e o planeamento diário do trabalho das equipas, relacionado com as rotinas de vigia e trabalho.
Manter o Chefe de Máquinas, a equipa de gestão a bordo e as restantes funções correctamente informadas de modo a que possam coordenar e controlar as actividades e assim
maximizar a segurança.
Responsável pela manutenção dos geradores e equipamento auxiliar.
Cargo: Oficial de Máquinas Júnior / Engenheiros de 3.ª e 4.ª, Operações
Responsabilidades:
Realizar as rotinas de turno e trabalho do engenheiro e assegurar, a qualquer momento, a
sua observância.
Instruir e supervisionar as Classificações do navio na avaliação de risco da Empresa, pacote laboral e no sistema de vistos necessários para trabalhar;
Realizar agendamento de manutenção de acordo com o Sistema PMS de acordo com os
requisitos do Chefe e Subchefe de Máquinas.
Manutenção de ordem e limpeza da casa das máquinas e geradores de acordo com os requisitos do Chefe e Subchefe de Máquinas.
Verificar o stock de peças sobressalentes de injectores para o Gerador e de Combustível
de forma a assegurar que os requisitos mínimos possam ser mantidos a qualquer momento.
Cargo: Marinheiro de Máquinas (Motorman), Operações
Responsabilidades:
Manter a arrumação da casa das máquinas do navio tal como instruído pelo Subchefe de
Máquinas.
Assistir na monitorização o carregamento de bunkers tal como ordenado pelo Chefe de
Máquinas.
Assegurar que toda a manutenção de rotina e relevante seja levada a cabo de forma segura, eficiente e de forma atempada, tal como ordenado pelo Chefe de Máquinas e pelo
Subchefe de Máquinas.
Cargo: Imediato, Operações
Responsabilidades:
Assegurar as operações de forma segura, eficiente e eficaz em termos de custos, de acordo
com as instruções do Comandante, legislação relevante e com o Sistema de gestão da
Empresa.
Navegação do navio quando em turno de ponte, controlo de estabilidade, corte e navegabilidade durante qualquer estádio da viagem do navio, incluindo, mas não limitado a, operação de lastro, transferência de bunker, troca de lastro a meio do oceano, operação de
carga, manuseamento de âncora e operações de reboque.
Actuar como Oficial de Segurança do Navio.
Cargo: Oficial de Náutica Júnior: / 2.º e 3.º Oficiais, Operações
Responsabilidades:
Assegurar operações eficientes e seguras, de acordo com as instruções do Comandante
e do Imediato, legislação relevante e o sistema de gestão da empresa.
Condução segura da navegação e sistema de prevenção de colisão de acordo com as regulamentações de colisão durante os seus períodos de serviço na ponte como oficial de
serviço (OS) e em apoio total ao Mestre como parte da equipa da ponte.
Assistir com a estabilidade, corte e navegabilidade do navio sob as ordens do Imediato e
como estabelecido pela Empresa e pelas regras internacionais e regulamentações relevantes.
Mapas correctos e publicações náuticas correctas com a Listagem de Sinais Rádio do Almirantado (ALRS) e listagem de luzes.
Agir como oficial de segurança do navio.

Cargo: Marinheiro de Convés (AB), Operações
Responsabilidades:
Assegurar uma boa gestão doméstica sob as indicações do Imediato.
Assegurar que o visto de trabalho é devidamente efectivado e a avaliação de risco é efectuada.
Apoiar com o manuseamento do armazenamento do navio sempre que surja a necessidade, de acordo com o Comandante / Chefe de Máquinas ou o OS.
Cargo: Chefe de Serviços Gerais (Chief Steward), Operações
Responsabilidades:
O Chefe de Serviços Gerais é responsável pelo departamento de bufê, treinamento de cozinheiros, cozinheiros assistentes e mordomos. O Chefe de Serviços Gerais também é responsável por fornecer um bufê saudável, seguro, eficiente e económico, de acordo com os
procedimentos da empresa, legislação pertinente e sistema de gestão da empresa.
Cargo: Cozinheiro - Chefe (Chief Cook), Operações
Responsabilidades:
Providenciar um serviço de refeições saudável, eficiente e eficiente em termos de custos.
Reportar ao Comandante todos os assuntos relacionados com as provisões.
Consultar o Chefe de Máquinas para a manutenção correcta do equipamento da cozinha
e das salas de frio
Inventário de Comida
Assegurar a rotação de stock (primeiro a entrar – primeiro a sair)
Verificar os prazos de validade das provisões e eliminar as que já o tenham ultrapassado
Limpeza da comida
Cargo: Oficial Electrotécnico (ETO), Operações
Responsabilidades:
Garantir operações seguras e económicas, manutenção e reparo da embarcação e instalações técnicas de acordo com as instruções do Capitão & Chefe de Máquinas, legislação
pertinente e sistema de gestão da Empresa.
Cargo: Engenheiro de Grua (Crane Engineer), Operações
Responsabilidades:
Assegurar que as condições técnicas para o levantamento de equipamentos;
Assegurar a existência de um programa de manutenção da grua e cumprir com o programa
tendo em conta as instruções do fabricante;
Realizar as rotinas de turno e trabalho do engenheiro e assegurar, a qualquer momento, a
sua observância.
Assegurar que são feitos os controles necessários de acordo com os standards necessários;
Instruir e supervisionar as Classificações do navio na avaliação de risco da Empresa, pacote laboral e no sistema de vistos necessários para trabalhar;
Realizar agendamento de manutenção da grua de acordo com os requisitos do Chefe de
Engenharia ou seu substituto.
Manutenção de ordem e limpeza da casa das máquinas e geradores de acordo com os requisitos do Chefe de Engenharia ou seu substituto.
Cargo: Operador de Grua (Crane Operator), Operações
Responsabilidades:
Assegurar segurança de cada vez que forem feitos levantamentos;
Planear cada levantamento;
Seleccionar métodos apropriados para fazer levantamentos, tendo em conta as especificações do fabricante;
Comunicar as operações de levantamentos;
Operar o equipamento de acordo com a capacidade e limitações do mesmo;
Obedecer o sinal STOP, caso este lhe seja apresentado, e parar a operação, independentemente de quem dê a instrução;
Ter a capacidade de coordenar a operação de levantamento, juntamente com outras operações.
Cargo: Contra – Mestre (CPO / Bosun), Operações
Responsabilidades:
Liderar a equipe de convés como designado pelo Oficial Chefe e Capitão. Outras tarefas
para incluir trabalho de manutenção, limpeza, carga e descarga e oficial de navegação.
Tudo de acordo com os procedimentos actuais de SMS.
Requisitos:
Certificação em STCW reconhecida DIS flag de acordo com o cargo.
Experiência profissional relevante apropriada para o exercício da função, preferencialmente
com experiência anterior em navios de apoio marítimo.
Fluência em Inglês.
As candidaturas deverão ser submetidas para o seguinte website:
www.maersksupplyservice.com deverá mencionar no assunto do e-mail a posição a que
se candidata. O processo de recolha de candidaturas estará aberto até ao dia 31 de Janeiro de 2021.
Nota: A Maersk Supply Service Angola informa que os candidatos deverão submeter as
suas candidaturas no seguinte endereço electrónico: www.maersksupplyservice.com e
não no endereço electrónico publicado no dia 13/01/2021.
(632)PP/PB-1/1
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REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DOS RECURSOS MINERAIS, PETRÓLEO E GÁS
DIRECÇÃO NACIONAL DE RECURSOS MINERAIS

ANÚNCIO DE VAGAS
Empresa multinacional prestadora de serviços à indústria petrolífera e gás, que dedica-se à engenharia, incluindo
processos de controlo, automação, comissionamento, formação, manutenção e gestão de projectos para a indústria,
procura a seguinte força de trabalho para preenchimento do seu quadro de pessoal:

EDITAL N.º 008/DNRM/2021
1.º AVISO
Em conformidade com o estipulado no artigo 104.º do Código Mineiro e tendo em conta que a Empresa QUARRIES MINEIRA, S.A. requereu os direitos mineiros para a prospecção de Quartzito Multicolor, numa área de 46 ha, situada na localidade de Kwikwiti, Município do Virei, Província do
Namibe, com as coordenadas geográficas a seguir discriminadas, são notificadas todas as pessoas
singulares ou colectivas para junto à Direcção Nacional dos Recursos Minerais fazerem valer os seus
direitos, sob pena de preclusão do direito à reclamação, no prazo de 15 (Quinze) dias, a contar da
data da publicação deste Edital.
Vértice

Latitude

Longitude

A

15º 47´ 42´´S

13º 00´25´´E

B

15º 47´ 26´´S

13º 00´43´´E

C

15º 47´ 49´´S

13º 01´08´´E

D

15º 47´ 50´´S

13º 00´52´´E

DIRECÇÃO NACIONAL DE RECURSOS MINERAIS, em Luanda, aos14 de Janeiro de 2021.
O DIRECTOR NACIONAL
André Francisco Buta Neto
(701)1/8P-1/1

Ref: SVA 62#Jan/2021 – MECÂNICO TÉCNICO DE VÁLVULAS DE PRESSÃO DE SEGURANÇA (PSV Technician)
Local de Trabalho: Cabinda / Soyo
Responsabilidades:
• Responsável por todas as válvulas de pressão de segurança (PSV), testes de conformidade e assegurar que
todas as PSV da concessão foram testadas e, caso seja necessário, proceder a reparação atempada;
• Manter a base de dados de PSV completa e rigorosa, incluindo a “EPL” para cada válvula;
• Rever os relatórios de todas as PSV na base de dados e verificar a exactidão com as informações de cada uma
das válvulas e EPL no campo;
• Rever e manter todas as agendas de conformidade relativas as PSV em toda a concessão pela plataforma;
• Preparar as necessárias SARS para adicionar qualquer peça ou novas válvulas ao stock do armazém, para assegurar o cumprimento total e a reparação atempada;
• Iniciar a NCR para qualquer C1 ou IC1/IC2 PSV que estejam em desconformidade e sem possibilidade de serem
reparadas atempadamente;
• Trabalhar com a CMMS na actualização de todos os EPL’s e BOM’s necessários na E1;
• Fornecer relatórios de conformidade ao pessoal SMART e aos Supervisores da área de manutenção, após ter
sido completado os testes de conformidade de PSV;
• Supervisionar, formar e trabalhar com assistentes de base de dados e assegurar que toda a informação seja arquivada na base de dados de forma rigorosa e precisa para cada válvula;
• Garantir a conformidade de todas as actividades desenvolvidas na oficina com os processos ISO 9001; assegurar
que os procedimentos relativos ao Controlo de Qualidade (QA/QC) sejam seguidos; tomar as devidas acções correctivas em caso de não conformidade com estes procedimentos.
Qualificações exigidas:
• Diploma/Certificado técnico-profissional nas áreas de Engenharia Mecânica Industrial.
• Formação técnico-profissional em reparação de válvulas, especialmente as PSV de diversos tipos ou fabricantes.
• Conhecimentos sólidos de todos os equipamentos de testes usados nos testes de válvulas manuais e PSV.
• Conhecimentos sobre procedimentos de segurança, higiene e saúde no trabalho.
• Capacidade para trabalhar com FE ou outros programas de classificação das válvulas de descarga e de segurança.
• Bons conhecimentos em informática, na óptica do utilizador (Microsoft Office).
• Habilidades no trabalho com programas de base de dados (em especial o Filemaker Pro).
• Mínimo 05 de experiência comprovada no trabalho com diversos tipos de válvulas.
• Excelente domínio da língua Inglesa na vertente técnica (sendo este um factor preferencial).
• Forte sentido de responsabilidade, proactividade, espírito de liderança e capacidade de trabalhar sobre pressão.

REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
INSTITUTO GEOGRÁFICO E CADASTRAL DE ANGOLA
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DO CUANZA-SUL

EDITAL N.º____/2021

As candidaturas deverão ser enviadas para ecasva.reception@ec-africa.com com referência a vaga acima descrita.
Os Currículos deverão ser em Português e Inglês.
A data limite para envio dos CV será de 10 dias após a data desta publicação

PROCESSO DE CONCESSÃO N.º 167-CS/2020

Tendo, a empresa FAZENDA VALE DA ROCHA representada pelo Senhor Francisco António Paulino,
requerido o direito de superfície de uma parcela de terreno rural, com uma área de 1000,00 (Mil hectares), onde será implementado um projecto Agropecuário, localizado na Província do Cuanza Sul,
Município da Quibala, Comuna do Ndala Cachibo.

(596)1/4P-1/1

Feita a Demarcação Provisória, a mesma ficou com as seguintes confrontações: a Norte com o rio
Longa; Sul com terrenos de terceiro não cadastrados; Este com o riacho Lambinga e o rio Longa; e
a Oeste com o riacho Lue.
Refª001-2021

São, por este meio, convocadas todas as pessoas que se julgarem com direitos sobre o mesmo terreno, a virem comprová-lo neste Instituto Geográfico e Cadastral de Angola, no prazo de 30 dias a
contar da data da publicação deste Edital.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DO INSTITUTO GEOGRÁFICO E CADASTRAL DE ANGOLA DO
CUANZA-SUL, EM SUMBE, AOS 11 DE JANEIRO DE 2021.
O CHEFE DE DEPARTAMENTO
“ BERNARDO MANECO”
(683)1/8P-1/1

ANÚNCIO DE VAGA
Oceaneering Angola é uma prestadora de serviços ao sector petrolífero e pretende RECRUTAR profissionais qualificados para a seguinte função:

Engenheiro / Técnico de Serviços Especializados de Inspecção (SIS)
Responsabilidade:
• Realizar adequação para inspecções de serviço para todos os equipamentos fixos de superfície e tubulações, utilizando técnicas ultrassónicas automatizadas e semi-automáticas de última geração, incluindo mapeamento de corrosão e técnicas de difracção de tempo de voo (ToFD).
• Manter todos os equipamentos de inspecção SIS e garantir que calibração é rastreável, compatível e dentro de
procedimentos.
• Estar na vanguarda das novas tecnologias, permitindo à Oceaneering apresentar técnicas inovadoras ao cliente.
• Ser uma interface com os fornecedores de equipamentos que permitem à Oceaneering fazer parte de um grupo
de usuários para reter e melhorar a confiabilidade do equipamento.
• Ter conhecimento das diferentes condições de processo da planta.
• Ter conhecimento dos mecanismos de defeito e reparos de solda.
• Siga todos os procedimentos de segurança exigidos durante a execução do trabalho.
• Manter todos os equipamentos de inspecção SIS e garantir que a calibração seja rastreável, compatível e dentro
do procedimento.
• Ter conhecimento de todos os equipamentos de inspecção SIS dentro do departamento, garantindo que sejam
mantidos em um alto nível.
Qualificações:
• Certifcações Nível II de NDT em: Teste de Ultra-som, Teste de Partículas Magnéticas; Teste de Líquido Penetrante;
• Certifcação de TOFD;
• Apreciação de NDT;
• Certificação de Oficial de Radioprotecção e API.
Critérios:
• Mínimo 5 a 10 anos de experiência;
• Fluência na Língua Inglesa;
• Licenciatura ou equivalente em Engenharia Mecânica ou equivalente;
• Nível II concluído em NDT possibilitando inscrição para nível III;
• Possuir conhecimentos de diferentes condições de processamento das plantas e boa gestão de Serviços Especializados de Inspecção (SIS);
• Bom comunicador, tanto escrito, verbal e técnico para tornar a terminologia e a execução do fluxo de trabalho e
resolução de problemas complexo simples para o benefício de outros/equipe
• São necessárias habilidades de visão específicas para este trabalho (todos aqueles que realizam trabalhos de
campo devem ter isso validado por meio de um teste de visão anual.
• Domínio de Microsoft office
Os candidatos deverão possuir:
- Nacionalidade Angolana
- Disponibilidade para trabalhar em regime de rotação
Deverão encaminhar o seu CV em Português e Inglês preferencialmente, com a referência 001-2021 para o correio
electrónico: recrutamentoangola-oii@oceaneering.com até ao dia 31 de Janeiro de 2021
Visite-nos no site:www.oceaneering.com/angola;

(800.004)1/8P

(636)1/4P-1/3
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CLASSIFICADOS
Mais informações

Atendimento
Rua Rainha Ginga, 18/24 — Luanda
de Segunda a Sexta-feira, das 9h às 14h,
aos Sábados e Domingos, das 9h às 14h

IMOBILIÁRIO

VIATURAS

Telefones: 937 550 262 / 949 770 006
e-mail: publicidade@jornaldeangola.com

DIVERSOS

PUBLICIDADE

VENDE-SE
EDIFÍCIOc/ 3 andares, 19 suites,
1 apartamento T1, esplanada,
2cozinhas, 5wc´s, restaurante,
Via expressa. Tlfs.: 923321615.
(11468)-C3L-2/23

CASA T4, rés do chão primeiro
andar Benfica e Patriota
45.000.00. Telef:923898929,
996560765
(579) C3L-2/3
CASAS T3, com suite Viana e
Za n go 1 e 4 3 5 . 0 0 0 . 0 0 . /
6500.000,00. Telefs:923898929,
996560765
(579) C3L-2/3
VIVENDA T3, Benfica, Kilamba,
Camama 22.000.000,00 a
3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Te l e f s :
923898929, 996560765
(579) C3L-2/3

MORADIA T3 , uma suite, na
Província da Huíla Lubango,
no bairro Nossa Sra do Monte,
AOA 60.000.000,00. Tlf.:
924657540.
(180)-C3L-9/14
CONDOMÍNIO fechado no
Kilamba rua da PEP, 100m
d a e st ra d a , T 3 , T 4 . Te f. :
936420660,930919694.
(312)C3L-6/20

VIVENDAS luxuosas T5 mobiladas, piscina, condomínio
Austin e Hípicus. 380 a
200.000.000. Telf.: 923532124.
(249)C3L-7/6

APARTAMENTO T2, no Miramar 4.º andar e pronto a entrar,
totalmente remodelado a 30
Milhões. Telefone: 937995311
(546) C3L-2/2

APARTAMENTO T2, na Av.
Lénine defronte a casa do
despachante, Rua do Mutu,
5.º andar e pronto a entrar a
45 milhões Telef: 937995311
(548) C3L-2/2

APARTAMENTO, T3 nos prédios da Filda, 4.º andar a 55
milhões Telefone: 937995311
(549) C3L-2/2

MORADIAS: Sapú, acabada,
Kz, 15.000.000.00; Zango 0,
Kz. 8.000.000.00; Via Expressa
kz. 5.000.000.00. Telefs.:
925500073/995693106

RESIDÊNCIA T3, Gamek a
direita junto ao asfalto, 13
milhões. Telefone: 937995311
(550) C3L-2/2

(361)C3L-6/10

T3, kz. 14.000.000.00; T4, kz.
17.000.000,00, Condomínio
R o c a d i a . Te l e f o n e s : .
925500073/995693106
(360)C3L-6/15

2 RESIDÊNCIAS T5, 4 luxuosas,
C/ piscina 90.000.000Kz e
40.000.000Kz, T4, S/piscina
23.000.000Kz, Camama. Telefone: 994470058 (364)-C3L-5/5
VIVENDA T3 com anexo, Lar
do Patriota, primeira fase 90
milhões. Telfs: 949 975745,
949975754.
(434)C3L-4/7
VIVENDA e apartamentos no
Nova Vida, Patriota, BPC, Boa
Vida. 923056345, 924161898
(267)C3L-4/5

GUEST HOUSE 16 suites, restaurantes, estrada da Samba
Akz 200.000.000,00. Telefs:
944936611, 995170673
(457)C3L-4/8

T3, T2 no Condomínio Benfica
e Serra Van-Dúnem. Tel.:
923576820/919796645
(463)C3L-4/7

RESIDÊNCIA T3, Gamek junto
ao Kolly Vila a 68 milhões. Tlf:
(552) C3L-2/2
937995311
POUSADA - Lobito c/1,5 hectares , bamgalós, mini campo
d e G o l f, ra p e l , A k z
35.000.000,00 negociável .
Te l e f o n e : 9 3 0 7 1 3 2 2 5 ,
(553) C3L-2/10
927673022

VIATURAS
VENDE-SE
MITSUBISHI L200 Sportero
automático, motor foi reparado.
3.900.000,00 negociável. Telef:
923532124.
(248)C3L-6/6
RENAULT Duster, CX automática, c/ ligeiro batimento na
CX. de velocidade, A/C, anda
normalmente 3.500.000,00
A k z , n e g o c i á v e l . Te l f s :
925178410
(379)-C3L-5/8
TOYOTA Yaris, novo modelo,
12.000km,caixa automática,
valor 8.300.000 Akz negociável.
Telf:925178410 (379)-C3L-5/8
FORD RAPTOR semi-novo
Akz 32.000.000, 00 negociável,
Prado VXR 2019, Canter, Hilux,
Akz 9.500.000,00 .Telefone:
944789955
(510)C3L-3/3
i10 - Motor limpo, A/C, GPS,
Akz 2.200.000,00 discutíveis.
S/intermediário. Telefone:
995804804.
(590)C3L-2/5
HILUX diesel manual Akz
9.700.000,00 Kia Cerato Akz
6.500.000,00 Nissan Hard Body,
Akz 7.500.000. Telefones:
923623162.
(588)C3L-2/2
TOYOTA Hilux 18 mil km
24.000.000,00kz, Nissan Kicks
15 mil km14.000.000,00kz
Telefs: 991573142,923575658
(584)C3L-2/2

CASAS- T3 com suite, Viana,
Zango 1/3, Engevia
3.500.000.00, 5.000.000.00.
Tlfs:930347958/ 993973806
(675)C3L-2/3

CONDOMÍNIO fechado T3,
com telha, Benfica, Kilamba,
Via Expressa, Patriota (P. prestação) 16.000.000/ 22.000.000/
35.000.000.Tlfs: 930347958/
(675)C3L-4/3
993973806
CASAS T4+1 Condomínio
fechado, Via Expressa, Benfica,
Patriota (Pag. prestação)
45.000.000.00Tlf: 930347958/
(675)C3L-6/3
993973806

ARRENDA-SE

MAZDA BT50 4.000.000Kz,
Elantra 4.200.000Kz, Yaris,
i10, Mitsubishi Gafanhote.
Te l e f o n e s : 9 2 7 9 6 3 8 5 1 /
998905044
(654)-C3L-1/1

T 2 + a n e xo , n a S a m ba ,
entrada de serviço, junto à
Igreja Pentecostal, quintal c/
estacionamento s/intermediários. Telefone: 923200132
(528)C3CL-3/3

EMPREENDIMENTO, Zango3,
Restaurante,Esplanada, Padaria, Hospedaria e Piscina Telefones: 913 998 699, 926 235
643.
(585)C3L-2/4
CASA com 3 quartos, quintal
para 4 carros bairro Morro
Bento(Gamek). Telefones:
933966649/919761790
(531)C3LI-2/2

Salão de festa todo climatizado, localizado no bairro
Morro Bento. Telefones:
933966649/919761790
(530) C3L-2/2

(245)C3L-5/5

TOYOTA Hilux, 2014 motor
diesel, caixa manual, A/C,
44.000 Km, impecável,
1 2 . 9 0 0 . 0 0 0 A k z . Te l e f s :
924476133, 992642211

APARTAMENTO T4, no Condomínio Welwitchia, no Benfica. Contactos: 923501511/
(470)3CL-3/3
993501511

MORADIA T3 com garagem
p/3 viaturas, na Ilha de Luanda.
(616)3CL-1/6
938330329

DESINFESTAÇÃO desratização e desbaratização, sem
cheiro, não precisa sair de
casa. Telefs: 928648007,
(417)C3L-4/4
917606962.

D&A DESINFESTAÇÃO sem
cheiro, anti-alérgica, não precisa sair de casa ou desarrumar. Telefs.:938133343
(317)C3L1-5/7

CONSULTOR de Marketing:
Ajudamos a sua empresa na
estratégia de comunicação
de Marketing. Telf: 939770791.

(571)C3L-2/8

TÉCNICO de farmacêutico
para administrar (2) duas farmácias.Tlfones:932403555
(583)C3L-2/2

MANUTENÇÃO, Tratamento
de piscinas e aulas de natação
a o d o m i c í l i o . Te l e f o n e :
925 446 122.
(616(C3L-16

OFERECE-SE

COMPRA-SE

DOMÉSTICAcompleta, Benfica,
Zona Verde, Kilamba e Patriota
923715944/ 997715944
(502)3CL-3/3

(471)C3L1-4/5

FAZEMOS trabalho de construção civil e impriabilizamos
infiltrações. Telfs: 921389329,
912436766
(403)C3L-4/5

DIVULGUE e conquiste mais
clientes, tendo Website a
partir de 60.000Kz. Telefone:
941346399.
(390)C3LI-4/5

OURO pagamos a gama 20
m i l k w a n za s . Te l e f o n e :
931753003, 936747203

COMUNICÓLOGO( Marketing
vendas, jornalista) procura
oportunidade. Aberto a desafios. 924304253/990304253.

(574)C3L-2/30

(611)3CL-1/10

PUBLICIDADE

DIVERSOS
VENDE-SE
TERRENO vedado 25/22, com
anexo na Engevia, por
2 . 8 0 0 . 0 0 0 K z . Te l e f s :
923685921,923958309.
(576)C3L-3/10

PERFUMARIA J.R.J: vende
perfumes Árabe e La Francesa,
a grosso e a retalho, marcas
Aventos e Tobacos, 12 a 16
mil Akz. Telefone: 922445616.
(500.0023)-C3L-9/10

CAMPAS granito e mármore,
montagem, gravação, cabeceiras, fotos. Casa dos Granitos. Telefs: 921662309,
990591646
(29)C3L-12/20
TERRENO no Mussulo,
1.8000m2, 3 casas, piscina,
junto à Roça das Mangueiras,
n ego c i á ve i s . Te l e fo n e s :
923408554, 923401470.

CAMPAS EM GRANITO E MÁRMORE
MAIS DE 30 MODELOS EM EXPOSIÇÃO
GRAVAÇÕES EM ALÇADO, FOTOS E ACESSÓRIOS FÚNEBRES
DESAFIA-NOS COM AS TUAS IDEIAS
VISITA-NOS
Loja Morro Bento- retorno da Multiperfil
Avenida 21 de Janeiro, Tel. (+244) 938422420 / 923651399
Fábrica: Estrada de Viana, Km 25, Tel. (+244) 946 600 163 / 938 422 420
Email: geral@ladystone-angola.com www.ladystone-angola.com

(8484)-C/2-64/70

RECRUTAMENTO
A BRIGADE COMÉRCIO E INDÚSTRIA, LDA. é uma empresa de produção de bebidas alcoólicas e
não alcoólicas, com sede social no Pólo Industrial de Viana, Município de Viana, Província de Luanda,
está a contratar nacional ou estrangeiro para a vaga de :
TÉCNICO DE MÁQUINA ELECTRÓNICA COM FUNÇÃO MULTI TRACK DE EMBALAGEM.

(275)C3L-3/3

LOTES de terreno no Lar do
Pat r i ota , a pa r t i r d e
18.000.000,00 . Telfs: 949
975745, 949975754.

Requisitos:
Experiência de 2 a 4 anos, conhecimentos de instalação de máquina de bebida, função de MULTI
TRACK DE EMBALAGEM.

(433)C3L-4/7

TERRENO no Patriota 30/20
e no Serra Van-Dúnem 30/20,
2 0 / 2 0 , 1 5 / 1 5 . Te l e fo n e s :
923576820/919796645.
FORD RANGER 2015/2016,
diesel, automático, A/C, impecável, 46.000 Kilómetros
m, 14.000.000 Akz. Telefones:
924476133, 992642211

(461)C3L-4/7

CERCA eléctrica, comeras,
videoporteiro, automação
p o r tã o, pa ra b ó l i ca . T l f :
932404943/918657161
(501)C3L-3/10

TERRENO Via Expressa, na
primeira linha, sentido Benfica
Kilamba 100x50 a 470 milhões
kz. Telefone: 937995311.
(553)C3L-2/2

KIA Sportage, cor branca, automático, 2014, A/C, 49.000
Km, 8.000.000 Akz, negociável. Telefones: 924476133,
992642211
(664)3CLI-6/10

TERRENO na Ilha de Luanda,
8/20m, Sector Lello. Telefone:
938 330 329.
(616)C3L-1/6

NEGÓCIOS
CONTATECH Serviço de Contabilidade e Apoio Fiscal. Telefone: 940509939 (233)-C3L-9/10

APARTAMENTO T 3, 170m2,
1 suite, 2 varandas, junto à
ex-Filda. Telefone: 929027264
(639)3CL-1/2

PARA COMPRAR Tuson, Kia
Sportage ou Elantra no valor
5.500.00kz. Tlf: 991573142,
923575658
(584)-C3L-2/2

MESAS de escritório, em vidro
compradas na NCR, 140.000Kz,
discutível. Aproveite. Telefone:
937812444
(396)C3L-4/4

(664)3CLI-4/10

(532)C3L-3/2

PRECISA-SE

(314)C3L-5/13

INSTALAÇÃO e Manutenção
de filtros de água. Telefones:
932547743, 995584759.

PRECISA-SE
(1) FUNCIONÁRIA experiente
para aplicação de pestanas,técnica volume Russo. Telefone:
933422080 (671)3CL-1/15

(664)3CLI-2/10

ARMAZÉNS para armazenar
e câmaras frigoríficas, Hojiya-Henda. Telf: 993023872/
922771566
(487)C3L-3/8
APARTAMENTOS e moradias
T4, T3,T2 e T1 no Centro e P.
N o v a V i d a . Te l e f o n e s :
923444323/912223858

CARRINHA kia motors K2700,
mat: GI, 4.000.000,00 discutível. Telefs: 921285259,
996545838.
(694)3CLI-1/4

(133)-C3L-11/31

(444) C3L-5/17

APARTAMENTO espaçoso de
2 quartos, mobilado, na rua
Rainha Ginga. Telefones:
939033048/939244457.

(664)3CLI-10/10

GERADOR Perkins de 30 KVA
a bom preço. Telefones:
923444948/934816637.

MORADIAno Prenda c/ 4 suites,
200.000,00 kz mês, s/ intermediário. Telefone: 923447256

VIVENDA T6 Luxuosa, 1.º
andar, 4 suites, 2 quartos, 1
WC, 2salas, AC, Camama.
30.000.000 Akzs, neg. Telefone:
929513454.
(490)C3LI-4/10

CAMIÃO Mercedes Unimog
4x4, impecável, 10.700.000
Akz, negociáveis. Telefs:
924476133, 99264221 1

CONSTRUÍMOS casas a partir
de 15.000.000,00Kz e Arquitectura 2d e 3d Contacto: Telefones: 934999333, 946779735.

DESINFESTAÇÃO s/ cheiro,
anti-alérgico disponíveis todos
os dias . Telefones: 941377706/
914803246.
(561) C3L-2/15

HYUNDAI i10, 2014, caixa
automática, selado, 3.450.000
A kz . Te l e f s : 9 2 4 4 7 6 1 3 3 ,
(664)3CLI-8/10
992642211

FECHO DE CONTAS e relatórios para AGT, Regularização
de impostos, Planos de negócio, Estudos de viabilidade,
Formação. Telefs: 947718609.
(258)C3L-8/10

CANDIDATE –SE A PARTIR DO E-MAIL: brigadeang@gmail.com
(604)C/2-1/1

Empresa líder no Sector Mundial de Sistemas de Purificação e Tratamentos de Águas, com mais de
9 mil clientes em Angola, pretende recrutar:

RECRUTAMENTO
Especialistas Vendas PREMIUM
Requisitos:
• Excelente apresentação e comunicação
• Viatura própria (factor eliminatório)
• Formação académica (preferencial)
• Idade compreendida entre 24 e 55 anos
• Atitude e dinamismo
• Experiência em vendas Premium
• Focado em metas/ objectivos
• Experiência de 3 anos em vendas
Oferece:
• Remunerações mensais acima da média do mercado (metas/objectivos)
• Gestão de carteira de clientes Premium
• Formações profissionais contínuas no estrangeiro e a nível nacional
• Possibilidade progressão na carreira
• Viagens/ Incentivos/ Prémios aliciantes
• Acompanhamento e know-how geral do mercado
Enviar Curriculum Vitae por e-mail para processo de selecção Premium:
marketing.neutratech@gmail.com

(657)D/2-1/1

IMOBILIÁRIO

PISCINA com acabamento
especial, pergolas de madeiras.Contacto.: 922364222,
928052533.
(315)3CL-6/13

Nota importante: Só serão aceites candidaturas que preencham os requisitos mencionados acima.
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ANÚNCIO DE VAGA
SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA
A Ajuda da Igreja Norueguesa (AIN) – Norwegian Church Aid(NCA) e seu parceiro, Acção Para o Desenvolvimento Rural e Ambiente (ADRA) ADRA no ano passado elaboraram uma proposta de programa cujo foco é muito semelhante ao projecto em curso na província da Huíla que embora não
tenha sido aprovado pelo FRESAN possui muitos elementos que irão orientar o desenvolvimento da
proposta a ser apresentada no âmbito do convite mais recente do FRESAN .
O Projecto “FRESAN - Fortalecimento da Resiliência e da Segurança Alimentar e Nutricional em Angola” é financiado pela União Europeia, gerido parcialmente e co-financiado pelo Camões, I.P. O referido Projecto visa contribuir para a redução da fome, pobreza e vulnerabilidade à insegurança
alimentar e nutricional no Cunene, Huíla e Namibe, sobretudo através do reforço da resiliência e produção agrícola familiar sustentável, da melhoria da situação nutricional das famílias e apoio ao desenvolvimento de capacidades nas instituições.
Neste âmbito, Ajuda da Igreja Norueguesa (AIN), convida a todos os interessados a apresentarem
propostas para trabalhar com as equipas da NCA e da ADRA na REVISÃO TÉCNICA da proposta de
projecto que lhe será apresentada. Os candidatos interessados deverão apresentar as suas propostas
junto do escritório da NCA em Angola, sito na Via S 8,Condomínio Ocean Ville, Casa n.º 138, Talatona-Luanda ou por e-mail até ao dia 25 de Janeiro de 2021. Os interessados que necessitem de
mais esclarecimentos sobre os serviços requeridos podem obtê-los mediante o envio de um e-mail
para o endereço: mendes.silipa@nca.no até ao dia 20 de Janeiro de 2021.
Luanda, aos 14 de Janeiro de 2021
Marc Charles St. Martin
Director Nacional
AIN- Angola

(634)-1/8P-1/1

A Organização Não-Governamental “Médicos com África” CUAMM, entidade que
opera no ramo da saúde, vem, por meio desta, anunciar a abertura do concurso para
preenchimento de vaga:

1 Médico Pediatra
Baseado no Hospital da Missão Católica do Chiulo (Município de Ombadja), Cunene,
Angola
Perfil pretendido:
• Licenciatura em Medicina com especialização em Pediatria/Neonatologia;
• Experiência mínima de 5 anos no exercício das funções;
• Experiência anterior de trabalho em África ou em outros países em vias de desenvolvimento (preferencial);
• Capacidade de organizar e executar actividades de saúde materna, saúde infantil;
• Disponibilidade em viajar pelos municípios periféricos;
• Excelente domínio de computador (Programas do Microsoft Office- Access, Excel,
Word e PowerPoint);
• Exige-se Português e Inglês.
Enviar CV para angola@cuamm.org ou entregar na sede do CUAMM, Rua Projectada A3, Casa n.º 2, Bairro Morro Bento II, Talatona, Luanda, Angola, dentro de 30
dias, a partir da data desta publicação.
(653)1/8-1/1

RECRUTAMENTO

ORDEM DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS
DE ANGOLA

A empresa GULKIS COMÉRCIO E INDÚSTRIA, LDA., localizada na Rua
S/N.º, BAIRRO VIANA, KM 28, Luanda - Angola.

AVISO

Com o número de Contribuinte Fiscal N.º 541767751, pretende recrutar:

1 Engenheiro Mecânico
- Experiência mínima de 5 anos na área e vasto nível de conhecimento;
- Capaz de desenvolver e fazer montagem de instalações mecânicas;
- Capaz de controlar e executar testes em vários dispositivos existentes;
- Capaz de trabalhar em diversos sectores industriais;
- Boa capacidade de comunicação escrita e oral das Línguas Portuguesa
e Inglesa;
- Disponibilidade para trabalhar em regime de turno.

1 Promotor de Venda
- Experiência mínima de 2 anos na área e vasto nível de conhecimento;
- Capacidade de promover produtos e serviços e organizar exposições e
rotatividades em pontos de vendas de acordo com o layout da empresa;
- Boa capacidade de comunicação escrita e oral das Línguas Portuguesa
e Inglesa;

A Ordem dos Médicos Veterinários de Angola,
em conformidade ao ofício n.º 187/CG/FP/TC/14, de
24 de Abril do Tribunal de Contas e ao abrigo do
art.º 60 do Decreto 95/03 de 21 de Outubro do Estatuto da Ordem, avisa que a inscrição na Ordem
dos Médicos Veterinários de Angola, é uma condição obrigatória para o exercício da profissão Médico
Veterinária na República de Angola, para o ingresso
ou acesso à Administração Pública. Esta medida
abrange o Sector privado e todos os estrangeiros
que desejam exercer a profissão.
Luanda, aos 14 de Janeiro de 2021

- Disponibilidade para trabalhar em regime de turno.

Os interessados deverão enviar as suas candidaturas num prazo de 5 dias a
contar com a data de publicação, para o correio electrónico: hr@gulkis.com

O BASTONÁRIO
DR. KUSSONGA VEMBA MIGUEL JORDÃO
/Médico Veterinário C.P. n.º 081/

(477)D/2-4/5

A empresa Fabinco – Comércio e Indústria, LDA.,
com sede social em Luanda, Avenida Hoji Ya
Henda/Nelito Soares/Torre B/Rés-do-Chão/B, pretende recrutar: Director Financeiro, Secretária,
Gestor de Empresa, Assistente Jurídico e Técnico de Contas.
Requisitos:
- Ensino profissional, Superior ou Bacharel, compatível com a área em que se candidata;
- Conhecimento de Inglês;
- Capacidade de liderança;
- Disponibilidade para trabalhar fora de Luanda;
- Experiência mínima de 5 anos de trabalho na área.
As candidaturas com referência à vaga deverão ser
enviadas para: recrutamento.fabinco@gmail.com
Direcção-Geral
Ahmad Bachir
(602)D/2-1/1

(492)D/2-1/1

Loteamento Palanca Negra, lotes 14 e 15
Zona Inst 4, Via C3, Talatona- Luanda
Nif: 5000459780 / Telefone: 924126145

ANÚNCIO DE VAGA

PEDIDO DE COMPARÊNCIA
A Administração do Condomínio Mayombe, situada no loteamento Palanca Negra, lotes 14 e 15, solicita com a máxima urgência, a comparência
nas horas normais de expediente, o Condómino João Cristóvão, para regularização da sua situação. Devendo, para o efeito, contactar a Administração do Condomínio.
Apelamos à sua colaboração.
A Administração
Elcio Carlos

ANÚNCIO DE VAGAS

(642)D/2-1/1

ANÚNCIO
A empresa KENE MONA - COMÉRCIO GERAL, LDA., com sede
na Av. Fidel de Castro Ruz, Bairro Viana, S/N.º, Município de
Viana, Província de Luanda, Contribuinte Fiscal n.º 5000026719,
pretende recrutar um Gestor Comercial.
E-mail: edson9200@hotmail.com
(669)C/2-1/1

A APOPO, ONG Internacional de Desminagem Humanitária, pretende recrutar para preencher o seu quadro de pessoal, 2 (dois) Adestradores de Cães de Pesquisas de Minas, com
GPS, para trabalhar na província do Cuanza Sul.
Descrição geral:
O (A) Adestrador (a) tem como tarefa principal a realização de pesquisa técnica, através do uso
de Cães de Pesquisas de Minas com GPS, nas áreas suspeitas de contaminação de minas e
outros engenhos explosivos.
Requisitos:
Nível académico mínimo: Médio
Vasto conhecimento e experiência em adestramento de cães
Profissional de desminagem com animais
Espírito de equipas
Domínio de Língua Inglesa (falada e escrita)
Domínio de Informática (Word, Excel, Pwerpoint e Google Earth)
As candidaturas deverão ser apresentadas no prazo de 15 (quinze) dias, desde a data do anúncio, através do endereço electrónico sydney.bravo@apopo.org, acompanhado do seguinte:
Cópia do B.I., C.V., Cópia do Certificado de Habilitações e do Certificado Profissional.
Luanda, aos 14 de Janeiro de 2021.
O Oficial de Recursos humanos
Sydnei Pereira Bravo
Telef.: 923355526/991441772
(672)1/8P-1/1
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TECNOLOGIA E SERVIÇOS, Lda

ATIS NEBEST – ANGOLA, Empresa privada de prestação de serviço no Sector Petrolífero,
sediada em Luanda, procura para integrar nos seus quadros:

• Domínio da Língua Inglesa e Francesa;
• Capacidade de iniciativa, de planeamento e orientação para objectivos.
• Nacionalidade Angolana.

SUPERVISOR DE CENTRO DE OPERAÇÕES E SEGURANÇA OFFSHORE (SOC)
ENGENHEIRO DE INTERVENÇÃO SUBMARINA
DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO:
• O Gestor de Segurança de Aplicações liderará o Programa de segurança de aplicações de TI
offshore.
• Supervisionar o desenvolvimento e implementação de planos de ação para remediar os riscos
fundamentais para os processos da SOC.
• Trabalhar em conjunto com outras linhas organizacionais de defesa (isto é, Conformidade, Risco
Operacional, Auditoria Interna, CISO, etc.).
• Melhorar a segurança das aplicações existentes e das novas aplicações.
• Melhorar práticas de codificação seguras, requisitos de segurança de aplicações, automação,
formação e métricas.
REQUISITOS:
• Licenciatura em Ciências da Computação ou experiência equivalente
• Vários anos de experiência em TI/IS, incluindo ferramentas de gestão de vulnerabilidades (Nessus)
• Experiência com ferramentas de gestão de patch para implementação de patches de segurança
• Experimente criar scripts PowerShell ou automação em plataformas DeM
• Conhecimento das práticas de avaliação de segurança e gestão de riscos
• Experiência de administração de sistemas operativos Windows e Unix RedHat.
• Compreensão sólida dos conceitos de processo, risco e controlo e governação do ponto de vista
da tecnologia de dados
• Experiência de trabalho (mais de 10 anos) em mitigação de riscos no sector oilandgas ou similar
• Experiência em Gestão de Projetos
• Experiência com AzureDevOps
• Fortes habilidades analíticas
• Fluente em Inglês e Francês
• Nacionalidade Angolana.
ENGENHEIRO DE FERRAMENTAS ROV E SUBMARINAS
DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO:
• Supervisionar os equipamentos Submarinos (nomeadamente poços, bombas, separadores e circuitos de alimentação eléctrica e hidráulica dos mesmos) e de acompanhar as operações de montagem, manutenção e reparação dos equipamentos
• Monitorizar a execução e reporte offshore dos serviços de ferramentas ROV e submarinas;
• Aconselhar as equipas de projetos sobre intervenção ROV, operações de corte e dragagem submarinas e propor soluções de ferramentas adequadas para fins;
• Prestar assistência no local durante os ensaios/qualificações, mobilização e execução offshore
de operações submarinas;
REQUISITOS:
• Formação Superior nas áreas de Gestão ou Engenharia Mecânica ou Civil
• Experiência minima de 5 anos
• Conhecimentos avançados em ferramentas utilizadas na gestão de projectos como pacote office
e projecto.
• Boa capacidade de Interacção interpessoal e de resolução de problemas
• Actuar como representante da empresa em contratos adjudicados para o projecto
• Gerenciar o orçamento do projecto e garantir a sua apresentação com assistência da entidade.
• Fluente em Inglês
• Nacionalidade Angolana.
INSPECTOR DE INSTALAÇÕES SUBMARINAS E PROJECTOS OFFSHORE
DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO:
• Elaborar / revisar / inspeccionar execução de projectos mecânicos de baixa / média complexidade, para desenvolver equipamentos auxiliares / ferramentas para uso em operações de instalação, mobilização ou testes.
• Desenvolver / revisar métodos de instalação de equipamentos / dutos / umbilicais submarinos,
elaborar cálculos correlacionados e escrever procedimentos para operações de instalação.
• Elaborar / revisar planos de içamento, cálculos de carga para guindastes e guinchos em movimentação de carga estática e dinâmica, em terra, em embarcação ou submarina.
• Elaborar / revisar layout submarino, incluindo elaboração de rotas de dutos e umbilicais, zonas
de exclusão, rotas alternativas de abandono e planos de abandono e recolhimento temporário.
REQUISITOS:
• Licença em Engenharia Industrial ou Mecânica
• Mínimo de 5 anos de experiência na área instalação de equipamentos / dutos / umbilicais submarinos
• Formação em segurança e sobrevivência em alto mar (Bosiet)
• Disponibilidade para trabalhar offshore em regime 4 x 4
• Fluente em Inglês
• Nacionalidade Angolana.
ENGENHEIRO COORDENADOR DE OPERAÇÕES OFFSHORE
DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO:
• Planear, coordenar e supervisionar todas as operações da embarcação offshore, para realizar
instalações submarinas, elaborando, avaliando e implementando procedimentos e seleccionando
equipamentos a serem utilizados para a realização das operações e o cumprimento dos contratos,
dentro dos padrões e prazos estabelecidos.
• Elaborar cálculos para definição de posicionamento (linhas flexíveis, equipamentos e outros);
preparar a execução do lançamento e conscientizar as equipes da embarcação sobre as operações a serem realizadas.
• Supervisionar as operações no convés, sendo o responsável final por tudo que ocorre no convés.
Interagir com a equipe de ROV para instruí-la sobre o trabalho a ser realizado.
• Monitorar a operação, acompanhando, avaliando e comandando os trabalhos do Supervisor de
Convés, Operador no controle dos tensionadores, guindasteiros, equipe de ROV e o Oficial DPO
da embarcação.
• Elaborar procedimentos operacionais e análise de riscos para situação de contingência, dentro
dos limites operacionais aceitáveis dos equipamentos e embarcação.
REQUISITOS:
• Superior completo em Engenharia, Oceanografia e Geologia.
• Softwares: Pacote Office avançado, MS Project, AutoCad, Microstation, Navipac.
• Experiência profissional mínima de 5 anos;

DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO:
• Conhecimento detalhado das práticas, processos, procedimentos e equipamentos envolvidos
na perfuração e na completação dos poços.
• Conhecimento profundo sobre equipamentos e procedimentos envolvidos no Controlo de Poços.
• Experiência com códigos, normas e critérios de segurança adequados relacionados a equipamentos de superfície e equipamentos de subsea.
• Planear, dar suporte técnico e supervisionar operações de intevenção subsea, de completação
e de workovers.
• Design, teste e instalação de árvores subsea, árvores de intervenção, controlos, procedimentos
de instalação de árvores subsea e procedimentos instalação de completação e de intervenção.
• Providenciar suporte técnico na plataforma relacionado ao testes e instalação de árvores de produção de superfície e/ou subsea, bem como para operações de ROV.
REQUISITOS:
• Licenciatura em Engenharia
• Mínimo 10 anos de experiência na Indústria Petrolífera e com especialidade em planeamento
de Operações submarinas.
• Experiência sólida em Engenharia de Projectos e Mecânica
• Domínio da Língua Inglesa
ENGENHEIRO SÉNIOR DE AUTOMAÇÃO E CONTROLO (P&D)
DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO:
• Fornecer capacidades de engenharia, design e análise para apoiar o desenvolvimento de novos
sistemas de controlo utilizados em produtos de inspecção e serviço, como robôs marinhos.
• Desenvolver conceito de operações (CONOPS) tanto no sistema como no nível de detalhe
• Conceção e verificação de cálculos/análises de engenharia para sistemas de controlo submarina
• Conceber e avaliar software PLC para sistemas de controlo complexos
• Principais actividades de avaliação de riscos operacionais, tais como hazID e HazOP
• Desenvolver e implementar programas de formação
• Desenvolver e implementar programas de rastreio e manutenção de ativos
• Desenvolver procedimentos de ensaio para a qualificação, testes de aceitação de fábricas (FAT)
e testes de prontidão offshore
REQUISITOS:
• Licenciatura em Engenharia Electrónica, Mecatrónicas ou equivalente
• Experiência mínima 10 anos em desenvolvimento de sistemas de controlo
• Excelentes habilidades de resolução de problemas
• Capacidade de analisar circuitos complexos de controlo
• Conhecimentos sobre o desenvolvimento da arquitectura PLC (RockwellPreferred), definição de
função de segurança, selecção de componentes (Topside e Subsea), concepção de circuitos, definição de requisitos do sistema de controlo, estudo comercial, interpretação e desenvolvimento
de diagramas de blocos, e Notas de Material (BOM)
• Experiência com autoCAD, SolidWorks ou outros pacotes CAD
• Experiência com sistemas de controlo electro-hidráulico
• Conhecimento sobre processos de engenharia de sistemas
• Conhecimento sobre processos de engenharia de fiabilidade
• Conhecimento sobre operações na indústria submarina
• Domínio da língua inglesa e francesa;
• Capacidade de iniciativa, de planeamento e orientação para objectivos.
• Nacionalidade Angolana.
GESTOR DE INTEGRIDADE DE ACTIVOS OFFSHORE (AIM)
DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO:
• O papel primordial do Gestor de Integridade do Activo (AIM) é garantir que todos os riscos associados à concepção e operação dos Activos sejam identificados e mantidos permanentemente a
nível aceite, em conformidade com a política de HSE e Integridade e documentos referenciais relevantes.
• O titular de trabalho tem de estabelecer uma ligação com operações, manutenção, inspecção,
perfuração, HSE, etc.
Verificação da integridade técnica:
• Realizar/contribuir para avaliações de risco associadas a anomalias e incidentes. Aconselhe
sobre ameaças de integridade. Certifique-se de que a criticidade do equipamento definida nos vários processos baseados em riscos (RBI, RCM, CE Register) é actualizada. Verifique se as soluções adotadas localmente estão alinhadas com intenções e regras da empresa.
• Auxiliar todas as disciplinas para gerir o cumprimento utilizando sistemas existentes (UNISUP,
Fame+, Synergi, etc.)
• Apoiar todas as disciplinas para o estabelecimento de programas de verificação que garantam
a realização de processos-chave de integridade e que funcionem eficazmente, tais como controlo
de corrosão, aquisição de produtos químicos e materiais, controlo estrutural de peso, certificação
de levantamento, classificação FPSO, gestão de excursões a partir de envelopes operacionais,
gestão de atrasos, gestão de barreiras de segurança, etc.
REQUISITOS:
• Qualificação numa disciplina de engenharia com forte formação técnica, de preferência mecânica.
• 15 anos de experiência em Operações Petrolíferas & Gás, incluindo experiência em Engenharia
e Segurança.
• Conhecimentos em todas as áreas seguintes e proficientes em pelo menos 3: manutenção, inspecção, processo, produção, engenharia de design, avaliação de risco, qualidade.
• Mínimo de 5 anos em posição de gestão.
• Fluente em Inglês e local em língua operacional.
• Conversador com as habituais suítes de negócio (Word, Excel, PowerPoint, Access data bases).
• Sensibilização para as ferramentas domésticas: SAP, SYNERGI, Fama+
• Nacionalidade Angolana.
Os interessados deverão enviar CV, para o e-mail: angola-rec@atisworldwide.com
Isabel Viegas
Responsável da Área Administrativa e Financeira

(705)PP/PB-1/1
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FALECEU

FALECEU

FALECEU
MARIA NOÉMIA DA SILVA LOURES CAMPOS
É com profunda dor, que Eduardo Analide Campos, Filomena
Campos Paço, e José Jorge Campos (filhos), noras, genro, netos,
bisnetos e demais familiares e amigos comunucam o falecimento
da sua querida MARIA NOÉMIA DA SILVA LOURES CAMPOS,
ocorrido a 14/01/2021, em Lisboa, por doença. Que a sua alma
descanse em paz.
(629)NM2-1/1

LUDY KISSASSUNDA

VERÓNICA BONIFÁCIO
SANDA

A Direcção e o colectivo de trabalhadores
da Empresa Transgilas, Lda. endereçam
à família enlutada as mais sentidas condolências, pelo passamento físico do Sr.
LUDY KISSASSUNDA, neste momento
de luto e dor. Que a sua alma descanse
em paz.
(422)NMI-4/5

MISSA

Horácio C. Freire (esposo), Adilson,
Leandro, Verácia, Edna e Katiana (filhos),
tios, irmãos e demais familiares cumprem
o doloroso dever de comunicar o falecimento de sua querida VERÓNICA
BONIFÁCIO SANDA, ocorrido em Luanda,
no dia 14 de Janeiro de 2021, por doença.
O funeral realiza-se em data a anunciar
oportunamente.
(622)NMI-2/2

FALECEU

CARMEN DE JESUS BERNARDO
ESCRIVÃO CRISTÓVÃO
Aguinaldo Cristóvão (esposo), Elton
Escrivão, Marinalda Cristóvão e Agnes
Cristóvão (filhos) e demais familiares
cumprem o doloroso dever de comunicar
o falecimento da sua querida CARMEN
DE JESUS BERNARDO ESCRIVÃO CRISTÓVÃO, ocorrido no dia 13/01/2021, por
doença. O funeral realiza-se hoje, dia
16/01/2021, às 10h00, no cemitério de
Sant’Ana.
(586)NMI-2/2

FALECEU

CONDOLÊNCIAS
MARTA MARIA TOMÉ ANTÓNIO
Foi com profunda tristeza e consternação, que Carlos de Freitas,
colegas e colaboradores do Escritório de Advogados “Carlos de
Freitas” tomaram o conhecimento do falecimento da advogada
MARTA MARIA TOMÉ ANTÓNIO, ocorrido no dia 15 de Janeiro
de 2021, em Portugal, por doença. Neste momento de profunda
dor e pesar, os advogados e colaboradores apresentam à família
enlutada as suas mais sentidas condolências pelo infausto acontecimento. Que sua alma descanse em paz.
(678)NM2-1/2

CONDOLÊNCIAS
EPIFÂNIA DA COSTA
LOPES LOURENÇO

JOAQUINA FERNANDES
(Jota)

FRANCISCA DOMINGOS
DE MENEZES PATACA

CARMEN DE JESUS BERNARDO
ESCRIVÃO CRISTÓVÃO

Simão Lourenço (esposo), Isaldina
Rosália, Claudino Mondlane e Décio
Wandissolé (filhos) e demais familiares
comunicam que será rezada Missa de
Intenção, em memória de EPIFÂNIA
DA COSTA LOPES LOURENÇO, na Igreja
da Sagrada Família, hoje, sábado, dia
16 do corrente, pelas 17h00.
(508)NMI-2/2

Rosa Neto, João Miguel, Filomena Miguel,
António Miguel, Fernando Miguel, Joaquina Cunha e Antónia Avelino (filhos),
netos e bisnetos comunicam o falecimento
de JOAQUINA FERNADES (Jota), ocorrido no dia 12/01/2021. O óbito decorre
no Sequele, Bloco 10, Prédio 9. O funeral
realiza-se hoje, dia 16/01/2021, no cemitério do Alto das Cruzes, pelas 11h00.
(542)NM1-3/3

Gerónimo Pataca, Nelito, Zita, Marcela,
Cati, Magui, Toy e Nezinha cumprem o
doloroso dever de comunicar o falecimento
de FRANCISCA DOMINGOS DE MENEZES
PATACA,cujo funeral se realiza hoje, dia
16/01/2021, saindo do cortejo fúnebre
do Projecto Nova Vida para o cemitério
de Camama, pelas 11h00.
(578)NMI-2/2

Foi com a mais profunda dor e consternação, que o Conselho de
Administração da ENDITRADE, S.A. e o colectivo de trabalhadores
tomaram conhecimento do passamento físico da funcionária
CARMEN DE JESUS BERNARDO ESCRIVÃO CRISTÓVÃO, ocorrido
no dia 13 de Janeiro 2021, por doença. Nesta hora de dor e luto,
endereçam à família enlutada, os mais profundos sentimentos
de pesar.
(676)NM2-1/2

MISSA

FALECEU

FALECEU

FALECEU
CARMEN DE JESUS BERNARDO
ESCRIVÃO CRISTÓVÃO
O Conselho de Administração da ENDITRADE, S.A. comunica
que, o funeral de sua colega CARMEN CRISTÓVÃO, falecida a 13
de Janeiro 2021, por doenças, se realiza hoje, sábado, dia 16 de
Janeiro de 2021, pelas 10h00, no cemitério de Sant´Ana.
(676)NM2-2/2

OLGA RODRIGUES
GONÇALVES

MARTA MARIA TOMÉ

MARTA MARIA TOMÉ

As famílias Rodrigues Gonçalves, Santos
e Baiona comunicam que será rezada a
Missa de 7.º Dia, em memória de OLGA
RODRIGUES GONÇALVES, amanhã,
domingo, dia 17/01/2021, na Igreja de
Nossa Senhora do Carmo, pelas 11h00.
(635)NMI-1/1

Madalena Tomé (mãe), Liliana Tomé,
Dala Tomé, Anilson Tomé, Sousa Tomé
(irmãos), Diniela, Luege (filhas) comunicam o falecimento de MARTA MARIA
TOMÉ ANTÓNIO, ocorrido no dia
15/01/2021, em Lisboa, por doença. As
exéquias serão realizadas em local e data
a anunciar.
(637)NMI-2/4

Simão Tomé (irmão), Ana Bela Tomé
(cunhada), Jéssica Tomé, Drazen Tomé,
Marlon Tomé, Welton Tomé (sobrinhos)
comunicam o falecimento de MARTA
MARIA TOMÉ ANTÓNIO, ocorrido ontem,
dia 15/01/ 2021 em Lisboa, por doença.
As exéquias serão realizadas em local e
data a anunciar.
(637)NMI-1/4

FALECEU

FALECEU

RECORDAÇÃO

FALECEU
JOÃO MENDONÇA DE CARVALHO
Suzana Agostinho Teixeira de Carvalho ( esposa), Rosa EditeTeixeira
de Carvalho, Apolinário Eduino Teixeira de Carvalho, Sezaltina
Mimosa Teixeira de Carvalho, Lucrécia Vera Teixeira de Carvalho,
Maura Isabel Teixeira de Carvalho, Francisca de Gouveia Teixeira de
Carvalho (filhos), Nuno Herlander Teixeira, Nahare e Edite de Carvalho,
Priscila Vera de Carvalho (netos), a família Teixeira de Carvalho e a
família Paim, amigos, vizinhos e colegas cumprem o doloroso dever
de comunicar o falecimento de JOÃO MENDONÇA DE CARVALHO,
ocorrido no dia 12/01/2021. O velório ocorrerá no dia 17 de Janeiro,
no R.I. 20, a partir das 18 h00. O funeral realiza-se no dia 18/1/2021,
no cemitério de Sant´Ana, pelas 10h30.
(692)NM2-1/2

FALECEU
MARIA DA GLÓRIA

MARTA MARIA TOMÉ
Querida irmã, meu braço forte, minha
amiga e conselheira, protectora da família,
roubaste a nossa felicidade e sorriso,
difícil é aceitar está situação. Descanse
na paz de Deus, Ele assim permitiu. Do
teu irmão, Anilson Tomé.
(644)NMI-1/1

Idalina Baptista, Rodrina Felgueiras,
Iracelma Santos, Edma Miguel, Tito
Miguel e Tilson Miguel (filhos) e os
demais familiares comunicam o falecimento de sua querida MARIA DA GLÓRIA, ocorrido no dia 14/01/ 2021, por
doença. O seu funeral realizar-se-á em
data a anunciar.
(652)NMI-1/1

CONCEIÇÃO GUIMARÃES
AMARAL
Filomena Guimarães (irmã), Netinha,
Patrícia, Kitay e Bia ( sobrinhos) cumprem
o doloroso dever de informar o falecimento
de sua querida CONCEIÇÃO GUIMARÃES
AMARAL, ocorrido no dia 14/01/2021,
por doença, por doença, em Inglaterra.
(667)NMI-1/2

JOÃO MENDONÇA DE CARVALHO
Matoso Patrício Quental de Carvalho (Maninho), Miguel Ângelo Quental
de Carvalho (Gué), Horácio Armando de Carvalho(Horácio ), Luisildo
Quental da Silva e Carvalho (Gigi ), Maura Isabel Teixeira de Carvalho
(Maura), Francisca de Gouveia Teixeira de Carvalho (Baby ), Joana Kijima
Mendonça de Carvalho (Joana), Rosa Edite Teixeira de Carvalho (Nuna ),
Apolinário Eduino Teixeira de Carvalho (Janco ), Sezaltina Mimosa Teixeira
de Carvalho (Mima), Lucrécia Vera Teixeira de Carvalho (Vera) (filhos ),
noras, genros, sobrinhos e netos cumprem o doloroso dever de comunicar
o falecimento de JOÃO MENDONÇA DE CARVALHO ocorrido no dia
12/01/2021. O velório ocorrerá no dia 17 de Janeiro, no R.I. 20, a partir
das 18 h00. O funeral realiza-se no dia 18/1/2021, no cemitério de
Sant´Ana, pelas 10h30.
(692)NM2-2/2
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MISSA

CONDOLÊNCIAS

FALECEU

CONDOLÊNCIAS
CARMEN DE JESUS BERNARDO ESCRIVÃO

CLEIDE FILIPA
FERREIRA GOMES

EPIFÂNIA DA COSTA
LOPES LOURENÇO

TERESA DE JESUS DE SOUSA
NETO MARQUES DA CUNHA

A Direcção da Cooperativa Portuguesa
de Ensino em Angola, C.R.L., a Direcção
Pedagógica, Corpo Docente, Discente e
Funcionários da Escola Portuguesa de
Luanda comunicam o falecimento da
Aluna CLEIDE FILIPA FERREIRA GOMES.
Neste momento de dor e consternação,
rendem sentida homenagem e apresentam
à família enlutada os mais profundos
sentimentos de pesar. (690)NMI-1/1

Simão Lourenço (esposo), Isaldina, Claudino, e Décio (filhos) comunicam que
será rezada a Missa do 6º Mês, hoje,
sábado, pelas 17h00, na Igreja da Sagrada
Família, em memória de EPIFÂNIA DA
COSTA LOPES LOURENÇO.
(684)NMI-1/1

As famílias Alves Sardinha, Sousa Neto,
e Marques da Cunha comunicam o falecimento de TERESA DE JESUS DE SOUSA
NETO MARQUES DA CUNHA (Nina),
ocorrido na terça feira, 12/01/2021, em
Lisboa. O funeral realiza-se hoje,
16/01/2021, no cemitério da Póvoa de
Santo Adrião, Odivelas, Portugal.
(668)NMI-1/1

FALECEU

MISSA

Foi com profunda dor e consternação que o Conselho de Administração da ENDIAMA-E.P, e colectivo de trabalhadores tomaram
conhecimento do passamento físico da Dr.ª CARMEN DE JESUS
BERNARDO ESCRIVÃO, trabalhadora desta empresa, ocorrido
no dia 14/01/2021, por doença. Neste momento de dor e luto, o
Conselho de Administração da Endiama-E.P., o colectivo de trabalhadores endereçam à família enlutada, as mais sentidas condolências . O funeral realizar-se-á em data a anunciar oportunamente.
(659)NM2-1/1

CONDOLÊNCIAS
CARMEN DE JESUS BERNARDO ESCRIVÃO
Foi com profunda dor e consternação que a Direcção de Recursos
Humanos da ENDIAMA-E.P., e colectivo de trabalhadores tomaram
conhecimento do passamento físico da Drª. CARMEN DE JESUS
BERNARDO ESCRIVÃO, trabalhadora desta empresa, ocorrido
no dia 14/01/2021, por doença. Neste momento de dor e luto, a
Direcção de Recursos Humanos da Endiama-E.P. e o colectivo
de trabalhadores endereçam à família enlutada, as mais sentidas
condolências. O funeral realizar-se-à em data a anunciar oportunamente.
(658)NM2-1/1

MISSA

CONDOLÊNCIAS
JÚLIA DA FELICIDADE
FRAGOSO DOS SANTOS

EPIFÂNIA DA COSTA
LOPES LOURENÇO

FRANCISCA TEIXEIRA
DE AGUIAR

FRANCISCO NGUMA DOMINGOS ROMÃO

Durvalina Bárber (filha), Genivaldo
Dantas, Júlia Almeida(netos), irmãos,
sobrinhos, genros, netos, bisnetos e
demais familiares comunicam o falecimento de JÚLIA DA FELICIDADE FRAGOSO DOS SANTOS, ocorrido no dia
10/01/2021, por doença. O funeral realiza-se hoje, dia 16/01/2021, em Outeiro
da Cabeça Torres Vedras-Portugal, pelas
15h00.
(677)NMI-1/1

Eufrazina da Costa Lopes Maiato,Engrácia
da Costa Lopes Ferreira, Esmeraldina da
Costa Lopes Carvalho e Esmeralda da
Costa Lopes Carvalho (irmãs), sobrinhos
e primas comunicam que será rezada a
Missa do 6º Mês, hoje, sábado, pelas
17h00, na Igreja da Sagrada Família, em
memória de EPIFÂNIA DA COSTA LOPES
LOURENÇO.
(685)NMI-1/1

Adriano Ngueli de Aguiar, Joaquim Ngueli
de Aguiar (filhos), Paciência Umba Sara
(nora), netos e demais familiares comunicam que será rezada Missa de 30º Dia,
em memória da sua querida FRANCISCA
TEIXEIRA DE AGUIAR, no dia 21 de
Janeiro de 2021, na Igreja de S. Pedro
(Prenda), pelas 6h30. Que a sua alma
descanse em paz.
(709)NMI-1/5

O Conselho de Administração e o colectivo de trabalhadores da
Edições Novembro E.P. cumprem o doloroso dever de comunicar
o falecimento do trabalhador FRANCISCO NGUMA DOMINGOS
ROMÃO, ocorrido no dia 13/1/2021, por doença. Nesta hora de
dor e luto, endereçam à família enlutada, os mais profundos
sentimentos de pesar.
(700.005)NM2-R
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REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
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REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
INSTITUTO GEOGRÁFICO E CADASTRAL DE ANGOLA
SERVIÇOS PROVINCIAIS DO UÍGE

EDITAL N.º 03/021

EDITAL N.º 02/2021

PROCESSO DE CONCESSÃO N.º 04-EU-021

PROCESSO DE CONCESSÃO Nº 86-CS/2020

Tendo, a Empresa Kinsoni Agro-Pecuária, Limitada, representada neste acto pelo Senhor Baptista Paulo Fumuassuca, requerido a Concessão por Direito de Superfície de uma parcela de Terreno Rural, com uma área de
850 hectares (oitocentos e cinquenta hectares) para fins de actividades Agro-Pecuárias, sito na área da Aldeia Kimbezi Makondo, Regedoria de Missão Ndemba, Município da Damba, Província do Uige; feita a Demarcação Provisória, a mesma ficou com as seguintes confrontações: Norte: com o Rio Nsengezi e a confluência com o Rio
Mansiongoni; Sul: com o Rio Kiamba e uma Picada; Este: com Terrenos de Terceiros não cadastrados e um riacho;
Oeste: com Terrenos não castrados e o Rio Mansiongoni.

Tendo, CONSTANTINO FERREIRA DOS SANTOS, requerido a concessão do direito de superfície de uma parcela
de terreno rural, com a área de 8 (Oito) hectares, onde está implementado um Projecto Agrícola, localizado no
Ngueria, Comuna Sede, Municipio do Amboim, Província do Cuanza Sul; feita a demarcação provisória, a mesma
ficou com as seguintes confrontações: a NORTE - com a Estrada n.º 240, no troço (Amboim-Quibala); a SUL com a picada de acesso ao Mercado do Catinton; ESTE - com a picada e; a OESTE - com terreno de terceiro
não cadastrado.

São, por este meio, convocadas todas as pessoas que se julgarem com direitos sobre o mesmo terreno, a virem
comprová-lo nestes Serviços Provinciais do Instituto Geográfico e Cadastral de Angola, no prazo de trinta (30) dias
a contar da data da publicação deste Edital.

São, por este meio, chamadas todas as pessoas que se julgarem com direitos à parte ou à totalidade do mesmo
terreno, a vir comprová-lo no Departamento Provincial do Instituto Geagráfico e Cadastral de Angola,no prazo de
30 dias, a contar da data da publicação deste EDITAL.

SERVIÇOS PROVINCIAIS DO INSTITUTO GEOGRÁFICO E CADASTRAL DE ANGOLA, NO UÍGE, AOS 14 DE
JANEIRO DE 2021.
O CHEFE DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS
JUSTINO LOURENÇO KUIASSANA
Geógrafo

Departamento Provincial do Instituto Geagráfico e Cadastral de Angola do Cuanza-Sul, no Sumbe, aos 11 de
Janeiro de 2021.
O Chefe de Departamento
Bernardo Maneco

(686)D2-1/1

(693)D2-1/1

O CLUBE DO SÓCIO, LDA
AUTO DE ABANDONO
RECRUTAMENTO
A TOPVISA - Prestação de Serviços, Lda; empresa de direito angolano, pretende recrutar para a prestação
de serviço em empresa do sector petrolífero, profissional que preencha os seguintes requisitos:

Engenheiro de Métodos
• Licenciatura em Mecânica, Ciências de Engenharia.
• Experiência de acordo com o nível de carreira
• Conhecimento das áreas de levantamento e da
área de métodos. Experiência em engenharia de
estruturas é uma vantagem.
• Gestão de Interrelação nos Projectos
• Gestão de Contratos, Clientes e Serviços
• Operações, Procedimentos e Especialização de

Fabricação
• Análise de Estruturas
• Manobras
• Desenho de Métodos
• Planeamento e Gestão de Projectos
• Relatórios de Gestão.
• Office.
• Português e Inglês.

A Direcção do Clube do Sócio, Lda. vem, por este meio, comunicar que, o trabalhador Bernardo Francisco dos Santos, se encontra ausente do centro de trabalho há mais de 22 dias
consecutivos, isto é, desde o dia 15 de Dezembro de 2020, sem informar ou apresentar qualquer documento justificativo da sua ausência, o que configura uma situação de abandono de
trabalho, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 2, do art. 229.º, da Lei n.º 7/15 (Lei Geral
do Trabalho).
Informa-se que o mesmo deverá, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste anúncio, apresentar os respectivos documentos comprovativos e justificativos da
razão da sua ausência, de acordo com o disposto no art. 229.º, n.º 4, da Lei Geral do Trabalho.

Os candidatos deverão remeter carta, CV e diplomas para o e-mail: recrutamento@topvisa.co.ao, indicando
no título do e-mail a designação da função.

A não justificação tempestiva, equivale como efectivo abandono do trabalho, com todas as consequências legais daí decorrentes
Luanda, aos 15 de Janeiro de 2021.

Luanda, 14 de Janeiro de 2021.
A Gerência

A Direcção
(691)D2-1/3

(687)D2-1/1
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REPÚBLICA DE ANGOLA
GOVERNO PROVINCIAL DE LUANDA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE VIANA
GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

COMUNICADO
A Administração Municipal de Viana comunica aos cidadãos descritos abaixo que devem comparecer, nas horas de expedientes e a partir da data de publicação deste comunicado, na Direcção
Municipal de Infra-Estrutura, Ordenamento do Território e Habitação de Viana, para procederem ao levantamento dos respectivos Contratos de Concessão de Direito de Superfície.
NOME
Abduramane Balde
Abreu Dombaxe Malungo
Adão Manuel Dias Salvador
Adélia Maria Pires da Conceição de Carvalho
Albertina de Melo Alexandre
Albertina de Melo Alexandre
Alberto Gomes Monteiro
Aldina Essuvo
Alfredo Pedro Kibinda
Almodovar Rigoberto Santos Rainha
Amélia Rodrigues Lopes
Américo Eduardo Duarte da Costa
Ana Manuela Pedro Van-Dúnem
Ana Maria António Quissanga
Ana Paula Lourenço Cardoso
André Luzito Cavuanda
Antónia Gouveia de Menezes
Antonica José da Silva
Antonica José da Silva
Arlete Ndesse Jorge Luvula
Armando José Mabiala
Avelino José Ndonga
Bernardo Fernando Bandi Sonhe
Britaldo Romão Vieira de Sousa
Carlos Panga
Cátia Alexandre Martins Barroca
Catiana de Fátima Paulo Francisco
Delfim Manuel Vasco
Domingos Fernandes Gonga
Edna Marina Vicente Bei

BAIRRO
Kikuxi
Km 14 A
CAOP B
Zango IV
Kikuxi I
Kikuxi
Vila nova
Kikuxi
Estalagem
Zango III
Zango I
Km 12 B
Caop A
Tandy
Caop A
Capalanga
Kikuxi
Caop C
Caop C
Kikuxi
Vila Flor
Zango I
Vila Flor
Capalanga
Zango I
Km 9-A
Vila Flor
Capalanga
Kikuxi

Km 14-A
Edson de Almeida Ribeiro
Zango I
Efigénia Rosa de Andrade Benge Lisboa
Zango I
Elisa Eduardo da Cunha Daniel
Kikuxi
Elísio Rodrigues Gonga
Bita sul
Elvira Barros da Silva
Piv
Empresa Dinaco - Transporte e Comércio, Lda.
Piv
Empresa Ferpinta Angola - Comércio e Indústria, Lda.
Km 30
Empresa G.A.B.R E Filhos, Lda.
Km 30
Empresa Lui e Anda
Zango 0
Empresa Mokbel Internacional Trading, Lda.
Zango III
Empresa Nzongo Comercial
Kikuxi
Empresa Pecar, Lda.
Zango II
Empresa Prince - Comércio Geral, Lda.
Capalanga
Empresa Xu Xiudi Trading, Lda.
Zango IV
Erasmo João Candala Imbanda
Zango II
Eugénia da Conceição da Costa Luís da Paixão
Zango I
Eunice Cassoma Vunge Francisco
Vila Nova
Eva Kaleia Salvador Filipe Gando
Tandy
Felícia Vinene Eugénio Capingala
Capalanga
Fernando Domingos Chitela
Zango I
Filipe André Nazaré Filho
Zango IV
Francisca Antónia Tavares Aires
Kikuxi
Francisco António Fialho
Tandy
Géssica Lídia Amândio Aviles
Viana II
Graciety Rosa Capingano Braga
4 de Abril
Henriqueta Lopes Simão
Capalanga
Horácio Roberto da Costa
Kikuxi
Ibrahima Diallo
Zango III
Igreja Metodista Episcopal Africana Sião
(Júnior dos Santos)
Km 30
Isabel Antunes Mateus

Vila Flor
Isabel Maria Xaste de Barros
Km 14 A
Jackson Aniceto Fonseca de Almeida
1 de Maio
Jesse Borges Nangueve Camungondo
Capalanga
Joana Caporteiro Sotto Mayor Hilário
Km 12 A
Joana Clara Sebastião Lucas
Vila Flor
Joana Madalena Lito
Zango III
Joanina Francisco Mingas
Estalagem
João Baptista Mário dos Santos
Kikuxi
José Ângelo Mateus Cuazeca
1 de Maio
José Esmeraldo Carlos Grilo Costa
Vila Flor
José Jaime de Castro Guimarães
Zango III
José Ulika César
Capalanga
Josefa Gomes Monteiro
Luanda Sul
Justino António Manuel
Km 12
Kadima Kolomone Agostinho
Zango I
Lando Mateus Coxi Cacalo
4 de Abril
Ludmiliam Claudete Conceição Cambinda Martins
Boa Esperança
Manuel Alexandre da Silva
Km 30
Manuel Salvador
Km 30
Marcel G. Chehade
CAOP B
Margarida Aurora da Conceição Joaquim
500 Casas
Margarida Mendes Cafundanga dos Santos
Vila Flor
Maria da Conceição Domingos Ribeiro
Kikuxi
Maria da Conceição Leite Bernardo João
Canjinji
Maria de Fátima José Baptista
Kikuxi
Maria de Fátima Romeu Moura Laborinho
Zango III
Maria Fonseca da Silva
1 de Maio
Maria Helena Matandi
Capalanga
Maria Josefa Vaz Lopes
Capalanga
Maria Romão Neto Redolfo Lima (2 processos)
Kikuxi
Mateus Augusto Neto

Mayembe João Salvador Bartolomeu
Mbala Lulembe Benedith
Melânio Soares Francisco
Nahadia Luísa da Costa Lima
Osvaldo José Neto Lino
Pedro Domingos Francisco
Ricardo José Fernandes Ramos
Rosa Maria Barbosa Coelho de Sousa Camacho
Rosa Maria de Melo Antunes
Rosa Victória Kulanda Chilala
Rosalina Suzana Cuvala
Rui Guimarães Lucas
Rute Lucénia Bravo da Costa
Sandra Fernandes da Silva Gabriel
Sebastião José Raimundo Boaventura
Sebastião Vicente Neto
Senga Madalena Eduardo
Solange Gomes Bernardo Bala Sassa
Telefina Amélia Baptista de Oliveira
Tomás Manuel Gaspar
Usneia Cristina Sole Aires Okechi
Vasco Patrício Catala
Victor Francisco Alfredo Quissumua
Wilson António Andrade Luís
Winmay André Ramos
Yolanda Patrícia Fernandes Muanza Joaquim
Zang Guotao

Zango 0
Km 12-B
Zango I
Zango IV
Zango III
Kikuxi
Zango 0
Km 14 A
Kikuxi
Kikuxi
Zango I
Kikuxi
Zango II
Capalanga
Caop A
Zango I
Vila Sede
Kikuxi
Capalanga
Zango I
Zango I
Zango II
Estalagem
Capalanga
Km 12 A
Kikuxi
Vila Flor

GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE VIANA, AOS 12 DE JANEIRO DE 2021.
O DIRECTOR
ANTÓNIO FRANCISCO SALVADOR MIGUEL
(500.0045)MPP/PB-3/5

COMUNICADO
Procedimento de “Prova de Vida” para 2020
A Cabinda Gulf Oil Company Ltd. (CABGOC) vem, pela presente, informar a todos os seus reformados, viúvas ou dependentes menores de 18 anos registados, que está, remotamente, a finalizar o processo de prova de vida referente ao
ano de 2020, que também incluí o processo de prova vida do
ano 2021, para os reformados nascidos em Janeiro. Para tal,
todos que ainda não foram contactados em 2020 ou Janeiro
de 2021, serão contactados por telefone pelo Departamento
de Recursos Humanos da CABGOC, a fim de proceder à validação de identidade.
Informamos ainda que, o processo de prova de vida para o
ano 2021, que abrange os reformados nascidos de Fevereiro
a Dezembro, serão comunicadas às instruções em tempo
oportuno.
CABGOC desaconselha que qualquer reformado ou dependente se desloque ou se apresente pessoalmente em quaisquer de seus escritórios e/ou instalações.
Para mais informações, contactar o correio electrónico:
retirementsavings@chevron.com
Departamento de Recursos Humanos

(500.0043)1/4P-2/2
(500.0034)-1/4P-3/6
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ESCALAR O SELVAGEM K2 NO INVERNO

Missão impossível
já está em marcha
Até hoje, ninguém conseguiu
escalar a segunda montanha
mais alta do mundo no
Inverno. Mas actualmente há
várias equipas a tentar. Uns
com oxigénio, outros sem; uns
mais experientes, outros nem
por isso. Os riscos são enormes
para todos

Entrar para a história do
alpinismo como os únicos
que conseguiram escalar o
K2 durante o Inverno. É
este o desafio de algumas
equipas de montanhistas
(entre desconhecidos e
outros com currículo) que
já estão no terreno a tentar
atingir o cume da montanha
de 8000 metros, a segunda
mais alta do mundo, logo
a seguir ao Evereste, localizada na fronteira entre a
China e o Paquistão.
O K2 é conhecido como
a “montanha selvagem”,
devido à extrema dificuldade
de subida. E, por isso, tem
também a terceira maior

taxa de mortalidade entre
as montanhas com mais de
8 0 0 0 m e t ro s - e m 4 7 7
ascensões bem-sucedidas,
houve 87 mortes. Mas sempre que alguém atingiu o
cume foi na Primavera e no
Verão. No Inverno, nunca
ninguém conseguiu tal feito.
É este o desafio a que se
propõem algumas equipas
de montanhistas, entre eles
os Sapdara (pai e filho) que
trabalham para o islandês
John Snorri; três conhecidos
alpinistas xerpas (Mingma
Gyalje, Dawa Tenzin e Kili
Pemba) e, sobretudo, o
nome mais mediático: Nirmal Purja. Mas há também

Em 1864, Hans Bjelke, caçador
de gansos islandês, descia ao
interior da Terra a partir do
vulcão Sneffels, na sua terra
natal. Acompanhavam-no na
jornada o professor Otto Lidenbrock, o sobrinho deste, Axel, e
a jovem Graüben. Nas páginas
de Viagem ao Centro da Terra,
o escritor francês Júlio Verne
transportava os seus personagens
e o leitor para expedição impossível no espaço e no tempo. Sob
a crosta terrestre, os heróis enfrentavam “monstros” do período
Mesozoico, dinossáurios de uma
era afastada 65 milhões de anos.
A aventura tornava-se possível
com a decifração de um código
criado no século XVI pelo alquimista islandês Arne Saknussemm. Uma vez mais, o autor
de Viagem à Lua e Vinte Mil
Léguas Submarinas punha a
inventiva ao serviço das suas
narrativas. A alquimia de Arne
é uma ficção. As viagens ao
centro da Terra também o são,

embora campo profícuo para o
ramo da literatura que as
empreende há séculos. Em 1914,
o inglês Charles Lutwidge Dodgson, imortalizado com o pseudónimo de Lewis Carroll, levou
a sua Alice no País das Maravilhas
para um mundo onírico, acessível
através da toca de um coelho.
Quarenta anos mais tarde, o
jornalista e escritor norte-americano Edgar Rice Burroughs
embrenhava a sua escrita na
obra literária, No Coração da
Terra. Aí, localizou o mundo de
Pellucidar, território no âmago
do planeta, acessível apenas a
partir de uma abertura no Pólo
Norte. Burroughs, criador de
Tarzan, iniciava, com esta obra,
um périplo pelo mundo inferior.
Também o escritor irlandês
C.S. Lewis embrenhava nos
interstícios terrestres a sua obra
de ficção infantil, A Cadeira de
Prata (1953), título inserido na
série, As Crónicas de Nárnia.
Literatura subterrânea que reuniu

ilustres desconhecidos, sem
experiência, que estão a
arriscar a vida. Estima-se
que no total serão 75 montanhistas, cada um com as
respectivas equipas, algumas
com mais de 50 elementos.
Purja, montanhista nepalês de 36 anos, que chegou
a fazer parte de um corpo
de elite do Exército britânico
formado por nepaleses,
alcançou, em Outubro de
2019, uma proeza que muitos
consideravam impossível
de concretizar - completou
a escalada das 14 montanhas
mais altas do mundo
(conhecidas como as 8000),
num tempo recorde de 190

dias. Para se perceber a
grandeza deste feito, basta
ter como termo de comparação o anterior recorde,
que pertencia ao sulcoreano Kim Chang-ho,
que demorou sete anos, dez
meses e seis dias a escalar
os mesmos 14 cumes. Agora
tenta novo feito.
“Existem inúmeras razões
para ninguém ter conseguido
atingir o cume do K2 no
Inverno. Mas há uma equipa
bem posicionada para conseguir concretizar este
grande desafio do montanhismo”, escreveu Purja
nas redes sociais, referindose, obviamente, à sua equipa.

VULCÃO NO EQUADOR

Chimborazo,o pico mais
afastado do centro da Terra
nomes como os norte-americanos Edgar Allan Poe, e H.P.
Lovecraft e o celebrado britânico
J.R.R. Tolkien.
Páginas que rendiam homenagem à teoria nascida pela
mão de um homem que ganhou
a posteridade, não a olhar para
o Centro da Terra, antes, para
o firmamento. Edmund Halley,
astrónomo e matemático britânico, previu com precisão a
órbita do cometa que singrou
nos céus terrestres em 1758.
Feito que valeu ao cientista inglês
ver o seu nome a viajar à boleia
do cometa que visita a Terra a
cada 75 ou 76 anos (a última
aparição deu-se em 1986). Com
menor discernimento, Halley

também firmou a ideia de uma
Terra oca, habitável no seu interior e acessível a partir de fendas
localizadas nos polos.
Com mais pragmatismo, o
coração do planeta serviria,
ainda no século XVIII, para firmar
os fundamentos que determinam
o ponto da superfície terrestre
mais afastado do centro da Terra.
Em 1802, vamos encontrar o
esforçado e aclamado prussiano
Alexander von Humboldt, a par
do botânico francês Aimé Jacques
Bonpland, na tentativa de conquista daquele que era, na época,
tido como o pico mais elevado
do planeta, o vulcão Chimborazo,
localizado no Equador. Conquista
nas alturas, alcançada em 1880

Riscos e
críticas
Vários conhecidos montanhistas, contudo, torcem o
nariz a esta perigosa expedição em pleno Inverno,
sobretudo em relação à forma
como está a ser realizada
pelos alpinistas menos experientes. É o caso do polaco
Adam Bielecki, um purista
que considera que, para muitos, esta aventura é apenas
uma questão de marketing,
pois vários dos aspirantes
utilizam garrafas de oxigénio, o que torna a missão
mais fácil.
“É como ganhar a Volta à
França com uma bicicleta
eléctrica. Não seria ético nem
honroso”, escreveu nas redes
sociais o homem que escalou
em pleno Inverno as 8000
Gasherbrum I (2012) e a Broad
Peak (2013).
“Os que escalam sem auxílio de oxigénio são actualmente uma pequena minoria.
Ir com oxigénio suplementar
altera completamente as
regras do jogo, mas cada um
sabe de si. Se calhar, no final,
alguém vai chegar ao cume
graças ao oxigénio e temos
de respeitar. Mas quem o
fizer sem essa ajuda terá
mais crédito. É preciso ser
honesto e dizer sempre a
verdade”, opinou o espanhol
Sergi Mingote, da equipa
Seven Summit Treks, que
tem uma estrutura que inclui
cerca de 60 pessoas.
As equipas numerosas e
a enorme logística têm merecido, igualmente, críticas.
“Um carregador não pode
l e va r m a i s d e 2 0 q u i l o s
d u ra n te o I n ve r n o, m a s
tenho visto que muitos escaladores chegaram com quat ro e c i n co m a l a s ca d a .
Imaginem quantos são
necessários para transportar
todos os equipamentos,
desde garrafas de oxigénio,
tendas, roupa, material de
cozinha, alimentos. Estou
preocupado como vão conciliar tudo isto e veremos
quantos vão conseguir lidar
com as baixas temperaturas”,
disse Asghar Ali Porik, pro-

pelo britânico Edward Whymper,
que subiu aos 6267 metros, contados a partir do nível do mar.
Nas décadas seguintes, Chimborazo perderia para inúmeros
picos asiáticos o título de mais
alto gigante das alturas. Entre
eles, soberano, o monte Evereste,
cuja altitude, fixada nos 8848
metros, foi calculada em 1852
pela mão do matemático e topógrafo indiano Radhanath Sikdar
(medição que foi causa de disputa
entre a China e o Nepal).
Não obstante o gigantismo
do Evereste, não fugiria ao adormecido vulcão Chimborazo o
título de pico mais alto, medida
a distância deste ao centro do
planeta: 6384 km, face aos 6382
km da montanha inserida na
cordilheira himalaia. Uma vitória
por dois quilómetros da montanha sul-americana frente à
asiática, que encontra explicação no facto de o planeta
não se apresentar como esfera
perfeita, antes, ligeiramente

prietário de uma agência
que organiza expedições.
O frio e a neve são de facto
um problema. As temperaturas oscilam entre os 30 e
os 60 graus negativos, além
de ventos extremamente fortes, que tornam esta aventura
demasiado perigosa. Além
disso, existem certos pontos
da montanha onde são frequentes as avalanches.
“ To d a s a s m a n h ã s ,
quando acordamos, há geada
dentro da tenda devido à
condensação. O frio é imenso.
Esta montanha realmente
faz jus à fama que tem, e
ainda não chegámos muito
alto”, referiu ao The New York
Times o escalador Colin
O'Brady, que está inserido
numa das muitas equipas.
“Não é por acaso que o K2
é chamado de montanha selvagem. Arrisco-me a dizer
que em breve se pode transformar no Inferno. Qualquer
montanha de 8000 metros é
uma batalha para nos mantermos vivos e se pensarmos
que agora estão a tentar escalar o K2 no Inverno... Até fico
sem ar, só de pensar. Poderá
haver muitas mortes e não
entendo como podem estar
na expedição escaladores
sem experiência”, alertou
Kenton Cool, o alpinista britânico que subiu 14 vezes ao
pico do Evereste.
Em todo o planeta, existem
14 montanhas acima dos 8000
metros, mas o monte K2 é o
único que ainda não foi escalado no Inverno, altura em
que a neve é mais profunda,
o frio insuportável e as avalanches frequentes. Nos últimos 15 anos, as montanhas
mais altas do mundo foram
escaladas na Primavera ou
no Verão, inclusivamente o
K2. Na década de 1980, alguns
grupos mais aventureiros
começaram a fazer expedições
no Inverno e tiveram êxito
em quase todas.
Faltou a montanha selvagem. É essa missão que
agora está em marcha, com
todos os perigos inerentes,
e que se espera possa ser
concluída com êxito em Fevereiro por alguns. Para já, os
vários grupos ainda nem a
meio da montanha estão. E
a boa notícia é que ainda
não existem vítimas.

achatado nos polos. Contas
feitas, a distância entre o centro
da Terra e a sua superfície não
apresenta um valor absoluto
extensível a todos os pontos
do planeta. Para sermos precisos, 6357 km nos pólos e 6378
Km na linha do equador.
Etnógrafo, antropólogo, geógrafo, botânico, vulcanólogo,
Humboldt, nascido em 1769,
falhou a tentativa de conquistar
o cume do ponto mais afastado
do centro da Terra. Continuaria,
contudo, o seu périplo histórico
pela América do Sul, empresa
que iniciara em 1799. Mais tarde,
em 1845, nasceria das mãos de
Humboldt a obra Kosmos, tratado em cinco volumes sobre
ciência e natureza, das formas
mais elementares de vida às
nebulosas. Épico ao saber que
arrebanharia a afeição do escritor
Edgar Allan Poe. Este dedicaria
a Humboldt a sua homenagem
em Eureka: Poema em Prosa¸
obra de 1848.
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“PRIMAVERA ÁRABE” ACONTECEU HÁ DEZ ANOS

UGANDA

CABO VERDE

DR

Resultados indicam
reeleição de Museveni

Devido à Covid-19, este ano, a Avenida Bourguiba, em Túnis, não teve a adesão popular

Tunisinos lembram a data
à espera da justiça social
Face à actual situação sanitária, a Federação Sindical UGTT e
outras organizações renunciaram às manifestações, mas as
reivindicações não diminuíram de intensidade
A Avenida Bourguiba, símbolo da revolução tunisina
que há 10 anos afastou do
poder o regime de Ben Ali,
estava quinta-feira deserta
e sob vigilância policial, com
o aniversário da revolta silenciado pelo confinamento.
Segundo a AFP, apenas
alguns jornalistas e residentes
circulavam na principal artéria da capital, centro nevrálgico do regime de Zine el
Abidine Ben Ali, que se tornou o centro da revolução,
onde os cidadãos se reúnem
habitualmente a cada 14 de
Janeiro para reavivar a esperança de um futuro melhor.
“Normalmente teríamos
pessoas a manifestar-se na
avenida para pedir mais justiça social, porque os sucessivos governos, desde 2011,
ainda não tiveram em conta
esse pedido”, disse Alaa Talbi,
presidente do Fórum Tunisino para os Direitos Económicos e Sociais.
“Mas neste 14 de Janeiro
vou ficar em casa, pela primeira vez em 10 anos, porque a crise sanitária é
grave”, adiantou.
Face à actual situação
sanitária, a Federação Sindical UGTT e outras organiza ç õ e s re n u n c i a ra m à s
manifestações, mas as reivindicações não diminuíram
de intensidade.
“É necessário ser muito
optimista para crer que a
Tunísia está no bom caminho
de concretização dos objectivos da revolução”, considera o diário estatal La Presse.
A subida dos preços, a persistência do desemprego e a
fraqueza crescente dos serviços públicos, numa altura
em que a pandemia acentua
a precariedade, alimenta uma
decepção à altura das espe-

ranças nascidas em 2011.
A 14 de Janeiro desse ano,
após várias semanas de
tumultos desencadeados pela
imolação pelo fogo de um
vendedor ambulante no interior do país, uma multidão
inédita concentra-se na avenida Bourguiba, diante do
Ministério do Interior.
A cólera contra a miséria
virou-se contra o regime e
a multidão gritava “Rua”.
Nessa mesma noite, Ben Ali
foge para a Arábia Saudita,
onde morreu em 2019.
A partida, após 23 anos
no poder, foi seguida de
levantamentos populares
noutros países da região e da
queda de outros autocratas,
no que ficou conhecido como
a Primavera Árabe. A Tunísia
foi o único país a continuar
a sua democratização.
“Podemos estar desiludidos, isso não significa que
nos arrependemos: 10 anos
é pouco para transformar um
sistema que existe há décadas
e podemos orgulhar-nos dos
avanços”, disse Talbi.
“Instaurámos um novo
sistema político, chegámos
a acordo sobre uma Constituição, ainda que não
esteja a ser posta em prática
completamente, e respeitámos os prazos eleitorais”,
explicou, adiantando:
“Agora é necessária uma
transição económica”.
A Tunísia, que depende
largamente de doadores
internacionais, concluiu na
Primavera um programa de
apoio do Fundo Monetário
Internacional sem ter relançado a sua economia.
Depois dos atentados, em
2015, a pandemia voltou a
fazer cair o turismo, deixando
no desemprego dezenas de
milhares de pessoas. A pro-

dução de fosfato e petróleo
foi prejudicada por manifestações por emprego e
infra-estruturas nas regiões
marginalizadas e a classe
política, dividida e paralisada
por lutas de poder, tem
falhado na acção.
A falta de perspectivas
tem feito aumentar as partidas clandestinas para a
Europa, que registaram o
ano passado um pico inédito
desde 2011. De 2019 para
2020 aumentou cinco vezes
o número de tunisinos a chegar às costas italianas.
Mas “a juventude que
cresceu numa Tunísia livre
ainda acredita na revolução”,
considera Talbi.
Combate à corrupção
O mesmo dia em que se
comemorava mais um aniversário da revolução, um
dos mais conhecidos empresários do país, Nabil Karoui,
foi acusado de lavagem de
dinheiro, num processo que
data de 2017.
É a segunda vez que o candidato presidencial de 2019
está atrás das grades num
caso iniciado, há 3 anos, após
uma denúncia de uma ONG.
Naquela época, o chefe do
canal de TV Nessma, de 57
anos, era um dos favoritos
para a eleição presidencial.
Karoui foi libertado três
dias antes da ida às urnas e
perdeu a oportunidade de
fazer campanha. Nabil Karoui
recuperou politicamente desde
que perdeu a eleição, levando
seu partido a concorrer em
segundo lugar nas eleições
legislativas que se seguiram
à eleição presidencial.
A suspeita de lavagem
de dinheiro e evasão fiscal
pode limitar o futuro político
do empresário.

De acordo com os resultados
preliminares das eleições do
Uganda, realizadas na quintafeira e divulgados, ontem, o
actual Chefe de Estado,
Yoweri Museveni, deverá ser
o vencedor, tendo o seu principal rival, Bobi Wine, alegado estar-se perante uma
“fraude eleitoral” de que
disse possuir provas.
Segundo a Reuters, que
cita fonte da Comissão Eleitoral do Uganda, quando estão
contados cerca de 30 por
cento dos votos, Museveni
lidera com pouco mais de 61
por cento do total de votos
contados. Já Bobi Wine tem
pouco mais de 27 por cento.
Numa conferência de
imprensa realizada, ontem,
em Kampala, Bobi Wine
disse ter filmado provas de
fraude durante a votação,
chamando os primeiros
resultados de “piada”.
“Estou muito confiante
de que derrotamos o ditador, por isso apelo a todos
os ugandeses para rejeitarem a chantagem. Certamente vencemos esta
eleição e a vencemos com

uma larga margem”, disse.
As eleições foram marcadas pela violência e repressão, com campanhas
proibidas devido às medidas
do coronavírus, prisões de
candidatos da oposição e
protestos mortais.
Yoweri Museveni ainda
não comentou os primeiros
resultados divulgados pela
Comissão Eleitoral.
DR

Yoweri Museveni está no
poder no Uganda, ha 35 anos

REGIÃO DE TIGRAY

Etiópia reivindica a morte
de três antigos ministros
O Governo da Etiópia anunciou, ontem, que matou três
antigos ministros membros
da Frente de Libertação do
Povo Tigray (TPLF), incluindo
o antigo chefe da diplomacia,
durante q ua s e 2 0 ano s ,
Seyoum Mesfin.
De acordo com um comunicado citado pela AFP, entre
os mortos numa “troca de
tiros” no âmbito da operação
lançada, em Novembro, estão
o antigo ministro dos Assuntos Federais Abay Tsehaye e
o antigo líder do grupo parlamentar do TPLF, Asmelash
Woldeselassie.
Os três homens foram mortos “num tiroteio entre as forças da autoridade e a sua
segurança pessoal criminosa”,
depois de se terem “recusado
a render-se”, acrescenta-se
no comunicado.
Em 28 de Novembro, após
a tomada do controlo militar
da capital regional Mekele
pelas tropas federais, o Primeiro-Ministro etíope, Abiy
Ahmed, anunciou o fim da
ofensiva armada contra a
região, o que é negado pela
Organização das Nações
Unidas.
O conflito começou a 4
de Novembro, depois de o
Governo ter decidido lançar
uma operação militar contra
a T P L F, o p a r t i d o q u e
governa a região, alegadamente em retaliação a um
ataque das forças regionais
contra uma base do Exército
Federal naquele território.
Entretanto, a Comissão

Etíope de Direitos Humanos
disse, ontem, que mais de
80 civis morreram no último
ataque numa área do Oeste
da Etiópia, na região de
Benishangul-Gumuz, mais
concretamente em Metekel.
Trata-se da mesma região
onde centenas de civis foram
mortos por agressores usando
armas, facas e outras armas
em sucessivos ataques que
começaram em Setembro.
O Primeiro-Ministro, Abiy
Ahmed, tem lutado para
impor a ordem em Metekel
ou explicar o que está a
impulsionar a violência, apesar de ter visitado a área, em
Dezembro, e delegar poderes
a um posto de comando para
assumir a segurança.
Não há nenhuma ligação
conhecida entre a violência
e as operações militares na
região de Tigray. Este último

Rui Soares
assume a pasta
dos Negócios
Estrangeiros
O actual ministro da Integração Regional de Cabo Verde,
Rui Figueiredo Soares, passou
a partir de ontem a acumular
com o cargo de ministro dos
Negócios Estrangeiros e da
Defesa, após a demissão de
Luís Filipe Tavares, devido à
polémica envolvendo o partido
português Chega.
De acordo com a Lusa, o
Presidente da República,
Jorge Carlos Fonseca, deu já
posse, na cidade da Praia, a
Rui Figueiredo Soares.
Actual ministro-adjunto
do Primeiro-Ministro e para
a Integração Regional, passando a acumular funções,
numa altura em que o país
já tem eleições legislativas,
previstas para 18 de Abril.
O P r i m e i ro - Mi n i st ro
cabo-verdiano garantiu esta
semana que o Governo e o
partido que o suporta “não
têm ligações com partidos
de extrema-direita”, depois
do caso envolvendo o partido
português Chega, que levou
à demissão do anterior ministro dos Negócios Estrangeiros,
Luís Filipe Tavares.
ataque em Metekel ocorreu,
na terça-feira, com vítimas
entre os 2 e os 45 anos de idade.
Ainda ontem, o Alto
Comissário da ONU para os
Refugiados declarou-se
ontem “extremamente preocupado” com a situação dos
eritréus refugiados na Etiópia
e as vítimas colaterais do
conflito entre o Governo
Federal e a região do Tigray.
“Estou extremamente
preocupado com a segurança
e o bem-estar dos refugiados
eritréus”, escreve Filippo
Grandi num comunicado, a
que a Reuters teve acesso.
O mesmo responsável
acrescenta que, apesar dos
repetidos pedidos, nem a
ONU, nem outras organizações de ajuda tiveram acesso
aos dois campos de refugiados desde o início da operação militar na região, no
início de Novembro.
O escritório da Agência
das Nações Unidas para os
Refugiado s ( ACNUR ) j á
expressou no final de 2020
a sua preocupação com os
aproximadamente 96 mil
refugiados eritréus que permanecem na Etiópia.
DR

Primeiro-Ministro, Abiy Ahmed, anunciou o fim da ofensiva
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ALEMANHA

Partido de
Merkel elege
hoje novo líder
Quase um ano depois de
Annegret Kramp-Karrenbauer se demitiu da liderança
da União Democrata-Cristã
(CDU) e após dois adiamentos por causa da pandemia
da Covid-19, os Conservadores alemães escolhem,
hoje, o seu novo líder.
A corrida é entre três
advogados de formação,
catól i c o s , d o E stad o d a
Renânia do Norte-Vestefália, que se estrearam no
Bundestag em 1994 - Friedrich Merz, Armin Laschet
e Norbert Röttgen. Mas na
luta para suceder à chanceler, Angela Merkel, o favorito é um quarto: o líder dos
aliados bávaros da CDU,
Markus Söder.
No congresso online que
arrancou, ontem, 1001 delegados vão eleger o próximo
líder. Uma vez que este tem
sido tradicionalmente o
escolhido para ser candidato
a chanceler, a corrida seria
à partida o primeiro passo
para suceder a Merkel - que
deixará o poder depois das
eleições de 26 de Setembro,
quase 16 anos após ter assumido o cargo. Mas uma sondagem da Der Spiegel indica
que 40% dos alemães acreditam que Söder, o líder
da CSU e presidente do
estado da Baviera, seria o
melhor candidato conservador a chanceler.
O primeiro passo para a
CDU decidir o futuro passa
contudo por ter um líder.
Annegret Kramp-Karrenbauer (ou AKK, como é
conhecida) era vista como
a herdeira de Merkel e foi
eleita em Dezembro de 2018,
dois meses depois de a chanceler anunciar que não iria
recandidatar-se nem a liderar
o partido nem a um novo
mandato à frente dos destinos
da Alemanha.
Mas nunca conquistou os
eleitores e, depois da confusão eleitoral no estado da
Turíngia (onde a CDU acabou
por votar ao lado da extremadireita da Alternativa para a
Alemanha), acabou por
anunciar a sua saída em
Fevereiro de 2020.
A pandemia da Covid-19
- com quase dois milhões
de casos na Alemanha e
quase 44 mil mortes (mais
1244 só no boletim de ontem)
- obrigou a adiar as eleições
inicialmente marcadas para
Abril. A nova data, Dezembro, acabaria também por
ser mudada, já em Setembro.
Ao longo de quase um ano,
os três candidatos à liderança
têm ficado à espera, o que
pode baralhar as contas
quanto ao vencedor.
Nas sondagens ao longo
do ano, o favorito à vitória
tem sido Friedrich Merz, de
65 anos, que foi derrotado
em 2018 por AKK. Antigo
eurodeputado e líder do
grupo CDU-CSU no Bundest a g e n t re 2 0 0 0 e 2 0 0 2 ,
defende uma postura firme
em matéria de segurança e
de imigração.

PRESIDENCIAIS EM PORTUGAL

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Sondagem aponta reeleição
de Marcelo à primeira volta
Numa sondagem publicada,
ontem, pelo Observador, em
relação às eleições presidenciais do próximo dia 24, em
Portugal, o actual Presidente,
Marcelo Rebelo de Sousa,
continua a ser o candidato
melhor posicionado para vencer logo à primeira volta.
Segundo a sondagem, 66,7
por cento dos portugueses
irão votar para reeleger Marcelo Rebelo de Sousa, que
assim seria eleito sem necessidade de uma segunda volta.
A grande surpresa desta
última sondagem, a pouco
menos de duas semanas da
ida às urnas, reside no facto
de André Ventura, do partido
Chega, ter ultrapassado,
a i n d a q u e p o r m a rg e m
mínima, a antiga eurodeputada Ana Gomes.
Para o candidato de direita
a sondagem atribui 11por
cento, enquanto que para Ana
Gomes são referidos 10 por
cento das intenções de voto.
Marisa Matias, do Bloco de
Esquerda, desce 0,3 por cento,
em relação a anteriores sondagens, fixando-se nos 4 por
cento. João Ferreira subiu para
3,2 por cento (+0,6%) e Tiago
Mayan Gonçalves fica com

2,3 por cento (+0,2%).Destaque para o crescimento do
independente Vitorino Silva,
que registou a maior subida
da semana, atingindo 2,1 por
cento (+1,7%).
Segundo esta sondagem, a
maioria dos portugueses acredita que as eleições presidenciais vão ser resolvidas à
primeira volta. Apenas um em
cada 10 entrevistados acredita
que vão existir duas voltas.
De referir que os portugueses vão votar para as presidenciais do dia 24 numa
situação de confinamento provocado pelo estado de Calamidade pública que resulta
da pandemia da Covid-19.
E s s e c o n fi n a m e n t o ,
enquadrado no Estado de
Emergência,decretado pelas
autoridades governamentais,
prevê que os portugueses se
possam deslocar para votar
nas diferentes mesas de voto
que dia 24 vão estar espalhadas pelo país, estando
previsto que, em casos de
excepção, delegados dessas
mesas se desloquem a lares
de terceira idade e a hospitais
para recolher em urnas os
votos daqueles que se encontrem acamados.
DR

Dentro de duas semanas, Marcelo de Sousa pode ser reeleito

MÉXICO

Ex-ministro ilibado
de tráfico de droga
O antigo ministro da Defesa
do México, Salvador Cienfuegos, suspeito de tráfico
de droga nos Estados Unidos
da América, onde foi detido
entre Outubro e Novembro
de 2020, não será alvo de
processo no seu país, anunciou, na quinta-feira, o
Ministério Público.
O Ministério Público afirmou em comunicado que
não encontrou qualquer
prova que incriminasse o
antigo ministro.
A 1 0 d e D e ze m b ro , o
Senado mexicano aprovou
uma reforma da Lei de Segurança Nacional que passou
a limitar a presença de agentes estrangeiros, incluindo
os da Administração de Combate às Drogas dos EUA (DEA,

na sigla em inglês).
A iniciativa levantou suspeitas, porque surgiu na
sequência de tensões bilaterais
sobre o caso de Salvador Cienfuegos, detido a 15 de Outubro
de 2020, na cidade norteamericana de Los Angeles,
na sequência de uma investigação da DEA, que Washington não partilhou com o
Governo de López Obrador.
Na sequência da queixa
de López Obrador, que se
vangloriou da sua relação
com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
o Departamento de Justiça
dos EUA concordou a 17 de
Novembro em retirar as acusações contra Cienfuegos e
entregá-lo às autoridades
mexicanas.

Senado e tribunais selam
futuro de Donald Trump
O passo mais difícil já foi dado na Câmara dos representantes,
quando dez Republicanos se juntaram aos democratas nesse processo
DR

A cinco dias de deixar o poder, a questão da destituição de Trump continua agitar o país
É ponto assente que Donald
Trump não vai ser destituído
de funções pelo Senado. O
líder Republicano na câmara
alta, Mitch McConnell, recusa
mudar a agenda actual, a
qual prevê uma única sessão,
no dia 19, véspera da tomada
de posse de Joe Biden e
Kamala Harris.
Para McConnell é impossível um “julgamento justo
ou s ério ” em tão p ouco
tempo, tendo recordado que
os três realizados antes
demoraram 83, 37 e 21 dias.
Significa então que a destituição aprovada, quartafeira , na Câmara do s
Representantes não terá
qualquer consequência para
o Presidente cessante, além
do simbolismo? Ninguém
sabe responder com certeza.
A primeira dúvida em relação ao julgamento de Trump
por “incitamento à insurreição” relaciona-se com o apoio
que poderá receber. E não só
de Republicanos.
O senador democrata Joe
Manchin, por exemplo, considerou “insensata” a inic i a t iva d o s e u p a r t i d o ,
aprovada na Câmara dos
Representantes. “Deixem o
sistema judicial fazer o seu
trabalho. Que as investigações prossigam e as provas
surjam e, a partir daí, avançaremos”, defendeu em
declarações à Fox News.
Ainda que Manchin e os
restantes 49 democratas no
Senado se unam, será necessário convencer 17 Republicanos para que a destituição
tenha sucesso. O passo mais
difícil já foi dado na Câmara,
quando dez Republicanos
se juntaram aos democratas.
Alguns, poucos, senadores
criticaram de forma aberta
Trump, mas não se vislumbra
para já um movimento de
rejeição ao trumpismo.
É de esperar que os eleitos
p e l o A l a s c a ( L i sa Mu rkowski), Nebraska (Ben
Sasse), Pensilvânia (Patrick
Toomey) e Utah (Mitt Rom-

ney) condenem as ações do
nova-iorquino. Outros podem
juntar-se, desde logo Mitch
McConnell (Kentucky), que
cortou relações com o Presidente Donal Trump, mas também Susan Collins (Maine) e
Joni Ernst (Iowa).
Ainda assim são mais os
que mostram lealdade ao
líder: à CBS News, dez senadores garantiram que irão
rejeitar as acusações. A chave
está nos 38 senadores que
não responderam ou não
indicaram o sentido de voto
ao canal noticioso.
A segunda dúvida, que
pode tornar-se a primeira
na ordem dos acontecimentos, é se um ex-Presidente
pode ser alvo de um processo
de destituição.
Como em qualquer questão
jurídica, há argumentos de
peso para qualquer um dos
lados. É possível que a defesa
d e Tr u m p a p e l e p a ra o
Supremo Tribunal (cujo presidente conduz os trabalhos
do julgamento no Senado).
Há precedentes de quadros da administração julgados : em 1876, o secretário
da Guerra, William Belknap
demitiu-se minutos antes
de ser alvo de destituição
por crimes de corrupção, o
que não impediu que o processo corresse.
É aliás uma questão de bom
senso, como em editorial a
revista The Economist releva o
perigo de um Presidente cessante
inimputável: “Se assim fosse,
o Comandante-em-Chefe estaria acima da lei precisamente
quando a impossibilidade de
ser reeleito significava que ele
ou ela poderia ser mais tentado
a desrespeitá-la.”
O futuro líder da maioria
do Senado, Chuck Schumer,
disse que se o Presidente for
condenado na câmara alta
do Congresso, “haverá uma
votação sobre a proibição de
o impedir de se candidatar
de novo”. Caso o Supremo
Tribunal, constituído por uma
maioria de juízes conserva-

dores, decida que não há lugar
a um julgamento político no
Senado, essa votação será
uma miragem. Há ainda outra
solução para quem quer punir
os actos de Trump e coarctar
o seu futuro político - e está
inscrita na Constituição.
O terceiro parágrafo da
14.ª Emenda Constitucional,
proíbe quem “se envolveu
em insurreição ou rebelião”
contra a Constituição de ocupar outro cargo federal.
A f a c t u ra l e g a l p o d e
começar a ser passada a partir
do dia 20, quando Trump
deixar de gozar da imunidade
de facto de quem está no
cargo presidencial.
Prosseguem investigações
a nível estadual em Nova Iorque (uma sobre fraude financeira, outra sobre fraude fiscal,
por parte da sua empresa).
Uma terceira investigação foi
concluída, mas no qual o único
acusado e condenado foi o
então advogado pessoal,
Michael Cohen, por violação
da Lei Eleitoral.
O famoso caso em que o
advogado pagou pelo silêncio
de uma estrela porno e de
uma modelo sobre as relações
passadas de Trump, quando
este era candidato, poderá
ainda voltar a Tribunal.
Além destas investigações
(e da acusação de violação
por parte da escritora E. Jean
Carroll), mais uma pode juntar-se, esta a nível federal,
sobre o seu papel na invasão
do Capitólio.
Segundo o ex-vice-director do FBI Andrew McCabe
(Republicano) e o antigo inspector-geral federal David
Williams (Independente),
há dois crimes de que Trump
pode ser acusado e um terceiro no campo teórico.
O código penal federal diz
q u e é c r i m e “ s o l i c i ta r ,
comandar, induzir ou “tentar
persuadir” outra pessoa a
cometer um crime que inclui
a ameaça ou o uso de força
física”, dizem em artigo conjunto assinado no Político.
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ACORDO ASSINADO PELO INAPEM

PROCESSO LUANDA LEAKS EM PORTUGAL

Ideias são transformadas
em negócios lucrativos
Empresa de consultoria é parceira do Instituto Nacional de Apoio
às Pequenas e Médias Empresas em projectos de formação
CONTREIRAS PIPA | EDIÇÕES NOVEMBRO

Regulador enviou seis
denúncias à justiça
A presidente da Comissão
do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), de Portugal,
Gabriela Figueiredo Dias,
confirmou ontem ter efectuado seis comunicações à
Polícia Judiciária (PJ) no
âmbito do caso “Luanda
Leaks”, que envolve a empresária Isabel dos Santos.
“Houve seis comunicações à Unidade de Investigação Financeira da Polícia
Judiciária que já foram feitas,
o que não significa que não
venha a haver outras”, disse
Gabriela Figueiredo Dias
numa conferência de
impren sa realizada p or
videoconferência e na qual
a Lusa participou.
Aquela responsável disse
que ainda “estamos a terminar este trabalho”, acrescenta n d o q u e h o uve n ove
auditores analisados em 27
entidades auditadas, tendo
sido enviados 12 processos
para avaliação contra-ordenacional relativamente a um
auditor, havendo “mais dois
em análise” relativamente a
outros auditores.
De acordo com a presidente da CMVM de Portugal,
“os principais incumprimentos detectados têm a
ver com o cepticismo profissional, deveres de exame,
dever de comunicação às
entidades reguladoras ou

outras em caso de suspeitas
de operações susceptíveis
de estarem relacionadas
com branqueamento de
capitais ou outras actividades criminosas, documentação do exercício do dever
de identificação, identificação de partes relacionadas”, elencou.
Gabriela Figueiredo Dias
acrescentou ainda “a prova
obtida relativamente a temas
como reconhecimento do
crédito ou da receita, substância económica das transacções envolvendo partes
relacionadas, e divulgação
de saldos de transacções com
partes relacionadas”.
Em 30 de Setembro de
2020, a CMVM já tinha anunciado que havia instaurado
10 acções de supervisão a
nove auditores no seguimento das notícias veiculadas pelo Luanda Leaks ,
envolvendo alegados esquemas financeiros da empresária Isabel dos Santos.
O Consórcio Internacional
de Jornalismo de Investigação
revelou em 19 de Janeiro do
ano passado mais de 715 mil
ficheiros, sob o nome de
Luanda Leaks, que detalham
alegados esquemas financeiros de Isabel dos Santos e
do marido que lhes terão permitido retirar dinheiro do
erário público angolano.

AGRICULTURA

Presidente do Conselho de Administração do INAPEM (à esquerda) e o director da Capital Negócios

Alexa Sonhi
Os jovens empreendedores
de todo o país vão beneficiar
de um programa de apoio
que visa transformar ideias
em negócios lucrativos, à luz
d e u m a c o rd o a s s i n a d o
ontem, em Luanda, pelo Instituto Nacional de Apoio às
Pequenas e Médias Empresas
(INAPEM) e a agência de consultoria Capital Negócios.
Em declarações à imprensa,
o presidente do Conselho de
Administração do INAPEM,
Arnito Agostinho, disse que
o acordo vai permitir à Capital
Negócios ajudar a instituição
pública em processos de formação efectiva, na promoção
de seminários e outros apoios
aos jovens empreendedores,
através da inclusão acelerada
em incubadoras de negócios.
Arnito Agostinho sublinhou que, para o INAPEM ,
o acordo com a Capital Negócios vai trazer valências,
mercê da experiência da
companhia privada na promoção de Micro, Pequenas
e Médias Empresas (MPME).
“Daí termos celebrado
este acordo de parceria, para
permitir que a Capital Negóc i o s i n t e ra j a c o n n o s c o
durante o nosso dia-a-dia
n a t ra n s fo r m ação d a s
pequenas e médias empresas em todo o território
nacional”, disse.

De acordo com o presidente do Conselho de Administração do INAPEM, a
instituição pública considera
as micro, pequenas e médias
empresas como motor da
transformação, mas este trabalho não pode ser feito de
forma isolada.
Arnito Agostinho disse
ser necessário envolver também outros parceiros para
que o sector das MPME continue a ser fortalecido, com
as empresas a transformarem-se em grandes instituições de negócios.

Para o INAPEM ,
o acordo com
a Capital Negócios
vai trazer valências,
mercê da
experiência
da companhia
privada na
promoção de Micro,
Pequenas e Médias
Empresas (MPME)
Em relação aos efeitos da
crise que o mundo empresarial tem estado a sentir,
Arnito Agostinho explicou
que os efeitos negativos da
pandemia da Covid-19 obrigam a todos empreendedores
reinventarem-se.
Por esta razão, prosseguiu
o responsável, estão a ser

apresentados aos empreendedores programas efectivos
com potencial de ajudar nesse
processo de reinvenção.
Segundo Arnito Agostinho, os programas estão
relacionados com o processo de capacitação massiva dos jovens, envolvendo
a orientação sobre os caminhos a seguir no mundo do
empreendedorismo nesta
fase crítica da economia.
“Estamos a dialogar com
as micro, pequenas e médias
empresas para sabermos,
efectivamente, quais os problemas que têm, para depois
conseguirmos ajudá-las na
resolução”, explicou o líder
do INAPEM,
O director executivo da
Capital Negócios, Adriano
Campos, notou que a parceria
com o INAPEM coincide com
as operações que a companhia
está a desenvolver desde o
ano passado, quando o acordo
começou a ser projectado.
O acordo “é um grande
alívio, atendendo ao elevado
número de micro, pequenas
e médias empresas que tem
caminhado com a Capital
Negócios em busca de
apoio”, salientou.
Adriano Campos definiu
a Capital Negócios pela vocação de promover negócios,
ministrar formação, realizar
encontros de negócios e seminários consagrados às MPME.

Ministro preocupado com
degradação de património
Hermínio Fontes | Cubal
O ministro da Agricultura e
Pescas, Francisco de Assis,
que quinta-feira esteve nos
municípios do Cubal e da
Ganda, manifestou-se preocupado com o estado de
abandono em que se encontra o Pólo Agro-industrial
do Cubal, que tem ónus de
processar milhares de toneladas de cereais produzidas
naquela região.
O Pólo Agro-industrial
do Cubal, construído há mais
de sete anos, nunca funcionou, mas custou aos cofres
públicos mais de 40 milhões
de dólares, sublinhou o
ministro, ao referir-se ao
empreendimento implantado
numa área de 2 500 hectares,
dos quais apenas 500 estão
aproveitados na exploração
agrícola, estando a maior
parte do terreno ocupado
pela população.
“ O Cubal não pro duz
milho suficiente para ser
processado nesta indústria,
com a agravante de que esta
região nunca foi forte neste
tipo de cultura agrícola”,
notou o governante, insistindo em que um projecto
dessa natureza nunca devia
ter sido erguido naquele local.
O ministro prometeu,
c o m v i s i ta s d o g é n e ro ,

encontrar uma solução para
minimizar o impacto negativo do erro de concepção
da infra-estrutura, anunciando acções com vista a
assegurar o funcionamento
do empreendimento, com
o transporte de cereais por
via do Caminho-de-Ferro
de Benguela.
O ministro deslocou-se
também ao município da
Ganda para avaliar o estado

FRETE

DHL assina
parceria com
a Unicargas
A empresa angolana Unicargas, vocacionada para o
frete rodoviário de carga, e
a DHL, multinacional especializada em logística, assinaram , em Luanda , um
acordo de parceria, noticiou
ontem a Angop.
O acordo, rubricado na
quarta-feira, prevê trânsitos,
despachos e gestão de cargas,
construção de infra-estruturas para manuseamento
de cargas a granel e criação
de armazéns afiançados.
Prevê, igualmente,
armazenagem e manuseamento de cargas perigosas,
logística de recolha e distribuição de mercadorias,
desenvolvimento de centros
de consolidação de carga,
tratamento e armazenamento de minério, bem
como formação de quadros.
Dentre outros assuntos,
o acordo refere ainda que
a DHL pretende lançar um
produto novo no mercado
denominado “Saloodo”, que
reúne as condições para
uma parceria sustentável
com a Unicargas.
Para o efeito, a Unicargas
dispõe de espaços no território nacional, precisamente
nas províncias de Luanda,
Zaire, Cabinda, Moxico, Benguela e Cunene.
da Estação Zootécnica da
Ganda, onde se deparou com
os problemas que impedem
a sua operacionalidade. Estão
em curso acções, em parceria
com sector privado, para se
dinamizar o funcionamento
deste empreendimento, revelou Francisco Assis.
A Estação Zootécnica da
Ganda, estrutura afecta ao
Instituto de Investigação
Veterinária de Angola (IIVA)
e vocacionada à investigação e multiplicação veterinária de animais de
espécies suínas, bovinas e
aves, beneficiou, nos últimos anos, de obras de reabilitação e criação de novas
i n f ra - e st r utu ra s , m a s
encontra-se inoperante.
EDIÇÕES NOVEMBRO

Ministro da Agricultura e Pescas esteve na Ganda e Cubal
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NEGÓCIO

VENDA DE DIVISAS

Cervejeiras
Cobeje e N’gola
preparam fusão
A Companhia de Bebidas de
B o m Je su s ( C ob e j e ) e a
Empresa de Cervejas N’gola
Norte (ECNN) confirmaram,
em assembleias-gerais realizadas em finais de Dezembro, um projecto de fusão
por incorporação no mês
anterior acordado pelos Conselhos de Administração das
duas sociedades, segundo
comunicados divulgados na
quinta-feira.
Os comunicados em que
as duas companhias anunciam a fusão foram publicados nas páginas de
utilidade pública deste jornal,
dando conta que as operações resultaram numa concentração de capital de mais
de 8 238 milhões kwanzas.
A fusão foi aprovada,
separadamente, pelas administrações das sociedades
participantes no dia 27 de
Novembro de 2020, mas,
nas reuniões que tiveram
lugar em Dezembro, foi
declarado não se terem registado quaisquer mudanças
relevantes nos elementos
em que se baseou a decisão
de concentrar o capital, com
o que o projecto é viabilizado.
Os Conselhos de Administraçãodas duas sociedades
optaram, ainda, por um
exame do projecto de fusão
pelo mesmo perito contabilista, sem interesses no consórcio, que elaborou um
parecer fundamentado e favorável sobre a “adequação e
razoabilidade” da operação.
DR

ANO PASSADO
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Directora-geral do INE disse que o alívio permitiu expansão do Produto Interno Bruto

PIB cresceu quase 3%
no terceiro trimestre
Medidas de alívio económico influenciaram
recuperação face aos três meses anteriores
Victorino Joaquim
O Produto Interno Bruto (PIB) registou,
no terceiro trimestre de 2020, uma contracção de 5,8 por cento face ao período
homólogo de 2019, menos do que queda
homóloga do período anterior, de 8,8 por
cento, anunciou, ontem, o Instituto Nacional
de Estatística (INE).
Apesar da contracção, o PIB, que pela
primeira vez é ajustado sazonalmente,
revelou um crescimento de 2,7 por cento
em comparação ao segundo trimestre de
2020, sublinhou a directora-geral do INE,
Chaney John, numa conferência de imprensa
realizada para apresentar dados do desempenho económico nos meses de Julho a
Setembro. Chaney John atribuiu o ligeiro
avanço do PIB “às medidas de alívio implementadas pelo Executivo para fazer face à
crise económica derivada da pandemia da
Covid-19”.
De acordo a directora-geral do INE, as
medidas de alívio permitiram o aumento
da produção em diversos sectores, nomeadamente, o Comércio, que apresentou um
crescimento positivo de 1,6 por cento, Serviços Imobiliários e Aluguer, com 0,7 por

ABRE ESTE ANO

Bolsa de Diamantes nas
instalações da SODIAM
Leonel Kassana
A Bolsa de Diamantes, que
abre, este ano, para impulsionar os negócios deste subsector da indústria mineira,
vai funcionar provisoriamente nas instalações da

SODIAM, no mesmo edifício
que aloja a ENDIAMA.
O anúncio foi feito ontem,
em Luanda, pelo presidente
do Conselho de Administração
da ENDIAMA, Ganga Júnior,
numa videoconferência realizada para assinalar o 40º
DR

Angola almeja um lugar entre os maiores produtores

cento, Indústria Transformadora, com 0,6
por cento, Agropecuária, 0,2, e Outros Serviços, 0,3 por cento. Para o valor acrescentado
bruto da Agropecuária, que aumentou em
3,1 por cento no terceiro trimestre de 2020,
a variação, segundo Chaney John, deveuse ao aumento da produção de indicadores
do sector.
O sector da Indústria Transformadora
teve uma contribuição positiva de 0,6 pontos
percentuais, dado pelo aumento da sua
produção no geral.
Na base da contracção do PIB registado
no terceiro trimestre de 2020, principalmente
derivado da pandemia da Covid-19, a responsável do INE apontou a contribuição
negativa de vários sectores, destacando, o
da Construção Civil, que apresentou um
crescimento negativo de 1,3 por cento,
Extracção e Refinação de Petróleo Bruto e
Gás Natural, com um crescimento negativo
de 0,8 por cento, Extracção de Diamantes
e Pescas, com 0,2 por cento cada, e Telecomunicações, com 0,1 por cento.
No encontro, a directora-geral do INE
anunciou a introdução, pela primeira vez,
do ajuste sazonal, que passará a ser tida
em conta nas análises do PIB.

aniversário da diamantífera
estatal angolana.
Ganga júnior destacou a
implementação da Bolsa de
Diamantes como uma das
principais tarefas do subsector
para esse ano, indicando que,
“nessa altura, teremos um
processo de comercialização
mediante a realização de leilões
e, muito particularmente, das
pedras especiais, a ser promovido com regularidade”.
Lamentou que o sistema
de comercialização que vigorou até 2018 e que inscrevia
a definição de “compradores
preferenciais”, resulta em
p e rd a s d e c e rc a d e 3 0 0
milhões de dólares por ano,
devido à subavaliação das
gemas angolanas intrínsecas
a esse conceito de favorecimento. “São vendas que já se
realizaram, os compradores
fizeram as suas reservas e não
estou a ver como poderemos
ser ressarcidos desse montante”, reconheceu.
Ganga Júnior reafirmou o
projecto angolano de elevar,
até 2022, a produção diaman-

tífera do país a 14 milhões de
quilates por ano, do que resulta
um encaixe de doi s mil
milhões de dólares por ano,
um caminho que coloca o país
entre os três principais produtores mundiais.
Rota das privatizações
O presidente do Conselho de
Administração da Endiama,
Ganga Junior, reafirmou, por
outro lado, o processo de privatização de algumas empresas
do grupo, como o Alfa 5 (do
segmento de segurança), o
Hotel Endiama, onde detém
uma posição maioritária, com
70 por cento de acções, e a
Enditrade, da área logística.
Adiantou, ainda, que para
as duas primeiras, é concedida aos actuais sócios a possibilidade de exercerem o
direito de preferência, antes
de se partir para a licitação,
enquanto a Enditrade está
num processo de saneamento
e reorganização para ser colocada à disposição de diversas
entidades que estejam interessadas na sua aquisição.

Operações cambiais mais
caras no BOCLB e BCA
Os bancos da China Limitada
(BOCLB) e Comercial Angol a n o ( B C A ) f e c h a ra m a
semana, ontem, a operar
com as taxas mais altas no
câmbio do Dólar e do Euro,
ve n d i d o s a 6 7 8 , 6 0 2 e a
828,955 kwanzas, respectivamente, segundo a lista
das operações divulgada pelo
Banco Nacional de Angola
(BNA).
O BOCLB foi sucedido, na
venda do Dólar, pelos bancos
de Crédito do Sul (BCS) e
Valor (BVB), que negociaram
a 673,265 e a 672,639 kwanz a s , r e s p e c t iva m e n t e ,
enquanto nas transacções
do Euro, a segunda e terceira
taxas mais elevadas foram
operadas pelo Standard Chartered Bank Angola (SCBA) e
o B O C L B, c o m ta xa s d e
825,532 e 825,010 kwanzas.
Em sentido inverso, o
Finibanco Angola, o SCBA e

o Banco Yetu ofereceram as
taxas de câmbio mais competitivas do mercado bancário na jornada de ontem,
vendendo a moeda norteamericana a 659,000 e a
659,027 kwanzas (nos dois
últimos casos).
Os bancos Yetu, Comercial do Huambo (BCH) e
Angolano de Investimentos
(BAI) também operaram
com as taxas de câmbio
mais baixas na venda do
Euro, trocado a 801,640,
bem como a 809,145 e a
810,236 kwanzas.
A taxa de câmbio de venda
do Dólar era 1,51 por cento
mais elevada que a média
adoptada pelos bancos, de
668,500 kwanzas, e 2,97 por
cento superior à mais baixa,
o que, na negociação do Euro
era 1,37 por cento face a uma
média de 817,733 kwanzas
e de 3,41 por cento.
EDIÇÕES NOVEMBRO

Banco Comercial Angola pressionou o câmbio em alta

MULTICAIXA

ATM dispensam até
60 mil kwanzas/dia
Os utentes de cartões Multicaixa podem levantar, desde
ontem, nos caixas automáticos (ATM’s), um máximo
de 60 mil kwanzas por dia,
contra os 50 mil que vigoravam desde 2016.
A medida resulta de um
instrutivo do Banco Nacional
de Angola (BNA) publicado
em Dezembro de 2020, que
estipulava um aumento de
10 mil kwanzas nestas operações bancárias.
O Instrutivo do BNA 19/20,
onde os novos limites são
estabelecidos, eleva, ainda,
os limites de valores para
Emissão de Cheques, realização de operações na Rede
Multicaixa e Sistemas de
Compensação e Liquidação.
Para pagamentos por cart ã o é fi x a d o o va l o r d e
19.999.999,99 kwanzas,
enquanto o valor máximo
por operação de pagamento

para o Ministério das Finanças e o Instituto Nacional de
Segurança Social é de 99.999.
999,99 kwanzas.
As transferências iniciadas
por cartão têm um tecto
máximo de cinco milhões de
kwanzas, diante dos seis
milhões de kwanzas fixados
como valor máximo diário
de compras em Terminais de
Pagamento Automático (TPA),
por cartão de pagamento.
Para efeitos de cobrança
de comissões nas operações de compra com o cartão Multicaixa de valor
superior a dois mil kwanzas, cujo limite máximo é
de cinco mil kwanzas, o
valor a ser cobrado não
deve exceder 1,0 por cento
do valor da compra.
O Instrutivo é aplicável
às Instituições Financeiras
sob supervisão do Banco
Nacional de Angola.
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CRIANÇAS E ADULTOS NO ZAIRE

ABERTA HÁ TRÊS ANOS

Milhares de cidadãos registados
GARCIA MAYATOKO (ZAIRE) | EDIÇÕES NOVEMBRO

Vários postos de Registo Civil foram abertos nos municípios
Kayila Silvina | Mbanza Kongo
Trinta e seis mil e 391 cidadãos, entre crianças e adultos,
foram registados gratuitamente, de Agosto a Dezembro de 2020, na província
do Zaire, informou, ontem,
o coordenador técnico da
campanha de massificação
dos registos e atribuição do
Bilhete de Identidade (B.I)
da Comarca local.
Tussamba Nlandu disse
que, dos 36.391 cidadãos registados, até ao momento, os
municípios de Mbanza Kongo
e Soyo destacam-se com
18.472 e 7.133, Kuimba (4.439),
Nzeto (2.580), Nóqui (2.440)
e Tomboco (1.327).
O também conservador
provincial adjunto do Registo
Civil da Comarca no Zaire
esclareceu que, o processo
de atribuição de cidadania
aos angolanos, no âmbito da
massificação de registo e atribuição do BI na província,
decorre sem sobressalto, com
o envolvimento de 16 brigadas
compostas por oito membros

cada. Para o êxito do registo
civil e atribuição do BI, o processo conta ainda com as parcerias dos órgãos de Defesa
e Segurança, nomeadamente
Polícia Nacional, Forças
Armadas Angolanas (FAA),
bem como com as autoridades
eclesiásticas e tradicionais,
que trabalham nas acções de
sensibilização dos cidadãos.
Questionado quanto à
possibilidade de cidadão
estrangeiro obter Bilhete de
I d e n t i d a d e , Tu s s a m b a
N l a n d u d e s c a r to u u m a
eventual fraude e lembrou
que o processo de massificação de registo criou mecanismos para evitar situações
desta natureza.
“Em caso de haver uma
irregularidade no registo de
um cidadão, exigimos a presença de outros membros
da família que possam atestar a sua nacionalidade, através de testemunho”, disse
o responsável.
Bilhete de Identidade
A campanha de atribuição

do Bilhete de Identidade já
beneficiou 31.229 cidadãos
da província do Zaire, de
Novembro de 2019 a Dezembro de 2020.
O chefe de Departamento
Provincial da Identificação
Civil e Criminal local, Paixão
Gouveia, disse que o processo
está a ser conduzido por 13
brigadas de Identificação Civil
e Criminal. Os membros desdobram-se nos postos fixos
e móveis criados para o efeito.
O Departamento conta,
igualmente, com uma viatura
devidamente equipada que
permite as deslocações dos
funcionários e técnicos às
localidades do interior para
recolha de dados dos cidadãos abrangidos.
Paixão Gouveia disse que
os cidadãos nacionais podem
adquirir o Bilhete de Identidade, a partir dos seis anos,
desde que saiba escrever o
seu nome, mas lembrou que,
apesar da facilidade do processo, muitos pais não levam
os filhos às repartições de
Identificação.
Para o presente ano, o responsável garantiu que, a nível
da província, serão atribuídos
50 mil bilhetes aos cidadãos
abrangidos, cifra que poderá
aumentar para 92.005 até
Setembro de 2022, projecção
estabelecida pelo Ministério
da Justiça e Direitos Humanos
para região.
A campanha de massificação de Registo Civil e atribuição de Bilhete de
Identidade chegou a todos
os municípios e comunas da
província, com excepção de
algumas aldeias, por mau
estado das vias de acesso e a
insuficiência de apoio financeiro por parte das administrações locais.

Estrada da Camama está
com passeios inacabados
Rodrigues Cambala
Cerca de um quilómetro de
passeio continua sem estar
c o n c lu í d o , d e s d e 2 0 1 7 ,
altura em que se fez a construção do troço entre a ViaExpressa “Fidel de Castro”
e avenida Pedro de Castro
Van-Dúnem “Loy”.
No sentido Via Expressa
ao Cemitério da Camama,
observa-se uma quebra de
passeio de betão ao longo do
percurso, dificultando a normal locomoção dos pedestres.
Defronte à Loja de Registo
Civil da Camama, seguindo
às administrações dos distritos
da Cidade Universitária e
Camama, até ao Comité de
Acção do MPLA, é notável a
não conclusão das obras.
No local, não há sinais de
retoma das obras dos passeios.
Uma das principais paragens
de táxi está junto às duas
administrações distritais,
que, também, encontramse sem passeio. Tal como os
moradores das redondezas,
os proprietários e funcionários dos estabelecimentos
comerciais lamentam a atitude da empresa que fez a
construção do troço, por não
finalizar os trabalhos.
Ahmad é um comerciante
de peças sobressalentes de
viaturas, proveniente do
Oeste africano. Ele diz que
a falta de passeio faz com
que as prateleiras fiquem
repletas de pó.
“Temos, às vezes, borrifado com bastante água para
evitar areia e poeira no estabelecimento. Não sabemos

SITUAÇÃO EM PORTUGAL CONTINUA CADA VEZ MAIS DIFÍCIL

nifica 25,6 % dos estrangeiros
com autorização de residência
(590. 348).
Os brasileiros regressam
os imigrantes e as respectivas
famílias. A OIM pagou as viagens de avião a 340 pessoas
o ano passado, maioritariamente do sexo feminino
(54%), entre 212 adultos e
128 crianças.
A quase totalidade dos brasileiros que regressou e apenas
sete pessoas que recorreram
ao regresso voluntário não
eram brasileiras: duas da
China e uma de cada um destes países: Angola, Peru, São

Tomé e Príncipe, Paquistão
e Índia. O desemprego é a
razão principal da decisão de
deixar o país, mas há outros
factores que agravam a situação de migrante, refere Vasco
Malta, chefe de Missão da
OIM Portugal.
“Falamos de desemprego
ou dificuldades no acesso ao
mercado de trabalho, dificuldades no que diz respeito
à regularização e à situação
económica em Portugal.”
Tudo isso foi agravado no
ano passado com a pandemia.
E a situação de confinamento
é mais um motivo de preoDR

A vida dos imigarntes complicou-se nos últimos tempos

pela construção da referida
estrada, cujo passeio não foi
concluído.
Entretanto, além do não
acabamento do passeio, a
referida estrada tem um
número insuficiente de
pedonais e passadeiras em
to d a a s u a ex te n sã o d e
cerca de dez quilómetros,
causando insegurança aos
transeuntes.
E m t o d o o p e rc u r s o ,
observa-se, apenas, quatro
pedonais e três passadeiras,
o que corresponde a uma
pedonal em cada 2,5 quilómetros e uma passadeira em
cada 3,3 quilómetros.
A via foi concebida com
separadores centrais de betão
em alguns pontos e barreiras
de ferro em outros, cuja altura
não é inferior a 80 centímetros. Naqueles espaços sem
uma pedonal, os peões saltam
a barreira e, de seguida,
põem-se a correr para atravessar a estrada.
ALBERTO PEDRO | EDIÇÕES NOVEMBRO | HUAMBO

No local, não há sinais de retoma das obras dos passeios

CUANZA-SUL

Imigrantes angolanos optam pelo regresso
Angola, Brasil,China, Peru,
São Tomé e Príncipe, Paquistão e Índia são países com
cidadãos residentes em Portugal na condição de imigrantes que, durante o ano passado,
solicitaram à Organização
Internacional para as Migrações (OIM) apoio para o
regresso voluntário às origens,
devido à falta de emprego.
O desemprego é a principal
razão que obriga os imigrantes
a regressarem aos países de
origem. A pandemia agravou
as condições económicas e
sociais em que se encontram
e muitos tiveram de pedir
ajuda para retornar, refere
fonte da OIM Portugal.
Em 2020, a Organização
Internacional para as Migrações
(OIM) Portugal ajudou 340
pessoas, pagando-lhes as viagens. É mais do dobro do verificado em 2019, ano em que o
Programa de Apoio ao Retorno
Voluntário e à Reintegração
ajudou 161 migrantes.
Brasil, país cuja comunidade é maioritária em Portugal , tem actualmente
registado 151. 304 cidadãos
(dados de 2019), o que sig-

o que se passou deste lado,
porque do outro tem passeios”, indicou.
O morador Félix Bondo,
mecânico de ocasião, cuja
oficina está nos arredores da
Conservatória, avançou que
o perímetro sem passeio descaracterizou a estrada, que,
de início, havia deixado as
pessoas satisfeitas.
“Muita gente pensou que
d e p o i s d a ab e r tu ra d a
estrada devia voltar para
concluir os trabalhos. Mas
não aconteceu”, adiantou,
para acrescentar que as
pessoas que fazem ginástica
reclamam sempre deste
lugar, por causa das lombas
e pedaços de pedras. A obra
de reabilitação da estrada
Via Expressa/Camama/Avenida Pedro de Castro VanDúnem, que inclui trabalhos
de micro e macrodrenagem,
custou aos cofres do Estado
178.014.975,18 Euros. A
Mota-Engil foi responsável

cupação. “Poderá contribuir
para que situações de vulnerabilidade permaneçam
ocultas e as respostas às
necessidades sejam dificultadas”, sublinha Vasco Malta.
As restrições de combate
à Covid-19, nomeadamente
os limites à circulação internacional, dificultam o regresso
mais rápido aos países de origem de quem não tem condições económicas.
“Pese embora o número
de pessoas retornadas em
2020 tenha aumentado comparativamente a 2019 e a
OIM tenha ajustado os procedimentos para continuar
a dar resposta às necessidades dos migrantes, tanto as
restrições como o impacto
da pandemia nas operações
das companhias aéreas traduziramu-se em dificuldades
acrescidas para a Organização”, diz Vasco Malta.
O Programa de Apoio ao
Retorno Voluntário e à Reintegração foi lançado em 1997
e, actualmente, é cofinanciado
pelo Fundo Asilo Migração e
Integração e pelo Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Marginal do Sumbe recebe

obras de requalificação
O Plano Integrado de
Intervenção nos Municípios
(PIIM) disponibilizou, ontem,
191 milhões, 363 mil e 830
kwanzas para requalificação
da marginal da capital do
Cuanza-Sul, apurou à Angop.
As obras vão incidir sobre
o Parque dos Namorados,
jardim das “Misses”, Monumento do Soldado Desconhecido, Praça da Liberdade
e extensão da marginal, com
a reparação de passeios, iluminação pública, jardins e
aplicação de mármore. O
prazo de execução é de seis
meses e a obra criou 20 postos de trabalho.
Na cerimónia de adjudicação, na qual foram signat á r i o s o a d m i n i s t ra d o r
municipal do Sumbe, Carlos
Pacheco, e pela empresa
Xingan- consultoria e indústria, Yu Zhu, destacou-se a
importância do cumprimento
dos prazos estabelecidos,
uso do material acordado e
rigor na fiscalização.
A fiscalização está a cargo
da empresa Nechicons -

Fiscalização e consultoria
Lda , q ue re ceb e de sta
empreitada nove milhões
e 500 mil kwanzas.
Esta é a segunda fase da
requalificação da Marginal
do Sumbe. Na primeira, inaugurada a 15 de Novembro de
2019, foram gastos cerca de
190 milhões de kwanzas do
Programa de Investimentos
Públicos (PIP).
Na ocasião, foram coloc a d o s q u at ro m i l e 4 5 5
metros quadrados de pavimento de cubos de granito,
construídos lancis, ciclovia
e bancadas em betão, 36
novos postes de iluminação
pública e plantadas 120 palmeiras e 25 coqueiros.
EDIÇÕES NOVEMBRO
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ACUSADO DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

TERCEIRA EDIÇÃO

MUNICÍPIO DE OMBADJA
EDIÇÕES NOVEMBRO

Funcionário do BCI
detido no Lubango
Arão Martins | Lubango
Um funcionário do Banco
de Comércio e Industria
(BCI), de 54 anos, assistente
de clientes, acusado de crimes de falsificação de documentos, abuso de confiança
e branqueamento de capitais,
foi detido, há dias, na cidade
do Lubango, pelo Serviço de
Investigação Criminal (SIC).
Segundo o porta-voz do
SIC-Huíla, Sebastião Vika,
o processo-crime foi movido
face às reclamações apresentadas pela Administração
Municipal do Lubango junto
da instituição bancária, onde
era depositado o dinheiro
arrecadado. O acusado era
o agente da conta.
Sebastião Vika explicou
que, em função da situação,
fizeram-se as diligências e
as investigações para se apurar a ocorrência, que culmin o u c o m a d e te n ção d o
funcionário bancário.
De acordo com o portavoz, do levantamento feito
pelo SIC na instituição bancária levaram à apreensão
de mais 1600 talões de depó-

sito falsos, com um desfalque
de quase três milhões de
kwanzas. O acusado, depois
de ser ouvido pelo magistrado
do Ministério Público, foi
conduzido à Penitenciária
do Lubango.
Já no passado dia 12 do
mês em curso, o SIC, através
do Departamento de Combate à Corrupção, realizou
uma micro-operação, que
resultou na apreensão de
uma viatura de marca Toyota,
modelo Hilux, cor cinzento,
com a chapa de matrícula
HLQ- 39- 75, de caixa aberta,
em bom estado técnico. O
veículo faz parte do inventário da Administração Municipal do Lubango.
Sebastião Vika disse que
a viatura havia sido atribuída
ilegalmente, por meio de
uma declaração, emitida pela
Administração Municipal, a
favor da cidadã de 55 anos,
ex-administradora-adjunta
reformada em 2020.
Observadas as formalidades legais, disse, efectuou-se a entrega a título de
fiel depositário à Administração Municipal do Lubango.
EDIÇÕES NOVEMBRO

Bancário vai responder também pelos outros crimes

ENTRE SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

Chuva mata 70 pessoas
na província do Huambo
Justino Victorino | Huambo
Setenta pessoas morreram
e 57 outras ficaram feridas
na província do Huambo,
em consequência das fortes
chuvas que se abateram na
região, entre Setembro e
Dezembro de 2020, deu a
conhecer o segundo comandante para a área de Gestão
dos Serviços de Protecção
Civil e Bombeiros naquela
região, Manuel Camalanda.
Os dados foram avançados durante a primeira reunião de balanço da Comissão
de Protecção Civil e Bombeiros. O oficial esclareceu
que, neste período, as chuvas
intensas acompanhadas de
raios afectou 312 famílias e
causou danos materiais avultados, com destruição de 24
residências, nove escolas,
dez igrejas, dois centros
médicos e 190 placas de painéis de energia solar.
Foram ainda destruídos
um posto policial, uma

ponte, além de causar a
morte de 44 cabeças de
gado e ter provocado o surg i m e nto d e 3 7 ravi n a s ,
com progressão acelerada.
Um total de 1.342 residências estão em eminência
d e d e saba m e nto , c o l o cando em risco cerca de
6. 710 pessoas.
A província do Huambo,
realçou, é susceptível, por
esta altura do ano, a ocorrências de fortes quedas
pluviométricas, que têm
causado, em muitos casos,
danos às construções em
zonas de riscos e às ligações
anárquicas de cabos de
energia, o que tem causado
inúmeras perdas humanas
e materiais.
A coordenadora provincial da Comissão de Protecção Civil e Bombeiros, e
governadora do Huambo,
Lotti Nolika, apontou, no
decorrer dos trabalhos, a
necessidade de se adaptar
“a dinâmica social, com

Aberta
candidatura
para o concurso
“BFA Solidário”
Amilda Tibéria|
Um total de 250 milhões de
kwanzas foi disponibilizado
para realização da 3ª edição
do concurso “BFA Solidário”,
que visa apoiar actividades
e projectos que promovam
a melhoria das condições de
saúde, educação, inclusão
social e financeira das crianças angolanas.
Apresentado na quintafeira, em Luanda, à imprensa,
o valor global destinado ao
concurso será repartido para
12 organizações que desenvolvam projectos ligados às
categorias de Educação,
Saúde e Inclusão Social.
A a d m i n i s t ra d o ra d o
Banco de Fomento de Angola
(BFA), Vera Escórcio, explicou que serão atribuídos até
quatro prémios por categoria,
mas, sublinhou que o valor
de cada galardão individual
será definido pelo júri.
“O valor do prémio não
será atribuído de forma automática e não poderá exceder
a 90 por cento do orçamento
do projecto submetido ao
concurso. Os candidatos
deverão submeter orçamentos que reflictam as suas reais
necessidades e não que se
procure obter o máximo valor
possível”, acentuou.
Vera Escórcio informou
que só poderá participar do
c o n c u rs o o rga n i za ç õ e s
nacionais que cumpram com
os requisitos, sem fins lucrativos formalizados e não formalizados com actividade
comprovada, por um período
mínimo de três anos.

finalidade de prevenir riscos
colectivos inerentes a quaisquer situações de acidentes
graves ou catástrofes.
Lotti Nolika realçou o
papel dos Serviços de Protecção Civil e Bombeiros e
disse que o compromisso
do Governo Provincial é de
continuar a prestar maior
atenção a este órgão do
Ministério do Interior.
“ Pe n s o q u e s ó a ss i m
será possível proteger os
bens, socorrer as pessoas,
o s va l o re s c u l t u ra i s ,
a mb i e nta i s e o ut ro s d e
interesse público. É importante que se faça um trabalho mais próximo das
comunidades”, precisou,
para quem o trabalho deste
órgão deve ser de carácter
permanente e multidisciplinar, por ser objecto do
escrutínio da sociedade.
A governadora exortou
às populações no sentido
de evitar abrigarem-se próximo dos cabos eléctricos
e d e b a i xo d a s á r vo re s ,
enquanto estiver a chover.
“Os adultos devem evitar
que as crianças frequentem
ou se aproximem das valas
de drenagem. É importante
que plantem árvores em
zonas de risco, para estancar as ravinas”.

População do Cunene beneficia do programa de transferências sociais monetárias

Kwenda abrange mais
de 30 mil famílias
Trinta e uma mil famílias, das
42 mil previstas, foram cadast rad a s n o mu n i c íp i o d e
O mb a d j a , p rov í n c i a d o
Cunene, para beneficiar do
programa de transferências
sociais monetárias (Kwenda),
a partir de Fevereiro deste ano.
Na fase piloto, que decorreu em Julho de 2020 em 10
localidades da comuna de
Xangongo, mil e 17 famílias
das mil 656 seleccionadas
no município de Ombadja,
b e n e fi c i a ra m d e 2 5 4 , 3
milhões de kwanzas.
O projecto visa reforçar
a assistência social e económica às famílias mais
carenciadas do país.
Os primeiros beneficiários
receberam trimestralmente
25 mil e 500 kwanzas, na
ordem de oito mil e 500
kwanzas/mês.
Em declarações, ontem,
à Angop, a chefe de Departamento Executivo do Fundo
de Apoio Social (FAS) no
Cunene, Pancrácia Hossi,
explicou que, nesta fase de

expansão, o Kwenda cobriu
as comunas de Ombala- YoMungo, Humbe, Mukope e
Naulila (Ombadja).
Fez saber que depois das
fases sequenciais, que iniciou
com o pré-cadastramento,
fixação das listas provisórias
e definitivas, seguirá o processo de pagamento às famílias seleccionadas e
potenciais vulneráveis.
“Estamos a trabalhar de
forma afincada para que o
processo no final seja credível
e transparente e, para isso,
temos que seleccionar pessoas verdadeiramente vulneráveis”, afirmou.
Pancrácia Hossi disse que,
a par das modalidades de
pagamento na fase piloto (por
cartão multicaixa e via telefone), nesta fase irão entregar
o dinheiro à mão, pelos bancos, nas sedes comunais, para
facilitar as famílias que vivem
distantes. O município de
Ombadja, a 97 quilómetros
da cidade de Ondjiva, tem
uma população de 304 mil

943 habitantes que se dedica
à prática da agricultura, pesca
e pastorícia. O mesmo processo do projecto Kwenda
decorre no município do
Curoca, onde foram cadastrados nove mil e sete famílias em 84 localidades, que
também vão beneficiar a
partir do próximo mês de
Fevereiro, os 25 mil e 500
kwanzas, trimestralmente.
O programa, com duração
de três anos, prevê beneficiar
um milhão 608 famílias nas
18 províncias do país e conta
com um financiamento global de 420 milhões de dólares
(320 milhões atribuídos pelo
Banco Mundial e 100 pelo
Executivo angolano).
A iniciativa integra quatro
componentes: reforço da
municipalização da acção
social, através da criação e
funcionamento de Centros
de Acção Social Integrados
(CASI), fortalecimento do
Cadastro Social Único, transferências monetárias e inclusão produtiva.

ANA PAULA DO SACRAMENTO TRABALHOU EM MALANJE

Ministra satisfeita com os projectos
Venâncio Victor|Malanje
Os projectos ligados ao
desenvolvimento integral
da juventude e a sua inserção
na vida activa tem seguido
o seu curso normal a nível
da província de Malanje,
admitiu, ontem, a ministra
da Juventude e Desportos.
Ana Paula do Sacramento,
que falava no final de uma
visita de três dias à província
de Malanje, disse que os projectos têm sido desenvolvidos
na medida do possível, tendo
em conta a actual situação.
Acrescentou que os jovens
estão interessados em aderir
aos projectos, o que constitui
um motivo de alegria para
continuar a trabalhar.

A ministra reconheceu
que tem havido resultados
positivos na política nacional
da juventude e admitiu que,
em Malanje, os jovens estão
a encarar com seriedade os
projectos, daí ter solicitado
mais espaços para que outras
cooperativas possam implementar os seus projectos.
“ Todos os projectos vão
ser executados à medida
que se vai desenvolvendo a
capacidade dos jovens em
parceria com outros departamentos ministeriais”,
argumentou a ministra da
Juventude e Desportos.
Ana Paula do Sacramento
garantiu que governo de
Malanje vai atribuir mais
lotes de terras a outros jovens

para os projectos agrícolas,
por estarem imbuídos de
força de vontade de fazer
bem as actividades, fruto
das experiências dos primeiros beneficiários.
E n t re t a n t o , o n t e m a
ministra efectuou visitas aos
projectos agrícolas nas localidades de Vulangombe, na
cidade de Malanje, com 54
hectares de produtos diversos, inseridos no programa
de combate à pobreza.
Também passou pela a
piscicultura da comuna do
Lombe, além de ter visitado
o Pavilhão Palanca Negra,
que está a beneficiar de
obras, e a Casa da Juventude,
cujas obras estão a 32 por
cento da sua execução.
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RONDA DOIS DA PROVA
CEDIDA PELA ORGANIZAÇÃO

Suíça e Noruega
o destaque de hoje
António de Brito| Alexandria

Falta de jogos de controlo durante a preparação pesou na derrota averbada com o Qatar

Angola perde com Qatar
numa estreia sofrível
Treinador José Pereira “Kidó” começa mal o baptismo
à frente do corpo técnico após render Nelson Catito
António de Brito| Alexandria
A Selecção Nacional sénior
masculina de andebol
estreou-se com derrota,
ontem, diante da similar do
Qatar, ao perder por 25-30,
no Arena Borg Arab Sports
Hall, para a primeira jornada
do Grupo C da 27ª edição do
Campeonato do Mundo, que
decorre em quatro cidades
do Egipto, Cairo, Alexandria,
Giza e Nova Capital.
Com o dispositivo táctivo
3x3, o “sete” angolano entrou
forte e procurou nos minutos
iniciais ganhar vantagem no
marcador, com incursões
perigosas pelas diagonais.
Os pontas Cláudio Chicola
e Adilson Maneco criavam
sérios embaraços ao sector
defensivo adversário. Apercebendo-se do ascendente
da formação angolana, o
técnico Valero Rivera foi
obrigado a fazer trocas constantes na equipa, com o
intuito de equilibrar o desafio, uma vez que Angola procurava fugir no placar.
A jogar no esquema táctico
5x1, em consequência da
postura demonstrada no terreno de jogo, o Qatar igualou

o parcial (7-7), decorridos
17 minutos e 51 segundos.
Galvanizados com o empate
a sete golos, os campeões
asiáticos acreditaram e passaram a comandar a marcha
do marcador, por 8-7, aos
18 minutos.
D ep oi s de a S elecção
Nacional ter reposta a igualdade (8-8), assistiu-se a uma
partida renhida, com os
comandados de José Pereira
“Kidó” a falharem situações
claras de ataques para visar
a baliza de Abibi Mohamed.
Enquanto a equipa nacional
desperdiçava os ataques, o
Qatar finalizava as oportunidades criadas, o que lhe permitiu sair a vencer ao intervalo
por escasso golo (14-13).
No segundo tempo, a formação angolana entrou mal
no jogo e permitiu que o Qatar
fugisse no marcador. Aos
dois minutos da contenda,
a equipa do espanhol Valero
Rivera ganhava (17-13).
Angola não se encontrava,
talvez por não ter realizado
qualquer jogo de controlo
durante o estágio pré-competitivo na província da Huíla.
Ainda assim, a equipa não
virou cara à luta e procurava

inverter o resultado. Mas com
o andar do tempo a situação
foi-se complicando.
Apesar da desvantagem,
o técnico Kidó não perdeu
a esperança e procurava soluções para evitar a estreia com
derrota à frente da equipa
técnica, depois de ter substituído no cargo Nelson Catito.
Do lado do Qatar, o treinador Valero Rivera montou
uma estratégia que dificultava
as acções ofensivas do adversário, sobretudo na linha dos
seis metros. Os pontas não
conseguiam penetrar, porque
as “torres” do Qatar fechavam todos os caminhos de
acesso à baliza.
Com os ataques concretizados, os catarinos ganharam confiança e realizavam
um jogo de contenção, com
o intuito de iniciar a campanha na prova com vitória.
Adelino Pestana destacouse no combinado angolano
ao apontar seis golos, seguido
de Otiniel Pascoal e Adilson
Lopes, ambos com quatro.
Do lado do Qatar Madidi
Ahmed foi o melhor artilheiro, com oito golos. Marzo
Frankis vem logo a seguir,
com sete.

Kidó reconhece mérito do adversário
O técnico José Pereira “Kidó”
reconheceu no final do jogo
que a Selecção Nacional não
esteve bem, mas prometeu
corrigir os erros que os jogadores demonstraram durante
a partida com o Qatar.
“ O adversário ganhou com
todo o mérito. Nós não estivemos bem, apesar de termos
entrado melhor no desafio.
Falhámos muitos ataques e
sabíamos de antemão que seria
um jogo muito complicado.

Vamos procurar corrigir o que
não esteve bem hoje (ontem).
Ainda assim, a minha rapaziada
entregou-se de corpo e alma
no decorrer da partida. O Qatar
aproveitou as nossas falhas e
conseguiu sair daqui com uma
vitória”, reconheceu.
Amanhã, a Selecção Nacional
tem um teste complicado diante
da Croácia, para a segunda jornada da competição.
O seleccionador nacional
tem consciência das dificuldades

a encontrar, mas promete uma
equipa combativa, diante de
um adversário experiente.
“ Vamos jogar com uma selecção que já foi campeã do mundo.
Não será tarefa fácil. Iremos
tudo fazer para dignificar a bandeira nacional. Vamos continuar
acreditar, visto que o objectivo
primordial passa pelo apuramento à segunda fase do torneio”,
admitiu José Pereira “Kidó”.
António de Brito |Alexandria

Com o calendário carregado
de oito jogos hoje, no quarto
dia da competição, Suíça e
Noruega é o cabeça de cartaz,
pontuável para a segunda
jornada do Grupo E, às
19h30, no Pavilhão Hassan
Moustafa, em Giza.
Candidatos assumidos à
conquista do título mundial
e passagem à outra fase da
competição defrontam-se,
num jogo rodeado de interesse
e de resultado inesperado, a
julgar pela rivalidade existente
entre os contendores.
A Suíça tal como a Noruega,
sem esquecer a França, vão
disputar a primazia do agrupamento, sendo a Áustria a
equipa mais fraca da série.
Quer a Suíça quer a Noruega
estão bem cotadas no ranking
da IHF. A Suíça ocupa a sexta
posição com 846 pontos,
enquanto a Noruega é 11ª classificada, com 630.
Antes a França mede forças
com a Áustria, às 17h00, com
a balança a pender claramente
para os gauleses, pois lideram

Campeonato
adiado para
final do mês

a galeria de conquistas da
prova, com seis títulos.
No Grupo G, o anfitrião
Egipto tem um jogo teoricamente acessível diante da
Macedónia do Norte, a partir
das 17h00, no Cairo Stadium.
Depois da vitória na estreia
frente ao Chile, por 35-29,
os faróis querem manter a
senda de bons resultados no
torneio. Às 19h30, o Chile
defronta a Suécia.
Marcado para a nova capital, Portugal e Marrocos
batem-se, às 17h00, para o
Grupo F, em jogo referente à
segunda jornada, com o favoritismo a recair para a seleção
lusa, por força da experiência
que vem granjeando quer em
europeus quer em mundiais.
Depois a Argélia enfrenta a
Irlanda, numa partida de prognóstico bastante reservado.
Num jogo de elevado grau
de dificuldade, Bielorrússia
e Coreia do Sul defrontamse, às 14h30, no Arena Handball Hall Borg Al Arab, em
Alexandria. Às 17h00, a Rússia tem um teste bastante
acessível diante da Eslovénia.
DR

Campeonato do mundo prossegue animado no quarto dia

POUCA PROPAGANDA

Certame ofuscado
pela Covid-19
António de Brito| Alexandria
A 27ª edição do Campeonato
Mundo, que o Egipto organiza pela segunda vez, passa
por total esquecimento,
sendo o Aeroporto do Cairo
e hotéis, onde estão hospedadas as delegações participantes, com alguma
publicidade do evento.
A pandemia da Covid-19
está a ofuscar a maior cimeira
do andebol mundial, com a
agravante de ausência de
espectadores nos pavilhões,
sendo a medida encontrada
pela organização da prova,
a fim de evitar possíveis contágios e aumentar o número
de pacientes nos hospitais.
Durante o trajecto de carro
do Cairo para Alexandria, a
reportagem do Jornal de
Angola registou apenas painéis publicitários da prova
no Aeroporto do Cairo e na
unidade hoteleira onde estão
alojados os jornalistas ango-

lanos ( Jornal de Angola e
Televisão Pública de Angola).
À chegada ao Cairo, a propaganda da competição é
visível no interior do aeroporto, não em grande escala.
Estavam colocadas duas
mascotes do evento, e quatro
cartazes “gigantes” junto à
porta de entrada e saída dos
passageiros.
Entrevistado pelo Jornal
de Angola, Ahmed Hassan,
funcionário público, disse
que os egípcios são mais apegados ao andebol, razão pela
qual haver pouca publicidade
sobre o mundial. “Se fosse o
CAN, mesmo com a Covid19, as ruas estariam repletas
de cartazes e outras propagandas. O mundial de andebol
não tem o mesmo peso do
CAN. O futebol movimenta
multidões”, referiu, acrescentando que “ os jogos sem
espectadores vieram agravar
ainda mais o interesse das
pessoas sobre a competição”.

Armindo Pereira
A 43ª edição do Campeonato
Nacional sénior masculino
de basquetebol, cujo arranque esteve inicialmente agendado para ontem , foi
remarcado para o final do
corrente mês, apurou o Jornal
de Angola, junto de uma fonte
próxima a Federação Angolana da modalidade (FAB).
Contactado pelo JA , o
secretário-geral do órgão
reitor, Alcino Pedro de Melo,
confirmou o facto, sem no
entanto avançar as razões
do adiamento: “O campeonato já não vai começar na
data prevista. Prometemos
fazer um pronunciamento
oficial nas próximas horas”,
garantiu.
Até ao momento não foi
divulgado o calendário oficial da presente temporada,
que arrancou sexta-feira
última com a disputa da 27ª
edição da Supertaça Wlademiro Romero, no Multiusos do Kilamba, com vitória
do Petro de Luanda sobre o
1º de Agosto.
Segundo ainda a fonte, a
pretensão da FAB passa por
realizar antes do nacional o
Torneio Cidade de Luanda,
em ambos os sexos, para
saudar os 445 anos da fundação da capital. “As equipas
teriam mais tempo para a
preparação e ganhava-se
mais tempo administrativamente”, disse.
A direcção da FAB continua a envidar esforços para
garantir a realização de testes
da Covid-19 aos integrantes
das equipas que vão disputar
as distintas competições da
presente época. Os exames
têm comparticipação dos
clubes e o auxílio do Ministé r i o d a S a ú d e . O n ovo
elenco, segundo o presidente
de direcção da FAB, Moniz
Silva, vai actuar com seriedade para materializar o
plano de gestão.
Está prevista a participação de oito equipas: 1º de
Agosto, Petro de Luanda;
Interclub e ; ASA ; 1 º de
Agosto-Academia, Universidade Lusíada; Vila Clotilde
e Desportivo Kwanza.
VIGAS DA PURIFICAÇÃO | EDIÇÕES NOVEMBRO
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MOSTAFA MOHAMED

GIRABOLA 2020/21

“CASO” FAF
JOSÉ COLA |EDIÇÕES NOVEMBRO

Saint-Etiènne
pressiona
o Zamalek

Norberto aguarda
decisão do tribunal

Augusto Panzo

António Cristóvão

A questão de contratação do
atacante egípcio da equipa
do Zamalek, Mostafa Mohamed, pelo clube francês do
AS Saint-Etiènne continua
favorável ao conjunto gaulês,
que aceitou fazer uma oferta
de cinco milhões de euros
pelo contrato, acrescidos de
uma quantia de quinhentos
mil euros de bónus, tal como
exigia, conforme pronunciamento feito pelo presidente do conselho da equipa
francesa, Roland Romeyer,
à antena do canal egípcio
Al -Nahar.
“Fizemos uma oferta final,
porque diante da nossa proposta de 4,5 milhões de euros
que fizemos, a direcção do
Zamalek exigiu que se fôssemos para 5 milhões mais
um bónus, o negócio estaria
finalmente fechado. (...) Confirmamos por escrito um
pagamento de 5 milhões, em
duas parcelas ao longo de um
ano, sendo 3 milhões na emissão do certificado e 2 milhões
em Fevereiro de 2022. Mais
um bónus de 500 mil euros
no caso de qualificação para
a Liga dos Campeões, que
seriam repartidos em 300 mil
pela qualificação para a Liga
Europa, 100 mil se o jogador
marcar 10 golos, 150 mil se ele
marcar 15 golos, 200 mil se
atingir a marca de 20 golos”,
revelou o gerente.
Em função desse acordo,
o clube da França exige que
o Zamalek envie Mostafa
Mohamed ao Saint-Etiènne
num prazo de 48 horas no
máximo, sob pena de “atirar
os olhos para outros jogadores”, visto que a janela de
transferências continua aberta.
“Fizemos essa última oferta
para que, em 24 horas ou 48
horas, ele estivesse connosco,
caso contrário seguiríamos
em frente. A janela de transferências está avançando e
estamos discutindo isso há
mais de 15 dias. Foi muito
complicado obter respostas.
O valor que oferecemos com
os bónus é um valor excepcional. Estamos a fazer um
esforço muito, muito grande.
(...) As negociações são longas,
porque ou a gente não tem
resposta, ou tem gente a querer ganhar comissões. Isso é
que atrasou as trocas. Se a
transferência não for concluída, eu mencionaria os
nomes das pessoas que entraram em acção para cobrar o
dinheiro dessa transferência”,
ameaçou Romeyer.
Quanto à validade do contrato o dirigente do clube francês explicou que era intenção
do AS Saint-Etiènne assinar
um contrato de quatro anos
e meio com Mostafa Mohamed, para além de assumir
a promessa de não revender
o jogador a um outro clube
que seja egípcio.
“Queríamos assinar um
contrato de quatro anos e
meio com o jogador. Isto significa que com os bónus o
Zamalek pode receber mais
de 8 milhões de euros.”

A auscultação das seis testemunhas da Providência Cautelar número 134/020-E, do
“caso” FAF, encerrou, ontem,
após a segunda audiência na
3ª Secção da Sala do Cível e
Administrativo do Tribunal
Provincial de Luanda.
Antes, o juiz sobre a causa,
Lucas Júnior, ouviu as quatros,
últimas testemunhas arroladas
no processo intentado pelo
requerente Norberto de Castro.
Com o encerramento da audição das testemunhas, Norberto
de Castro e Artur de Almeida
e Silva vão aguardar pela decisão do juiz da causa.
José Sambuanga, advogado de Norberto de Castro,
disse à imprensa no final da
audiência que aguarda pela
decisão do tribunal. “Temos
praticamente tudo terminado
e vamos aguardar que nos
seja notificada a decisão final,
mas vai depender do juiz”,
esclareceu o também docente
universitário.
Para acrescentar o juiz vai
analisar, friamente, no processo que foi alegado durante
a audição das testemunhas.
“Tudo o que aconteceu na
audiência já prevíamos. Do

FC Bravos do Maquis é favorito no jogo desta tarde no Estádio Mundunduleno

que ficou produzido leva a
crer que o tribunal vai tomar
uma decisão favorável”,
garantiu bastante confiante.
José Sambuanda anunciou
que após a decisão do juiz vai
entrar com acção principal,
para anulação do processo eleitoral. “Tão logo sejamos notificados da decisão, vamos entrar
com a acção principal, exactamente para pedir a anulação
do acto eleitoral, que foi realizado
ilegalmente”, lembrou o defensor de Norberto de Castro.
António João, advogado
de Artur de Almeida e Silva,
espera por uma decisão
rápida do tribunal, para o
curso normal dos actos da
federação. “O processo segue
a sua tramitação até a decisão
da providência pelo meritíssimo da causa. Vamos
esperar que o juiz seja o mais
célere possível”, disse ansioso
na resolução da questão.
O sufrágio para o processo
de renovação de mandatos
na FAF, referente ao ciclo
olímpico 2020/24, realizouse no dia 14 de Novembro,
com triunfo de Artur de
Almeida e Silva, com 70 votos
contra Fernando Jordão, com
59, António Gomes (28) e
José Alberto Macaia (8).

Maquisardes põem à prova
caminhada dos locomotivas Toni pode falhar
PETRO DE LUANDA

Ronda 4 reserva ainda hoje os jogos Sagrada - Cuando
Cubango e Baixa de Cassanje de Malanje - Académica

Sérgio V. Dias
Longe ainda da plena forma
desportiva, o FC Bravos do
Maquis recebe esta tarde, a
partir das 15h00’, no Estádio
Jones Cufune Mundunduleno,
no Luena, o Ferrovia do
Huambo, no prosseguimento
da quarta jornada do Girabola
2020/21.
Os maquisardes, que
somam à entrada da jornada
seis pontos na tabela de classificação geral, mercê de dois
triunfos e uma derrota, vão
pôr à prova a caminhada dos
locomotivas do Planalto Central, que têm cinco, fruto de
uma vitória e dois empates.
O duelo promete, já que
frente-a-frente estarão duas
equipas que se vão revelando
capazes neste ritmo brando
em que caminha a prova.
É claro q ue a turma
comandada por Zeca Amaral,
actuando na condição de anfitriã, assume maior favoritismo
à conquista dos três pontos,
mas terá de provar isto em
campo, já que o oponente não
dará a vitória de mão beijada.
Pelo contrário, os pupilos
de Agostinho Tramagal vêm
se mostrando também combativos neste início da prova,
e por isso mesmo vão tentar
fazer uma gracinha neste duelo
do Estádio Mundunduleno.
Apesar deste factor, os
maquisardes obviamente
farão de tudo para colar-se
ao líder Petro de Luanda, com

a eventual conquista da vitória
que lhe permitiria partilhar
o topo da tabela com os tricolores, com nove pontos,
ainda que à condição.
E mais: é ponto assente
que depois da eliminação na
Taça da Confederação, prova
que dá acesso ao troféu Nelson Mandela, pelo Daring
Club Motema ya Pembe do
Congo Democrático, o Maquis
vira, agora, baterias para as
provas internas.
Daí é legítimo esperar que
faça de tudo para honrar o
nome da martirizada província do Moxico e, nessa
condição, os jogos em casa
devem ser aproveitados da
melhor maneira possível. E,
como é óbvio, isso pressupõe
vitórias. Por isso, hoje não
fugirá à regra.
Noutro jogo desta tarde,
o Sagrada Esperança da
Lunda-Norte vai procurar
dar o ar da sua graça, quando
re ceb er no Estádio do
Dundo, às 15h00’, o Cuando
Cubango FC.
É verdade que quer uma,
como outra equipa, ainda não
ganharam embalo suficiente
para evidenciar uma actuação
mais convincente nesta edição
do Girabola, mas ainda assim
estamos em crer que no duelo
desta tarde tudo farão para
se sair bem na fotografia.
Apesar desse factor, os
diamantíferos com esperança
de brilhar na competição
interna, após desistirem das

Afrotaças, podem aproveitar
bem o factor casa, para alcançar a primeira vitória. É isso
que se espera dos pupilos de
Roque Sapiri.
Finalmente no outro jogo
que acontece esta tarde, a
Baixa de Cassanje tentará tirar
proveito também da condição
de anfitriã no Estádio 1º de
Maio, em Malanje, frente à
Académica Petróleos do
Lobito. As duas equipas ainda
não venceram qualquer jogo,
motivo mais do que suficiente
para lutarem esta tarde para
esse objectivo. Bom jogo em
perspectiva.
Amanhã, no prosseguimento da ronda, o Santa Rita
de Cássia recebe no Estádio 4
de Janeiro, no Uíje, o Petro de
Luanda, ao passo que o Wiliete
SC terá pela frente no O’mbaka,
em Benguela, o Recreativo da
Caála do Huambo.
Já o duelo que deveria
opor, igualmente amanhã,
na cidade do Lubango, o Clube
Desportivo da Huíla (CDH)
ao 1º de Agosto foi adiado
“sine die”. O adiamento devese à quarentena imposta à
equipa militar, após a disputa
da última eliminatória da
“Champions League”, em
que foi afastada pelo Kaizer
Chiefs da África do Sul, país
que é assolado pela nova
estirpe da Covid-19.
Ontem, para a abertura
da jornada, o Interclube
venceu o Progresso Sambizanga por 1-0.

deslocação ao Uíge
Edvaldo Lemos
Toni, atacante brasileiro do
Petro de Luanda, está afastado
dos treinos desde quartafeira, devido a um paludismo
diagnosticado após o jogo
frente à equipa da Baixa de
Cassanje, para a terceira jornada, vencido pelos tricolores por 5-1.
A confirmação veio do
treinador Toni Cosano, em
declarações ao Jornal de
Angola. De acordo o relatório
do departamento médico
do clube”, Toni tem paludismo desde quarta- feira
e e s tá f o ra d o s t re i n o s ,
podendo falhar a viagem
para o Uige. Este foi o relatório

médico que nos foi dado”.
O brasileiro foi autor do
golo que apurou os tricolores
para a fase de grupos da Liga
dos Campeões de África. Além
do brasileiro, a equipa enfrenta
uma onda de lesões que pode
dificultar o treinador. Pois,
desta vez o plantel regista
quatro baixas, e são os principais avançados.
“Estamos com o Tiago
Azulão lesionado, apanhou
um esticão na perna direita,
que pode ser grave, de princípio pensamos que era leve.
Juntam-se ainda o Maicon
Leite e Yano. Teremos de
adaptar alguns jogadores
nessas posições” lamentou
o treinador.
JOSÉ SOARES | EDIÇÕES NOVEMBRO

Tudo indica que Cosano não poderá contar amanhã com Toni
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PRINCIPAL PATROCINADOR DO ASA

FUTSAL

DÍVIDAS COM JOGADORES

AGOSTINHO NARCISO | EDIÇÕES NOVEMBRO

FAFUSA prepara
assembleia-geral
para Fevereiro

Rui Carreira, presidente do Conselho Executivo anuncia melhores dias para o clube aviador

TAAG promete manter apoio
e devolver prestígio ao clube
Rui Carreira acredita que o tricampeão nacional do Girabola
pode recuperar a mística ganhadora e voltar aos tempos áureos
Paulo Caculo
A l o nga ' t rave s s i a n o
deserto' vivenciada pelo
histórico Atlético Sport
Aviação (ASA), um dos oito
campeões do Girabola, pode
ter os dias contados. O presidente do Conselho Executivo(PCE) da TAAG, Rui
Carreira, assegurou, nesta
terça-feira, em declarações
ao Jornal de Angola, que a
empresa, enquanto principal
patrocinador da agremiação,
vai fazer todos os esforços
para manter os apoios financeiros ao clube.
Ao falar durante a cerimónia de homenagem aos
'heróis da empresa' em tempos de pandemia, assistida
pelo presidente do ASA, José
Luís Prata, o responsável
máximo da companhia
angolana de aviação de bandeira garantiu estar a ser feito
um trabalho com a actual
direcção, de forma a permitir
o reerguer da agremiação e
o regresso aos tempos áureos.
“Há, sim, esperanças de
que o clube possa voltar aos
bons tempos. Todos queremos isso. Se calhar, não será
para já, mas posso garantir
que existe um plano de crescimento gizado pela nova
equipa de direcção do ASA,

muito realista, e que a TAAG
vai apoiar”, esclareceu.
O PCE da TAAG admitiu,
no entanto, a possibilidade
de o pacote de financiamento
ao clube sofrer alteração,
dada a actual situação económica e financeira que o
país atravessa, agravada com
a crise instalada pela pandemia da Covid-19. O gestor
assegura que a situação provocou um forte impacto
negativo no sector aeronáutico, em todo o mundo.
“A TAAG também teve
prejuízos com a pandemia.
Ainda assim, há um cordão
umbilical entre o ASA e a
TAAG que não vai ser quebrado. Declaro que a ajuda
(financeira) de hoje não vai
ser igual a dos anos passados, porque a empresa não
tem essa possibilidade”,
justificou.
Rui Carreira não escondeu, igualmente, enquanto
amante do desporto, a preocupação com o prolongado
período de “tempestade”
enfrentado pelos 'aviadores'.
O longo jejum de 17 anos
sem futebol alcançar o pódio
d o G i rab o l a re p re s e nta
motivo bastante para inquietar os adeptos.
“Estamos em discussão
com a direcção do ASA,

para vermos as melhores
soluções dessa questão.
Nesse momento, estamos
a avaliar a melhor forma
de a TAAG continuar a ajudar o clube num momento
difícil da empresa”.
Tricampeão adormecido
Desde o ano 2016 que o ASA
encontra-se mergulhado
numa crise de falta de apoios,
que o afastou da lista de candidatos ao título do Girabola,
principal campeonato de
futebol do país.
Campeã, nas edições de
2002, 2003 e 2004, na altura
orientado pelo treinador português Bernardino Pedroto,
a equipa do aeroporto viria
a c o n fi r m a r n a é p o c a
2017/2018 a fase mais conturbada da sua história, ao
ser despromovida à segunda
divisão, pela primeira vez,
em 38 anos de existência.
Na altura, a equipa estava
sob comando técnico do
angolano Paulo Saraiva.
Além do período pósindependência (1975), a história do ASA remonta a 1953,
quando foi fundado em
Luanda, tendo sido uma das
referências desportivas do
período colonial português,
com quatro títulos provinciais
conquistados.

Luís Prata acredita no patrocinador
O presidente de direcção
do ASA, José Luís Prata, afirmou estar optimista na capacidade da TAAG contribuir
para o renascimento do clube
e na rápida recuperação dos
lugares de direito no mosaico
desportivo nacional.
Apesar de confessar ao 'JA'
que “o clube não está bem de
saúde”, o comandante dos
'aviadores' considera estar
crente que os próximos tempos
podem ser melhores, e assenta
o discurso na velha máxima
“a esperança é a última a mor-

rer”, para traduzir o sentimento
em relação ao futuro.
“O ASA está a viver os efeitos da conjuntura económica
e financeira do país; é um
clube que não tem sócios e
vive de patrocínios. No contexto actual, praticamente,
não tem havido patrocínios
nenhuns. Por isso, tem muitas
dificuldades. Estamos a lutar
para a sobrevivência do ASA,
porque não está bem de
saúde”, disse.
José Luís Prata referiu, ainda,
que a sua continuidade à frente

da direcção é, por si só, a prova
evidente de que está confiante,
caso contrário, há muito teria
'batido com a porta'.
“A esperança é a última a
morrer, e estamos esperançados de que possa melhorar
as coisas. É, por isso, que
ainda nos mantemos aqui,
porque, na condição actual,
poderia desvincular-me do
ASA por não ver perspectivas.
Há uma lufada de ar fresco
e, porque a vida é um processo
dinâmico, vamos tentar
encontrar as soluções”.

ANFA questiona FAF
sobre “caso” Progresso

Gaudêncio Hamelay/Lubango

Valódia Kambata

O vice-presidente da Federação Angolana de Futebol
Salão (FAFUSA), Abreu Neto,
anunciou, há dias, na cidade
do Lubango, a realização no
próximo mês de Fevereiro
da assembleia-geral, com
objectivo de discutir e analisar a reformulação dos
Estatutos e os Regulamentos
daquele órgão reitor da
modalidade.
Abreu Neto disse que o
novo elenco da FAFUSA,
liderado por Manuel Silvestre, está já a trabalhar no
Comunicado nº 1, nos Estatutos e Regulamentos para
enviar aos associados para
apreciação. “Uma das novidades que teremos com a
realização desta assembleia
é a reformulação dos estatutos e regulamentos, que
são guias de qualquer federação”, anunciou.
Já o seleccionador nacional, Rui Sampaio, augura
que na referida assembleia
sejam feitas discussões e
algumas alterações que tragam desenvolvimento ao
Futsal a nível nacional.
Defende que no “conclave”
deve ser debatido, com
exactidão, o futuro dos escalões de formação. “Há mais
de 20 anos que falamos dos
e s calõ e s de formação e
nunca realizamos uma prova
oficial, campeonato nacional
ou provinciais. Este é um
dos primeiros grandes objectivos que queremos ver solucionado”, defendeu.
Acrescentou ter conhecimento sobre a implementação de um campeonato
inter- provincial de selecções, em sistema regional
que depois disputam uma
fase final. A concretização
desta pretensão, sublinhou
Rui Sampaio, vai facilitar
a todos os integrantes do
futsal. “Vai permitir que
haja mais jogos e desenvolvimento té cnico ” ,
perspectivou.
Reconheceu que a aposta
feita com as formações técnicas da arbitragem, treinadores e dirigentes estão
a mudar de noite para o dia
o paradigma do futsal para
melhor. Informou ter sido
uma das pessoas que teve
a oportunidade de tomar
contacto com o dossier técn i c o d a s p ro va s , e n t re
outros. Por isso, defendeu
s er e ste o caminho q ue
“deveríamos ter começado
há mais tempo”.
Começar, admitiu Rui
Sampaio, é sempre difícil.
Adiantou que depois todos
podem seguir o caminho
para o desenvolvimento do
futebol salão em Angola.
Durante a estadia na Huíla,
Abreu Neto, acompanhado
pelo recém-nomeado seleccionador nacional, Rui Sampaio, manteve um encontro
com os membros da associação local da modalidade
com a finalidade de se inteirar das preocupações que
os afligem.

A Associação Nacional dos
Futebolistas de Angola(ANFA)
está preocupada com a morosidade do Conselho Técnico
Desportivo (CTD) da Federação Angola de Futebol (FAF)
na resolução dos processos
de jogadores contra o Progresso Sambizanga.
“ Remetemos um ofício
ao CTD da FAF para termos
esclarecimento sobre a participação do Progresso Associação Sambizanga na
presente edição do Girabola,
visto que, como é do conhecimento público, o clube está
a cumprir dois castigos para
não registar novos contratos
e renovar os existentes.
Um d o s c a s t i g o s f o i
i m p o s t o p e l a FA F p o r
dívida com vários jogadores nacionais, e outro pela
FIFA por dívida com o ghanense Raphael Obeng” ,
afirmou o presidente da
ANFA, Igor Nascimento.
Segundo o responsável
da ANFA, o pedido de esclarecimento à FAF baseia-se
no facto de a equipa sambila
ter no plantel atletas oriundos
de outros clubes. “O que nos
chegou é que o Progresso
não registou novos contratos,
mas após o último jogo contra o Santa Rita, analisando
a constituição da equipa,
ficamos com algumas dúvidas. Daí termos solicitado
este esclarecimento e que o
CTD nos conceda a lista
completa do plantel do Progresso da época passada e o
desta” , disse.
De salientar que o Progresso tem uma dívida avaliada em 60 mil dólares,

referente à rescisão contratual
com o antigo atleta, Raphael
Obeng do Ghana, o que
impede o clube inscrever
novos jogadores para a época
2020/2021.
Pa ra a l é m d o C T D, a
ANFA, que defende os direitos
dos futebolistas angolanos,
também fez um informe
ao Conselho de Disciplina,
questionando o período
de castigo do Progresso
Sambizanga.
“ O Progresso foi sancionado já lá vai praticamente
um ano, e segundo o Regulamento de Disciplina da
FAF, ou mesmo da FIFA, as
sanções evoluem em função
da insistência ao não cumprimento por parte do clube
infractor em liquidar as dívidas. Ou seja, o primeiro castigo é a interdição do clube
registar novos contratos ou
renovar os existentes; em
segundo lugar, após um
determinado tempo, a retirada de pontos e, por último,
a descida de divisão.
CONTREIRAS PIPA | EDIÇÕES NOVEMBRO

CAMPEONATO MOÇAMBICANO

Moçambola retoma hoje
depois de pausa forçada
O campeonato moçambicano de futebol da primeira
divisão arranca, hoje, com
a partida entre o Vilankulo
e o Ferroviário de Nacala,
depois de a prova ter sido
adiada em 2020, devido à
pandemia da Covid-19.
O jogo inaugural da edição
de 2021 do ‘Moçambola’ será
disputado na província de
Inhambane, Sul do país, sem
a presença de público, por
causa das medidas de contenção da propagação do
novo coronavírus. As restantes seis partidas serão
disputadas amanhã, todas
com início às 15:30 (14:30
em Angola), tal como acontece com o jogo de abertura.
O campeão em título, Costa
do Sol, orientado pelo treinador
português Rogério Gonçalves,
desloca-se à cidade da Beira
para denfrontar o Ferroviário
local, equipa que nos últimos
anos tem disputado os lugares
cimeiros do ‘Moçambola’.
Este ano, o campeonato

será disputado por 14 equipas,
depois de a Liga Moçambicana de Futebol, entidade
gestora da competição, ter
cortado dois lugares, visando
reduzir os custos da prova.
A última edição da prova
realizou-se em 2019 e terminou a 04 de Dezembro
desse ano, tendo o Costa do
Sol se sagrado campeão nacional, com 66 pontos, pela 10.ª
vez na história, seguido pelo
Songo, que ficou em segundo
lugar, com 60 pontos.
O director-nacional de
Assistência Médica de
Moçambique, Ussene Isse,
já garantiu que será implementado um protocolo sanitário para a segurança das
equipas face ao risco de contágio pelo novo coronavírus.
“Não temos falta de testes
em Moçambique, temos capacidade para poder apoiar [o
processo] e em conjunto arranjaremos uma solução”, declarou Ussene Isse, citado hoje
pelo diário Notícias.
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MILLER GOMES

“Apenas três treinadores
possuem licença A no país”
Há necessidade individual de se investir na formação profissional
porque infelizmente a maioria de nós não passou do INEF
Miller Gomes,
é o actual
Director Técnico
da Federação
Angolana de
Futebol, cargo
que exerce desde
Novembro de
2019. Em
entrevista ao
Jornal de Angola
fala da complexidade do seu
trabalho, e mais
do que isso, da
coragem que teve
para assumir o
cargo. Trás à
superfície
algumas situações
de que enferma
o futebol nacional,
e aponta soluções
para as mesmas

técnicos. Estamos muito
limitados. Não temos Mestres
PRO. O nosso nível de escolaridade é muito baixo. A
maioria não passaram do
INEF. Como queres chegar
à Licença A? As Licenças
não caem do céu e muito
menos do dia para noite. Não
aparecem por acaso. Num
universo de mil técnicos
somente três têm a Licença
A. Conto: Miller Gomes, desde
2015, Zeca Amaral e Raul
Chipenda. Temos nove com
a Licença B. Entre estes João
Machado, Mário Calado,
Nando Jordão, Ivo Traça,
Albano César, Agostinho Tramagal, Henrique Sobrinho
“Kito Ribeiro” , Simão Paulo
e Isaías Luciano, o que dá
um somatório de 11 Técnicos
de Elite. Temos 129 com a
Licença C, aproximadamente
300 com a Licença D. A participação nos Cursos é obrigatória independentemente
do currículo do treinador.
Para obtenção da Licença A
os encargos são individuais
e é por Módulos, partes teórica, técnica e prática.

SANTOS PEDRO | EDIÇÕES NOVEMBRO

Sak Santos

A candidatura a estes Módulos
tem custos ou não?
O candidato paga aproximadamente, cinco mil dólares norte americano. A FAF
cria somente as condições
técnicas e de logística. Por
exemplo, esta Pandemia da
Covid-19 veio estrangular
tudo. Inserimos o plano de
actividades da CAF para realização dos Cursos para
obtenção da Licença C, para
o mês de Maio, que seria na
província do Huambo, e em
Julho da Licença B.

Jornal de Angola - É Director
Técnico da Federação Angolana de Futebol. É uma função muito exigente ou nem
por isso?
Miller Gomes - Foi com
grande sentido de responsabilidade que aceitei o convite para assumir o cargo
de Director Técnico em
Novembro de 2019, fundamental para o desenvolvimento do futebol angolano.
“Assumi o cargo, faltavam
oito meses para terminar o
mandato do Pre sidente
Artur Almeida e Silva. Ninguém estrutura um plano à
curto prazo. Requer um
tempo de preparação, auscultação, recolha de dados.
Como encontrou a Direcção
Técnica Nacional?
Encontrei um vazio de três
anos. O primeiro Director
Técnico Nacional foi Raul Chipenda que exerceu o cargo
no mandato de Pedro Neto.
Manuel Loth e António Gomes
foram directores do Gabinete
das Selecções Nacionais que
atendia situações técnicas
administrativas. Não encontrei
absolutamente nada. Houve
uma falta de comprometimento com a Instituição. Há
pessoas que pensam que toda
documentação produzida é
pessoal e levam.
Qual foi o primeiro passo em
termos de Planeamento e
Organização?

MG - O ano de 2020 iniciou
com a Pandemia da Covid19, mas começamos com a
execução do nosso plano,
um cronograma de acções
de competências, linhas
orientadoras para o processo
de formação de jogadores
nos escalões jovens, as etapas
de desenvolvimento, a ser
trilhado por clubes e selecções, fundamentalmente,
para criar uma base forte de
coerência em relação ao trab a l h o re a l i za d o . M i l l e r
Gomes tem à sua responsabilidade, criar condições
para que haja um plano de
desenvolvimento de futebol
de formação, coordenar,
supervisionar todos programas e actividades, todas
selecções nacionais de

jovens, manter contacto permanente com a FIFA e a CAF.
Estou muito preocupado,
sobretudo, com as técnicas
de comunicação. Comunicam-nos muito mal. Criar
as equipas técnicas, para o
futebol de formação. Motivar, inspirar, aconselhar,
providenciar avaliações de
eficácia e eficiência do trabalho dos técnicos. Promove r f uteb o l pa ra to d o s ,
reestruturação de quadros
competitivos, investigação,
documentação...
Quais são os critérios para
nomeação de um Director
Técnico Nacional?
Ser angolano. Um técnico
especialista que, pela sua
competência, conheci-

mento, experiência, referências curriculares teria
uma autoridade reconhecida no domínio técnicopedagógico. Para obtenção
desse cargo é obrigatório
que o mesmo tenha licenciatura na área do Desporto
ou da Educação Física. Um
bom gestor de Recursos
Humanos. Como condição,
“sine quo non” ter a Licença
A e experiência como Instrutor da CAF e da FIFA.
Nesta elite de técnicos o
país tem mais dois. Zeca
Amaral e Raul Chipenda.
Está gerar uma grande polémica pelo facto de muitos técnicos não ter a Licença A.
Estamos a fazer tudo para
elevar o nível dos nossos

MAs consta que de vez em
quando também tem havido
ofertas de bolsas. Como é
estamos neste aspecto?
A Alemanha em 2019, ofereceu Bolsas de Estudo ao
nosso País e os critérios da
Universidade de Leipzig
foram os seguintes : Licenciatura em Educação Física
e Desportos e não tivemos
candidatos. Temos mantido
contactos periódicos com
a CAF e a FIFA, sobretudo,
em relação à Pandemia da
Covid-19. Mas temos uma
fornada de bons técnicos
que dominam a metodologia
do treino, com capacidade
para implementar o nosso
modelo de jogo, a nossa filosofia e metodologia de trabalho. Com capacidade para
conciliar a componente teórica e a prática, embora, o
número de técnicos ainda
não seja o ideal. Por outro
lado, o nosso atleta passa
por imensas dificuldades
no que concerne à alimen-

PERFIL
NOME
João Cláudio de
Almeida Gomes
Data deNascimento
25-12-1970
Naturalidade
Luanda
Estado Civil
Casado
Filhos
5
Altura
1,70
Tempos Livres
Musica e leitura
Prato
Funje (calulu de
bagre, feijão óleo
palma)
Bebida
Coca cola
Cidade angolana
Lubango
Cidade estangeira
Lisboa
Cor preferida
Vermelha
Como se veste
Socialmente
Leitura
Obras variadas
Música
Variada,
preferencialmente
kizomba
tação, transporte, assistência
médica e medicamentosa.
Somente a AFA e o 1º de
Agosto têm as melhores condições. Os nossos atletas
têm um nível de vida muito
baixo o que impede o seu
desempenho e desenvolvimento. Há quem faça
uma alimentação por dia,
lamentavelmente.
Para quando a nomeação dos
responsáveis técnicos das
APF-Associação Provincial
de Futebol?
Há, aproximadamente, um
ano que aguardo pela relação
dos candidatos.
Quem nomeia o seleccionador
nacional?
Não é da minha responsabilidade, porque não está
i n t e g ra d o n o P l a n o d e
Desenvolvimento. Ela tem
como obj e ctivo obter
resultados.
Qual é a sua opinião em relação
ao modelo de competição?
Infelizmente, quem está a
discutir o modelo de competição são os dirigentes dos
clubes. É um grande erro.
Há pessoas formadas na área
de gestão e de liderança que
podiam ser mais úteis. Planificar e estruturar. Até
Directores Técnicos de outras
modalidades que têm estas
valências. Há Províncias que
têm somente uma equipa e
no ano seguinte sobe de divisão. É atípico não é?
Quantas Associação Provincial
de Futebol têm estado em constante sintonia com o Director
Técnico Nacional?
Desde Abril somente três, que
deram resposta ao controlo
dos dados elementares, da
nossa estatística. Benguela,
Huambo e Lunda-Norte.

PUBLICIDADE

SÁB16JAN

RETRATADAS EM LIVRO

A PARTIR DO MÊS DE ABRIL

ALTO

Executivo
23 mil empregos do PIIM
Numa altura de grande indefinição mundial, com a Covid-19 a
trocar as voltas às economias
mais poderosas, é extremamente
encorajador ouvir que há empregos a serem criados em Angola.
É verdade que ainda é pouco comparado à sangria verificada com
o encerramento de várias empresas, principalmente da construção
civil, mas criar 23 mil postos de
trabalho em nove meses (exactamente no período da pandemia) é obra só possível com uma
visão de Governo, preocupado
em não deixar parar a economia
e piorar a vida da população. E
mais: em execução estão 1.483
projectos escolhidos localmente
e implementados, principalmente, por empresas locais. Quer dizer
que foram as autoridades locais
a identificar os projectos que mais
fazem falta e buscar empresas
também locais, para que tenham
recursos, criem empregos e contribuam para o desenvolvimento
das localidades. Agora é só monitorizar os cumprimentos e qualidade das obras, para que não
se venda gato por lebre.

BAIXO

GPL
Lixo no Zango 5
A solução encontrada pelos habitantes da centralidade do Zango 5, vulgo 8.000, é mais um daqueles casos de deixar coradas
as autoridades. Uma centralidade
construída com o objectivo de
garantir o bem-estar à população
não tem contentores de lixo. Na
ausência de uma operadora para
recolher os resíduos sólidos, a
população (que já é em bom número) encontrou na rua a solução
para se desfazer do que já não
precisa. Como resultado, cresce,
aos olhos de todos, uma enorme
lixeira bem à entrada da centralidade. Como nunca é tarde para
reparar o erro, seria bom na nova
modalidade de recolha de lixo,
anunciada pelo Governo Provincial de Luanda, que acaba com
as operadoras e passa a responsabilidade às administrações municipais, não se “esquecer”, novamente, do Zango 5. A imagem
de enormes quantidades de plásticos e outros resíduos espalhados por uma área de aproximadamente dois campos de futebol
bem à entrada da centralidade
impressiona. Se a entrada funciona como cartão de vistas, a lixeira a céu-aberto não é, certamente, a melhor imagem para
apresentar a quem chega.

Dados de funcionários deixam
de ser feitos via manual ao INSS
EDIÇÕES NOVEMBRO

Edivaldo Cristóvão
A partir de Abril, as empresas já não podem enviar os
dados dos seus funcionários
ao Instituto Nacional de
Segurança Social (INSS), de
forma manual, de modo a
evitar fraudes no sistema. O
anúncio foi feito, ontem, em
Luanda, pela ministra da
Administração Pública, Trabalho e Segurança Social,
Teresa Rodrigues Dias que
falava na inauguração de
uma agência de grandes contribuintes do Sistema de Protecção Social Obrigatório,
no município de Talatona,
explicou que o acesso aos
serviços das empresas será
feito através de canais remotos para garantir maior segurança no sistema.
“Por esta razão, a partir de
Abril, já não serão aceites os
dados dos funcionários e os
valores a pagar, a título de
contribuição, para a Segurança
Social, que sejam declarados
de forma manual. Isto quer
dizer que as empresas só
poderão cumprir com as obrigações contributivas através
da folha electrónica que estará
disponível no portal do INSS”,
anunciou a ministra.
Teresa Rodrigues Dias
realçou q ue o INS S vai,
ainda, implementar medidas
que permitam às empresas
com condições tecnológicas
precárias, serem assistidas,
permitindo que os carregamentos sejam efectuados
nas agências de atendimento, postos disponíveis
para o efeito ou através do
portal electrónico.
A ministra considerou que
a nova agência para grandes
contribuintes do Sistema de
Protecção Social Obrigatória,
inaugurada ontem, em Talatona, “é uma mais-valia, por
existir um número conside-

Um milhão de kwanzas foi
o valor atribuído, ontem, em
Luanda, a cada uma das oitos
zungueiras retratadas no livro
“Zunga pão rima com asfalto".
Apenas duas das oitos zungueiras foram localizadas.
Juliana Lucas, desempregada,
garantiu que o prémio “é uma
bênção de Deus”, numa altura
difícil da sua vida.
Com o prémio, disse, pretende investir num negócio
e reactivar a actividade comercial. “Não tenho palavras para
agradecer o gesto. É uma emoção muito grande”.

Fernanda Narciso, agora
educadora de infância, agradeceu a iniciativa do Jornal
de Angola e do patrocinador,
esperando que o exemplo seja
seguido por outras instituições.
O ministro da Cultura,
Turismo e Ambiente, Jomo
Fortunato, disse que a “colecção de textos com um pendor
humanista, descreve situações
inusitadas para explicar o quotidiano das zungueiras”.
O coordenador do livro,
Luís Fernando, disse que, o
que aconteceu aos protagonistas da história, pode dar
lugar a uma nova e substantiva
narrativa.
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rável de grandes empresas,
com mais de 200 trabalhadores cada uma”.
Referiu que a entrada em
funcionamento da agência
vai dar maior dignidade aos
grandes contribuintes, com
vista a garantir um serviço
de melhor qualidade, alinhado aos princípios relativos à desborocratização
e simplificação dos serviços
públicos, bem como a disponibilização de um conjunto
de ferramentas de acesso,
nomeadamente, o portal do
INSS, o aplicativo da instituição, o call center e o acesso
através da plataforma do
WhatsApp.
“ Va m o s c o n t i n u a r a
seguir este caminho e introduzir outras melhorias que
permitam o cumprimento
das obrigações contributivas
e o recebimento dos correspondentes benefícios por
parte daqueles que legalmente têm direito. Em breve,
vai dar-se início ao processo
de cadastramento das coordenadas bancárias dos pensionistas, permitindo, assim,
que estes possam escolher
as instituições bancárias,
onde pretendem ver depositadas as pensões”, anunciou a ministra.

Teresa Rodrigues Dias reiterou o comprometimento
para nos próximos tempos
serem erguidas e apetrechadas mais agências de grandes
contribuintes, sobretudo
para aquelas circunscrições
onde se registarem números
justificáveis de grandes
empresas.

o evento é orientado pelo
inspector-geral da Administração do Estado, Sebastião Gunza, na presença de
membros do Executivo e
convidados.
Nos últimos três anos,
a IGAE intensificou o combate à corrupção e às más
práticas na Administração
do Estado. Só nas últimas
duas semanas deste ano

Duas das oito contempladas estiveram no relançamento do livro

Segurança Social
A ministra referiu que os
novos diplomas da Segurança
Social e o respectivo impacto
na Protecção Social Obrigatória e na sociedade definem
acordos com o BNA e com
a EMIS na recuperação de
activos e que vão possibilitar
melhor serviço aos pensionistas, através da desconcentração do pagamento das
prestações sociais aos pensionistas.
Em fase de conclusão, está
a interoperabilidade com o
Ministério das Finanças e a
Administração Geral Tributária, a existência de um cruzamento de informação entre
o Sistema de Gestão Tributário,
o Sistema de Gestão de Finanças Públicas e o Sistema de
Gestão da Segurança Social.
O INSS tem registados 183.665
contribuintes, 2.167.901 segurados e 147.942 pensionistas.

Trabalho da IGAE avaliado em Luanda
Inspecção-Geral da Administração do Estado (IGAE)
vão ser abordados num
evento na segunda-feira,
no anfiteatro do Ministério
do Interior, alusivo ao aniversário da instituição.
Sob o tema “IGAE 29 anos
no reforço da capacidade
institucional para a prevenção e combate à corrupção”,

Manuel Albano

Ministra Teresa Dias abriu a agência dos Grandes Contribuintes

INSPECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO FAZ 29 ANOS

Os 29 anos de trabalho da

Zungueiras recebem prémio
de um milhão de Kwanzas

foram registadas mais de
300 denúncias sobre
infracções na administração, que resultaram em
várias detenções.
As denúncias mais registadas, pelo call center ,
visam as Conservatórias,
Postos de Identificação para
a emissão de Bilhete de
Identidade, bem como no
sector da Saúde.

PUBLICIDADE

Taxas de Câmbio dos Bancos Comerciais
Sábado a Segunda-F eira, 16
 a 18 de Janeir
  o de 2021
TTaxa
axa de Câmbio Actual
Compra

Venda

BANCOS COMERCIAIS

USD/KZ

EUR/KZ

USD/KZ

EUR/KZ

Banco da China Limitada - (BOCLB)

626,402

762,018

678,602

825,520

Banco Valor - (BVB)

648,639

787,578

672,639

816,718

Banco de Negócios Internacional - (BNI)

639,452

776,423

672,077

816,036

Bancode F omento Angola  - (BFA)

652,502

792,268

672,077

816,036

Banco BIC - (BIC)

647,608

786,326

672,077

821,978

ĂŶĐŽ/DŝĐƌŽĮŶĂŶĕĂƐͲ;D&Ϳ

652,502

792,268

672,077

816,036

BancoCaix
 a Angola - (BCGA)


665,226

809,248

671,875

817,336

BancoKeve - (BKEVE)


639,452

776,423

671,425

815,244

BancodeCrédito do Sul - (BCS)  

652,502

792,268

671,222

814,998

ĂŶĐŽĚĞWŽƵƉĂŶĕĂ ĞƌĠĚŝƚŽͲ;WͿ

639,452

776,870

670,903

812,939

Standard Bank Angola - (SBA)

647,205

783,122

669,857

810,531

ĂŶĐŽWƌĞƐơŐŝŽͲ;W'Ϳ



636,000

774,838

669,000

809,698

BancoSol - (BSOL) 

645,980

784,350

668,820

820,000

Banco Económico - (BE)

652,502

793,769

668,815

813,613

ĂŶĐŽDŝůůĞŶŝƵŵ ƚůąŶƟĐŽͲ;d>Ϳ

652,502

793,769

668,815

813,613

ĂŶĐŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽZƵƌĂůͲ;/ZͿ

650,000

765,987

668,000

821,551

BancoComer
 cial do Huambo

- (BCH)

655,764

798,688

667,183

812,595

Banco Comér
 cio e Indústria - (BCI)

645,742

785,546

666,531

817,582

ĂŶĐŽŶŐŽůĂŶŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐͲ;/Ϳ

652,502

792,268

666,038

808,704

sdĨƌŝĐĂͲ;sdͿ

639,452

784,345

665,552

812,471

Banco Comer
 cial Ang
 olano
 - (BCA)


645,000

796,918

660,000

828,955

Standar
 d Chartered Bank Ang
  ola - (SCBA)

645,977

785,196

659,027

821,287

BancoYetu
 - (Yetu)

652,502

793,769

659,027

801,707

653,000

776,423

659,000

816,036



Finibanco Angola
 - (FNB)




Fonte:BNA

