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Vacinação contra
Covid-19 contempla
jornalistas

ou

PR exige acção
enérgica da Polícia

AS autoridades da Saúde decidiram prolongar até sexta-feira a segunda fase da campanha
de vacinação contra o novo
coronavírus e incluir novos
grupos, com destaque para os
profissionais de comunicação
social.
A informação foi avançada
ontem por Benigna Matsinhe,
directora
nacional-adjunta
de Saúde Pública do Ministério da Saúde, em resposta
a uma questão colocada pelo
“Notícias” na conferência de
imprensa de actualização de
dados sobre a evolução da Covid-19 no país e no mundo.
Segundo Matsinhe, a vacinação de jornalistas está em
curso desde ontem, prevendo-se imunizar cerca de dois mil
profissionais de comunicação
social a nível nacional.
Esclareceu que os jornalistas já faziam parte da lista dos
grupos contemplados para esta
fase da vacinação com a Co-
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vosso trabalho em todos os
aspectos, com vista à erradicação urgente do terrorismo,
o crime organizado, incluindo os frequentes raptos, que
ameaçam a nossa integridade”, frisou.
Para o Presidente Nyusi,
a Polícia deve garantir a segurança interna em todo o
território nacional, em conformidade com o quadro legal vigente na República de
Moçambique.
O mais alto magistrado
da nação desafiou ainda os
agentes da Polícia a tomarem medidas necessárias para
controlar o movimento migratório e garantir segurança
das fronteiras nacionais.
Por outro lado, recomendou à Polícia a assegurar a
necessária informação ao público sobre a criminalidade e
as acções desenvolvidas no
âmbito da ordem e segurança públicas, bem como realizar programas educativos
que contribuam para elevar
a participação dos cidadãos
na prevenção e combate ao
crime.
O encontro, que junta 300
participantes, decorre sob
o lema “PRM: concertando
estratégias para garantia da
ordem, segurança e tranquilidade públicas, combate ao
terrorismo no contexto de
calamidades públicas”.
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Os níveis de desenvolvimento do país impõem responsabilidades acrescidas à Polícia

ça, sugerem capacidade de
resposta cada vez mais inteligente das autoridades policiais, quer no domínio da
prevenção quer no de investigação criminal.
“O povo olha para este
encontro de trabalho como
oportunidade para avaliar o
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país regista impõem responsabilidades acrescidas à corporação e outras instituições
responsáveis pelo combate
ao crime, que actua de forma
cada vez mais sofisticada.
Estas situações, segundo o Comandante-Chefe das
Forças de Defesa e Seguran-

gr

sequestros.
Falando ontem na Academia de Ciências Policiais
(ACIPOL), na abertura do XXI
Conselho da Polícia da República de Moçambique (PRM),
o Chefe do Estado explicou
que os níveis de crescimento e desenvolvimento que o
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PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, exige resposta
cada vez mais firme
da Polícia da República de Moçambique no
combate ao terrorismo em
Cabo Delgado, ataques armados no centro do país e aos
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Espera-se que a taxa de cobertura saia dos actuais 34 por cento para 64 por cento
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Aliás, conforme foi explicado na altura, com a retirada
da taxa de ligação de energia
eléctrica, eliminou-se uma
das maiores barreiras no acesso à electricidade pela maior
parte da população moçambicana, o que também trouxe
benefícios económicos imediatos na renda familiar por via
de poupança dos cerca de três
mil meticais que eram cobrados para terligação de energia.
A iniciativa abriu também
espaço para que até 2024 pelo
menos dois milhões de novas
ligações (beneficiando mais de
10 milhões de pessoas) sejam
feitos e cobrindo todas as sedes
dos postos administrativos,
num investimento de cerca de
500 milhões de dólares do Governo e parceiros.
No mesmo âmbito, espera-se que a taxa de cobertura
eléctrica saia dos actuais 34
para 64 por cento até 2024.
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Garantidos fundos para 400 mil novas ligações
O MINISTÉRIO dos Recursos
Minerais e Energia assegura
que tem fundos para viabilizar
400 mil novas ligações eléctricas até ao fim do ano. Desde o
início do ano, segundo dados
facultados ao “Notícias”, foram efectuadas 63 mil novas
ligações.
Fonte do Ministério dos
Recursos Minerais e Energia
não se referiu aos custos envolvidos neste trabalho, mas
considera que a concretização
da meta para este ano é um
passo importante para o alcance dos objectivos traçados
pelo Governo no programa
Energia para Todos.Indicou
que, para acelerar a electrificação, contribui, entre várias
medidas, a eliminação desde
os finais do ano passado da
taxa cobrada aos requerentes
de novas ligações domésticas
de energia eléctrica de rede
nacional.
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O pão: entre a subida
e a manutenção do preço
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Reforçada ligação comercial
entre Maputo e Komatipoort
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Liberdade de imprensa
ainda é um desafio no país

Pág. 8

Não. Os secadores de mãos não são eficazes para matar o novo coronavírus. Para se proteger do novo coronavírus, você deve lavar as mãos
frequentemente com solução de álcool ou sabão. Uma vez limpas, pode
secar as suas mãos usando toalha de papel ou um secador de ar quente.
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vishield, que deve ser tomada
em duas doses, o que só não
tinha acontecido porque se
foi dando prioridade aos mais
vulneráveis.
A segunda fase de vacinação, que decorre desde 19 de
Abril, devia ter terminado no
dia 1 de Maio.
A meta nesta segunda fase
é vacinar 216.771 pessoas, entre
as quais doentes com diabetes
com mais de 18 anos de idade que não foram imunizados
na primeira fase, estudantes
finalistas de cursos de saúde,
pacientes com insuficiência
renal, cardíaca e respiratória crónica. Constam também
professores do ensino primário, pessoas vivendo em centros de acomodação com mais
de 50 anos, reclusos e funcionários dos serviços penitenciários, assim como membros
da Polícia.
Já falando sobre a situação
epidemiológica do país, Ma-
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tsinhe disse que, de domingo
para ontem, mais 16 pessoas
testaram positivo para a Covid-19, elevando para 70 mil o
cumulativo de casos positivos.
No mesmo período, seis
pacientes receberam alta hospitalar e outras foram admitidas nos centros de isolamento
e tratamento da Covid-19. Assim, existem neste momento
38 pacientes infectados a lutar
pela vida no leito hospitalar.
Destes, 25 são do sexo masculino e 13 do sexo feminino.
Ainda de domingo para
ontem, o país registou, segundo Matsinhe, mais 394 recuperados da infecção pelo novo
coronavírus, elevando para
66.325 o total de pessoas que
se viram livres da doença.
No período em análise, o
país não registou óbitos por
Covid-19, mantendo-se o
cumulativo de 815 mortes. Assim, o país conta com 1856 casos activos.

ANE procura parceiros para
reabilitar estradas em Gaza
CATORZE lotes de estradas revestidas e terraplenadas, incluindo a EN1, na província de
Gaza, estarão em obras de manutenção de rotina num programa
que se deverá estender até 2023.
Para o efeito, a Administração
Nacional de Estradas (ANE) lançou há dias um concurso público
para a contratação de empresas
nacionais e estrangeiras de construção civil e obras públicas.
Na Estrada Nacional Número 1 (EN1), os lotes abrangidos
são Incoluane-Macia, Macia-Xai-Xai, Xai-Xai-Nhamivila e
Nhamavila-Zandamela.
Na EN101, será abrangido o
troço Macia-Chókwè, enquanto
na EN102 será coberta a zona de
Chongoene a Chibuto.
Na EN221, estão programadas intervenções nas secções
Chaves-Mepuzi até Mapai e Mapai-Chicualacula.
Segundo a ANE, as intervenções também vão cobrir as
estradas Mandlakazi-Macuácua, Macia-Praia de Bilene, Macarrretane-Nhekety e Nhelety-Massingir.
As duas últimas intervenções estão programadas para
a ponte sobre o rio Limpopo,
em Xai-Xai, e na ponte sobre o
mesmo rio em Guijá. Num outro
concurso, a ANE pretende contratar empreiteiros para a manutenção de rotina de oito lotes
de estradas terraplenadas.
A manutenção destas estra-

das está inserida num vasto programa que inclui ainda algumas
intervenções de emergência em
troços devidamente identificados. Em Novembro do ano
passado, o Governo moçambicano aprovou o Programa Auto-Sustentado de Manutenção
de Estradas (PROASME), com o
objectivo de promover a preservação do investimento feito na
rede de estradas, por via da arrecadação de receitas, em cerca
de 3800 quilómetros.
Em Janeiro deste ano, a
Administração Nacional de
Estradas anunciou a introdução de novas taxas de portagem nas províncias de Gaza,
Inhambane, Manica, Sofala, Zambézia,Tete, Nampu-

la, Cabo Delgado e Niassa.
A introdução de novas taxas
visa, segundo a Administração
Nacional de Estradas (ANE),
viabilizar o PROASME, cuja
aprovação também incluiu a
alteração da categoria de oito
portagens de pontes em estradas locais como Lúrio, em
Cabo Delgado; Ligonha, em
Nampula; Licungo, na Zambézia; Púnguè Sul e Lucite,
em Manica; Save, em Inhambane; Guijá e Xai-Xai, em Gaza.
Para o Governo, o PROASME
contará com arrecadação de
receitas de taxas de portagem,
em complemento às fontes actuais de recursos para financiar
a manutenção destas infra-estruturas.

PUBLICIDADE

BREVES
Acidente de viação mata
Helena Kida participa no Conselho
quatro pessoas em Mandlakazi
dos Direitos Humanos da ONU
QUATRO pessoas morreram domingo à noite, na sequência de um acidente de viação ocorrido no distrito de Mandlakazi, província de Gaza. O desastre saldou-se ainda
em avultados danos materiais. O acidente, um despiste
contra obstáculo fixo, deu-se cerca das 19 horas e envolveu uma viatura de transporte semicolectivo de passageiros da marca Toyota-Quantum, com a chapa de inscrição
AHC-201MP. Testemunhas apontam como provável causa
do acidente o rebentamento de um dos pneus, aliado ao
excesso de velocidade. Os corpos foram transportados
para a morgue do Hospital Rural de Mandlakazi.

A MINISTRA da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Kida, em representação do Governo
moçambicano, participa hoje na 38.ª Sessão do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Uma nota
recebida na Redacção do “Notícias” indica que o evento,
coordenado a partir de Genebra, vai decorrer em formato virtual. Kida apresentará o relatório sobre a situação
dos direitos humanos no país, a partir da cidade de Maputo.
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PRIMEIRO PLANO

Terça-feira, 4 de Maio de 2021

ENTRE A SUBIDA E A MANUTENÇÃO DO PREÇO

mento sob várias protestos,
enquanto o Governo tinha
os seus pontos de vista sobre a matéria. Valeu que o
Governo, a AMOPÃO e as
moageiras tenham-se reunido após o anúncio da su-
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ALGUNS cidadãos entrevistados pelo “Notícias” afirmaram que o pão é indispensável
durante o pequeno-almoço e
não só, acrescentando que os
constantes agravamentos sufocam suas algibeiras.
Fábio Constantino, residente no bairro do Zimpeto,
na cidade de Maputo, disse
que não dispensa o pão no
seu dia-a-dia, mesmo em
tempos de crise.
“Compro-o diariamente
e consumo-o religiosamente,
com ou sem acompanhante,
o facto é que não deve faltar”,
frisou.
Manuel Condo, residente no município da Matola,
contou que foi obrigado a reduzir a quantidade nos últimos meses. Explicou que an-
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Padarias sem fundos para a manutenção dos equipamentos avariados
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Custo de matérias-primas
leva ao fecho de padarias
para a maioria dos proprietários,
devido à falta de capacidade financeira.
Face à essa situação, alguns
procuram apenas assegurar o pagamento do salário aos trabalhadores.
Imtiaz Amuji, proprietário da
padaria Pão de Lenha, situada no
município da Matola, disse que a
panificadora opera com apenas
uma máquina para a produção do
alimento, uma vez que a outra encontra-se avariada há anos e não
há fundos suficientes para a sua
reabilitação.
“A maioria das padarias está
com problemas. Estamos a gerir a
crise. Não podemos comprar novos
equipamentos ou fazer a reforma
geral dos edifícios para evitar gastos”, apontou.
A fonte é da opinião que o Governo deve criar condições para
que o preço do trigo reduza para
1400 meticais, principalmente
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PELO menos 65 padarias foram
encerradas nos últimos dois anos,
na cidade e província de Maputo,
devido ao aumento de custos operacionais.
Salários em atraso, vendas reduzidas e cada vez menos lucros
são situações com que os comerciantes têm-se confrontado nos
últimos anos.
O presidente da AMOPÃO referiu que os comerciantes deste
ramo de actividade estão a acumular avultados prejuízos e, como
consequência, alguns estão a endividar-se junto de fornecedores de
matérias-primas e outras estão a
fechar.
O interlocutor apontou que
vários produtores estão sem condições para a continuidade do negócio, o que os leva a exercer a actividade por mera persistência.
Por outro lado, garantir a manutenção e/ou aquisição de novos
equipamentos tornou-se difícil

na
l
or
@
no
vo
j
ou

tornou difícil controlar os
custos da matéria-prima
básica, porque de Outubro de 2020 a Março do
mesmo ano houve subida
na ordem de 24 por cen-

to. Actualmente o saco de
50 quilogramas de farinha
de trigo baixou para 1800,
facto que também concorreu para a suspensão do
reajuste.
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farinha de trigo era adquirido em Março a 2100 meticais, situação que afectou
negativamente as contas
das panificadoras.
A fonte explicou que se
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“O

noutros cantos do país.
O mês de Abril foi mesmo de incerteza quanto ao
reajuste do preço do pão.
A Associação Moçambicana de Panificadores (AMOPÃO) defendia um agrava-
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mexida do preço do pão, a
estrutura de cada família
mexe. Abana com a incerteza do amanha. E é o que
tem estado a acontecer nos
dias que correm, tanto na
cidade de Maputo, como

pão nosso de
cada dia, nos
dai hoje”...
Q UA N D O
o assunto é a

Algumas padarias estão à beira da falência

t.m

Preço do pão mantém-se para a satisfação dos consumidores

EDÍLIA MUNGUAMBE

bida do preço do produto
em busca de um consenso:
a manutenção do preço. A
decisão serviu como “lufada de ar fresco” perante as
adversidades de vária ordem que assolam o dia-a-dia dos moçambicanos.
Numa altura em que
quase todos os produtos de
primeira necessidade estão
a registar uma subida de
custo, o agravamento da tarifa do pão seria, como dizem os consumidores, um
golpe para muitas famílias.
Victor Miguel, presidente da AMOPÃO, referiu,
sem avançar detalhes, que a
medida não foi efectivada,
mercê do consenso entre a
associação e o Governo.
“Chegou-se a um acordo para manter os actuais
preços. Por isso, a 1 de
Abril não houve nenhum
reajuste, conforme havíamos anunciado, apesar de
supostos casos de especulação praticados em determinadas padarias”, sublinhou.
Explicou que o reajuste,
ora suspenso, era justificado pelo aumento dos custos
operacionais, sobretudo de
aquisição da farinha de trigo, principal matéria-prima usada na produção do
alimento.
A título de exemplo, o
saco de 50 quilogramas de

no
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O pão nosso de cada dia!

nesta altura em que o dólar baixou de 70 para cerca de 55 meticais.
“Não se justifica que as moageiras comercializem o trigo a 1800
meticais, numa altura em que o
dólar custa cerca de 55 meticais”,
afirmou.
Avançou que os altos custos da
tarifa de água, energia eléctrica e
da lenha são outros factores que
contribuem para o encerramento
de padarias.
Araújo Tseco, representante
da padaria Flor do Pão, situada no
bairro T3, no município da Matola,
apontou que actualmente o negócio é caracterizado por margens
mínimas de lucro e acumulação de
prejuízos.
“Precisamos de contratar três
a quatro novos trabalhadores, mas
com o cenário vivido nos últimos
meses não é possível. Estamos a
trabalhar no limite das nossas capacidades”, disse.

tes comprava cinco pães, mas
baixou para três, o que não
satisfaz o agregado familiar
composto por sete membros.
“O preço praticado actualmente é justo, mas o peso
do produto deixa a desejar.
Continuarei a comprar mesmo que aumentem o custo.
Não dispenso este alimento”,
afirmou Cláudia Chirindza,
moradora no bairro de Hulene, na capital do país.
Sheila Benjamim, residente no distrito de Marracuene, na província de Maputo, relatou que compra
três pães, uma quantidade
que não é suficiente para os
nove membros da família,
mas não há outra alternativa, pois é o que consegue
colocar à mesa.

Victor Miguel, presidente da AMOPÃO

“Não houve
especulação do preço”
NO dia 24 de Março a AMOPÃO anunciou
que a partir de Abril o preço do pão sofreria
um agravamento. Contudo, dias depois, o
Governo, através da Inspecção Nacional das
Actividades Económicas (INAE), tranquilizou a população, afirmando que o custo do
produto não sofreria nenhuma mexida.
Entretanto, algumas padarias ajustaram
os preços, gerando situações de incertezas e
agitação da população, sobretudo dos revendedores.
Victor Miguel explicou que não houve
agravamento do custo nos balcões das padarias, apenas foi retirado o desconto dado aos
revendedores.
“As padarias que forneciam aos revendedores o pão de 160 gramas a oito meticais
passaram a fazê-lo a nove, essa alteração ge-

rou muita agitação, mas no balcão não houve
mudança ”, frisou.
Acrescentou que a actual tabela usada
pela associação, desde o ano passado, prevê
que o pão de 160 gramas seja comercializado
a 10 meticais nos balcões das padarias.
“Eles adquiriam o produto a oito meticais
para revendê-lo a 10 e lucrar dois meticais.
Agora compram a nove e consequentemente
têm o rendimento reduzido. Por isso, houve
muita agitação”, disse.
Referiu que os panificadores decidiram
retirar o desconto neste momento de crise,
mas se a matéria-prima continuar a baixar o
actual cenário poderá mudar.
“O panificador não gosta de aumentar
o preço do pão, porque a procura pelo produto também diminui”, apontou.

Governo busca
soluções duradouras
O GOVERNO moçambicano
está empenhado na busca de
soluções duradouras para que
o preço do pão se mantenha a
longo prazo.
Segundo a inspectora-geral da Inspecção Nacional
das Actividades Económicas
(INAE), Rita Freitas, os contactos entre o Ministério da
Indústria e Comércio (MIC),
AMOPÃO e moageiras intensificaram-se nos últimos dias.
A fonte reconheceu que a
reclamação dos panificadores é legítima, admitindo a
existência de uma conjuntura
económica complexa, caraterizada pela oscilação constante do dólar frente a moeda
nacional.
Sublinhou que este fenómeno influencia directamente na alteração dos preços de
importação da farinha de trigo.
“Ouvimos as preocupações da associação e das
moageiras e em conjunto
encontramos saída para este
problema, visando não pre-

Rita Freitas, inspectora-geral da INAE

judicar o consumidor”, avançou.
Segundo a fonte, o MIC
está a delinear estratégias que
permitam que a matéria-prima seja importada a custos
acessíveis pelas moageiras.

Por outro lado, referiu
que as equipas de inspecção
tem-se deslocado às padarias
munidas de balanças, com
vista a aferir o real peso do
pão comercializado.
“Como forma de ludibriar

os consumidores, algumas
panificadoras
enveredam
pela diminuição do peso do
pão que, no entanto, é vendido ao preço acordado entre
o Governo e a associação”,
disse.
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CIDADE DE MAPUTO
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ÁREA METROPOLITANA DO GRANDE MAPUTO
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Paralisação dos transportes cria
transtornos em Maputo e Matola

FARMÁCIAS DE SERVIÇO

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

or

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190
FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e
735
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MALHANGALENE – Av. Vladimir Lenine,
2791, r/c

XITSUNGU – Av. de Moçambique, 4153,
r/c
MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425
DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere, 764

WALTER MBENHANE

M

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

ORADORES de diversos bairros das
cidades de Maputo e Matola,
distritos de Boane
e Marracuene foram colhidos de surpresa ontem pela
paralisação dos transportes
públicos de passageiros geridos pelo sector privado.
Segundo os operadores, a paralisação surgiu em
protesto à introdução da
bilhética electrónica (sistema de cobrança), que apresenta falhas; aplicação arbitrária de multas pela Polícia
Municipal e precariedade
da maior parte das vias que
dão acesso a bairros de expansão.
A interrupção, que durou a manhã toda, criou
transtornos em vários terminais e paragens intermédias, porque os utentes
ficaram horas à espera de
meio de transporte para
chegarem aos seus destinos.
Por exemplo, na para-

Chamadas de Socorro ---------- 82 198
Geral: 21322222
21322334

ou

Serviço Geral ------------------ 21629554
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HOSPITAIS
Banco de Socorros HCM ---- 21620448
Serviço Geral ------------------- 21620457
Hospital Militar ------------- 21616825/8
José Macamo ------------------- 21600044

jo

Idem ------------------- 21600045

e/

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho,
n.º 2999
Museu da História Natural – Travessa
do Zambeze, n.º 104
Museu Nacional da Moeda – Rua
Consiglieri Pedroso
Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-Min, n.º 1233

CASTIGO Nhamane, presidente
da Federação Moçambicana das
Associações dos Transportadores Rodoviários (FEMATRO),
afirmou que não teve conhecimento prévio da paralisação.
Referiu que a paralisação surpreendeu a agremiação, pois
todo o transporte semicolectivo de passageiros, incluindo
os autocarros das cooperativas

privadas, interrompeu a actividade.
“Fiz-me a alguns parques
para dialogar com os operadores. Informaram-me que estavam a parar com actividade em
protesto à tarifa que está desajustada”, disse.
A bilhética electrónica, segundo suas palavras, só veio
agravar a vida dos transporta-

dores porque perdem 1,5 metical por cada cobrança num contexto em que - argumentam - as
tarifas aplicadas são baixas.
“O que sabíamos é que esse
valor seria pago pelo passageiro e não pelos transportadores.
Para além desses descontos,
o sistema tem várias avarias e
penso que não pode avançar
nestas condições”, disse.
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por exemplo, e voltar a retirar
sem dizer algo. A situação não
está boa”, explicou. Marciano
Ngove, igualmente operador, esclareceu que desde a introdução
da bilhética muitos operadores
não têm recebido por completo
as receitas dos seus autocarros
porque parte do dinheiro vai
para o banco, que depois canaliza às contas dos proprietários
dos autocarros com vários descontos. “Penso que alguma coisa está a falhar, daí que pedimos
intervenção do Governo. Aliás, a
suspensão deste sistema, neste
momento, é a melhor opção para
muitos transportadores”, pediu.

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE MANICA

al

ANÚNCIO DE CONCURSOS

Ca
n

O Conselho Municipal da Cidade de Manica convida empresas interessadas a apresentarem propóstas fechadas, para
os concursos abaixo. São requisitos os seguintes: Alvará de 4ª classe (para Concurso de Obras), Cadastro Único,
Certidões de Quitação de Finanças, INSS e INE Actualizados, mínimo de 3 Cartas abonatórias de contratos similares
realizados nos últimos 3 anos. Os documentos de concurso podem ser adquiridos na Secretaria Municipal de Manica,
como ilustra a tabela abaixo:

Objecto do Concurso

Data e Hora -Limite de Entrega
das Propostas

Data e Hora da
Visita Obrgatória
à Obra

Custo do Documento do Concurso (Não Rembolsável Em MT)

0406/CP/08/FORNVP/
CMCM/UGEA/2021

Fornecimento de viatura para o Presidente do
Conselho Municipal da
Cidade de Manica

2/6/2021

NÃO APLICAVEL

3,000.00MT

60,000.00MT

0406/CP/10/
FORNCAND/CMCM/
UGEA/2021

Fornecimento de candeeiros para iluminação
nos Bairros da Cidade
de Manica.

3/6/2021

NÃO APLICAVEL

1,000.00MT

12,000.00MT

0406/CP/12/OBRASALMANH/CMCM/
UGEA/2021

Contratação de Empreitada para Construção 3
Salas de Aula no Bairro
Manhate, na Cidade de
Manica

4/6/2021

20/5/2021
às 9.00 horas

3,000.00MT

60,000.00MT

no
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Nº do Concurso

se

es
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MUSEUS

FEMATRO apanhada
em contrapé

Governo promete solução

Volor de Garantia Provisória (Com Validade
de 90 dias)

Governo promete resolver os problemas que afligem os operadores
Endereço: CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE MANICA
Província de Manica
Cidade de Manica
Bairro 25 de Setembro
Rua Samora Machel
Telef. Nº 251 62 361

PUBLICIDADE

...VENDE-SE...
RUÍNA do antigo Restaurante
Topázio, com 900m², na cidade
de Maputo, vende-se. Contacto:
84-7626624 ou 82-3997730.
4888

“My love” ajudou no transporte de pessoas

21327206
SOCORROS: ----------------------------- 197

t.m

OS operadores de transporte do
sector privado estão a rejeitar
a introdução da bilhética electrónica, por entenderem que
este sistema de cobrança ainda
não está consolidado e traz prejuízos para os transportadores.
José Massango, operador,
disse que, para além de o sistema
apresentar falhas na cobrança
via cartão, não dá oportunidade
à tripulação de fazer cobrança
manualmente, prejudicando os
proprietários dos autocarros.
“O banco onde cai o dinheiro
faz descontos que não estamos a
perceber. Aliás, o referido banco
pode depositar um certo valor,

21625031

//

PEDRO Mazive, utente, atrasou-se ao seu posto de trabalho porque até às 10.00 horas da manhã aguardava transporte na Matola. “Não sei se desisto ou continuo. Apanhei boleia no terminal
de Mahlampswene até aqui na Ceres. Não estou a conseguir outro
transporte, desde as 6.00 horas”, disse.
Alberto Custódio, igualmente utente, disse ter saído de casa,
como o faz diariamente, às 4.00 horas, mas até às 9.30 ainda não
tinha chegado ao serviço. Acrescentou que, em alguns pontos, foi
forçado a caminhar.
“Na verdade, não sabemos o que está a acontecer, mas temos
de nos apresentar ao serviço. Pedimos ao Governo para nos ajudar
porque as paralisações são recorrentes nas nossas cidades”, referiu.
Carla Jaime é utente e estudante universitária. Decidiu adiar os
seus programas porque era difícil apanhar transporte para chegar à
cidade de Maputo, onde estuda. “Pode não ser a opção certa, mas
terei de desistir de ir à faculdade. A situação não está boa. Vejo muitas pessoas a caminharem devido à paralisação dos ‘chapas’ e não
sabemos o que será no fim do dia”, comentou.

Maputo: ------------------------ 21622001

Utentes caminham devido à falta de transportes

:h

Operadores
rejeitam
bilhética
electrónica

Corpo da Polícia

no

O “Notícias” soube
ainda que outras pessoas
preferiram adiar os seus
programas porque não conseguiam meio de transporte e por não saberem o que
aconteceria no final do dia,
quando pretendessem regressar à casa.

POLÍCIA: --------------------------------- 199

s:

O cenário repetia-se
em tantas outras paragens,
onde alguns cidadãos recorriam aos “my love” para
chegar aos destinos. Aliás,
era possível ver pessoas
sentadas no chão à espera
de qualquer meio de transporte.

POLÍCIA

ttp

gem intermédia conhecida
por Brigada Montada, na
cidade de Maputo, até ao
meio da manhã ainda era
possível ver enchente de
gente que procurava transporte para seguir ao centro
da cidade e outras pessoas
que procuravam ir à Matola.

Geral de Mavalane ------------ 21675167

vo

Paralisação dos transportes surpreende em Maputo e Matola

Atraso
ao serviço
e adiamento
de agendas

MANUELA Ribeiro, vice-ministra dos Transportes e
Comunicações, garantiu aos
operadores que vai trabalhar com estes na busca de
soluções para os problemas
apresentados.
Pede, no entanto, que os
transportadores retomem
a actividade porque a paralisação prejudica sobremaneira os utentes, que estão
privados de um serviço tão
importante. “Imaginem as
pessoas que tinham de ir ao
hospital e não conseguiram
transporte devido à interrupção. Vamos resolver os
problemas que nos afligem
sem prejudicar os utentes”,
precisou.

CRUZ VERMELHA

NB: O concorrente que não se fazer presente à visita obrigatória da obra será automaticamente desqualificado
Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação da Empreitada de Obras Públicas, Fornecimentos de Bens e
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
Cidade de Manica, aos 4 de Maio de 2021
O Presidente
Bernardo Patrício Cheamisso
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ECONOMIA

Terça-feira, 4 de Maio de 2021

Reforçada ligação comercial entre
Porto de Maputo e Komatipoort

BANCO DE MOÇAMBIQUE
TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES
MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :03/05/2021

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA

ABC

57,00

58,14

57,30

58,30

ABSA

57,00

58,14

BCI

57,00

58,14

BIM

57,00

58,14

na
l

15:30

TAXAS DE CÂMBIO

BNI
ECOBANK
FIRST CAPITAL BANK S.A.
FNB
MZB
SB
SGM
UBA
ÚNICO

ou

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA PONDERADA
TAXA DE CÂMBIO MÉDIA DE REFERÊNCIA

57,00

58,14

57,00

58,14

57,00

58,14

57,00

58,14

57,00

58,14

57,00

58,14

57,00

58,14

57,00

58,14

57,00

58,14

57,00

58,14

57,00

58,14

57,15

58,29

57,25

58,40

57,25

58,39

57,25

58,39

57,25

58,39

57,00

58,14

57,00

58,14

57,00

58,14

57,00

58,14

57,00

58,14

57,00

58,14

57,00

58,14

57,00

58,14

57,00

58,14

57,01

58,15

57,00

58,14

57,00

58,14

57,00

58,14

57,00

58,14

57,00

58,14

57,25

58,40

57,25

58,40

57,25

58,40

57,02

58,16

57,03

58,16

57,02

58,16

57,59

57,60

57,59

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA 03.05.2021
COMPRA

nómico do ano 2020, Boavida
Muhambe afirmou que o resultado operacional de 2020 representa um crescimento de 18,5
por cento e um resultado líquido
de 9.824,1 milhões de meticais,

Ca
n

por cento das acções da empresa
através de uma Oferta Pública de
Venda em 2019.
Falando num “webinar” de
apresentação do relatório e contas referente ao exercício eco-

62 por cento superior ao ano
anterior. “Estes resultados são
extremamente animadores e encorajadores e dão-nos a convicção de que estamos no caminho
certo na valorização daquilo que

no
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Agricultura permanece pilar
da produção em Nampula

es

se

O SECTOR agrário na província de
Nampula continua a ser grande pilar da economia da província, sendo
que no ano passado contribuiu com
56 por cento da produção global, segundo revelou recentemente o governador Manuel Rodrigues.
O governante assegurou que o
Executivo continuará a prestar maior
atenção a este sector, que no presente ano se propõe a aumentar os níveis
de produção.
Recentemente foram entregues
25 novos tractores agrícolas, totalizando mais de duzentas unidades
que serão usadas para impulsionar a
actividade agrícola, com o apoio de
230 novos extensionistas em afectação nas diversas unidades de produção.
O Conselho Executivo Provincial

(CEP), liderado por Manuel Rodrigues, pretende dar enfoque à comercialização, mas sempre observando
os melhores critérios, havendo, por
isso, toda a necessidade da sua monitoria por membros da Assembleia
Provincial.
“Continuaremos, igualmente, a
aperfeiçoar as melhores medidas de
combate às pragas e doenças, com
destaque para a lagarta do funil de
milho. Com atenção especial, vamos
prestar apoio à irrigação, produção
de peixe em cativeiro e avicultura”,
anotou Manuel Rodrigues.
A melhoria das vias de acesso ligam às zonas de produção constitui
outra das principais prioridades do
Governo para permitir o escoamento dos excedentes para as regiões de
comercialização.

jo

2. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DO BANCO DE MOÇAMBIQUE
(Valores expressos em Milhões de Meticais)

vo

1. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO
(Valores expressos em Milhões de Meticais)

Permutas de Liquidez entre Instituições de Crédito
Prazo
SEM GARANTIA
(dias)
Valor
Taxa
07 dias
350,00
13,25%
0,00
0,00
…
0,00
-

e/

t.m

ttp

:h
al

no

Te

le

gr

am

A HIDROELÉCTRICA de Cahora
Bassa (HCB) vai distribuir este
ano dividendos da ordem de 11
centavos de metical por acção,
mais 73,6 por cento em relação
ao que foi distribuído ano passado.
Boavida Muhambe, presidente do Conselho de Administração da HCB, disse ontem que
a empresa também registou um
resultado operacional de 11.835,3
milhões de meticais contra os
9.988,1 milhões de meticais de
2019.
“De acordo com os estatutos, os resultados alcançados
permitem propor o pagamento,
este ano, na ordem de 0,111 meticais de dividendos por acção,
uma cifra que é 73.6 por cento superior ao que foi pago em
2020”, referiu.
Segundo ele, em termos
absolutos, a HCB pagará aos
accionistas 2.947,2 milhões de
meticais de dividendos, sendo
extensivo aos mais de 17 mil novos que se juntaram à estrutura
accionista com a colocação de 4

57,59

OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
3 de maio de 2021

COM GARANTIA
Valor
Taxa
0,00
0,00
0,00
0,00
-

no

da África do Sul.
“Por exemplo, uma empresa de Joanesburgo que importe
mercadorias de Singapura pode
optar por encaminhar a remessa para Maputo, onde é descarregada dentro do cronograma,
sem atrasos. A DP World Maputo providencia o despacho
de trânsito em Moçambique
e o transporte de contentores para Komatipoort, onde
o agente do cliente fornece o
despacho final para a África
do Sul. A DP World envia então as mercadorias por estrada para Gauteng para a entrega rápida ao destino”, frisa.

//

baseados em Gauteng e arredores”, refere o comunicado.
A fonte acrescenta que, assim que uma remessa é recebida no Porto DP World Maputo,
a organização trata sem demora
de todo o processo da cadeia
logística dali para Komatipoort
e outras áreas no interior da
região. Embora o custo desse
serviço seja variável consoante o utilizador, estima-se que
seja equivalente, ou mais barato, em comparação com a rota
tradicional através de Durban.
Em qualquer dos casos, é muito
mais eficiente - principalmente para quem está na zona norte

s:

para as principais companhias
marítimas, oferecem aos clientes uma considerável economia
no transporte e evitam atrasos
aos consignatários em Mpumalanga, Limpopo e Gauteng”.
Refira-se que, actualmente, 69 por cento das importações marítimas da África do Sul
ocorrem pelo Porto de Durban.
“Agora, os clientes locais já
têm a opção de considerar o uso
do Porto de Maputo como porta de entrada para o transporte
da sua carga internacional para
Komatipoort - onde pode ser
desalfandegada de forma mais
fácil e eficiente para clientes

MÉDIA

58,16

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

O transporte de mercadorias manuseadas no Porto de Maputo é a alternativa mais eficiente para a região norte da África do Sul

uma experiência mais económica, intuitiva e eficiente aos
nossos clientes locais, contribuindo também para a melhoria das ligações comerciais entre os países da África Austral”,
salientou.
Segundo ele, “a localização
estratégica da DP World Komatipoort, bem como a oferta de
um serviço completo e a sua ligação contínua, através do Corredor de Maputo, ao moderno e
eficiente terminal de contentores da DP World Maputo, onde
não há congestionamento de
navios e portos e existem cais
fixos de atracagem disponíveis

VENDA

57,02
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TAXA DE CÂMBIO

HCB aumenta distribuição
de dividendos aos accionistas

Ac

12:30

TAXAS DE CÂMBIO
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M U LT I N AC I O N A L
operadora de serviços
integrados de logística
da cadeia de transporte DP World anunciou
ontem ter concluído com êxito a primeira importação por
trânsito terrestre de mercadoria do Porto de Maputo para
a DP World Komatipoort, na
África do Sul.
Em comunicado de imprensa a que o “Notícias” teve
acesso, a empresa refere que
este é um marco significativo
para a DP World, pois demonstra que o Porto de Maputo pode
ser utilizado facilmente como
porta de entrada para África do
Sul através da DP World Komatipoort.
“As importações internacionais em contentores desembarcados no Porto de Maputo
e com destino ao interior da
África do Sul podem agora ser
transferidas sob fiança para Komatipoort, onde é fornecido o
desalfandegamento completo
e preparadas para entrega em
toda a África do Sul”, frisa.
O comunicado cita também o director executivo da DP
World Maputo, Christian Roeder, a afirmar que “a instalação
em Komatipoort de um depósito de contentores alfandegados
é um marco disruptivo para o
Corredor de Maputo”.
“O êxito deste teste representa mais um passo para a DP
World na via para proporcionar

09:30
TAXAS DE CÂMBIO

BANCOS

or

4

o país e os accionistas esperam
de nós enquanto gestores deste
empreendimento estratégico e
chave para a matriz energética nacional e regional”, referiu
Boavida Muhambe.
Situada no rio Zambeze, na
província de Tete, a Barragem de
Cahora Bassa abastece a África
do Sul e Moçambique com uma
produção anual que em 2020
chegou a 15.350 Gigawatt-hora
(GWh), 4,7 por cento superior a
2019. A empresa tem em curso
um plano de modernização que
prevê investimentos na barragem, central de geração, subestações do Songo e de Matambo e
nas linhas de transporte de energia, visando aumentar a fiabilidade técnica e operacional.
O Estado moçambicano detém 85 por cento das acções da
HCB, 7,5 por cento pertencem
a Redes Energéticas Nacionais
(REN) portuguesa e 4 por cento
são de investidores nacionais,
sendo os remanescentes 3,5 por
cento detidos pela HCB (acções
próprias).

Facilidades Permanentes de Depósito e de Cedência (FPD e FPC)
Prazo
FPD
FPC
(dias)
Valor
Taxa(a)
Valor
Taxa(a)
Overnight
15.887,66
10,25%
0,00
16,25%

Bilhetes do Tesouro - Emissão Primária
Colocações por prazo
91 dias
Valor colocado Tipo A
5.315,00
Taxa Média Ponderada
13,34%

182 dias
2.952,00
13,36%

364 dias
1.268,00
13,38%

Total/Média
9.535,00
13,35%

Data última colocação

21-abr-21

21-abr-21

21-abr-21

21-abr-21

0,00
-

567,00
13,36%

437,00
13,38%

1.004,00
13,37%

Data última colocação

n.a

26-mar-21

26-mar-21

26-mar-21

BT em Carteira
Taxas BT em Carteira

37.735,00
13,02%

30.454,00
12,56%

67.270,00
10,57%

135.459,00
11,70%

13,02%

13,33%

13,35%

13,37%

Valor colocado Tipo B
Taxa Média Ponderada

Taxa últimas 6 colocações

(a) Taxas pré-fixadas do BM.

Venda de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Recompra
Descrição
07 dias
28 dias

Transacções de Títulos entre Instituições de Crédito
Prazo

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA
COM REVENDA

(dias)
Overnight

Valor
0,00

VENDA DEFINITIVA

Taxa
0,00

3. COMPRA E VENDA DE TÍTULOS

(b)

Valor
0,00

Taxa
0,00

NO MERCADO SECUNDÁRIO

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

63 dias

Total / Média

Valor Títulos Vendidos
Taxa Média Ponderada

52.315,16
13,27%

1.065,76
13,38%

1.522,51
13,40%

52.315,16
13,27%

Data da última venda

3-mai-21

28-abr-21

28-abr-21

3-mai-21

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda
Descrição
Overnight
2 - 7 dias
+ de 7 dias
Valor Títulos Comprados
1.989,66
0,00
0,00
Taxa Média Ponderada
21,00%
6-nov-17

Venda de Títulos com Recompra / Compra de Títulos com Revenda
Vendas por prazo
1 - 91 dias
92 - 182 dias 183 - 364 dias Total / Média
Bancos p/ Público
0,00
0,00
0,00
0,00
Taxa Méd. Pond.
Público p/ Bancos
0,00
0,00
0,00
0,00
Taxa Méd. Pond.
Bancos p/ Bancos
0,00
0,00
0,00
0,00
Taxa Méd. Pond.
Vendas de Títulos Definitivas
Vendas por prazo
1 - 91 dias
92 - 182 dias 183 - 364 dias Total / Média
Bancos p/ Público
0,00
0,00
0,00
0,00
Taxa Méd. Pond.
Público p/ Bancos
0,00
0,00
0,00
0,00
Taxa Méd. Pond.
Bancos p/ Bancos

0,00

Taxa Méd. Pond.

-

0,00

0,00

-

-

0,00
-

BT's em Carteira dos Bancos
BT's em Carteira do Público

127.420,10
8.038,90

Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro
Descrição
Overnight
Valor Títulos Vendidos
0,00
Taxa Média Ponderada
Data da última venda

n.a.

11-out-16

1.989,66
21,00%

n.a.

n.a.

6-nov-17

2 - 7 dias

+ de 7 dias

Total / Média

0,00
-

0,00
-

0,00
-

n.a.

n.a.

n.a.

+ de 63 dias

Total / Média

192,99
17,00%

14.236,78
13,97%

11-out-16

11-out-16

Compra Definitiva de Bilhetes do Tesouro
Descrição
1 - 30 dias 31 - 63 dias
Valor Títulos Comprados
11.090,44
2.953,34
Taxa Média Ponderada
13,30%
14,89%
Data da última compra

Total / Média

11-out-16

5. NOTAS EXPLICATIVAS
Bilhetes do Tesouro (BT's) - são valores mobiliários escriturais representativos de empréstimos de curto prazo da República
de Moçambique, denominados em moeda nacional e destinam-se ao financiamento do défice de tesouraria corrente do
Estado e às intervenções do Banco de Moçambique no âmbito da política monetária. Os BT's são vendidos em sistema de
leilão aos operadores do mercado monetário.
Operações com acordo de recompra – venda de títulos com o acordo de recompra assumido pelo vendedor,
conjugadamente com acordo de revenda assumido pelo comprador, para liquidação em data pré-estabelecida.

(b) Bilhetes do Tesouro.

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-05-2021 A 31-05-2021)
Descrição
Taxa de juro de política monetária (MIMO)
Indexate Único
Prémio de Custo
6%
Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano

Taxa

5%

Operações com acordo de revenda - compra de títulos com o acordo de revenda assumido pelo comprador,
conjugadamente com o acordo de recompra assumido pelo vendedor, para liquidação em data pré-estabelecida.
Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro - operação através da qual o Banco de Moçambique vende títulos (BT's) aos
operadores do mercado por via de leilão e absorvendo excessos de liquidez.

13,25%
13,30%
5,60%

Compra Definitiva de Bilhetes do Tesouro - operação através da qual o Banco de Moçambique compra por via de leilão,
títulos (BT's) que estão na posse dos operadores do mercado e injectando liquidez no mercado.

18,90%

Facilidade Permanente de Depósito (FPD) - depósitos livres em moeda nacional efectuados pelos operadores do mercado
que se encontrem com excessos temporários de liquidez.

Taxa de juro de Política monetária (MIMO) - principal sinalizador e taxa de intervenção do BM no MMI.
É fixada pelo Comité de Política Monetária (CPMO).

Indexante Único - taxa média ponderada das operações realizadas no MMI para prazos overnight Facilidade Permanente de Cedência (FPC) - cedência de liquidez pelo Banco de Moçambique aos operadores do mercado
que se encontrem com défices temporários de liquidez.
entre o dia 16 de cada mês até o dia 15 do mês seguinte.
Prémio de Custo - margem que reflecte o risco de mercado. É definido pela Associação Moçambicana Permutas de Liquidez - operações de transferência (empréstimo) de fundos entre as instituições participantes no MMI.
de Bancos (AMB).
Prime Rate do Sitema Financeiro Moçambicano - é a taxa única de referência para operações de Nas operações do mercado secundário, entenda-se por público, o conjunto constituído por: Instituições Financeiras Não
crédito de Taxa de Juro Variável do sistema financeiro moçambicano, composta pela soma do Indexante Monetárias, Empresas e Particulares, que realizam operaçoes de compra e venda de títulos com os Bancos.
Único e do Prémio de Custo.

Maputo, 03 de Maio de 2021.
Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE

MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº 020/21
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 03 Maio
de 2021
PAÍSES

MOEDAS

CÂMBIOS(MT)
COMPRA
VENDA

Estados Unidos(a)

Dolar

57,02

58,16

57,59

3,95
5,22
3,95
1,41
2,56

4,02
5,33
4,02
1,44
2,61

3,99
5,28
3,99
1,43
2,58

521,49
72,99
24,64
150,85

531,92
74,45
25,13
153,86

526,71
73,72
24,89
152,35

10,52
46,37
8,80
8,81
9,24
79,14
6,85
6,75
62,42
68,67

10,73
47,29
8,98
8,99
9,42
80,72
6,99
6,88
63,67
70,04

10,63
46,83
8,89
8,90
9,33
79,93
6,92
6,82
63,05
69,36

2.
OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
PAÍSES
MOEDAS
Àfrica do Sul
Rand
Botswana
Pula
eSwatini
Lilangueni
Mauricias
Rupia
Zâmbia
Kwacha

MÉDIA

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda
PAÍSES
Japão
Malawi
Tanzânia
Zimbabwe

MOEDAS
Iene
Kwacha
Shilling
Dólar

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda
PAÍSES
MOEDAS
Brasil
Real
Canada
Dolar
China/Offshore
Renminbi
China
Renminbi
Dinamarca
Coroa
Inglaterra
Libra
Noruega
Coroa
Suécia
Coroa
Suíça
Franco
União Europeia
Euro
3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...
3. OURO/-USD/Onça:
Compra............. 1.785,61000
Venda.............. 1.786,38000

O sector agrário continua a ser o impulsionador da produção em Nampula

3,2500000
0,2048800

%
%

Maputo, 04.05.2021
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b) Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
obtidas através da Reuters.

destruíram as dunas naturais
e artificiais, galgando algumas moradias nos bairros residenciais de Ponta-Gêa e da
Praia Nova.
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para área de Construção e Urbanização do Conselho Autárquico da Beira (CAB), Augusto
Manhoca, a prioridade será do
lado do bairro de Matacuane,
como forma de permitir a circulação de viaturas na outra
margem.
“Se fecharmos dos dois lados, não haverá circulação de
viaturas. Vamos iniciar no Matacuane e quando terminarmos
passaremos para o outro troço”, explicou.
Recordou, igualmente, que
a entrega da obra estava prevista para o mês de Março último,
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INICIOU há dias a preparação
da base para colocação de pavês na Avenida 24 de Julho, no
limite entre os bairros de Matacuane e Esturro, na cidade da
Beira, actualmente em estado
avançado de degradação.
O troço a ser intervencionado é de quase um quilómetro
e parte do edifício conhecido
por Café Nicola até à Praça dos
Professores. Passará a ser de
pavé, ao invés de asfalto, para
assegurar a sua consistência e
longevidade embora seja um
processo mais caro.
De acordo com o vereador

vo

sistente.
Nas últimas semanas a
ameaça voltou a atingir proporções alarmantes, quando
as águas do Oceano Índico

mas foi alterada devido às chuvas que caíram pelo que dentro
de dois meses estará concluída.
Segundo o vereador para
área de Construção e Urbanização, numa primeira fase houve
um trabalho de abertura de
sistema de esgotos do lado do
bairro do Matacuane para permitir o escoamento das águas
pluviais.
“O desafio do município
era assegurar que a componente de saneamento dos prédios
estivesse ligada à rede e o escoamento das águas ocorresse
com qualidade”, elucidou.

A porta-voz do executivo
de Sofala defendeu que, perante esta situação, ainda não
há uma data prevista para o
arranque das aulas naqueles
estabelecimentos de ensino,
mas tudo será feito para que
no regresso os alunos encontrem melhores condições
de segurança e comodidade,
tendo igualmente em conta

//

selho Executivo Provincial,
Graciana Pita, na sequência
da IV Sessão Ordinária daquele órgão.
Segundo Pita, ambas as
escolas foram assoladas pelo
ciclone Eloise no princípio do
ano e necessitam de reabilitação, de forma a garantir que
as aulas possam ser leccionadas em condições condignas.

s:

AS escolas primárias completas Milha 3 de Mungassa
e de Mascarenhas, ambas na
cidade da Beira, ainda não arrancaram com as aulas, desde
a abertura do ano lectivo no
mês de Fevereiro, devido à
falta de condições para o efeito.
O facto foi dado a conhecer pela porta-voz do Con-

t.m

Duas escolas primárias ainda sem aulas

ttp

risco a vida das moradores e
destruíram infraestruturas
públicas e privadas incluindo
habitações.
Michiel Dan Ver Pompe
lamentou que a destruição do
muro da protecção costeira
da cidade da Beira esteja a ter
um impacto bastante negativo na progressão da erosão
que ameaça o bem-estar dos
citadinos, principalmente ao
longo da costa.
Ainda assim, a nossa fonte manifestou a sua satisfação
pelo facto de os habitantes
estarem a avançar com algumas medidas paliativas para
mitigar o fenómeno, mas
apelou a edilidade para uma
intervenção urgente e con-

Arranca colocação de pavê
na Avenida 24 de Julho

no

A erosão da costa é uma das maiores ameaças à cidade da Beira

Depois destas obras a Av. 24 de Julho terá melhores condições de transitabilidade

e/
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Recentemente,
técnicos japoneses apresentaram
um estudo científico no qual
ficou demonstrado que as
águas do Oceano Índico subiram cerca de 30 centímetros nos últimos anos.
Com o agravamento da
erosão, que está a provocar
graves problemas na zona
costeira da Beira, muitas
pessoas temem que a cidade
seja invadida pelas águas do
mar num futuro não muito
distante.
Entretanto, a edilidade está a estudar a eventual
desactivação de alguns bairros residenciais, sobretudo a
zona da Praia Nova, que tem
cerca de mil pessoas para
reassentá-las noutros locais
considerados seguros. Para
já, ciclicamente, as inundações urbanas têm afectado
principalmente os bairros
periféricos de Ndunda, Manga-Mungassa, Manga-Mascarenhas, Vaz, Munhava,
Macurungo,
Chipangara,
Muchatazina, Inhamudima,
entre outros.
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Disponível financiamento
para protecção costeira
ESSENTA milhões de
euros já estão disponíveis para as obras
do muro de protecção
costeira da cidade da
Beira, no âmbito da reconstrução pós-ciclone Idai, que
em Março de 2019 fustigou
severamente aquela urbe.
O facto tornado público
há dias pelo chefe de cooperação na Embaixada da Holanda em Maputo, Michiel
Dan Ver Pompe, numa visita
à capital provincial de Sofala,
que sublinhou que o montante foi desembolsado pelo
Banco Mundial e pelo Reino
dos Países Baixos.
A fonte assegurou ainda
que a empreitada arranca em
Junho, estando a sua conclusão prevista para 2022.
Enquanto isso, decorre uma
fase de elaboração do projecto desta obra de grande engenharia.
Durante a sua estadia na
cidade da Beira, o diplomata holandês escalou a área
do traçado daquele futuro
empreendimento e perante a progressiva e acentuada
erosão costeira mostrou-se
comprometido com a sua
concretização.
Por outro lado, fez questão de clarificar que a Holanda pretende apostar numa
construção resiliente em face
do actual cenário das mudanças climáticas que são uma
realidade particularmente na
cidade da Beira como ficou
evidente mesmo depois do
Idai com a ocorrência de outros desastres como o Chalane e o Eloise que puseram em
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do processo lectivo.
Graciana Pita sublinhou
que a reconstrução destas
infra-estruturas deve incluir
igualmente sanitários qualificados.
Enquanto isso, a nossa
fonte assegurou que o sector
está a desenhar um plano para
que as crianças não fiquem
prejudicadas e não percam o

ano. Em relação à reabilitação e construção de sanitários
noutras escolas que já arrancaram com as aulas o executivo recomendou a aceleração
na sua entrega.
De acordo com a fonte,
foram igualmente orientados
a prestar atenção às medidas
de prevenção contra a Covid-19.

am
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evitar contágios e situações
de alarme em relação à pandemia da Covid-19.
Para o efeito, revelou que
o sector da Educação está a
coordenar com os parceiros
para que o mais breve possível se consiga reconstruir ou
reabilitar as salas de aula destruídas ou encontrar formas
alternativas para o arranque

gr

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA
GOVERNO DO DISTRITO DE MOGINCUAL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO

a) As propostas do Concurso deverão ser formuladas em Português, em número de
três exemplares (um original e duas cópias) e serão válidas por um período de
(90) noventa dias.

Te

Construção do Edifício para Secretaria do Posto Administrativo de
Namige;

Lote nº 2:

Construção do Edifício para Secretaria Administrativa da Localidade de Mepeone;

Lote nº 3:

Aquisição de Viatura, e;

Lote nº 4:

Aquisição de Mobiliário para Escritórios.

no

Lote nº 1:

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os
Documentos do Concurso ou levantá-los no Serviço Distrital de Planeamento
e Infra-Estruturas, pela importância não reembolsável de 1.500,00MT (mil e
quinhentos meticais), a depositar na conta nº 164903687 Millenniumm Bim,
do serviço acima citado.

b)

3. As propostas deverão ser entregues no endereço indicado no ponto 2 do presente
anúncio até às 11.00 horas do dia 15 de Maio de 2021 e serão abertas em
sessão pública no mesmo endereço, a partir das 11.15 horas do mesmo dia, na
presença dos concorrentes que desejarem comparecer. O anúncio do posicionamento dos concorrentes será feito no dia 5 de Junho de 2021, às 10.00 horas
no endereço indicado no ponto 2.
4.

A visita ao local da obra e de fornecimento de bens é obrigatória. Para o efeito o
concorrente poderá efectuar a visita ao local, nas horas normais de expediente
nos dias úteis, devidamente credenciado pelo Governo do Distrito de Mogincual,
Rua principal, contacto: 84 6697488.
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É MAIS QUE UMA MOTA.

Ac

É UM MEIO DE SUSTENTO PARA A SUA FAMÍLIA

+258 21 309 068
+258 21 328 998

5. O concurso será regido pelo Regulamento da Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo
Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

Todos os valores financeiros deverão estar expressos em Moeda Nacional
(Metical).
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2.

O Governo do Distrito de Mogincual convida empresas interessadas e licenciadas
com alvará no mínimo da Terceira Classe a apresentarem propostas, fechadas
para a contratação de empreitada de obras e fornecimento de bens, de acordo o
seguinte:
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CONCURSO Nº04D100041/CL/0001/2021

afritool@afritool.co.mz

www.afritool.com

Mogincual, aos 3 de Maio de 2021
O Secretário Permanente Distrital
António Iovahale
(Instrutor e Técnico Pedagógico N1)
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PESSOAS VIVENDO COM HIV/SIDA

Covid-19 continua
a desacelerar no país

tes dados são encorajadores mas, ao mesmo tempo,
mostram que há muitas
oportunidades perdidas en-

tre a testagem, início do tratamento e retenção nos cuidados e tratamento.
Afirmou que os resulta-

APADRINHADO POR ANTIGOS PROFESSORES

t.m

“Uma Escola, Um Jornal” chega a Ribáuè

Realçou o contributo que a
escola deu na formação de
quadros, muitos deles ainda em exercício em vários
cargos políticos e governativos do país, depois de se
envolverem nos projectos
como a abertura de campos
agrícolas que alimentavam a
comunidade estudantil e até
o mercado local.
Acrescentou que com
o jornal os estudantes terão momentos de leitura
para saberem o que se passa
dentro e fora do país e, não
obstante as dificuldades
para fazer chegar o matutino ao distrito, convidou
os demais a abraçarem o
projecto, envolvendo mais
locais.
Num ambiente de muita euforia, os estudantes
presentes na cerimónia da
assinatura do memorando mostraram-se bastante
contentes com a iniciativa e prometeram fazer de
tudo para não defraudar as
expectativas dos “padrinhos”, usando o jornal para
os fins a que está destinado.
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CERCA de três mil estudantes matriculados este ano na
Escola Secundária de Ribáuè
passam a ler o jornal “Notícias”, resultado da iniciativa de um grupo de antigos
professores deste estabelecimento de ensino que, para
o efeito, acaba de celebrar
um memorando de entendimento com a Sociedade
do Notícias.
O objectivo do projecto
“Uma Escola, Um Jornal” é
contribuir para que os alunos desenvolvam o hábito
de leitura, a partir do jornal e, consequentemente,
melhorem a sua capacidade
crítica face aos fenómenos
nacionais e internacionais,
incluindo a sua formação e
elevação da consciência patriótica.
O director da Escola Secundária de Ribáuè, Valdemiro Abacar, disse ter
ficado satisfeito com a iniciativa dos ex-colegas, pois
vai contribuir para melhorar o processo de ensino e
aprendizagem. Pediu igualmente aos estudantes para

Alunos da Escola Secundária de Ribáuè passam a ter jornal no âmito do Projecto “Uma escola, Um Jornal”

Te

entre outras recomendações
constantes do protocolo sanitário.
Frieda Draisma, que falava em representação do
grupo de antigos professores, disse que a iniciativa
surgiu devido a várias expe-

no

usarem o jornal de forma
educada e em estrito cumprimento das medidas de
prevenção da Covid-19, nomeadamente a observância
do distanciamento físico,
uso da máscara facial e lavagem constante das mãos,

riências vividas naquele distrito e na escola no período
pós-independência. Acrescentou que a partir daí se
desenvolveram vários programas fruto da experiência colhida na então Escola
da Frelimo, em Bagamoyo.
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MOÇAMBIQUE registou nas últimas semanas redução de até 95 por
cento do número de casos do novo coronavírus e cerca de 85 por
cento de hospitalizações e óbitos quando comparado com o pico da
segunda onda registado no início deste ano. Apresentando ontem
a análise da situação epidemiológica durante a conferência de imprensa de actualização da informação sobre a Covid-19 no contexto
nacional e internacional, o director nacional de Inquéritos do Instituto Nacional de Saúde (INS) anotou que nas últimas semanas o país
tem vindo a registar desaceleração da pandemia, com redução da
taxa de positividade, estando abaixo de cinco por cento.
Segundo Sérgio Chicumbe, olhando por província, a taxa de
positividade decresceu em quase todas, chegando abaixo de quatro
por cento em algumas, com excepção de Sofala, que registou ligeiro
aumento de seis para pouco mais de seis por cento na última semana
epidemiológica. Contudo, segundo a fonte, alguns distritos do sul
(Maputo), do centro (Sofala) e do norte (Nampula) continuaram a
notificar casos de SARS-CoV-2, enquanto outros como do Niassa,
Tete e Manica deixaram de registar novos casos.
“De uma semana para outra, os casos mostram-se dispersos por
vários distritos. Então, embora tenhamos registado redução muito
acentuada do número de casos, há notificação um pouco por vários
distritos do país”, explicou.
A situação de Moçambique assemelha-se a de alguns países
vizinhos, que também têm registado desaceleração do número de
casos e mortes por Covid-19. Em termos do número de casos por
milhão de habitantes, Moçambique continua entre os países com
menor número, com 2237 casos, estando acima do Malawi e Angola.
O mesmo se verifica em termos de mortes por milhão de habitantes, em que o país está na segunda posição com 26 óbitos por
milhão de habitantes.
O director nacional de Inquéritos do INS refere que em quase
todo o mundo se nota igualmente estabilização da pandemia, apesar dos níveis altos de novos casos na América do Norte, do Sul e na
Europa.
Destaca-se ainda a aceleração da pandemia na Ásia, com grande
influência da situação da Índia e países contíguos.
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tratamento anti-retroviral e
56 por cento destas tinham
alcançado a supressão viral.
Para o dirigente, es-

co Mbofana, secretário executivo do Conselho Nacional
de Combate à SIDA, muitas
pessoas, sobretudo jovens
do sexo masculino, não
aderem ao tratamento por
medo de serem excluídos
pelos amigos, perder o respeito, vergonha de estarem
associados ao mau comportamento e estigma pelos
empregadores.
“A nossa intenção é de
normalizar a conversa sobre
o HIV, mostrando que todos somos iguais e que não
há razão para discriminar e
medo de ser discriminado”.
Esta iniciativa multisectorial e multidisciplinar
conta com o apoio financeiro do Governo americano em cerca de 2 milhões de
dólares, segundo informou
Abigail Dressel, vice-embaixadora dos Estados Unidos da América em Moçambique.
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FOTO MISAU
Armindo Tiago fala do estigma e discriminação na luta contra o HIV/SIDA no país

dos seriam melhores se não
fosse o estigma e a discriminação que ainda ocorrem
nas unidades sanitárias e
outros serviços públicos, nas
famílias, nas comunidades e
nos locais de trabalho.
“Eliminar todas as formas de estigma e discriminação relacionados ao HIV
é fundamental para alcançar
os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável e metas até 2030, incluindo acabar com a epidemia do HIV
como uma ameaça à saúde
pública”, sublinhou.
Por isso, com a campanha “Somos iguais, juntos
vencemos”, espera-se reduzir o estigma e discriminação através da partilha de
mensagens educativas que
estimulem um ambiente favorável para que as pessoas
vivendo com HIV adiram ao
tratamento sem medo.
É que, segundo Francis-
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ADESÃO ao tratamento anti-retroviral (TARV) e permanência nos cuidados
de saúde vai conhecer nova página no país com
o lançamento ontem de uma
campanha de comunicação
contra o estigma e discriminação a pessoas vivendo
com HIV/SIDA.
O ministro da Saúde, Armindo Tiago, explica que o
estigma e a discriminação
continuam barreiras na resposta nacional ao HIV, pois
restringem o acesso aos serviços de prevenção, aconselhamento e testagem em
saúde, cuidados e tratamento para as pessoas vivendo
com HIV ou em maior risco.
Anotou, por exemplo,
que até Dezembro do ano
passado 82 por cento das
pessoas vivendo com HIV
conheciam o seu seroestado, 68 por cento estavam em
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Lançada campanha contra
estigma e discriminação

VENDA DE TROFÉUS DE BRAVIOS

Cinco indivíduos a contas
com a Polícia em Tete
CINCO indivíduos do sexo masculino encontram-se desde domingo detidos por
ordens do Serviço Nacional de Investigação
Criminal (SERNIC) em Tete, por terem sido
encontrados na posse de 11 pontas de marfim, dentes de leão, pele de leopardo e um
esqueleto de pangolim no município da cidade de Tete e vila de Chitima, sede distrital
de Cahora Bassa.
A porta-voz da Polícia em Tete, Celina
Roque, disse ontem ao nosso Jornal que o
grupo foi denunciado por fiscais da Administração Nacional das Áreas de Conservação, que tomaram conhecimento do movimento algo estranho dos indivíduos na
posse dos troféus para a venda.
“Após a denúncia, o SERNIC iniciou
diligências que culminaram com a neutralização, em flagrante delito, dos cinco indivíduos na posse dos troféus na vila de Chitima e cidade de Tete”, disse Celina Roque,
que é igualmente responsável do Departamento de Relações Públicas do SERNIC na
província.
Apontou que os agentes do SERNIC estão a trabalhar para neutralizar outros elementos foragidos algures nos distritos de
Cahora Bassa, Mágoè e município da cidade

de Tete.
A fonte acrescentou que os animais selvagens são abatidos no interior da Reserva
de Mágoè, que contempla os distritos de
Cahora Bassa, Mágoè e Changara, nesta
província.
Os indiciados declararam que os troféus
foram adquiridos a caçadores furtivos nos
distritos de Cahora Bassa e Mágoè, e o seu
destino era a comercialização a interessados na capital provincial de Tete.
“Não temos cliente fixo. Estávamos na
cidade de Tete à procura de clientes e quando fomos surpreendidos por uma equipa do
SERNIC acabámos indicando as pessoas
que nos facilitaram a aquisição”, disse Pita
Xavier, um dos indiciados.
No quadro de preservação e uso sustentável dos recursos naturais, o Governo está
a fortalecer o quadro institucional e legal
para a sustentabilidade e uso racional destes.
Neste contexto, e de acordo com Celina Roque, o Governo incentiva o reforço
da capacidade de fiscalização participativa
das comunidades, virada para a prevenção
das actividades ilegais e prejudiciais à fauna
bravia e outros recursos como florestais.
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CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE MILANGE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE VAGA
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ANÚNCIO DE CONCURSO
1. O Conselho Municipal da Vila de Milange convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras,
N˚ de Concurso

no

interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidades a apresentarem propostas fechadas para o seguinte
concurso:

Descrição

Modalidade Data e hora Prazo de Validades Garantia
de abertura
das propostas
Provisória

se

1 2 / U G E A / C M V M / Fornecimento de
FORNE/FIIA/2021
Motoniveladora

Concurso
Público

28/5/2021
10.00 horas

90 Dias

49.500,00MT

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou levantá-

es

Ac

3.
4.

los no endereço indicado no número 4 deste anúncio, pela importância não reembolsável de 2,000.00MT (dois
mil meticais), para cada concurso.
O período de validade das propostas deverá ser de 90 dias.
Os Documentos do Concurso poderão ser obtidos na Tesouraria do Conselho Municipal da Vila de Milange, nas
horas normais de expediente.
As propostas deverão ser entregues até às 9.30 horas do dia 28/5/2021 e serão abertas em sessão pública,
no mesmo dia e endereço, às 10.00 horas e na presença dos concorrentes ou seus representantes legais que
desejarem assistir o acto.
O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

5.

6.

Milange, aos 30 de Abril de 2021
Autoridade Competente
(Assinatura Ilegível)

O International Rice Research Institute (IRRI) é uma organização Internacional de pesquisa dedicada na
redução da pobreza e da fome através da ciência do arroz; melhorando a saúde e o bem-estar dos produtores
de arroz e dos consumidores; e protegendo o ambiente de cultivo de arroz para as gerações futuras.
IRRI é um Instituto independente de investigação e de formação sem fins lucrativos, fundada em 1960 pelas
fundações Ford e Rockefeller com o apoio do Governo Filipino.
O IRRI está sediada em Los Baños, Filipinas e tem escritórios em 17 países de produção de arroz na Ásia e na
África, e mais de 1.000 trabalhadores.
Em parceria com os Governos desses Países e Instituições, o IRRI desenvolve variedades melhoradas de
arroz que sejam resistentes a pragas e doenças, bem como inundações, secas, e outros efeitos das mudanças
climáticas.
O IRRI, pretende recrutar para o seu quadro de pessoal, um candidato qualificado, de nacionalidade
moçambicana, para ocupar a vaga de Assistente Administrativo (a).
Os candidatos interessados e que respondam as qualificações exigidas podem candidatar-se directamente
pelo endereço: jobs.irri.org.
Os termos de referência podem ser encontrados no endereço acima mencionado.
As candidaturas e devem ser apresentadas em Inglês e o prazo para submissão é Sexta-feira, dia 14 de Maio
de 2021.
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CIDADE DE NAMPULA

Terça-feira, 4 de Maio de 2021

@
no
vo
j

or

FARMÁCIA CALÊNDULA - Av.EDUARDO MONDLANE
FARMÁCIA FRANÇA - RUA DA FRANÇA CARRUPEIA
FARMÁCIA HAYAT - Av. FPLM (CONTROLO)
FARMÁCIA POPULAR - RUA DOS SEM MEDO
FARMÁCIA VINAYAK - Av.DO TRABALHO
FARMÁCIA VIRGO - Av.DO TRABALHO FAINA

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Bombeiros –
26212222/26212260/840293051
CRUZ VERMELHA

ou

Serviço Geral – 26213693

A mobilidade está mais facilitada em Nampula

ção dos cidadãos na denúncia
de casos de vandalização e o
mau uso por parte dos utentes,
sobretudo os automobilistas e
peões. “A cidade de Nampula
merece o carinho de todos nós.
Vamos colaborar na denúncia
dos malfeitores para que sejam
responsabilizados”, disse.
Acrescentou que a sua
equipa vai continuar a trabalhar no sentido de manter a cidade limpa e transitável até às
regiões suburbanas da cidade.
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eventos desportivos, culturais
e políticos.
O projecto de pavimentação custou mais de seis milhões de meticais provenientes
das receitas próprias, tendo
Vahanle afirmado, durante o
acto de inauguração, que a entrega daquelas infra-estruturas
faz parte do compromisso dos
gestores municipais, visando garantir o bem-estar dos
munícipes.
Porém, pediu a colabora-

HOSPITAIS

Hospital Central de Nampula 846397669/840142500
Hospital Geral de Marrere 872477831

POLICIA
Piquete Operativo –
26213070/846019452
Piquete SERNIC – 970070547
Polícia Camarária – 846902640
1.ª Esquadra - 842261454
2.ª Esquadra - 847340320
3.ª Esquadra - 842931393
4.ª Esquadra - 843930708
5.ª Esquadra - 846730641
6.ª Esquadra - 840237233
7.ª Esquadra - 846183694

MUSEUS
Museu Nacional de Etnolgia –
Av. Eduardo Mondlane
(26212129/848453536)

Cidadão morre por
intoxicação alcoólica
UM cidadão de 42 anos de idade morreu na
madrugada de sábado numa barraca localizada na unidade comunal Marien Nguoabi, no bairro de Namutequeliua, na cidade
de Nampula, supostamente vítima de intoxicação alcoólica.
Abílio Luciano, amigo do finado, disse
que no dia anterior teria estado com ele
a consumir “vinho macua”, uma bebida
alcoólica de fabrico local, próximo a uma
barraca, em que a vítima trabalhava como
guarda-nocturno.

Marília Niquice, irmã da vítima, disse
ter ficada surpreendida com as circunstâncias em que o seu parente encontrou a
morte, pois sabia que ele consumia bebidas
alcoólicas mas não de forma abusiva.
Segundo as estruturas do bairro, esta é
a segunda morte por suposta intoxicação
alcoólica em menos de um mês, daí que vai
desencadear um trabalho de sensibilização
nas comunidades, dirigidas sobretudo a
jovens, contra o consumo abusivo de bebidas alcoólicas.
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PUBLICIDADE

FARMÁCIAS DE SERVIÇO

e/

“O que quer dizer que
quase todos os municípios
ainda apresentam uma percentagem baixa com tendência ao moderado, no que
tange aos indicadores que
nós procuramos colher”, explicou.
Apesar de haver fraca
participação dos munícipes
nos programas de governação autárquica, a fonte disse ser propósito e objectivo
desta plataforma transmitir
conhecimentos e ferramentas básicas aos munícipes
para que participem de forma activa nos programas de
governação da sua respectiva
autarquia.

t.m

-Porto, Angoche e Malema,
na província de Nampula;
Montepuez, Cabo Delgado; e
Cuamba, no Niassa.
“Em todos estes municípios ainda existe défice em
quase todos indicadores e
dimensões que nós procuramos colher sensibilidades
por parte do cidadão”, disse
Fidel.
Em termos percentuais,
incluindo todos estes municípios, Fidel fez saber que
a cifra é ainda muito baixa,
porque ronda em 1,78 por
cento, contra uma percentagem de dois por cento, considerada como sendo moderada.

s:

conhecimento e domínio do
orçamento e despeças públicas, assim como a implementação de programas municipais na autarquia onde
reside.
Do trabalho de estudo de
base realizado pela AWONA,
para colher sentimento dos
cidadãos e poder local, segundo deu a conhecer, há
muito ainda por fazer durante um período de três anos
de implementação deste
programa de engajamento
comunitário financiado pela
União Europeia, que, para
além da cidade de Nampula, abrange também as vilas municipais de Nacala-

ttp
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M estudo de base,
feito recentemente
pela AWONA, uma
plataforma da sociedade civil para
o engajamento comunitário, indica a existência de
uma fraca participação dos
munícipes nos programas de
governação autárquica para
o bem-estar e desenvolvimento da cidade de Nampula.
A coordenadora regional norte da AWONA, Natacha Fidel, que falava recentemente à margem de um
encontro de divulgação do
estudo, sublinhou ser imperioso que o cidadão tenha

//

Munícipes participam
pouco na governação
autárquica

A EDILIDADE de Nampula
inaugurou no último fim-de-semana mais três ruas pavimentadas, localizadas nas
imediações do Pavilhão dos
Desportos, uma realização que
vai conferir melhor mobilidade
de pessoas e bens e melhorar o
aspecto da terceira cidade do
país.
Trata-se das ruas de Massingir, Francisco Matange e
de Cuamba, num total de 500
metros de cumprimento, que
facilitam a ligação entre a Avenida do Trabalho com as ruas
dos Combatentes e 3 de Fevereiro, que são asfaltadas.
O presidente do Conselho
Autárquico de Nampula, Paulo Vahanle, disse que a abertura ao público daquelas vias
representa o início do sucesso
do plano de actividades da sua
governação.
Aliás, segundo as palavras
do autarca, o sucesso é de todos os munícipes, pois as referidas ruas há muito que clamavam por melhoramento, tendo
em conta que o Pavilhão dos
Desportos representa um local histórico, pelo facto de ser
palco, sistematicamente, de

na
l

Mais ruas pavimentadas
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Terça-feira, 4 de Maio de 2021

O

ACESSO à informação
e valorização dos jornalistas são factores
apontados por fazedores de comunicação
social como principais desafios
para o alcance da efectiva liberdade de imprensa no país.
Moçambique
juntou-se
ontem ao mundo para comemorar o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, sob o tema
“Informação como Bem Público”, na perspectiva de que esta
contribua para a socialização e
que esteja ao alcance de todos.
O tema deste ano visa sensibilizar os Estados-Parte sobre
a premência de valorizarem a
informação como um bem público e de reflectir sobre as boas
práticas na exploração, produção, distribuição e recepção de
conteúdos, de modo a fortalecer o jornalismo, promover a
transparência e o empoderamento, sem deixar ninguém
para trás.
Segundo a Constituição
da República, a liberdade de
imprensa compreende a liberdade de expressão e de criação dos jornalistas, o acesso às
fontes de informação, protecção da independência, sigilo
profissional e o direito de criar
jornais, publicações e outros
meios de difusão.
Por ocasião da data, o Pre-

na
l

social.
Jacinta Nhamitambo encoraja os jornalistas a prosseguirem com a melhoria no tratamento da informação e, acima
de tudo, apostando na formação contínua.
Destacou que o tema escolhido para este ano, “Informação como Bem Público”, serve
de chamada de atenção para
se pensar em informações que
beneficiam a população porque
o cidadão precisa de estar bem
informado para compreender
os avanços e desafios que o país
apresenta.
“Este dia serve de reflexão
sobre a actividade desenvolvida pelos jornalistas em Moçambique e no mundo, assim
como é que a actividade é assumida pelo público”, disse.

or

Liberdade de imprensa
ainda é desafio no país

Necessária abertura
no acesso à informação

@
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APONTAM PROFISSIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

ou

Jacinta Nhamitamo, jornalista da Rádio Moçambique

Quem assim afirma é a jornalista Jacinta Nhamitambo,
da Rádio Moçambique, para
quem ainda persistem algumas
dificuldades de quem detém a
informação para fornecer aos
profissionais de comunicação

rn
al

HÁ que continuar a persuadir
os órgãos do Estado, sector
privado e a sociedade no geral
para que disponibilizem a informação a todos, pois já existe
uma lei que confere esse direito.
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Persistem problemas
no cumprimento da lei

t.m
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O CUMPRIMENTO efectivo da
Lei de Imprensa, a salvaguarda
do equilíbrio de interesses no
exercício pleno de direitos e
liberdade de expressão fazem
parte dos desafios que ainda
prevalecem na imprensa nacional.
O comportamento dos
“media” no seu esforço de garantir o acesso e a diversificação de informação de interesse
público constituem também
preocupações da classe, segundo o jornalista José Chicote,
do “Diário de Moçambique”.
Este profissional aponta
que o outro desafio que ainda
persiste é o acesso às fontes,
pois a qualidade de informação ressente-se muito de uma
cultura de secretismo sobre assuntos de interesse público.
Neste período da pandemia
da Covid-19, Chicote defende
que se deve prosseguir, rapidamente, para a adaptação a esta
nova normalidade, através de
soluções que incluam o recurso
às Tecnologias de Informação e
Comunicação.
Esta abordagem, segundo
a fonte, requer que se repense,

Ontem foi Dia Mundial da Liberdade de Imprensa

:h

Alguns passos significativos

am

pontos positivos, Luísa Jorge
aponta que a dependência
financeira de alguns órgãos
de comunicação social condiciona o cumprimento do
princípio de imparcialidade.
A fonte lamenta ainda a
falta de oportunidade e tratamento igualitário para as
mulheres na imprensa, pois a
profissão jornalística foi durante muito tempo concebida como sendo desenvolvida
por homens.
Luísa Jorge diz ser tempo
de se mudar esses paradigmas e saber-se que as mulheres podem ser jornalistas de
excelência, que participam
com brio e profissionalismo
na formação do cidadão.

José Chicote, jornalista do “Diário de Moçambique”

com urgência, a nova perspectiva de fazer o jornalismo, onde
a tradicional permanência na
redacção pode ser dispensável.
Na mesma ocasião, apontou que em Moçambique o
direito e liberdade de expressão tem consagração legal no
artigo 48 da Constituição da
República, que estabelece que
“todos os cidadãos têm direi-

to à liberdade de expressão, à
liberdade de imprensa, bem
como o direito à informação”.
“Podemos concluir que no
país, embora haja muitos desafios, é assegurada a liberdade
de imprensa para os órgãos de
comunicação social, porquanto prevalece a dignidade constitucional deste direito fundamental”, disse Chicote.
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A JORNALISTA Luísa Jorge,
do semanário “Domingo”,
acredita que o país está a
dar alguns passos significativos para o alcance efectivo
da liberdade de imprensa.
Para ela, a aprovação das leis
da Comunicação Social e de
Radiodifusão, em debate no
Parlamento, será um grande
ganho.
Outro aspecto digno de
realce tem a ver com o facto
de, ultimamente, estar-se
a dar valor aos jornalistas,
reconhecendo sua importância de informar e formar
os cidadãos na construção de
um país melhor e acessível a
todos.
Apesar de se destacarem

também o trigésimo aniversário da Declaração de Windhoek sobre uma Imprensa
Livre, Pluralista e Independente, que resultou, em 1993,
na adopção, pela Assembleia-Geral da ONU, do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa.
No caso de Moçambique,
já há experiências que contribuíram para que o Governo
adaptasse vários projectos de
apoio ao desenvolvimento da
comunicação social, com destaque para os debates sobre
ética na informação, revisão
da Lei de Imprensa, elaboração da proposta de Lei de Radiodifusão e Migração Digital.

//

vância pois, segundo o PR, as
pessoas não só precisam de ser
informadas sobre a evolução da
doença, como também devem
ser educadas a adoptar comportamentos responsáveis.
Este ano comemora-se

s:

as pessoas têm informação sobre os acontecimentos públicos e, assim, exercem melhor a
cidadania.
No contexto da pandemia
da Covid-19, a liberdade de
imprensa ganha maior rele-

ttp

sidente da República, Filipe
Nyusi, enviou uma mensagem
aos órgãos de comunicação social, na qual considera que a liberdade de imprensa é fundamental em sociedades livres e
democráticas, pois através dela

Luísa Jorge, jornalista do semanário “Domingo”

ss
o

surgimento de várias estações
televisivas, rádios, jornais e
outros meios eletrónicos.
Estes meios de comunicação, segundo Agapito, têm
papel importante para a elevação da cidadania e denúncia
de actos de corrupção que, infelizmente, enfermam os diferentes sectores do país.
“Notamos que há pequenos
constrangimentos no acesso à
informação, uma situação que
resulta do desconhecimento
do comando legal que é a Lei de
Imprensa por parte dos funcionários e agentes do Estado que,
em muitas ocasiões, devem ser
a fonte de informação para os
jornalistas”, disse.
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OBJECTO: Contratação de Empreitada de Obras Públicas e Fornecimento de Bens e Serviços ao Estado

1. O Governo do Distrito de Angoche dispõe de fundo de funcionamento e pretende utilizá- lo para aquisição de bens e Serviços Públicos assim constituídas:
Lote 1: Fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes;
Lote 2: Fornecimento de Material de Escritório;
Lote 3: Fornecimento de Géneros Alimentares e Limpeza;
Lote 4: Fornecimento de Serviços.

Ø Secretarial Distrital do Governo de Angoche
Tel: 26720243, Email angochegov@gmail.com, CP nº 14 – Angoche
Leopoldo Agapito, jornalista da Rádio Moçambique

Parruque fala em união na defesa da classe
O DIA da Liberdade de Impensa é celebrado numa altura em que está
em curso o debate das propostas de leis da Comunicação Social e de
Radiodifusão, um momento privilegiado para que os jornalistas e as
respectivas associações fortaleçam a sua posição na defesa dos direitos
e deveres da classe.
Na sua mensagem de felicitação, o governador de Maputo, Júlio
Parruque, disse que se celebra o direito de todos os profissionais da comunicação social de investigar e publicar informações de forma livre,
sem quaisquer amarras, mas também com a necessária responsabili-

ANÚNCIO DO CONCURSO LIMITADO - PÚBLICO Nº 01/ GDA/UGEA/ 2021

2. O concurso é dirigido à pessoas singulares e Empresas inscritas no Cadastro Único de Empreiteiros
de Obras Públicas, Fornecedores de Bens e Prestação Serviços ao Estado, no abrigo do Decreto n.º
5/2016, de 8 de Março, e que poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso
ou levantá- los na Secretaria Distrital de Angoche, sita no entroncamento entre Avenida de Liberdade
com a de Combatentes e com Rua 7 de Abril na cidade de Angoche, pela importância não reembolsável de 1500,00MT (mil e quinhentos meticais), no endereço abaixo:

se

O JORNALISTA Leopoldo Agapito, da Rádio Moçambique,
defende a urgência da instituição da carteira profissional
do jornalista, pois é um instrumento que vai dignificar a classe e acabar com os infiltrados
que mancham a classe.
Assim, encoraja a Assembleia da República a apreciar
positivamente as propostas de
leis da Comunicação Social e
de Radiodifusão, que vão melhor o exercício da actividade
jornalística.
No entanto, este profissional acredita que Moçambique
registou, nos últimos anos,
avanços na liberdade de imprensa, que se traduzem no
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Urgente a carteira profissional

República de Moçambique
Província de Nampula
Governo do Distrito de Angoche
Unidade Gestora Executora das Aquisições

dade em respeito aos princípios éticos e deontológicos da profissão.
O governador reconhece também o papel e o contributo dos jornalistas na promoção do desenvolvimento da província de Maputo,
mantendo a população informada das realizações, no quadro da governação descentralizada, cujo escopo é a participação.
Destaca ainda a importância destes profissionais na disseminação
de informações verdadeiras e cientificamente comprovadas sobre a
Covid-19, como também na educação do cidadão sobre a necessidade
de adoptar comportamentos e atitudes responsáveis.

3. O período de validade da entrega das propostas é de 15 dias para o fornecimentos de bens e serviços,
a contar da data do anúncio do concurso.
4. Os documentos deverão ser entregues na SD/GDA até às 9:00 horas do dia 3/5/2021
5. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º5/2016, de 8 de Março.
6. As propostas deverão ser entregues em cartas fechadas e em duplicado, sendo a original e as cópias
dos documentos reconhecidos pelo Notário.
Angoche, aos 3 de Maio de 2021
A Autoridade Competente
(Assinatura Ilegível)
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STAE perspectiva
próximos pleitos
eleitorais
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CONVITE PARA A MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA CONTRATAÇÃO DE UM FISCAL
INDEPENDENTE PARA OBRAS DE REAPROVEITAMENTO DO PISO
DE COBERTURA DO EDIFÍCIO-SEDE DO INSTITUTO NACIONAL DE
PETRÓLEO (INP)
De acordo com o Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março,
a execução de qualquer obra pública deve ser fiscalizada por Fiscal Independente, visando
acompanhar e controlar o cumprimento do contrato e da legislação em vigor sobre a matéria, nas
várias especialidades.

no
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Por conseguinte, são convidadas todas as Pessoas Colectivas nacionais, elegíveis, com um mínimo
de 5 (cinco) anos de experiência comprovada em lidar com trabalhos similares relevantes, a
apresentar Manifestação de Interesse em realizar a consultoria acima mencionada para a
pré-selecção de consultores a integrarem a Lista Curta, cujos Termos de Referência deverão ser
levantados, a título gratuíto, no edifício-sede do INP, situado na Rua dos Desportistas, Aterro da
Maxaquene, Parcela nº 259/E, Cidade de Maputo, a partir do dia 7 de Maio de 2021, das 7.30 às
15.30 horas. Os mesmos encontram-se disponíveis no website do INP (www.inp.gov.mz).
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ção e Reintegração (DDR).
O posto administrativo de Capirizanje, distrito de Moatize,
província de Tete, registou em
menos de duas semanas dois
ataques armados protagonizados por homens armados ainda
a monte que, sem causar vítimas, destruíram propriedades.
Na última incursão, na terça-feira, atacaram a residência
do chefe do posto.
Para recordar os três anos
da morte de Afonso Dhlakama,
a Renamo, na cidade de Maputo, está a intensificar acções
de solidariedade para com as
vítimas do terrorismo em Cabo
Delgado, segundo assegurou o
porta-voz, Ivan Mazanga, que
convidou a todos para contribuir com produtos alimentares
não perecíveis e vestuário para
minorar o sofrimento das vítimas.
Disse que o momento serve

Unidade Gestora Executora das Aquisições

Para a sua materialização, o INP pretende contratar uma empresa de consultoria na área de
Engenharia Civil, com capacidade e competência para a prestação dos serviços objecto desta
consultoria. Este convite é limitado aos consultores nacionais, nos termos do nº 5 do artº 28 do
Regulamento de Contratação, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

A Manifestação de Interesse deverá ser acompanhada de Alvará compatível com o objecto da
consultoria e do Certificado de Inscrição no Cadastro Único, emitido pela Direcção Nacional do
Património do Estado ou de documentos comprovativos de sua qualificação técnica, jurídica,
económico-financeira e fiscal.

Ossufo Momade apreciando o percurso de Afonso Dhlakama

outrem”, disse Momade, citado pela Rádio Moçambique.
Acrescentou que a destruição de infra-estruturas públicas e privadas constitui um
acto de sabotagem e a Renamo é contra todos os actos que
perigam a paz e o desenvolvimento do país.
Disse, por outro lado, que
a Renamo é um partido reconhecido, daí que qualquer
membro que tem um problema
interno tem espaço para a sua
resolução, mas não há lugar
para aquele que pega numa espingarda e dispara, porque não
concorda ou não gosta do outro.
Na ocasião, Momade lançou
um convite aos ex-guerrilheiros da Renamo, incluindo
o próprio líder da auto-proclamada Junta Militar, Mariano Nhongo, para abraçarem
o processo denominado Desmilitarização, Desmobiliza-

4500
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mas eleições.
Explicou que o STAE nunca
parou de trabalhar, mesmo em
períodos sem
Eleições.“Nós
olhamos
uma eleição como um ciclo
ininterrupto, por isso, quando
terminou o ciclo de 2019, logo
em 2020 iniciámos a preparação do novo ciclo, que vai
terminar com as eleições de
2024”, disse, Felisberto Naife.
Segundo o director-geral,
uma das atividades do STAE
pós-eleição consiste na avaliação dos materiais, equipamentos e instalações utilizados
para se, caso seja necessário,
proceder com a manutenção.
No encontro de quarta e
quinta-feira, o STAE vai avaliar as necessidades, tendo em
conta que muitas escolas foram destruídas pelos ciclones
Kenneth e Chalane, que fustigaram com maior intensidade
a região Centro.
O outro dilema que vai
merecer a atenção do STAE é
a deslocação das populações
de uma província para a outra, de um distrito para o outro,
devido aos ataques armados,
tanto na região Centro, como
no Norte do país. “Precisamos
de fazer esse levantamento
com antecedência, por forma
a termos uma situação real do
terreno”, disse, ao explicar que
o trabalho do STAE é contínuo.

Renamo condena ataques
armados em Capirizanje

A RENAMO condena a onda
de ataques protagonizados
por homens armados, ainda
a monte, contra o posto administrativo de Capirizanje,
província de Tete, num intervalo de apenas duas semanas.
A condenação foi feita pelo
presidente do principal partido
da oposição, Ossufo Momade,
que falava fim-de-semana na
cidade da Beira, província de
Sofala, à margem da cerimónia
do lançamento das festividades
do terceiro aniversário da morte de Afonso Dhlakama, seu
antecessor e um dos fundadores da Renamo.
com
“Acompanhámos
muita tristeza, na medida em
que o nosso foco é a paz e reconciliação. Quando acontece
esse tipo de situações, ficamos
preocupados porque não há lugar para alguém disparar apenas porque não concorda com

Escrito por: MEDICUSMUNDI
Cidade de Maputo, 26 de Abril de 2021 – A medicusmudi e o Centro Terra Viva (CTV)
organizaram, entre 28 a 30 de Abril de 2021, a Semana Nacional de Mineração Artesanal e
de Pequena Escala. Tratou-se de um conjunto de encontros nos quais as duas organizações
procuraram demonstrar o valor e a importância dos mineiros de pequena escala, um grupo
que é marginalizado por vários sectores da sociedade.
Para a Directora de Políticas e legalidade sobre governação de terras e recursos naturais do
Centro Terra Viva, Samanta Remane, não é justo que se olhe o mineiro artesanal de pequena
escala como ilegal e marginal.
“Não podemos continuar a olhar um grupo social que procura explorar os recursos naturais
que estão na sua comunidade para ter uma fonte de renda como marginal. É uma actividade
económica e que ajuda os praticantes. Portanto, precisamos respeitar este grupo social,
porém mostrar como explorar de um modo correcto”, justificou Santana Remane.
Na ocasião, o director da Medicusmudi, Justo Calvo, afirmou que o evento vai, também,
contribuir para o melhoramento da actividade, uma vez que será um espaço para advogar
a necessidade de se aumentar as áreas designadas para as associações legalizadas de
mineiros artesanais de pequena escala, como forma de eles realizarem as suas actividades
de um modo legal.
Calvo partilhou, também, sobre o trabalho que a Medicusmundi realiza em Cabo Delgado
nos distritos de Montepuez, Namuno, e Ancuabe, no norte do país.
A Semana Nacional de Mineração Artesanal e de Pequena Escala é uma iniciativa da
Medicusmundi e do Centro Terra Viva no âmbito da implementação do Projecto: Mineração
Artesanal, Direitos Culturais e Ambientais em Cabo Delgado, financiado pela União Europeia
e Generalitat Valenciana.
Maputo, aos 30 de Abril de 2021

s:

e curto prazos que deverá ser
submetido à CNE para apreciar, avaliar e fazer as alterações que forem pertinentes e
só depois é que o STAE poderá
elaborar o documento final”,
disse.
O
director-geral
do
STAE disse que depois da sua
aprovação definitiva, o plano
será submetido ao Governo,
mas com antecedência, para
garantir a mobilização de fundos que vão garantir as próxi-

Mineiros artesanais reivindicam dignidade

ttp

contro, a ter lugar em Maputo,
fazer o balanço do último ciclo
eleitoral de 2019, ver os aspectos que correram mal para
melhor e encontrar formas de
capitalizar as boas experiências.
Felisberto Naife, que falava
ao Notícias, explicou que participam neste encontro técnicos do nível central, directores provinciais e distritais.
“No final das reflexões iremos
produzir um plano de médio

PUBLICIDADE
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Director-geral do STAE, Felisberto Naife

SECRETÁRIO Técnico de Administração
Eleitoral (STAE) realiza amanhã e quinta-feira o seu conselho coordenador que, vai
dentre outros pontos, perspectivar e planificar os próximos pleitos eleitorais das
autárquicas de 2023 e gerais de
2024.
Segundo o director-geral
do STAE, Felisberto Naife, é
também objectivo deste en-
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para recordar a luta de Dhlakama pela democracia e, por isso,
todos devem lutar pelo desenvolvimento do país, onde a juventude precisa de assumir os
destinos da nação.
“Esta data significa resgate da luta de Dhlakama e esperança da juventude para o
desenvolvimento do país. Ele
esteve sempre perto das massas e nós continuaremos assim,
porque o povo é a razão da nossa existência. Ele foi defensor
de uma governação descentralizada nas províncias”, disse
Ivan Mazanga
Apelou aos cidadãos para
continuarem a cumprir as medidas decretadas pelas autoridades da saúde para a prevenção da Covid-19, que passam
pela lavagem constante das
mãos, uso da máscara, desinfecção de locais e de superfícies
e distanciamento físico.

A Manifestação de Interesse e os documentos solicitados, deverão ser redigidos em língua
portuguesa e submetidos em triplicado, num envelope lacrado e devidamente identificado, para o
endereço acima indicado, até às 15.30 horas do dia 24 de Maio de 2021.
A selecção e todo o procedimento de contratação será efectuada de acordo com o Regulamento de
Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao
Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
Qualquer dúvida ou necessidade de informação adicional, não hesitem em contactar-nos no
endereço acima referido, de 2ª a 6ª Feira, das 7.30 às 15.30 horas ou através dos números: +258 83
9511000, +258 21 248300 ou através do email: ugea.inp@inp.gov.mz
A Autoridade Competente
(Ilegível)
4502

BAIXE JÁ!

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE
NACIONAL E INTERNACIONAL

EM PRIMEIRA MÃO
Termos e condições aplicavéis

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E APP STORE

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
13ª Secção Comercial

GOVERNO DO DISTRITO DE MEMBA
SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL
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AVISO

ANÚNCIO

De acordo com o Despacho de 1/4/2021 do Excelentíssimo Senhor Administrador do Distrito de Memba,
ao abrigo dos números 2 e 3 do artigo 35 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado,
aprovado pela Lei n° 10/2017, de 1 de Agosto, conjugado com o Decreto n° 11/2021, de 9 de Março,
que aprova as condições excepcionais de ingresso de pessoal, com dispensa de concurso público estão
abertas vagas para o ingresso no aparelho do Estado por período de 15 dias, a contar da data da fixação
do presente aviso para o preenchimento de 6 vagas de profissionais de saúde, nas carreiras de Médico
de Clínica Geral 1 vaga, Técnico Superior de Saúde N1 2 vagas, Técnico de Saúde 3 vagas, nas categorias
abaixo descritas a serem colocados nas Unidades Sanitárias do Distrito de Memba.

Jazigos abandonados
sem corpos

Jazigos não
Abandonados
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Mapa de levantamento de Jazigos no Cemitério Municipal de Lhanguene
Jazigos abandonados
com corpos

Requisitos:
a) Nacionalidade moçambicana;
b) Registro de Identificação Tributária;
c) Idade igual ou superior a 18 anos;
d) Não ter sido aposentado ou reformado;
e) Requerimento dirigido ao Excelentíssimo Senhor Administrador do Distrito de Memba, reconhecido pelo Notário;
f) Curriculum Vitae;
g) Cópia do B.I autenticado/ou Certidão Narrativa completa de nascimento;
h) Certificado de habilitação literárias, autenticado;
i) Certidão de registro criminal;
j) Certidão de aptidão física e mental para exercício da actividade
k) Um documento que comprove a inscrição na Ordem dos Médicos de Moçambique (para os Médicos da Clínica Geral) e Ordem dos Enfermeiros de Moçambique (para os concorrentes em Enfermagem Pediátrica “A”).

Memba, Abril de 2021
O Director Distrital
Agostinho Gabriel Abílio Macuenda
(Técnico Superior de Saúde N1)

196

Anúncio de Vaga
A, GREEN RESOURCES NIASSA, SA empresa de direito Moçambicano, com escritório e complexo residencial em Lichinga,
Niassa pretende recrutar um (1) CONTABILISTA JÚNIOR (JUNIOR ACCOUNTANT):

São avisados todos os munícipes que possuem Jazigos no Cemitério Municipal de Lhanguene,
para no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação do presente aviso,
contactarem a Administração do Cemitério de Lhanguene ou a Direcção de Serviço
Municipal de Gestão de Morgues e Cemitérios do Conselho Municipal de Maputo,
para a regularização dos mesmos. A falta de comparência dos visados no período acima
estabelecido, os Jazigos reverterão a favor do Município de Maputo.

No do
Talhão

N° de Vagas
1
1
1
2
1

Os processos de candidatura deverão dar entrada no Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social de
Memba, Repartição dos Recursos Humanos, no horário normal de expediente até ao último dia do prazo
fixado.
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Categoria/ Ocupação
Médico de Clínica Geral
Nutricionista “A”
Enfermeiro Pediátrico “A”
Técnico de Medicina Geral
Técnico de Laboratório

jo

1.

s:

A Escrivã de Direito
Luísa Timba Malhuza
Verifiquei
A Juíza de Direito
Maria da Luz

N° Ordem
1
2
3
4
5
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Torna-se público que, pela Décima Terceira Secção Comercial do Tribunal
Judicial da Cidade de Maputo correm éditos fazendo saber que no dia 11
de Maio de 2021, pelas 9.30 horas, na Sala de Sessões desta Secção, será
realizada a abertura de propostas de preço superior a 5 430 000,00MT
(cinco milhões, quatrocentos e trinta mil meticais), valor oferecido pelo
exequente para adjudicação do imóvel penhorado no processo de Execução
Ordinária nº 76/2020-B, movido pelo exequente Nosso Banco, Sociedade
em Liquidação, contra os executados: MINI-COMÉRCIO, LIMITADA, OLGA
MANJATE NHANDOMO E PEDRO ANTÓNIO ISAÍAS NHANDOMO, com a
seguinte designação: Imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de
Maputo, sob o nº 43229, a fls. 117, do livro B/114 e inscrito sob o nº 65619, a
fls. 153 verso, do Livro G/76, a favor da executada Olga Manjate Nhandomo, e
foi constituída uma hipoteca a favor do exequente NOSSO BANCO, SOCIEDADE
EM LIQUIDAÇÃO, inscrita sob o nº 80734, a fls. 35 do livro C/107, localizado
na Rua Principal, Talhão nº 165, parcela 725ª, quarteirão nº 3, Bairro da
Liberdade, Cidade da Matola, província de Maputo.
Todas as propostas, em cartas fechadas, deverão ser entregues até esse
momento no Cartório da Décima Terceira Secção deste Tribunal pelas pessoas
interessadas na compra do referido imóvel, bem como ficam notificados
àqueles que, nos termos do disposto no art. 786, nº 2 do CPC podiam requerer
a adjudicação e bem assim aos titulares de qualquer direito de preferência na
alienação do bem penhorado para, querendo, exercerem o seu direito no acto
da praça.
Maputo, aos 20 de Abril de 2020

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL
PELOURO DE SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL

na
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Tarefas:
Embora não se limitando à estas:
• Cashbook e reconciliação;
• Efectuar lançamentos dos pagamentos;
• Elaborar reconciliações bancárias mensais;
• Contabilização atempada e precisa dos recibos dos clientes, incluindo a correspondência de artigos em aberto;
• Execução regular de análises de relatórios de contas a receber, fazer o acompanhamento do pagamento dos
clientes através da equipa de vendas, e reportar o estado do pagamento;
• Assegurar que todas as transacções e reservas no sistema tenham aprovação e documentos comprovativos suficientes;
• Ligação com a estação de tratamento/ departamento de planeamento para assegurar a entrega atempada aos
clientes que tenham pago antecipadamente;
• Assegurar que o GRN, a LUR e a NGP tenham documentos comprovativos suficientes para todos os Clientes que
estejam a pagar antecipadamente e informam sobre o seu estado;
• Numa base mensal, executar as Trilhas de Auditoria de Contas a Receber para a revisão e aprovação do Contabilista Sénior, isto inclui o relatório de limites de crédito;
• Assegurar que nenhuma venda seja registada sem um comprovativo de dinheiro na conta bancária ou limite de
crédito aprovado, de acordo com a política da empresa;
• Manter de forma completa e precisa os ficheiros principais dos clientes e outras documentações, de acordo com
a política da empresa e as práticas contabilísticas aceites;
• Numa base mensal, rever os saldos pendentes e aconselhar sobre as acções necessárias em relação à imparidade
por dívidas incobráveis;
• Assegurar o cumprimento das leis fiscais e outros requisitos estatutários;
• Coordenar e assistir os auditores fiscais na obtenção de informação para fins de Auditoria Fiscal;
• Prestar apoio e informação sempre que necessário para a preparação das declarações de IVA;
• Rever regularmente os limites de crédito dos clientes e assegurar que nenhum saldo devedor vá além do limite
de crédito aprovado;
• Reconciliar atempadamente as contas dos clientes e resolver questões/discrepâncias, caso existam.
Requisitos:
• Licenciatura em Contabilidade;
• Conhecimento da legislação fiscal Moçambicana;
• Fortes habilidades de comunicação oral e escrita em Português e Yao, Inglês é uma vantagem;
• Ser membro da ACCA/ OCAM é uma vantagem adicional;
• Domínio de informática na óptica de utilizador nos aplicativos Word, Excel, PowerPoint, e Access; e,

Maputo, aos 28 de Abril de 2021
O Pelouro de Saúde e Acção Social
(Ilegível)
4289

Candidatura:
Os candidatos interessados e com o perfil exigido são convidados a submeter as suas candidaturas acompanhados
de Carta de candidatura, CV, Fotocópia de BI, Cópias autenticadas dos diplomas ou certificados das formações para o
nosso endereço electrónico: hrmozambique@greenresources.no ou calvin.ndove@greenresources com o assunto
“OFICIAL DE CONTA A RECEBER” ou enviar os documentos para o seguinte endereço: Estrada Nacional 14, Bairro
Nomba em Lichinga, Complexo Green Resources.
Encoraja-se a candidatura de mulheres
Apenas os candidatos que forem seleccionados para uma entrevista serão contactados.
Validade: 15/5/2021 – até às 17.00 horas
Local: Lichinga
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CIDADE DE MAPUTO
“Por um Ministério Público mais interventivo na Defesa dos
Direitos Humanos e no Controlo da Legalidade”

ANÚNCIO DE VÁRIOS CONCURSO
1. A Delegação Provincial do Instituto Nacional de Estatísticas de Nampula convida pessoas colectivas ou singulares,
nacionais ou estrangeiras, interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminadas na
tabele abaixo:

ANÚNCIO DE CONCURSOS

1. A Procuradoria da República - Cidade de Maputo convida empresas interessadas a apresentarem propostas em

envelopes fechados para os concursos seguintes:

de

Concurso
Limitado

Hora:15.30 horas
19/5/2021

Hora: 8.00 horas
20/5/2021

120 Dias

27D003041/ Manut. e Reparação de
CL/06/2021 Viatura/DPINE-IDS

Concurso
Limitado

Hora:15.30 horas
19/5/2021

Hora: 8.00 horas
20/5/2021

120 Dias

27D003041/ Manut. e Reparação de
CL/07/2021 Viatura/DPINE-NPL

Concurso
Limitado

Hora: 15.30 horas
19/5/2021

Hora: 10.30 horas
20/5/2021

120 Dias

27D003041/
Fornecimento de Pneus
CL/08/2021

Concurso
Limitado

Hora: 15.30 horas
19/5/2021

Hora:10.30 horas
20/5/2021

120 dias

N° do
Concurso

Objecto

Data e Hora-Final
para Entrega das
Propostas

3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado e serão abertos na presença dos concorrentes que
desejarem comparecer.

vo

 Av. Ahmed Sekou Touré, n° 2318, R/C, Cidade de Maputo - Tel (21) 303059/69
2. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestaço de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março.

no

4. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

Valor para
Aquisição dos
Garantia
Modalidae
Documentos de
Provisória
Concursos não
reembolsável

Apetrechamento
31/5/2021
31/5/2021 Concurso
Não
da residência
1.000,00MT
10.00 horas
10.15 horas Limitado
Aplicável
protocolar
Apetrechamento
13L000141/ dos gabinetes da
31/5/2021
31/5/2021 Concurso
Não
1.000,00MT
CL/08/2021 9ª e 10ª Secção
9.00 horas
9.15 horas
Limitado
Aplicável
da PRCM
1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinarem os Documentos dos Concursos ou
levantá-los na UGEA, no endereco abaixo:
13L000141/
CL/07/2021

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso ou adquirí-los na Delegação Provincial de Instituto Nacional de Estatística - Nampula, Sector de Aquisições, Edifício do Governo, sita na Avenida da Independência, Cidade de Nampula, pela importância não reembolsável de 500,00MT (mil
meticais), para cada conjunto

Data e
hora para
Abertura

Meticais

rn
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27D003041/ Fornecimento
CL/05/2021 combustíveis

ou

Data e hora de
Data-limite de entrega
Validade das
Objecto do Concurso Modalidade
das propostas
abertura das propostas propostas

jo

N.º do
Concurso
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Instituto Nacional de Estatística
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE NAMPULA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

na
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Nampula, aos 3 de Maio de 2021
Autoridade Competente
(Ilegível)

t.m

Edifício do Governo, Av. da Independência, nº 19 R/c C.P 254, Telf. 26213286, Fax-26213286, Nampula-Moçambique

Av. Ahmed Sekou Touré, nº 2318, - Maputo – Tel. (21) 303059/69 Fax (21) 325427
4303
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO E REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES
PROGRAMA DE GESTÃO DO RISCO DE DESASTRES E RESILIÊNCIA EM MOÇAMBIQUE (P166437)
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Maputo, Abril de 2021
A Autoridade Competente
(Ilegível)

:h

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

am

Elaboração dos Procedimentos Socioambientais para Actividades do Programa de Gestão de Risco de
Desastres e Resiliência em Moçambique (Consultor Individual)
Ref. MZ-INGC-126617-CS-QCBS

gr

Data: 3 de Maio de 2021

Te

le

O Governo de Moçambique, através do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD) e o
Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) recebeu um financiamento do Banco Mundial para
implementar o Programa de Gestão do Risco de Desastres e Resiliência em Moçambique para um período de cinco
anos (2019-2024) e pretende aplicar parte dos fundos para contratação de um consultor individual para Elaborar
Procedimentos Socioambientais para actividades do Programa de Gestão de Risco de Desastres e Resiliência em
Moçambique.

Os serviços de consultoria incluem, mas não se limitam a:
•

no

O principal objectivo da consultoria é de elaborar procedimentos e directrizes específicos para várias actividades
relacionadas com o Programa com enfoque de gestão, prontidão imediata e resposta aos desastres.
Elaborar Procedimentos de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional, nas acções de emergência e reconstrução
pós-desastres, assim como Directrizes de saúde e segurança da comunidade;

al

• Elaborar um guião orientador com vista a minimização de riscos e impactos socioambientais das actividades
financiadas pelo Programa durante o processo de resposta aos desastres;

Ca
n

• Desenhar um plano de monitorização e avaliação dos impactos ambientais, sociais, de saúde e segurança da
comunidade e avaliação do desempenho ambiental e social de forma geral, relacionados com o Programa;
• Conceber códigos de conduta para todos os técnicos, parceiros, prestadores de serviços, voluntários assim
como para os empreiteiros contratados, especialmente para as comunidades em situações vulneráveis e no
contexto de desastre;

ss
o

Assim, o INGD através do Programa de Gestão do Risco de Desastres e Resiliência em Moçambique convida consultores
individuais a apresentarem Manifestações de Interesse para a realização da consultoria.

no

Os consultores serão seleccionados de acordo com os procedimentos do Banco Mundial definidos no Regulamento de
Aquisições do Banco Mundial para Mutuários da Financiamento de Projectos de Investimento (IPF) (datado de Julho
de 2016, revisto em Novembro de 2017 e Agosto de 2018), o método de selecção será Consultor Individual. Espera-se
que a consultoria tenha a duração de 60 dias úteis.

se

•

Experiência relevante para o objecto da consultoria;

•

Habilidades analíticas e de comunicação em Português e Inglês

Ac

Os candidatos interessados e com o perfil exigido deverão enviar as suas manifestações de interesse para os seguintes
endereços electrónicos: ppintane@gmail.com, e Cc. Antonio.queface@gmail.com, até ao dia 19 de Maio de 2021,
pelas 15.00 horas. O assunto do email deve conter a seguinte referência: Ref. MZ-INGC-126617-CS-QCBS.
Os Termos de Referência podem ser obtidos através do seguinte web: www.ingd.gov.mz/anuncios
Endereço:
Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres
Programa de Gestão do Risco de Desastres e Resiliência em Moçambique
Rua do Gare de Mercadorias, Av. das FPLM – Maputo
Telefone: 21477211/22

N.º do Crédito: IDA 5199 - MZ
Título dos Serviços: ADMINISTRADOR INDEPENDENTE PARA A ELABORAÇÃO
DO DÉCIMO RELATÓRIO DA ITIE DE MOÇAMBIQUE,
REFERENTE AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2020
Referência: C275
O Governo de Moçambique recebeu um Crédito do Banco Mundial para financiar o Projecto de
Assistência Técnica para Gás e Minas (MAGTAP) e pretende aplicar parte dos fundos para custear
serviços de consultoria.
Os serviços de consultoria (“os serviços”) incluem: Assistir o Comité de Coordenação da ITIE
Moçambique a produzir o Décimo Relatório para a ITIEM de acordo com o Padrão de 2019 da ITIE,
tendo como base os dados do exercício económico de 2020.
O Ministério dos Recursos Minerais e Energia convida firmas de consultoria (“consultores”) elegíveis
a manifestarem o seu interesse em prestar os serviços. Os consultores interessados devem fornecer
informações demonstrando que reúnem as qualificações requeridas e experiência relevante para
prestar os serviços. Os critérios de pré-selecção são: (i) Conhecimento e experiência comprovada nos
sectores de petróleo, gás e mineração de Moçambique; (ii) Perícia e experiência em contabilidade,
auditoria e análise financeira e fiscalidade; e (iii) Histórico comprovado em trabalhos similares
incluindo ter elaborado relatórios de acordo com os recentes padrões da ITIE.
Os consultores interessados deverão prestar atenção ao parágrafo 1.9 das Directrizes do Banco
Mundial: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits and Grants, de
Janeiro de 2011 (“Directrizes para Consultores”), que estabelece a política do Banco Mundial sobre
conflito de interesse.
Os consultores podem associar-se em forma de “Joint Venture” ou subcontratação para fortalecer as
suas qualificações. Encoraja-se que os consultores que manifestem interesse em associação indiquem
o tipo de associação.

Informações adicionais poderão ser obtidas, no endereço abaixo, durante as horas normais de
expediente – 8.00 às 16.00 horas.

es

Qualificações Gerais;

CONVITE PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
(SERVIÇOS DE CONSULTORIA – SELECÇÃO DE FIRMAS)

O consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção Baseado na Qualidade e Custo
(QCBS) definido nas Directrizes para Consultores.

Os critérios de avaliação das manifestações de interesse são:
•

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA
DIRECÇÃO DE PLANIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO

4387

As manifestações de interesse deverão ser submetidas por escrito no endereço abaixo (em mão,
correio, FAX, correio electrónico) até ao dia 14 de Maio de 2021.
Ministério dos Recursos Minerais e Energia
Direcção de Planificação e Cooperação
Projecto de Assistência Técnica para Gás e Minas (MAGTAP)
Av. Mao Tsé Tung, n.º 820, R/C
Tel. + 258 21 48 60 62
Maputo - Moçambique
Email: info.pm@magtap.gov.mz
aulemba@magtap.gov.mz
4276

na
l

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
SECRETARIADO-GERAL

or

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
13ª SECÇÃO COMERCIAL
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UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

322.335,00MT

CHITARA
SOUND

vo

346.905,00MT

t.m

05A00141/
Reparação de colunas do sistema de som na
CC/00037/2021 Assembleia da República

137.030,40MT

no

Fornecimento de auscultadores para a trans05A00141/
crição de actas parlamentares e coberturas
CC/00039/2021 das reuniões das comissões de trabalho nas TECNOBYTE
bancadas parlamentares na Assembleia da
República

rn
al

RETUR

Fornecimento de uma tenda com capacidade
05A00141/
para 5 (cinco) pessoas para testagem da CoCC/00033/2021
vid-19 na Assembleia da República

jo

concorrente

Pela Décima Terceira Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de
Maputo a Acção de Execução Ordinária nº 273/20-K, pendente neste
Cartório movida pelo exequente BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS
(SA) nesta cidade, contra o executado AGI DAIMO AMADE, com último
domicílio conhecido no Bairro Santagua, Q-C, cidade de Quelimane, com
o contacto nº 82-8633075, ora em parte incerta, é este citado, para no
prazo de dez dias, que começa a contar depois de finda a dilação de trinta
dias, contada da data segunda e última publicação deste anúncio, pagar ao
referido exequente a quantia de 931.303.61MT (novecentos e trinta e um
mil, trezentos e três meticais e sessenta e um centavos), em dívida nos
presentes autos ou, no mesmo prazo, nomear à penhora bens suficientes
para tal pagamento e do mais que acrescer ou deduzir a oposição que tiver,
nos termos do artigo 811°, nº 1 do Código do Processo Civil, sob pena de,
não o fazendo, se devolver esse direito ao exequente, nos termos do artigo
836°/1 do C.P.C, prosseguindo a execução seus termos, conforme tudo
melhor consta da petição inicial, cujo duplicado se encontra à disposição
nesta Secção, onde poderá solicitá-lo em qualquer dia útil, dentro das horas
normais de expediente.

e/

Objecto do concurso

Concurso

Valor da
Adjudicação
Incluindo IVA

Nome do

ANÚNCIO

ou

De acordo com alínea d) do artigo 33, conjugado com o n.º 2 do artigo 64 do Regulamento de
Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao
Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos
concursos abaixo mencionados:
Nº do

13

PUBLICIDADE

Terça-feira, 4 de Maio de 2021

Maputo, aos 28 de Abril de 2021

(llegível)
A UGEA

s:

4295

//

A Autoridade Competente

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

4469

am

AGÊNCIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE MAPUTO

A Escrivão de Direito
(Ilegível)

:h

ttp

s

Maputo, aos 23 de Março de 2021
Verifiquei
A Juíza de Direito
Maria da Luz

ANÚNCIO DE CONCURSO

Data e hora
para Abertura
das propostas

03/UGEA/
AMT/2021

Contratação de serviços de
protecção e segurança

Concurso Limitado

17/5/2021
10.00H

17/5/2021
10.15H

04/UGEA/
AMT/2021

Fornecimento de material
informático

Concurso de
Pequena Dimensão

17/5/2021
11.00H

17/5/2021
11.15H

05/UGEA/
AMT/2021

Fornecimento de material de
escritório

Concurso Limitado

18/5/2021
10.00H

18/5/2021
10.15H

06/UGEA/
AMT/2021

Fornecimento de toner

Concurso de
pequena dimensão

18/5/2021
11.00H

18/5/2021
11.15H

07/UGEA/
AMT/2021

Fornecimento de produtos
alimentícios e de higiene

Concurso limitado

21/5/2021
10.00H

21/5/2021
10.15H

08/UGEA/
AMT/2021

Fornecimento de serviços de
seguro automóvel

21/5/2021
11.00H

21/5/2021
11.15H

09/UGEA/
AMT/2021

Fornecimento de Internet

21/5/2021
12.00H

21/5/2021
12.15H

al

Te

Objecto

no

Data e hora
final para
entrega das
propostas

Modalidade de
Contratação

ss
o

Ca
n

Nº do
Concurso

le

gr

1. A Agência Metropolitana de Transporte de Maputo-AMT convida pessoas singulares e colectivas,
interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela
abaixo:

Concurso limitado
Concurso limitado

se

no

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos
dos concursos ou adquiri-los na Agência Metropolitana de Transportes de Maputo, sita na
rua de Mukumbura, nº 164, cidade de Maputo, no recinto do INAM, pela importância
não reembolsável de 1000,00MT (Meticais) cada, a ser depositada na conta nº
18972181610001 do Banco Comercial e de Investimentos (BCI) da Agência Metropolitana de
Transporte de Maputo-AMT.

es

3. A entrega e abertura das propostas será no endereço indicado no ponto 2 do presente
anúncio.

Ac

4. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de
8 de Março.
Maputo,aos 4 de Maio de 2021
Entidade Contratante
4474

4390
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Terça-feira, 4 de Maio de 2021

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
3.º CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL DE MAPUTO COM FUNÇÕES NOTARIAIS

Maputo, aos 19 de Abril de 2021
O Ajudante de Escrivão de Direito
Constantino Rafael Tivane
Verifiquei
O Juiz de Direito
Dr. João de Almeida F. Guilherme

De acordo com o Artigo 61, n.º 1 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março,
comunica-se aos concorrentes que os concursos abaixo referidos foram cancelados:
Nrº

Está conforme
Maputo, aos 29 de Abril de 2021
A Notária Superior
(Ilegível)

ss
o

Matola, aos seis de Abril de dois mil e vinte e um,

no

Verifiquei
O Juiz de Direito
Dr. Domingos Samuel

4346

Fornecimento de produtos não
alimentares, higiene e conforto

rn
al

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO PROVINCIAL DE
REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇOS PROVINCIAIS DE JUSTIÇA
CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E
NOTARIADO DA MANHIÇA

no

e/

Anúncio de Lançamento de Concursos

Objecto

Validade das
propostas

Data e hora da entrega
das propostas

Data e hora da abertura
das propostas

Fornecimento de produtos
de mercearia

90 Dias

17/5/2021
8.40 horas

17/5/2021
9.00 horas

Concurso Limitado n°
Fornecimento de material
58A001441/CL/14/UGEA/2021 de higiene e limpeza

90 Dias

17/5/2021
10.40 horas

17/5/2021
11.00 horas

s:

t.m

1. O Instituto de Ciências de Saúde de Maputo convida pessoas interessadas em apresentar propostas fechadas para os concursos indicados na tabela que se segue:

120 Dias

17/5/2021
12.40 horas
17/5/2021
13.40 horas

17/5/2021
13.00 horas
17/5/2021
14.00 horas

Número do concurso

//

Concurso Limitado n°
58A001441/CL13/UGEA/2021

ttp

Concurso Limitado n°
58A001441/CL/15/UGEA/2021
Concurso Limitado n°
58A001441/CL/16/UGEA/2021

Serviços de manutenção e
reparação de viaturas
Fornecimento de material
de escritório

:h

am

3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado, e serão abertas em sessão pública no mesmo local, na
presença dos concorrentes que desejarem comparecer.
4. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.
Maputo, Maio de 2021
Autoridade Competente

le

Conservatória dos Registos e
Notariado da Manhiça, aos vinte e
um dias do mês de Abril do ano dois
mil e vinte e um
A Conservadora
(Ilegível)

90 Dias

Garantia
provisória

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações ou examinar os documentos dos concursos, ou levantá-los
na UGEA do ICSM, sita na Av. Tomás Nduda n° 977, 2° andar, cidade de Maputo, pela importância não reembolsável de
1.200,00MT (mil e duzentos meticais), que deverá ser depositada na conta número 1040021881053 Standard Bank.

gr

Certifico,
para
efeitos
de
publicação, que por escritura de
dezasseis de Abril do ano dois mil
e vinte e um, exarada de folhas
trinta verso a folhas trinta e dois,
do livro de notas “F”, traço treze,
da Conservatória dos Registos e
Notariado da Manhiça, a cargo de
CELSA AMÂNCIO JOÃO CHAIBO,
Conservadora e Notária Superior,
foi celebrada uma Escritura de
Habilitação de Herdeiros por
óbito de ZEFANIAS PECHISSO
NHARE, no estado de solteiro,
cuja última residência foi no
Bairro de Cambeve, distrito da
Manhiça, falecido às zero horas do
dia treze de Março de dois mil e
vinte e um, na via pública, distrito
da Manhiça, vítima de acidente
de transporte, sem ter deixado
testamento ou qualquer outra
disposição da sua última vontade.
Que deixou herdeiros sujeiros a
inventário obrigatório.
Que deixou como seus únicos e
universais herdeiros legitimários
suas filhas: Celeste Zefanias
Nhare, solteira, maior, natural de
Marracuene e residente no Bairro
Magoanine “C”, cidade de Maputo
e Julieta Zefanias Nhare, solteira,
maior, natural de Marracuene e
residente na cidade de Maputo.
Mais certifico que não deixou bens
sujeitos à inventário obrigatório.
Que na operada escritura, que
das relações que tiveram com o
falecido até à data da sua morte,
não existem outras pessoas que
segundo a lei prefiram ou com elas
possam concorrer à sua sucessão.
Está conforme

5002

República de Moçambique
Ministério da Saúde
Instituto de Ciências de Saúde de Maputo
Unidade Gestora executora das Aquisições (UGEA)

(Ilegível)

4983
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA
CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE SAÚDE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Ca
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Faz saber que, nesta Secção Comercial correm termos processuais uns Autos de Acção Declarativa
de Condenação sob Forma de Processo Comum
Ordinário, registados sob o nº 04/21/A, em que
é autora SELECTED SUPPLIES, LDA, com sede na
Av. União Africana, parcela nº 728/C, cidade da
Matola move contra o réu MÁRIO JOÃO DE SOUSA VARINDE, de nacionalidade moçambicana, residente no Bairro Central, Avenida Paulo Samuel
Khankhomba, nº 1086, cidade de Maputo, actualmente em parte incerta.
É desta forma citado o réu Mário João de Sousa
Varinde, representado, em parte incerta, para
no prazo legal de 20 (vinte) dias, contados finda a dilação de 20 (vinte) dias, contados da última publicação do presente anúncio, contestar,
querendo, os factos constantes da petição inicial,
sob pena de serem considerados confessados os
factos articulados pela autora, seguindo os autos
termos processuais à revelia, nos termos conjugados dos (artigos: 480, 483 e 484, nº 1 todos do CP
Civil), devendo com a contestação juntar cópia dos
Estatutos.
Mais, notifica-se o réu, para, dentro do mesmo
prazo, constituir advogado na área de jurisdição
deste Tribunal ou indicar domicílio no qual irá receber as notificações, sob pena de não serem efectuadas as notificações, considerando-se estas feitas logo que os respectivos autos derem entrada
no Cartório deste Tribunal, ficando sem nenhum
efeito qualquer oposição que vier a deduzir, atento ao disposto nos termos conjugados dos artigos
255, 60, nº 1 e 33, todos do diploma legal acima
indicado.

se

Concurso Limitado Nº5/CL/25A001652/INGC/2020

Te

ANÚNCIO

es

2

A Autoridade Competente

no

Av. Dr. Alberto Nkutumula, nº 309, 1º andar-CP 17, Tel.:
720223/720378, Fax: 720389-Matola
12ª Secção Comercial

Ac

Concurso Limitado Nº04/CL/25A001652/INGC/2020 Fornecimento de produtos alimentares

Maputo, Março de 2021

al

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

A Escrivã de Direito
Fátima Jethá

1

HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS POR ÓBITO
DE ZEFANIAS PECHISSO
NHARE

4927

Objecto do Concurso

ou

4997

Nº do Concurso

jo

Pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal
Judicial da Cidade de Maputo correm éditos de trinta
dias, citando a ré CARE- CORRETOR DE SEGUROS,
LIMITADA, com último domicílio conhecido no Bairro
da Sommerschield, Rua Dar-Es-Salam, nº 103, cidade
de Maputo, ora ausente em parte incerta, para no
prazo de 20 (vinte) dias, que começa a correr depois
de findo o dos éditos, tudo a contar da data da segunda
e última publicação deste anúncio no Jornal “Notícias”,
contestar, querendo, os Autos de Acção Declarativa
Ordinária nº 06/2021-P, que por esta Secção lhe
move a autora MEXTUR- MOÇAMBIQUE EXPRESSO
TURISMO E VIAGEM, LDA, pelos fundamentos
constantes da petição inicial, conforme os duplicados
que se encontram arquivados no Cartório desta
Secção à sua disposição, onde poderá levantar dentro
das horas normais de expediente, advertindo-se-lhe
de que a falta de contestação importa a confissão
dos factos articulados pela autora, para todos efeitos
legais.

Anúncio de Cancelamento

vo

ANÚNCIO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura outorgada no dia vinte e nove de
Abril de dois mil e vinte e um, lavrada de folhas oitenta e quatro a oitenta e cinco, do livro
de notas para escrituras diversas número trinta e nove “B”, da Terceira Conservatória
do Registo Civil com Funções Notariais, perante mim, Edma Helena Tchamo Madeira,
licenciada em Direito, Conservadora e Notária Superior, em exercício nesta Conservatória,
foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de Amândio Carlos
Mangoele, de sessenta e um anos de idade, natural de Manjacaze, no estado que era de
solteiro, com última residência habitual no bairro Vinte e Cinco de Junho, filho de filho
de Carlos Matias Mangoele e de Cecília Pita Munguambe, sem ter deixado testamento ou
qualquer outra disposição da sua última vontade.
Que o falecido deixou como únicos e universais herdeiros dos seus bens, seus filhos:
Ebenizario da Gracinda Amandio Mangoele, Eusteria da Gracinda Amandio
Mangoele e Eufragio da Gracinda Amandio Mangoele, solteiros, maiores, todos
naturais de Maputo, onde residem.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados herdeiro ou
com eles possam concorrer a esta sucessão. Que da herança fazem parte bens móveis e
imóveis.

or

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO E REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE
AMÂNDIO CARLOS MANGOELE

@
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com alínea d) do no 3 do artigo 33 conjugado com o no 2 do artigo 63 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março, comunica – se a adjudicação dos objectos
dos concursos baixo indicados:
Modalidade e Número do
Concurso

Nome do Concorrente

Lote

58D008161/CP/01/2021

IRS-Rambique Informática e Serralharia

Único

58D008161/CL/02/2021

Office Data Store, Lda

Único

58D008161/CC/24/2021
58D008161/CP/06/2021
58D008161/PD/28/2021

58D008161/CP/08/2021

Domingos Daniel – Sociedade Unipessoal
Limitada
Dstore Distribuition Company, Lda
New Expresso

Objecto do Concurso
Fornecimento de material de escritório e consumíveis informáticos no âmbito do
fundo do OE
Fornecimento de material de escritório e consumíveis informáticos no âmbito do
fundo do GAVI

Valor da Adjudicação
incluindo IVA
4.950.789,20
1.667.110,00

Único

Fornecimento de material de higiene e limpeza no âmbito do fundo do OE

4.705.180,00

Único
Único

Fornecimento de géneros alimentícios no âmbito do fundo do OE
Aluguer de viaturas para campanha de vacinação contra Covid-19
Contratação de serviços de catering e aluguer de salas para actividades de formação,
seminário, sonferências e reuniões no âmbito do fundo do OE
Contratação de serviços de catering e aluguer de salas para actividades de formação,
seminário, conferências e reuniões no âmbito do fundo do OE
Contratação de serviços de catering e aluguer de salas para actividades de formação,
seminário, conferências e reuniões no âmbito do fundo do OE

3.246.000,00
500.000,00

Hotel Paraíso Limitada

1

Bar Restaurante Aidinha

2

Complexo Restaurante Bar Churrasco

3

3.500.000,00
3.572.085,00
4.326.075,00

Sem mais de momento endereçamos as nossas cordiais saudações.
Nampula, aos 3 de Maio de 2021
A UGEA
(Ilegível)
194

-14 52

-14

4

-14 52

20,00

40 15 50,00

5

-14 52

20,00

40 15 30,00

6

-14 52

30,00

40 15 30,00

7

-14 52 30,00

40 15 20,00

8

-14 52 10,00

40 15 20,00

40 15

52

0,00

40

15 10,00

or

3

40 15 50,00

AVISO DO CONCURSO DE INGRESSO NO APARELHO DO ESTADO Nº02/SDEJTM/2021
Avisa-se que por terem reprovados devido a não por mais 15 dias, contados a partir da publicação
comparência às entrevistas 2 dos 4 candidatos deste aviso para o preenchimento de 2 vagas nesta
à Carreira de Docente N3, que submeteram carreira.
processos durante os 30 dias estipulados no aviso
Mabote, aos 29 de Abril de 2021
do Concurso de Ingresso Nº 01/SDEJTM/2021,
O Director do SDEJT
de 25 de Fevereiro, prolonga-se a submissão
Abílio Manuel Machado
de candidaturas apenas para esta carreira (DN3)
(Docente N2)

Maputo, aos 29/4/2021
O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

Longitude

10,00

0,00

@
no
vo
j

1

Latitude

-14 52

10,00

ou

Vértice
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE
GOVERNO DO DISTRITO DE MABOTE
SERVIÇO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA

na
l

AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que
nos termos do artigo 27 do Regulamento
da Lei de Minas em vigor, aprovado pelo
Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro
correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar
da segunda publicação no jornal “Notícias”,
chamando a quem se julgue com direito a
opor-se que seja atribuída a Licença de
Prospecção e Pesquisa número 10632L,
para Ouro e Minerais Associados, no
distrito de Monapo, na província de
Nampula, a favor da requerente CHAC,
LIMITADA, com as seguintes coordenadas
geográficas:
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Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia de Mabote, Vila de Mabote, Rua principal, Telefone +258-870200036, E-mail: sdejtmabote@yahoo.com
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CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE MILANGE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

vo

ANÚNCIO
O Meritíssimo Senhor Juiz-Presidente da Terceira Secção do
Tribunal Judicial da Cidade de Nampula

no

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSOS
Nos termos da alínea d), nº 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que os objectos dos concursos abaixo foram adjudicados aos concorrentes a seguir mencionados:

01/UGEA/CMVM/FORNEC/RP/2021

2

02/UGEA/CMVM/AQUIS/OP-RP/2021

3

03/UGEA/CMVM/FORNEC/RP/2021

4

04/UGEA/CMVM/FORNEC/RP/2021

5

05/UGEA/CMVM/MANUT/RP/2021

6
7

06/UGEA/CMVM/AQUIS/OP-RP/2021
07/UGEA/CMVM/AQUIS/RP/2021

Fornecimento de lanches para sessões da Assembleia e do
Conselho Municipal
Fornecimento de candeeiros de iluminação pública para
as ruas da autarquia
Contratação de 03 empresas para prestação de serviços de
recolha de resíduos sólidos na autarquia
Fornecimento de combustível e lubrificantes
Contratação de uma agência para manutenção e reparação
de veículos do Município
Abertura de um furo com bomba manual
Fornecimento de diverso material de funcionamento

//

t.m

1

e/

Objecto

Empreiteiro/
Artesão

Concurso Público

Desclassificada

Concurso Público

MS MOBILIÁRIO E
SERVIÇOS, LDA

Concurso Público

Deserto

Concurso Público

OLI PETROL

Concurso Público
Concurso Público
Concurso Público

Deserto
REI CONSTRUÇÕES
ELABO, LDA

Valor

1,480,050.00MT
Deserto
2,129,100,00MT
Deserto
322,150.50MT
1,108,867.50MT

Conselho Municipal da Vila de Milange
Telefone: 865753513 ou 865 916 416
e-mail: geral@municipiomilange.com

78
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Para constar lavrou-se o presente anúncio que será publicado em
duas edições seguidas.

Modalidade

Milange, aos 30 de Abril de 2021
Autoridade Competente
(Assinatura Ilegível)

ttp

É desta forma notificada, a requerente acima, para comparecer
no próximo dia 11 de Maio de 2021, pelas 12.00 horas, para
audiência do contraditório deferido nos termos do art. 381 b) do
CPC.

Nº de Concurso

s:

Faz saber que por esta Secção correm seus termos legais, uns Autos
de Providência Cautelar Nº 02/2021, pendentes nesta Secção
que é requerente ALSUD-AL SUFIAN TRADING, LDA, com NUIT nº
400109, com sede na Avenida Filipe Samuel Magaia, nº 941, R/C,
na cidade de Maputo, representada por Mohamad Al-Sufian Unus,
contactável pelo número 87-0140404, sem mais dados para sua
localização.

Or

O Escrivão de Direito
José Nelson Pinto Romão

am

Nampula, aos 28 de abril de 2021
O Juiz-Presidente
Dr. Tiago A. R. Mualeite
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
Av. Dr. Nkutumula, nº 309, 1º andar-CP 17, Tel.: 720223/720378, Fax: 720389-Matola
12ª Secção (Comercial)

ANÚNCIO PARA VENDA JUDICIAL DE IMÓVEL
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Faz saber que, nesta Secção correm termos processuais de Acção Executiva para Pagamento de
Quantia Certa, registada sob o nº 59/19A, em que é exequente BIM- BANCO INTERNACIONAL
DE MOÇAMBIQUE, SA, move contra os executados: TRANSPORTES NAIENE, LDA, FLÁVIO
SANTOS NAIENE e MARIA DA GRAÇA SIMÃO, foi designado o dia treze do mês de Maio de
dois mil e vinte e um, pelas nove horas e trinta minutos, para a abertura de propostas, a serem
apresentadas no Cartório deste Tribunal em carta fechada, até trinta minutos antes da hora
marcada, para a venda do bem abaixo indicado, em primeira praça, pelo preço mínimo de 11 851
171,66MT (onze milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, cento e setenta e um meticais e
sessenta e seis centavos).
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Verba única
Imóvel
Um prédio inscrito sob o número dois mil oitocentos e setenta, a folhas quarenta e duas do livro
G barra cinco a favor de FLÁVIO DOS SANTOS NAIENE, casado com Maria da Graça Simão, sob
o regime de comunhão de bens adquiridos.
Sobre o imóvel em questão foi constituída uma hipoteca provisória por natureza inscrita sob
o número trezentos e quarenta e seis, a folhas vinte e três verso e seguintes do Livro C barra
quatro, a favor do exequente BIM-Banco Internacional de Moçambique, SA, com sede na Rua
dos Desportistas, número oitocentos e setenta e três barra oitocentos e setenta e nove, Central
“C”, em Maputo.
O imóvel poderá ser examinado na província de Maputo, Bairro Djuba, posto administrativo de
Boane, Município da Vila de Boane, nos dias úteis, das sete horas e trinta minutos, às quinze horas
e trinta minutos (horas normais de expediente).
Ficando o fiel depositário obrigado a mostrar o imóvel que se pretende examinar, nos termos do
artigo 891 do CPC.
Mais faz-se saber aos titulares de direito de preferência da venda e da data e horas descritas.

Ac

Matola, aos vinte e sete dias do mês de Abril de dois mil e vinte e um
Verifiquei
O Juiz de Direito
Domingos Samuel

4093

A Escrivã de Direito
Fátima Faquirá Jethá

SN GRÁFICA

4039

BAIXE JÁ!

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE
NACIONAL E INTERNACIONAL

EM PRIMEIRA MÃO
Termos e condições aplicavéis

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E APP STORE

INOVAÇÃO

EFICIÊNCIA

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES
EM TODAS AS PROVÍNCIAS

RAPIDEZ

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

RUA DE SOFALA NO 437- MATOLA ‘’F’’
+258 84 9104309
+258 84 7625486
Email: comercial.graﬁca@snoticias.co.mz

PUBLICIDADE

Terça-feira, 4 de Maio de 2021
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Organizações da Sociedade Civil recomendam o governo
a facilitar o acesso à senha mineira
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vai poder sustentar sua família. Isto não cabe
na cabeça da população, sobretudo com a falta
de alfabetização o que torna o processo de
preenchimento de formulários ainda mais difícil.
Portanto, é preciso simplificar”, justificou Borges
Chivambo, intervindo em representação da CTV.
A solução proposta por Chivambo é que o processo
de aquisição da senha mineira aconteça ao nível
do distrito, e que seja o Governo distrital a enviar
a documentação para o Governo provincial e os
funcionários devem ter a missão de preencher
os formulários. Chivambo, também, advertiu que
a lei não indica de forma taxativa como a pessoa

ttp
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defendeu Justo Calvo, Director da medicusmundi.
No evento, um estudo que foi apresentado alertou
que a população está explorar as minas de ouro
em Cabo Delgado, de forma ilegal por conta da
ignorância pelo que os sectores como da saúde e
educação precisam de apostar em programas de
formação e capacitação sobre a matéria ao nível
das comunidades.
“As comunidades não entendem como é que não
podem explorar um recurso que está à porta
da sua casa. E que para explorar é preciso tirar
dois mil meticais e aguardar um longo processo
burocrático, quando na verdade se for lá explorar

Maputo, 30 de Abril de 2021
4500
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Cidade de Maputo, 28 de Abril de 2021 – Um
estudo apresentado hoje (28/04), na cidade de
Maputo, e que foi promovido pela medicusmundi
e Centro Terra Viva (CTV), recomendou o
Governo moçambicano a facilitar a designação de
mais áreas para a prática da actividade mineira
artesanal de pequena escala, e o acesso à senha
mineira a fim de criar condições para dignificar o
praticante da mineração artesanal.
A senha mineira é um documento que permite o
mineiro artesanal poder realizar a sua actividade
de forma legal. Aliás, é considerado o coração da
mineração artesanal e de pequena escala. Segundo
o estudo, a facilitação do acesso a senha deve
ser acompanhada de acções de sensibilização
das comunidades para auto-organização da
actividade de garimpo. Deixar os mineiros a
trabalharem ilegalmente coloca cerca de 100 mil
pessoas no país, arriscando sua saúde na busca
do sustento para garantir sua sobrevivência, pois
por conta da baixa alfabetização não têm noção
do perigo da actividade mineira quando mal feita.
“Estamos a falar de mais de 12 mil pessoas em
Cabo Delgado, e mais de 100 mil no país que
vivem da mineração artesanal. É muita gente que
depende desta actividade. E elas têm direitos a
vários níveis por serem respeitados, sobretudo a
vida. E para que esses direitos sejam respeitados,
é necessário encoraja-los a trabalharem de
forma legal. Eles continuando a trabalhar na
informalidade não tem como garantir esses
direitos, daí que é preciso criar estas facilidades”,

deve provar que tem capacidades técnicas e
financeiras para executar a actividade mineira o
que dificulta o acesso à licença.
Durante o encontro, a medicusmundi apresentou
o resultado de dois projectos que implementou
em Cabo Delgado, com vista a contribuir para a
dignificar os mineiros artesanais e de pequena
escala. Através da actividade nos distritos de
Montepuez, Namuno, e Ancuabe, vários mineiros
foram organizados em cinco associações o
que facilitou a sensibilização para o abandono
considerável de utilização de métodos que
perigam a saúde e a vida dos praticantes da
mineração artesanal e de pequena escala
naqueles três distritos.
“Ainda há grupos de mineiros a utilizarem o
mercúrio na actividade mineira, o que periga
a saúde, porque é tóxico. Mas isso tem a ver
também com a existência de circuitos informais
de venda de mercúrio, e a mudança desse
método pode resultar na perda do mercado
para os negociantes do mercúrio o que cria uma
certa resistência. Mas os grupos abrangidos
pelo projecto já viram claramente que o método
alternativo que apresentamos por meio deste
programa é deveras melhor e aderiu”, assegurou
Renato Uane, técnico ambiental da CTV.
O Encontro das Organizações da Sociedade Civil
é uma iniciativa da medicusmundi e do Centro
Terra Viva no âmbito da implementação do
Projecto: Mineração Artesanal Direitos Cumturais
e Ambientais em Cabo Delgado, financiado pela
União Europeia e Generalitat Valenciana.
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medicusmundi e Centro Terra Viva realizam Fórum Nacional de
Mineração Artesanal em Maputo
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Cidade de Maputo, 29 de Abril de 2021 – Decorreu ontem (29), na Cidade de Maputo o Fórum Nacional de Mineração Artesanal. O evento
teve como objectivos; Despertar interesse dos
diferentes actores e sectores sobre a mineração
artesanal e seus impactos para o ambiente e a
saúde; Chamar a atenção para o papel e a responsabilidade de cada actor e sector no processo de dignificação da actividade mineira artesanal; Difundir as acções desenvolvidas pelos
projectos em execução pela parceria medicusmundi e Centro Terra Viva (CTV), para a dignificação da actividade económica; Advogar para a
revisão do quadro legal da mineração artesanal
ajustado a conjuntura sócio económica actual.
O Fórum contou com a participação da União
Europeia, organizações da sociedade civil como
Sekelekani, e Fórum Mulher, Direcção Nacional
de Ambiente, Ministério da Saúde, Académicos
para além da Direcção provincial de Infra-estrutura de Cabo Delgado. Em respostas as revindicações que dão corpo a necessidade de facilitar
o acesso à senha mineira, o Director Provincial
de Intra-estruturas garantiu que o governo vai
simplificar os caminhos para obtenção daquele
documento que permite os mineiros artesanais
desenvolverem as suas actividades de forma legal. Rosse, também, partilhou que o Executivo
vai abrir um complexo piloto para processar os
recursos da actividade mineira artesanal.
Sobre a cadeia de valor, os mineiros de Cabo Delgado que estão a participar do evento na Cidade
de Maputo, Jorge Domingos e Esperança Gulube, elogiaram a intervenção da medicusmundi e

le

Escrito por: medicusmundi

CTV destacando que melhorou em grande medida as suas condições de trabalho, e pediram que
os próximos projectos a serem implementados
no sector mineiro artesanal tenham enfoque no
mercado, melhorando as condições de venda.
Durante o debate sobre a visão da sociedade civil a respeito do futuro da mineração artesanal
em Moçambique, o Director da Sekelekani – Organização da Sociedade Civil, Tomás Vieira Mário, advertiu que é necessário tirar os estereótipos e o estigma que caiem sobre os praticantes
daquela actividade. Disse, também, que o futuro
depende da distribuição dos papéis.
“A mensagem que se transmite da mineração ar-

tesanal é que ela só trás problemas contra mulheres, crianças, e o ambiente. Mas não é bem
assim, a mineração artesanal é geradora de renda para muitas famílias, e vai trazer grandes benefícios quando for praticada de modo estruturado”, introduziu o responsável pela Sekelekani.
“Precisamos distribuir os papéis: a sociedade
civil fica responsável pela advocacia e formação;
o sector privado responsabiliza-se pela estruturação e rentabilização da mineração artesanal;
e o Governo posiciona-se como facilitador, tornando os processos de legalização simples e de
fácil acesso ao nível local”, recomendou Tomás
Vieira Mário.

Ainda sobre o futuro da mineração artesanal
em Cabo Delgado, o CTV apresentou durante o
evento um programa que responde as necessidades da cadeia de valor e formação. De acordo
com a oficial de género e mudanças climáticas
da CTV, Berta Rafael, o projecto vai fomentar a
transformação das associações de mineiros em
empresas comunitárias, para além de promover
negócios comunitários e estabelecer diversos
acordos de parcerias. O objectivo é tornar os
mineiros artesanais, que são o grupo alvo do
programa (Montepuez, Namuno, e Ancuabe),
em pequenos empreendedores.
A respeito do projecto “Mineração Artesanal:
Direitos Ambientais e Culturais, em Cabo Delgado”, o representante da União Europeia em
Moçambique, Piergiogio Calistri, reconheceu
que o trabalho feito por meio desta intervenção
da medicusmundi trouxe ganhos consideráveis
e garantiu que a União Europeia está aberta a
financiar outras e novas ideias para o sector mineiro.
O director da medicusmundi, Justo Calvo, disse
no fim do fórum que foram quatro anos de compromisso e aprendizagem com o projecto “Mineração Artesanal: Direitos Ambientais e Culturais, em Cabo Delgado”. Calvo reforçou a ideia
de que o mineiro artesanal e de pequena escala
merece respeito e dignidade.
O Fórum Nacional de Mineração é uma iniciativa da medicusmundi e do Centro Terra Viva no
âmbito da implementação do Projecto: Mineração Artesanal Direitos Cumturais e Ambientais
em Cabo Delgado, financiado pela União Europeia e Generalitat Valenciana.
Maputo, 30 de Abril de 2021
4500
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Tabela de Comissões e Encargos
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Data de entrada em vigor: 19/05/2021
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O Preçário Simpliﬁcado do FNB Moçambique S.A., apresenta o conjunto de informação relativa às Comissões
e Encargos de parte dos serviços ﬁnanceiros constantes do Preçário Completo, disponibilizado ao público.
O Preçário Simpliﬁcado não substitui o Preçário Completo. Para a consulta da totalidade das Comissões e
Encargos praticados pela Instituição deve consultar o Preçário Completo.
O Preçário Simpliﬁcado pode ser consultado nos balcões e locais de atendimento ao público do FNB
Moçambique , S.A., e em www.fnb.co.mz.
Preçário elaborado em cumprimento do Aviso 13/GMB/2017, de 8 de Junho, com as alterações
introduzidas pelo Aviso 19/GBM/2017, de 11 de Dezembro.
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PREÇÁRIO SIMPLIFICADO
em vigor a partir de 19 de Maio de 2021

Código

Designação

Balcão

ATM

INTERNET

Celular

2.1.3.2

Inactividade de conta1

Grátis

-

-

2.1.6.2

Consultas de saldo

100.00

Grátis

Grátis

2.1.8.3/4

Emissão do extracto

295.00

-

Grátis

2

B) CONTA POUPANÇA
Inactividade da Conta

-

-

-

Consulta de Saldo

100.00

-

Grátis

2.2.8.2/4

Emissão de Extrato2

295.00

-

Grátis

C) DEPÓSITOS E LEVANTAMENTOS NO BALCÃO
3.2.1.1

Levantamento de MN com cheque normal

Grátis

-

3.2.1.2

Levantamento de MN com cheque avulso

450.00

-

3.3.2

Emissão de 2ª via de documento justificativo de débito ou crédito

120.00

-

Designação

Smart

Smart Gold

Gold
-

Grátis

-

600.00

-

4.2.2

Anuidade

499.00

550.00

Código

Designação

Gold

Primeira emissão normal

-

Urgente

1,250.00
39%

Código

Designação

Balcão

H) ATM
Levantamento de numerário em ATM no país

-

Levantamento de numerário em ATM no estrangeiro

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Platinum

Limited Edition

Signature

-

Grátis

-

600.00

800.00

1,150.00

1,150.00

4,500.00

Limited Edition

Signature

Gold Negócios

200.00

-

200.00

200.00

600.00

-

600.00

600.00

2,500.00

4,500.00

7,500.00

2,500.00

39%

39%

37%

39%

ATM

INTERNET

Celular
Conta à Ordem

Conta Móvel

Grátis

-

-

-

300.00

-

-

-

5.2.3

Consulta de saldo com impressão, no país

-

Grátis

-

-

-

5.2.4

Consulta de saldo com impressão, no estrangeiro

-

8.00

-

-

-

5.4.2

Impressão de NIB/IBAN

-

8.00

-

-

-

5.7.2

Alteração de PIN
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5.1.2
5.1.3

-

Grátis
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Anuidade
Taxa de juro anual

//

4.3.3
4.3.6

-

600.00

e/

4.3.1
4.3.2

-

-

Platinum

F) CARTÃO DE CRÉDITO PERSONALIZADO

-

-

vo

Primeira emissão normal
Urgente
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4.2.1.1
4.2.1.3

-

-
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Código
E) CARTÃO DE DÉBITO PERSONALIZADO
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2.2.3.2
2.2.6.2

Conta Móvel

ou

A) CONTA CORRENTE

Conta à Ordem

-

Grátis

-

-

-

Fornecimento de 10 cheques
Fornecimento de 20 cheques

7.1.3

Fornecimento de 100 cheques

7.5.1.1

Devolução de cheques ao beneficiário

7.5.2.2

Devolução de cheques OIC por insuficiência de provisão

7.5.2.3

Devolução de cheques OIC por motivos técnicos

Designação

gr

Código

8.1.1.3

Intrabancária entre contas de titulares diferentes
Intrabancária via ATM
Interbancária entre contas de titulares diferentes
Interbancária via ATM

Te

8.1.2.2
8.1.2.3
K) TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS

Transferência Telegráfica/SWIFT enviado

no

8.2.1.1

le

J) TRANSFERÊNCIAS NACIONAIS
8.1.1.4

am

7.1.1
7.1.2

8.2.2.1.1

Transferência Telegráfica/SWIFT recebido - Cliente do Banco

8.2.2.2.1

Transferência Telegráfica/SWIFT recebido - Cliente OIC

L) DÉBITOS DIRECTOS, INSTRUÇÕES PERMANENTES

Pagamento de serviços a terceiros

al

9.1.2

-

-

-

-

-

700.00

-

614.00

-

-

2,650.00

-

2,350.00

-

-

Grátis

-

-

-

-

:h

I) CHEQUES

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Balcão

ATM

INTERNET

150.00

80.00

20.00

-

-

-

-

-

-

-

520.00

100.00

80.00

-

-

-

-

-

-

-

0.25% (min 2,000.00 max
18,750.00)

-

-

-

-

Celular
Conta à Ordem

Conta Móvel

520.00

-

-

-

-

3,400.00

-

-

-

-

-

8.00

-

8.00

8.00

Instrução permanente para contas FNB

160.00

-

20.00

-

-

Instrução permanente para Contas OIC

520.00

-

100.00

-

-

9.3.2

Emissão de segunda via de documento justificativo de débito ou crédito

150.00

-

-

-

-

1% (Min 700.00 e max.
5,000.00)

-

-

-

-

PLRSF + 12.5% 3

-

-

-

-

Ca
n

9.2.2
9.2.3
M) CRÉDITOS RENDAS

Constituição de serviço e Organização de Processo

10.1.4.1/2

Taxa de juro anual

N) CRÉDITO A HABITAÇÃO
10.1.1/10.1.2

ss
o

10.1.3

Simulação de crédito e informação pré-contratual sobre as condições aprovadas

10.1.3

Constituição de serviço e Organização de Processo

O) INTERNET BANKING
11.1

Taxa de juro anual

no

10.1.4.1/10.1.4.2

Subscrição do serviço

Taxa mensal

se

11.2

4

Código

Designação

Grátis

-

-

-

-

1% (min 10,000.00)

-

-

-

-

PLRSF + 12.5% 3

-

-

-

-

Grátis

-

-

-

-

-

-

250.00

-

-

Balcão

ATM

INTERNET

3,800.00

-

0,50% (min. 6,750.00 max.
18,750.00)

-

Celular
Conta à Ordem

Conta Móvel

-

-

-

-

-

-

es

Q) Remessas de Importação

Constituição de serviço

13.2.2

Pagamento de remessa documentárias

Ac

13.2.1

FNB Moçambique, S.A., | www.fnb.co.mz | Linha de apoio ao Cliente: +258 21 355 999
Os preços apresentados excluem o Imposto do Selo. Todas as comissões devem ser acrescidas de 2% sobre o valor da comissão, excepto para a comissão de emissão de livro de cheques onde o Imposto do Selo é de 0.50MT por cada cheque.
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PREÇÁRIO SIMPLIFICADO
em vigor a partir de 19 de Maio de 2021

Código

Designação

Balcão

ATM

Celular

INTERNET

Conta à Ordem

R) REMESSAS DE EXPORTAÇÃO
13.1.1

Constituição de serviço

13.1.2

Pagamento de remessa documentárias

13,875.00

-

-

0,125% (min. 2,500.00)

-

-

14.1.1

Constituição de serviço

0,75% (min. 8,500.00)

-

-

14.1.1.1

Clientes do Banco com 100% cobertura líquida

0,75% (min. 8,500.00)

-

-

14.1.1.2

Clientes OIC com 100% cobertura líquida

-

-

-

T) CRÉDITOS DOCUMENTÁRIOS DE EXPORTAÇÃO
Constituição de serviço Clientes do Banco

9,250.00

-

Constituição de serviço Clientes de OIC

8,500.00

-

15.1.1.1

Constituição de serviço com 100% de cobertura .liquida

4,500.00

-

15.1.1.2

Constituição de serviço com cobertura liquida

4,500.00

-

U) GARANTIAS BANCÁRIAS NACIONAIS

4,500.00

-

15.2.1.2

Garantias bancárias recebidas

-

-

W) OUTROS
16.1

Carta Abonatoria/Idoneidade

1,335.00

-

16.2

Declaração de capacidade financeira

1,335.00

-

SERVIÇOS FINANCEIROS GRATUITOS
Abertura de conta bancária ou constituição de depósito bancário

(ii)

Manutenção da conta bancária

(iii)

Inactividade da conta bancária por um período de 12 meses
Inobservância de saldo mínimo em contas de depósito á ordem

(v)

Fornecimento de um extracto de conta de depósito uma vez por mês, referente aos últimos trinta dias, contados da data de solicitação

(vi)

Encerramento da conta bancária

(vii)

Consulta de saldo, duas vezes por mês, no balcão

(viii)

Consulta de movimentos, duas vezes por mês, no balcão
Depósito de numerário, em moeda nacional e estrangeira

(ii)

Depósito de cheque, em moeda nacional e moeda estrangeira

(iii)

Levantamento de numerário, em moeda nacional no balcão

Relativamente a operações efectuadas em ATM, internet banking, mobile banking, POS e demais canais electrónicos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Consulta de saldos sem impressão

(ii)

Consulta de NIB ou IBAN sem impressão

(iii)

Consulta de extractos, mini-extractos e movimentos sem impressão em ATM e POS

am

(i)

Primeiras duas impressões, por mês, do saldo em ATM e POS

(v)

Primeiras duas impressões, por mês, de movimentos em ATM

(vi)

Primeiras duas impressões, por mês, de extractos e mini-extractos em ATM e POS

(vii)

Primeiros dois levantamentos, por mês, em ATM

(viii)

Primeiras duas alterações de PIN por mês

le

gr

(iv)

Relativamente ao POS e outros meios electrónicos

-

:h

Relativamente a cartões bancários
Alerta por mensagens, dentro do país

-

ttp

(i)

(ii)

-

s:

Relativamente a depósitos e levantamentos

Primeira emissão normal de cartão de débito

-

//

(iv)

(i)

-

t.m

(i)

-

e/

Relativamente a Conta de Depósitos

vo

Garantias bancárias emitidas

no

15.2.1.1

-

-

-

jo

V) GARANTIAS BANCÁRIAS INTERNACIONAIS

Conta Móvel

-

rn
al

14.2.1.1
14.2.1.2

ou

S) CRÉDITOS DOCUMENTÁRIOS DE IMPORTAÇÃO

(i)

19

PUBLICIDADE

Terça-feira, 4 de Maio de 2021

Utilização de cartão bancário no pagamento de bens e serviços

Te

Relativamente a cheques

Levantamento de moeda nacional com cheque normal no balcão da agência bancária

(ii)

Devolução ao beneficiário, de cheque que não reúna as condições para o seu pagamento

(iii)

Cancelamento ou revogação do cheque

Relativamente a transferências entre contas da mesma instituição

no

(i)

(i)

Realização de duas transferências, por mês, em balcão e em ATM

(ii)

Realização de uma transferência por dia, por meio de canais electrónicos, independentemente do canal utilizado

Relativamente a débitos directos e instruções permanentes

Pedido ou autorização para realização de débitos directos ou instruções permanentes

Relativamente a Moeda Electrónica

al

(i)

Abertura de conta

(ii)

Emissão de moeda electrónica

(iii)

Alteração de PIN

(iv)

Manutenção da conta

(v)

Encerramento da conta

(vi)

Consulta de saldo uma vez ao dia

ss
o

Ca
n

(i)

(vii)

Inactividade da conta quando esta apresenta saldo inferior a 20MT por um período até 6 meses

Relativamente a Operações de Crédito
(i)

Simulação de crédito
Informação pré-contratual sobre as condições aprovadas

no

(ii)
Notas

Ac

es

se

• Preçário elaborado em cumprimento do Aviso nº 13/GBM/2017, de 08 de Junho, com as alterações introduzidas pelo Aviso nº 19/GBM/2017, de 11 de Dezembro.
• O Preçário Simplificado não substitui o Preçário Completo. Para consulta da totalidade das comissões e encargos praticados deve consultar o Preçário Completo.
• O Preçário Completo pode ser consultado nos balcões e locais de atendimento ao público e na página de internet www.fnb.co.mz
“1
Cobrável após 12 meses de inactividade (comissão mensal).
2
Extrato referente ao período de 0 a 3 meses (particulares) e diário (empresas).
3
Spread máximo aplicável.
4
Aplicável apenas para Clientes Empresas.
PLRSF - Prime Leanding Rate Sistema Financeiro

FNB Moçambique, S.A., | www.fnb.co.mz | Linha de apoio ao Cliente: +258 21 355 999
Os preços apresentados excluem o Imposto do Selo. Todas as comissões devem ser acrescidas de 2% sobre o valor da comissão, excepto para a comissão de emissão de livro de cheques onde o Imposto do Selo é de 0.50MT por cada cheque.
FNB Moçambique, S.A., - subsidiária do grupo FirstRand, a maior instituição ﬁnanceira em África, por capitalização bolsista.
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Terça-feira, 4 de Maio de 2021

e/

no

Somos o seu parceiro bancário em África

ttp

s:

//

t.m

Proteja o seu negócio nas transacções comerciais internacionais
com soluções de ﬁnanciamento e instrumentos ﬁnanceiros que
respondem às suas necessidades especíﬁcas de importação
e exportação, incluindo garantias, créditos documentários
e cartas de crédito

es

se

no

ss
o

Ca
n

al

no

Te

le

gr

am

:h

Para mais informações consulte www.fnbcib.com

2020 - 2021

Ac

Most Valuable

Banking Brand
in South Africa
* Brand Finance® Global 500
Banking report

Subsidiária do Grupo FirstRand, a maior instituição ﬁnanceira em África, por capitalização bolsista.

jo

vo

Importe e exporte
com toda a confiança

rn
al

ou

Corporate e Banca de Investimento

na
l
or

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DO ALGODÃO E OLEAGINOSAS DE MOÇAMBIQUE

Nos termos 42 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a V.Excia que o Instituto do Algodão e
Oleaginosas de Moçambique cancelou os concursos abaixo indicados, que haviam sido lançados no dia 17 de Julho de 2020.
Objecto
Fornecimento
de
combustível lubrificante

Valor
1.500.000,00

35A001651/
CP/N.07/2020
35A001651/
CP/N.04/2020
35A001651/
CP/N.14/2020

Motivo de cancelamento
Previsto nº 1 do artigo 61 do Decreto 5/2016 8 de Março

Concurso
Público
Concurso
Público
Concurso
Público

Serviço de segurança

@
no
vo
j

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO DE CONCURSOS

Nº do Concurso
Modalidade
3 5 A 0 0 1 6 5 1 / Concurso
CP/N.03/2020
Público

21

PUBLICIDADE

Terça-feira, 4 de Maio de 2021

Serviço de manutenção e
reparação de viatura
Serviço de manutenção e
reparação de edifício

Maputo, Fevereiro 2020

1.600.000,00

1.800.000,00

Previsto nº 1 do artigo 61 do Decreto 5/2016 8 de Março
Previsto nº 1 do artigo 61 do Decreto 5/2016 8 de Março
Previsto nº 1 do artigo 61 do Decreto 5/2016 8 de Março

4461

rn
al

ou

Telef. 258 – 21 – 431015/6, Fax 258 – 21 430679, E-mail: iampab@zebra.uem.mz, C.P. 806
Av. Eduardo Mondlane Nº. 2221, 1º Andar, Maputo

1.200.000,00

Beira Agricultural Growth Corridor

jo

Reabilitação do Sistema de Regadio de Tsetsera,
Distrito de Sussundenga, Província de Manica

no

vo

Beira Agricultural Growth Corridor pretende contratar
serviços de empreitada para Reabilitação de Sistema de
Rega de Tsetsera, Distrito de Sussundenga, Província
de Manica.

t.m

e/

Os trabalhos a serem executados no âmbito desta
empreitada compreendem a execução de trabalhos
mecânicos e instalação de tubagem incluindo o
fornecimento, montagem, testagem até a entrega
definitiva do sistema de irrigação.

ttp

s:

//

As empresas elegíveis podem solicitar por via email
corridor@beiracorridor.org ou
partnerships.corridor@gmail.com os documentos
do concurso (Caderno de Encargos).

:h

A visita ao local de execução das obras é de caracter
obrigatório.

gr

5017

Te

le

4503

am

As propostas devem ser entregues até às 16.00 horas
locais do dia 17 de Maio de 2021 nos escritório da BAGC
na província de Manica, sito no Bairro 4, de fronte ao
Hotel Manica Executive, cidade de Chimoio ou Avenida
Olof Palme, No 720 R/C, Maputo.

Está conforme
Maputo, aos 28 de Abril de 2021

ss
o

A Notária Técnica
(Ilegível)

5008

no

se

ADITAMENTO DE EXTRACTO DE PUBLICAÇÃO DA
HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE LUÍS MANUEL
BANDEIRA MARQUES VALENTE

Ac

es

Em aditamento do extracto publicado no dia seis de Abril de dois mil e vinte e um, exarada de
folhas cinquenta e sete verso a folhas cinquenta e nove, do livro de notas para escrituras diversas número oitocentos e setenta e seis, traço “D”, do Terceiro Cartório Notarial, perante André
Carlos Nicolau, licenciado em Direito, Conservador e Notário Superior, em exercício no referido
Cartório, por óbito de Luís Manuel Bandeira Marques Valente, e por ter sido impugnado para
se acrescentar os dois herdeiros passando a constar que foram declarados como únicos e universais herdeiros de todos os seus bens e direitos, seus filhos: Anabela dos Santos Marques
Valente, Luís Manuel dos Santos Marques Valente, Teresa Sofia de Magalhães Marques Valente, solteiros, naturais de Portugal, onde residem e Luís Manuel Buduia Marques Valente,
menor de idade, natural de Maputo, onde reside.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados herdeiros ou com
eles possam concorrer à sua sucessão.
Está conforme
Maputo, aos 30 de Abril de 2021

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS DEDICA DIARIAMENTE
UMA PÁGINA À CIDADE DA BEIRA

CONCURSO PÚBLICO N.º 47A000141/CP/31/2020

Contratação dum operador para a prestação de serviços de Gestão, Operação e Manutenção incluindo o desenvolvimento de um Estudo-Piloto de gestão por escala dos
Sistemas de Abastecimento de Água do posto administrativo de Zitundo e da localidade de Ponta de Ouro, no distrito de Matutuíne e do Bairro 25 de Junho no posto
administrativo de Ressano Garcia, distrito de Moamba, na Província de Maputo, em Regime de Concessão

1. No âmbito da melhoria das condições de vida das populações através do aumento
da cobertura de abastecimento de água, o Ministério das Obras Públicas, Habitação e
Recursos Hídricos através da Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento
implementou o PRAVIDA - Programa Água para a Vida em todas províncias do país.

2. Na província de Maputo, foram construídos os sistemas de abastecimento de água de
Zitundo, Ponta de Ouro e Muchocolote no distrito de Matutuíne, Sistema do Bairro 25 de
Junho do posto administrativo de Ressano Garcia e Corrumane, no distrito de Moamba.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
DEPARTAMENTO DE REGISTO E NOTARIADO
3.º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, n.º 1472 – 1.º andar

A Notária
(Ilegível)

República de Moçambique
Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos
DIRECÇÃO NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO
Departamento de Aquisições

Ca
n

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e dois de Abril de dois mil e
vinte e um, exarada de folhas oitenta e quatro a oitenta e seis, do livro de notas para escrituras
diversas número trezentos e cinquenta e seis, traço “B”, do Segundo Cartório Notarial de Maputo,
perante mim, DANILO MOMADE BAY, Conservador e Notário Superior em exercício no referido
Cartório, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de NITIN NAUTAMLAL, de sessenta e dois anos de idade, no estado de casado sob o regime de comunhão geral
de bens com Nayana Nitin Nautamlal, com última residência habitual no Bairro da cidade de
Xai-Xai, filho de Nautamlal Tulcidas e de Muktaben.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade, tendo
deixado como únicos e universais herdeiros de todos seus bens, sua esposa Nayana Nitin Nautamlal, que ocupa simultaneamente a posição de meeira e seus filhos: Parth Nitin Tulcidas,
solteiro, maior, natural de Maputo e Pria Nitin Nautamlal, solteira, maior, natural de Lisboa.
Que segundo a lei não há quem com eles possa concorrer a esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias.

al

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO
DE NITIN NAUTAMLAL

no

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA CIDADE DE MAPUTO
DIRECÇÃO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS DA CIDADE
DEPARTAMENTO DOS REGISTOS E NOTARIADO
2.º CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

5009

3. Com vista a garantir a sustentabilidade dos sistemas acima referidos, a Direcção Nacional
de Abastecimento de Água e Saneamento pretende contratar um operador em regime de
concessão para a prestação de serviços de operação e manutenção que inclui estudo-piloto
e definição de ferramentas para o melhoramento da eficiência dos sistemas no que diz
respeito ao consumo energético, gestão de perdas, modelo tarifário e de facturação mista
(manual e dispositivos electrónicos).
4. A prestação dos serviços incluem, entre outras actividades, a operação e manutenção
preventiva e correctiva dos sistemas, monitoramento da qualidade das águas bruta e tratada.
Igualmente é responsabilidade do operador fazer a expansão dos sistemas para o aumento
da cobertura e o desenvolvimento temporal dos níveis de serviço nos sistemas.
5. Os Sistemas de Abastecimento de Águas do posto administrativo de Zitundo, da localidade
de Ponta de Ouro e Muchocolote no distrito de Matutuíne, do Bairro 25 de Junho no posto
administrativo de Ressano Garcia e Corrumane, distrito de Moamba todos na província
de Maputo, foram projectados para um horizonte de 20 anos, a partir do ano 2021 o que
significa que o projecto cobre o período 2021-2040.
6. A partir da entrada em funcionamento dos sistemas, estes poderão abastecer em média,
uma população estimada em 5000 habitantes mas com a perspectiva de abastecer cerca
de 9000 habitantes no ano 2040, para o qual foi projectado em diferentes níveis de serviço.
7. Neste contexto, o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos através

da Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento, convida todas empresas
especilalizadas e interessadas na prestação de serviços de Gestão, Operação e Manutenção
dos Sistemas de Abastecimento de Água do posto administrativo de Zitundo, da localidade
de Ponta de Ouro e Bairro de Muchocolote, no distrito de Matutuíne, Bairro 25 de Junho no
posto administrativo de Ressano Garcia e Corrumane, distrito de Moamba, na província de
Maputo, em regime de Concessão, para apresentarem propostas fechadas e seladas.
8. Os concorrentes poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou
adquirí-los no endereço indicado no número 10 deste anúncio, mediante o pagamento não
reembolsável de 1000,00MT.
9. O período de validade das propostas é de 120 dias.
10. As propostas deverão ser entregues até às 11.00 horas do dia 24 de Maio de 2021, data
em que as mesmas serão abertas em sessão pública pelas 11.15 horas no endereço
abaixo indicado, na presença dos concorrentes que desejarem participar.
Departamento de Aquisições
Edifício da Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento
Rua da Imprensa, talhão 162, 2.º andar
Maputo - Moçambique.
11. As propostas deverão ser acompanhadas duma garantia provisória no valor de
200.000,00MT, válida pelo prazo de 120 dias.
12. O anúncio de posicionamento será feito no dia 3 de Junho de 2021 pelas 11.00 horas,
no local e endereço acima indicados.
13. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo
Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.
Maputo, aos 4 de Maio de 2021
O Departamento de Aquisições
5012
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO
Rua João Carlos Raposo Beirão, n.º 345, R/C

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA
GOVERNO DO DISTRITO DE MUECATE
SERVIÇO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE PEDRO CHAVES DOS SANTOS
nacionalidade moçambicana e como únicas e universais herdeiras da quota
disponível de todos seus bens, sua esposa acima identificada e suas filhas,
nomeadamente: Marcela de Paula Chaves Santos Carvalho, casada com
Daniel Sá de Carvalho, sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de São
Paulo, de nacionalidade brasileira, de cinquenta e um anos de idade, residente
no estado da Cachoeira Itaipava, Rio de Janeiro, Brasil e Maísa Nunes Chaves,
solteira, maior, de trinta e dois anos de idade, natural de Maputo, onde reside, de
nacionalidade moçambicana.
Que não deixou outras pessoas que por lei com elas possam concorrer à sucessão
da herança e que dela fazem parte bens móveis e imóveis.

4990
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Está Conforme
Maputo, aos 30 de Abril de 2021
O Conservador e Notário Técnico
(Ilegível)

UGEA-UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação

Assunto: Concurso por Cotação nº01/SDEJTM/UGEA/FASE/2021, Fornecimento de Material de Escritório
De acordo com a alínea d) do nº 3 do artigo 33 conjugado com o nº1 do artigo 63 do Regulamento de Contratação
de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto
nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que para o fornecimento de Material do Escritório foi adjudicado ao seguinte
fornecedor Grupo de Empresa MASHA-ALLAH (GEM) no valor de 280.490,00MT (duzentos e oitenta mil,
quatrocentos e noventa meticais), incluido IVA.

República de Moçambique
Tribunal Judicial da Província da Zambézia
Gabinete do Juiz-Presidente
GJP/2021

Muecate, aos 30 de Abril de 2021
A UGEA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DO CONCURSO

rn
al

Emílio da Silva Mário

04/UGEA/
TJPZ/2021
Ajuste Directo

Fornecimento de três (3)
jornais “Notícias” semanais
SOCIEDADE DO
durante doze (12) meses ao
NOTÍCIAS, SA
Tribunal Judicial da Província
da Zambézia

31.608,00MT

vo
e/

480.000,00MT/
ano

s:

03/UGEA/
TJPZ/2021
Ajuste Directo

Aluguer de imóvel para fins
de habitação para o Juiz da 4ª ANA VILELA
Secção Criminal do Tribunal GONCALVES
Judicial da Província da
JAMAL
Zambézia

no

Valor de
Adjudicação

t.m

Concorrente

//

Objecto de Contratação

jo

De acordo com o nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação
de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016,
de 8 de Março, comunica-se que o objecto dos concursos abaixo,
foram adjudicados aos senhores Ana Vilela Goncalves Jamal e à
Sociedade do Notícias, SA.
Nº do Concurso
e Modalidade
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Quelimane, aos 30 de Abril de 2021

:h

O Juiz-Presidente
Dr. Paulo Ricardo Cinco-Reis
(Juiz Desembargador)
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Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de trinta de Abril de
dois mil e vinte e um, lavrada de folhas setenta e seis verso a folhas setenta e oito,
do livro de notas para escrituras diversas número duzentos e oitenta e dois, “C”,
deste Quarto Cartório Notarial de Maputo, perante mim, SÉRGIO JOÃO SOARES
PINTO, Conservador e Notário Superior, em exercício no referido Cartório, foi
lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de PEDRO CHAVES
DOS SANTOS, no estado de casado com Elizabete Abrantes Nunes, sob o regime
de comunhão geral de bens, natural de Paraíba, de nacionalidade moçambicana,
de oitenta anos de idade, filho de João Chaves dos Santos e de Yolanda Ferreira
Chaves, com a última residência na Rua Dar-És-Salam, número trezentos e oito,
na Sommerschield, nesta cidade de Maputo, sem ter deixado testamento com
disposição de sua última vontade.
Mais certifico pela operada escritura que deixou como meeira, sua esposa
Elizabete Abrantes Nunes, viúva, natural e residente em Maputo, de

na
l

Terça-feira, 4 de Maio de 2021

or

22
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PUBLICIDADE

Terça-feira, 4 de Maio de 2021

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO
Rua João Carlos Raposo Beirão, n.º 345, R/C

Mais certifico pela operada escritura que deixou como únicos e universais herdeiros
de todos seus bens, seus filhos: Bruno Carvalho Alves Pereira, solteiro, maior,
natural de Maputo, de nacionalidade portuguesa e residente em Maputo e Vera
de Carvalho Alves Pereira, solteira, maior, natural de Maputo, onde reside e de
nacionalidade moçambicana.
Que não deixou outras pessoas que por lei com eles possam concorrer à sucessão da
herança e que dela fazem parte bens móveis e imóveis.

Assembleia Geral Ordinária de 30 de Abril de 2021

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e dois de
Fevereiro do ano dois mil e vinte e um, lavrada de folhas quarenta e quatro
a folhas quarenta e cinco verso, do livro de notas para escrituras diversas
número “C”, traço trinta e um, a cargo de Teresa Luís, Conservadora e
Notária Superior do referido Cartório, se acha lavrada uma Escritura de
Habilitação de Herdeiros na qual, seus filhos: Judith Momade Eduardo,
menor, Dino Momade Eduardo, menor, Richi Momade Eduardo,
solteiro, maior, Gilda Momade Eduardo, menor, Ápita Momade
Eduardo, menor e Felizarda Momade, naturais de Monapo, foram
declarados únicos e universais herdeiros de todos bens e direitos do seu
pai Momade Eduardo, com última residência na vila de Monapo, natural
de Quelimane e residente em Nampula.
Que até à data da sua morte não deixou testamento nem qualquer outra
disposição de última vontade.

or

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de vinte e sete de Abril
de dois mil e vinte e um, lavrada de folhas cinquenta e oito verso a folhas cinquenta
e nove verso, do livro de notas para escrituras diversas número duzentos e oitenta
e dois “C”, deste Quarto Cartório Notarial de Maputo, perante mim, Sérgio João
Soares Pinto, Conservador e Notário Superior, em exercício no referido Cartório,
foi lavrada uma escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de Maria Odete Sol
Carvalho, no estado de viúva, de setenta e dois anos de idade, natural da Freguesia
de Areias, de nacionalidade portuguesa, com última residência no Bairro Dom João
IV, número cinquenta e sete, Maputo, Moçambique, sem ter deixado testamento ou
quaisquer outras disposições de sua última vontade.

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE MOMADE
EDUARDO

Songo, 3 de Maio de 2021
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HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE MARIA ODETE
SOL CARVALHO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
CARTÓRIO NOTARIAL DE NAMPULA
EXTRACTO

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB), S.A., realizou na sexta-feira, dia 30 de Abril de 2021, na
Cidade de Maputo, a sua Assembleia Geral Ordinária. A Assembleia Geral analisou os seguintes
pontos de agenda: (i) discutir, aprovar ou modificar o relatório e contas do Conselho de
Administração e o relatório e parecer do Conselho Fiscal referentes ao exercício findo em 31 de
Dezembro de 2020; (ii) discutir e deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados; e (iii)
deliberar sobre qualquer assunto do interesse da sociedade.

Está Conforme

A Assembleia Geral deliberou:

Cartório Notarial de Nampula, aos nove de Abril de dois mil e vinte e um

Está conforme
Maputo, aos 30 de Abril de dois mil e vinte e um
A Conservadora e Notária Técnica
(Ilegível)

A Conservadora e Notária Superior
(Ilegível)

 Aprovar o relatório e contas do Conselho de Administração e o relatório e parecer do

124

5016

na
l

Comunicado

ou

Conselho Fiscal referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2020;
 Aprovar a proposta de aplicação de Resultado Líquido do Exercício de 2020, no montante
de 9.824.094.074,34 Meticais (Nove mil, oitocentos e vinte quatro milhões, noventa e quatro
mil e setenta e quatro meticais e trinta e quatro centavos), da seguinte forma:
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al

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA TERRA E AMBIENTE
ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DAS ÁREAS DE CONSERVAÇÃO
PARQUE NACIONAL DO LIMPOPO

o 40% para reservas livres;

o 30% para reservas de lucros a realizar; e

ANÚNCIO DE CONCURSO DE EMPREITADA

o 30% para dividendos aos accionistas. O valor dos dividendos por acção é de

jo

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/SL/PNL/CP/2021
CONVITE PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
CONSTRUÇÃO DE 3 IGREJAS NA VILA DE REASSENTEMENTO DE SALANE

0,111MZN (zero vírgula cento e onze meticais), uma cifra que é 73.6% superior aos

vo

dividendos por acção pagos em 2020.

no

Os accionistas serão informados em tempo oportuno sobre as datas de pagamento de dividendos.
Para os accionistas da série B, os dividendos estão sujeitos a uma taxa liberatória de 10% em sede
do imposto sobre o rendimento de pessoas singulares (IRPS), e impostos de rendimento de

e/

pessoas colectivas (IRPC). Na devida altura, os accionistas poderão confirmar o recebimento dos

dividendos nas instituições bancárias onde as acções se encontrem depositadas em conta de

s:

IMP.ACA.138.01 25-11-2013

Francisco Augusto Pariela
(Administrador /Téc. Sup. N1)

“Cahora Bassa, o Orgulho de Moçambique.”

//

t.m

registo de titularidade.

ttp

Projecto de Reassentamento de Salane
Gaza, Moçambique
O PARQUE NACIONAL DO LIMPOPO recebeu financiamento do KfW para suportar o custo do PROJECTO DE REASSENTAMENTO DE SALANE e pretende
usar parte dos fundos desta doação para realizar os pagamentos elegíveis estipulados no Contrato de Empreitada para a CONSTRUÇÃO DE IGREJAS NA
VILA DE REASSENTEMENTO DE SALANE.
O PARQUE NACIONAL DO LIMPOPO convida os licitantes qualificados a enviar propostas fechadas e seladas para a empreitada de CONSTRUÇÃO DE
IGREJAS NA VILA DE REASSENTEMENTO DE SALANE
O concurso será realizado através do processo de Concurso Público Nacional com qualificação (selecção em uma etapa com entrega de proposta em um
único envelope fechado), conforme especificado nas Diretrizes para Contratação de Serviços de Consultoria, Obras, Bens, Indústria e Outros Serviços
para o Quadro de Cooperação Financeira com países parceiros (“Diretrizes do KfW”).
Os Licitantes elegíveis interessados podem obter informações adicionais junto do:
PARQUE NACIONAL DO LIMPOPO
Escritórios do PNL em Massingir
Província de Gaza - Moçambique
Exmo. Administrador Dr. Francisco Pariela
Email: fpariela@yahoo.com
cc: pleitner@peaceparks.org
cunajoaovasco@yahoo.com
laerciochauca@gmail.com
fmr.kfw.lnp@gmail.com
Os documentos de concurso estão disponíveis para os concorrentes interessados no endereço e/ou contactos acima referidos.
É obrigatória a visita ao local do projecto em Salane. A data e requisitos da visita estão definidos nos documentos de concurso.
Os documentos de Qualificação e as Propostas devem ser enviados para o endereço constante na Sub-cláusula 22.1 das Instruções aos Concorrentes
(IAC) dos documentos de concurso ou antes das 9:00 horas (horário de Maputo) do dia 9 de Junho de 2021. As Propostas entregues posteriormente
serão rejeitadas.
As Propostas serão abertas publicamente na presença de representantes nomeados pelos Concorrentes ás 9:15 horas (horário de Maputo) do dia 9
de Junho de 2021
Massingir, aos 28 de Abril de 2021
Administrador do Parque Nacional do Limpopo

Escritório de Maputo:
Edifício JAT I – Av. 25 de Setembro, 420 – 6º andar
Caixa Postal: 4120
PBX: +258 21 350700| Fax Geral: +258 21 314147

Escritório Sede:
Caixa Postal – 263 – Songo
PBX: +258 252 82221/4 | Fax Geral: +258 252 82220
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HABILITAÇÃO DE HERDEIROS
POR ÓBITO DE ROSÁRIA DE
FÁTIMA MASSAVANHANE

Que a falecida não deixou testamento ou
qualquer outra disposição da sua última
vontade, tendo deixado como únicos e
universais herdeiros de todos seus bens,
seu esposo Gilberto Mário Madime,
viúvo e seus filhos: Irene Fernanda
Gilberto Madime Massiane, casada
com José Moisés Massiane e Helena
Giberto Madime, solteira, maior,
naturais de Maputo.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA
GOVERNO DO DISTRITO DE NACALA – À – VELHA
SECRETARIA DISTTITAL

ANÚNCIO DE CONCURSO

Te

O Governo do Distrito de Nacala – à - Velha convida empresas interessadas e inscrita no Cadastro Único a apresentarem propostas fechadas para o concurso abaixo:
Objecto do concurso

Lote

no

N° do
Concurso

Contratação de empreitada para conclusão do
Bloco de Internamento do Centro de Saúde de
Ger-Ger

01/GDNV/
Contratação
de
empreitada
para
UGEA/2021
melhoramentos localizados da Estrada
Mephuhula/ Nacololo 13.5km

Modalidade/ Classe do Certificado de
calidade das Alvará ou
Inscrição no
propostas
Licença Cadastro Único

Data e hora de
apresentação
das propostas

Data e hora de Garantia
abertura das provisória
propostas
(MT)

17/5/2021

17/5/2021

I

II

Concurso
Limitado

Alvará 3ª
Actualizado
Classe

N/A
10.00 horas

10.30 horas

Ca
n

Mais certifico pela operada escritura
que foram declaradas como únicas
e universais herdeiras de todos
seus bens, suas filhas: Victórya
Fernanda Arsénio Chichango e
Suzana Solange Arsénio Chichango,
menores, naturais de Maputo, onde
residem, ambas de nacionalidade
moçambicana.

5042
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Certifico, para efeitos de publicação,
que por escritura pública de três de
Maio de dois mil e vinte e um, lavrada
de folhas sessenta e dois verso a
folhas sessenta e três verso, do livro
de notas para escrituras diversas
número duzentos e oitenta “C”, deste
Quarto Cartório Notarial de Maputo,
perante mim, SÉRGIO JOÃO SOARES
PINTO, Conservador e Notário
Superior, em exercício no referido
Cartório, foi lavrada uma Escritura de
Habilitação de Herdeiros por óbito
de ARSÉNIO JOÃO CHICHANGO, de
trinta e seis anos de idade, divorciado,
natural de Maputo, de nacionalidade
moçambicana, com a última residência
no Bairro da Polana-Cimento “A”,
sem ter deixado testamento com
disposição de sua última vontade.

gr

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS
POR ÓBITO DE ARSÉNIO JOÃO
CHICHANGO

Certifico, para efeitos de publicação, que
por escritura de vinte e nove de Março
de dois mil e vinte e um, exarada de
folhas oitenta e dois verso a oitenta e
quatro, do livro de notas para escrituras
diversas número trezentos e cinquenta
e seis, traço “B”, do Segundo Cartório
Notarial de Maputo, perante mim,
DANILO MOMADE BAY, Conservador
e Notário Superior em exercício no
referido Cartório, foi celebrada uma
Escritura de Habilitação de Herdeiros
por óbito de ROSÁRIA DE FÁTIMA
MASSAVANHANE, de trinta e sete anos
de idade, no estado de casada sob o
regime de comunhão de adquiridos
com Gildo Mário Madime, natural de
Maputo, com última residência habitual
no Bairro da Polana-Cimento, filha de
Alberto Massavanhane e de Rosa Paulo
Shadraca.

Que segundo a lei não há quem com eles
possa concorrer a esta sucessão.

Que não deixou outras pessoas que
por lei com elas possam concorrer à
sucessão da herança e que dela fazem
parte bens móveis e imóveis.

ss
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Que da herança fazem parte bens móveis
e imóveis, incluindo contas bancárias.
Está conforme

Está Conforme
Maputo, aos 3 de Maio de 2021
O Conservador e Notário Técnico
(Ilegível)
5032

Maputo, aos 15 de Abril de 2021
A Notária Técnica
(Ilegível)

Reabilitação do edifício da Secretaria Distrital
III
Os concorrentes interessados, poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou levantá-los no Serviço Distrital de Planeamento e Infraestruturas, mediante o pagamento não reembolsável de 1,500.00MT (mil quinhentos meticais) a ser depositado na conta número 222415181 Millenium Bim do Serviço
Distrital de Planeamento e Infra-estruturas de Nacala–à–Velha.
As propostas do concurso deverão ser formuladas em língua Portuguesa, em número de 3 (três) exemplares (1 original e 2 cópias).
As propostas deverão ser entregues na Secretaria dos Serviços Distrital de Planeamento e Infra-estruturas, na vila-sede do distrito e serão abertas na sala de Conferências
Samora Moisés Machel, em sessão pública no mesmo dia, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.
O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo
Decreto n.° 5/2016, de 8 de Março.
Nacala–à–Velha, aos 3 de Maio de 2021
O Secretario Permanente
António Julião Muhacha
(Especialista de Educação N1)
199
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SAIBA O QUE ACONTECE
NO SEU MUNICÍPIO

am

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE SERVIÇOS DE
REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA
CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE
MAPUTO
Rua João Carlos Raposo Beirão, n.º 345,
R/C

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA CIDADE DE MAPUTO
DIRECÇÃO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS DA
CIDADE
DEPARTAMENTO DOS REGISTOS E
NOTARIADO
2.º CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

Pág. 1 de 1

SN GRÁFICA
INOVAÇÃO

O NOTÍCIAS DEDICA DIARIAMENTE
UMA PÁGINA À CIDADE DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

EFICIÊNCIA

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES
EM TODAS AS PROVÍNCIAS

RAPIDEZ

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

RUA DE SOFALA NO 437- MATOLA ‘’F’’
+258 84 9104309
+258 84 7625486
Email: comercial.graﬁca@snoticias.co.mz

INHAMBANE EM FOCO
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Terça-feira, 4 de Maio de 2021

Superfície 68 775 km²
População 1 271 818 (2007); 13 distritos

OTM-CS preocupada com
violação dos direitos dos
trabalhadores
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PROJECTOS COMUNITÁRIOS
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tados, há dias, pela chefe do
departamento de identificação e arquivo, nos Serviços
Provinciais de Identificação
Civil, Maria de Lurdes, que
afirmou que ainda persistem
casos de cidadãos que solicitam o documento e depois
não o levantam.
A fonte referiu que, no ano
passado, por exemplo, foram
emitidos 23.751 documentos,
perfazendo uma diferença
de 5.924, se comparado com
o mesmo período do ano em
curso. Já no primeiro trimestre deste ano, dos 34.304 bilhetes emitidos, 28.105 foram

levantados, contra 25.119 do
ano passado.
Diante desta situação, os
Serviços Provinciais de Identificação Civil (SPIC) estão
preocupados com os cidadãos
que, por razões não conhecidas, não levantam os seus
bilhetes de identidade, chegando mesmo a caducar nas
gavetas da instituição.
Por exemplo, só neste
ano, perto de 20 documentos
foram devolvidos à Direcção-Geral de Identificação Civil,
porque os legítimos titulares
não os levantaram no tempo
previsto, o que fez com que

os mesmos perdessem o prazo
de validade.
Ainda não são conhecidas as razões que levam os
titulares a não levantarem os
documentos no devido tempo, mas a instituição avançou
que maior parte deles solicitam este serviço quando estão para tratar passaporte ou
concorrer para uma vaga de
emprego.
Segundo avançou Maria
de Lurdes, em alguns casos,
o cidadão quando requer o
bilhete de identidade pretende tratar um assunto urgente
e depois de receber o talão
e resolver os seus interesses não procura mais aqueles
serviços para o levantamento
do documento original. Para
ultrapassar esta situação, o
SPIC tem vindo a notificar,
via mensagem no telemóvel,
os requerentes para procederem ao levantamento dos BI
solicitados.
Disse também que no
âmbito da entrega dos documentos não reclamados, o
bairro Machavenga, arredores
da cidade de Inhambane, vai
acolher, próxima semana, um
encontro com os residentes
locais, com o objectivo de procurar identificar os donos dos
BI não reclamados nos gabinetes daquele bairro. Ao mesmo
tempo será feita uma campanha de emissão de BI a cerca
de 80 famílias carenciadas.
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A ORGANIZAÇÃO dos Trabalhadores Moçambicanos-Central Sindical (OTM-CS) manifestou a sua preocupação com
a ausência do diálogo social a
nível das empresas, com vista a
ultrapassarem-se algumas diferenças com a massa laboral.
Os despedimentos sem
justa causa, o encerramento
das actividades sob a alegação
do impacto da Covid-19 e a
falta de canalização das contribuições ao Instituto Nacional
de Segurança Social (INSS) são
alguns exemplos apontados
pela OTM-CS de violações sistemáticas dos direitos dos trabalhadores.
Estas preocupações foram expressas pelo secretário
executivo provincial daquela organização sindical, em
Inhambane, Marcelo Caetano,
por ocasião do 1 de Maio, Dia
Internacional dos Trabalhadore, comemorado no último
sábado.
Marcelo Caetano afirmou
que a Covid-19 é um outro factor que veio piorar as condições dos trabalhadores porque,
conforme denunciou, há empresas que mesmo a funcionar, normalmente, simulam
encerramento das actividades
e outras alegam falência para
descontar ou não pagar salários
aos seus colaboradores.
Outras, segundo aquele
dirigente sindical, embora não
sejam directamente afectadas
pela pandemia, despediram
uma parte da sua massa laboral
e, noutros casos, não aceitam
aumentar salário.
Estas situações, segundo

e/

t.m
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Mais de sete mil BI não reclamados

CERCA de sete mil bilhetes
de identidade aguardam levantamento pelos respectivos
titulares há cerca de um ano
nos Serviços Provinciais de
Identificação Civil de Inhambane.
No primeiro trimestre
deste ano, aqueles serviços
receberem 29.675 pedidos,
tendo recebido, da Direcção-Geral de Identificação Civil,
29.298 documentos. Deste
número, 28.108 foram entregues aos legítimos titulares e
7. 734 aguardam pelo levantamento.
Os dados foram apresen-

presas recebeu da SASOL.
Dados divulgados, na
oportunidade, indicam que
de Julho do ano passado a esta
parte, a SASOL gastou 11.6 de
um total de 17.7 milhões de
dólares com empresas nacionais na prestação de serviços.
Do valor gasto, 2.37 milhões de
dólares foram para as empresas sediadas na província de
Inhambane.
Em relação à redução de
mão-de-obra estrangeira no
Centro de Processamento de
Gás Natural de Temane, o informe da SASOL relata que
todos os trabalhadores com
qualificações média e base são
moçambicanos, sendo que os
mesmos estão na ordem de 91
e 94 por cento das classes de
altos quadros de gestão e profissionais altamente qualificados, respectivamente.
No entanto, as autoridades
governamentais querem ver
reflectidos nos relatórios trimestrais da SASOL a indicação
de todas as empresas beneficiadas pelo conteúdo local e os
valores envolvidos.
O director-geral da SASOL, Ovídio Rodolfo, comprometeu-se, no final do encontro tripartido, melhorar o
desempenho da sua instituição, seguindo as sugestões das
autoridades governamentais
provinciais.
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como também pela tentativa
de não divulgar o seu relatório
trimestral àquele fórum tripartido.
“O director-geral da SASOL acabou de reafirmar, nesta reunião, o desembolso de
20 milhões de dólares norte-americanos. Queremos saber
onde está esse dinheiro, onde
foi aplicado e qual é o impacto
desse dinheiro nas comunidades”, questionou Daniel Chapo, governador provincial.
O governante indicou que
a petroquímica deve adoptar
um modelo de gestão menos
burocrática e pouco sinuoso
porque, conforme considerou, para além de ser pouco

Te

dois anos, os resultados da sua
implementação são poucos visíveis no terreno.
A preocupação quanto à
falta de transparência na gestão dos fundos alocados foi
expressa, semana passada, no
decurso de uma reunião havida entre a SASOL, comité
de parceria e governos locais,
visando avaliar o estágio da
implementação dos projectos
de desenvolvimento comunitário.
No encontro, o executivo
provincial expressou igualmente preocupação, não apenas pela falta de transparência
de gestão dos fundos alocados
por parte da petroquímica,

le

A

FALTA de transparência na gestão dos
fundos alocados pela
empresa petroquímica
sul-africana SASOL,
para financiar projectos de desenvolvimento comunitário,
no âmbito da sua responsabilidade social, preocupa as autoridades governamentais da
província de Inhambane.
No ano passado, aquela petroquímica anunciou o
desembolso de 20 milhões de
dólares norte-americanos para
financiar projectos aprovados
nos acordos de desenvolvimento local nos distritos de
Govuro e Inhassoro sendo, no
entanto, que volvidos cerca de
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Ovídio Rodolfo promete melhorar a gestão dos fundos para o desenvolvimento comunitário

transparente, há risco de as
actividades planificadas para
o ano económico não serem
realizadas, perpetuando-se,
desta forma, o sofrimento das
comunidades.
“O vosso relatório fala de
contratos assinados com muitas empresas. Queremos saber
onde estão essas empresas,
quanto dinheiro receberam e
para fazer o quê, porque o vosso informe omite esses detalhes”, solicitou Chapo.
O relatório trimestral apresentado pela SASOL no referido encontro fala, por exemplo,
da contratação da GIZ para,
por sua vez, contratar uma
empresa prestadora de serviços que é um consórcio de uma
empresa moçambicana e uma
alemã para desenvolver o empreendedorismo naqueles distritos do norte de Inhambane.
A GIZ, segundo o mesmo
informe, está à frente dos projectos de desenvolvimento da
cadeia de valor, educação e
expansão da energia eléctrica.
Para abastecimento, a SASOL
contratou a SNV para a identificação das fontes avariadas
e esta empresa vai contratar o
empreiteiro para reabilitação
das mesmas.
“Aqui há muito dinheiro a
ser distribuído por muitas empresas, mas está escondido. A
SASOL deve aprimorar as estratégias de trabalho para não
deixar dúvidas sobre a utilização do dinheiro que desembolsou para as comunidades”,
sublinhou Daniel Chapo.
Para a Secretária de Estado
na província, Ludmila Maguni, é igualmente necessário,
no âmbito de conteúdo local,
indicar as empresas nacionais
que ganharam concursos para
prestação de serviços, a província de Inhambane e ainda os distritos beneficiários e
quanto cada uma dessas em-
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Falta transparência
na gestão dos fundos

Muitos trabalhadores têm os direitos violados, sob a alegação do impacto da
Covid-19

referiu, fazem com que as condições de vida dos trabalhadores sejam cada vez mais difíceis porque, desde a eclosão
da pandemia, regista-se uma
subida galopante dos preços e
o salário mantém-se o mesmo.
Segundo explicou, mesmo
com o salário que o trabalhador
auferia antes da Covid-19 não
era suficiente para resolver as
necessidades básicas, agora a
situação piorou drasticamente, porque há parte da massa
laboral que está a ganhar metade da remuneração, devido à
alteração dos contratos.
Perante esta realidade, a
OTM-CS apela a quem de direito para fazer valer a lei e
ordenar a retoma das negociações do reajuste salarial, tendo
em conta o aumento do custo
de vida no país.
Caetano disse que não se
justifica a subida dos preços
de produtos básicos, enquanto o salário mínimo continua

o mesmo, sobretudo numa
altura em que o país está num
estado de calamidade pública,
onde as despesas aumentaram.
Por exemplo, com a nova
realidade vivida pelo povo
moçambicano, o trabalhador
tem que incluir nas despesas
mensais, máscaras, viseiras,
álcool em gel para a desinfecção das mãos, algo que não
acontecia antes do surgimento
da pandemia.
Os trabalhadores domésticos são uma das classes mais
assoladas, onde se assiste, de
forma sistemática, a violação
dos seus direitos.
Entretanto, o director do
gabinete da Secretária de Estado, em Inhambane, Ricardo
Nhancoongue, reconheceu o
contributo da classe trabalhadora no desenvolvimento do
país e, em particular, da província e apelou às entidades
empregadoras a respeitarem os
seus colaboradores.
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CONSTRUA, LDA
Avenida Angola, nº 2900, Maputo,
Telefone, 21 466021, Fax 210466022, Cel. 82-3097660
Email: vendasconstrua.co.mz

LIVRO EXTRAVIADO
Tendo sido extraviado um livro de vendas a dinheiro com a Série 0501 a 0600, na sua
loja-sucursal de Tete Mpáduè, avisa-se às instituições públicas e privadas para não
aceitarem justificativos de compras com base no livro acima referido.
Maputo, aos 30 de Abril de 2021
A Direcção
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
12ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Faz-se saber, que nesta Secção e Cartório correm termos processuais uns Autos de Carta Precatória, registados sob o nº
11/21/C, em que é exequente FNB Moçambique, SA, com sede na Av. 25 de Setembro, Cidade de Maputo e executados:
Feliciano Pedro Maurício Cumaquela e Emília Sara Gabriel Cumaquela, residentes no Bairro Belo Horizonte, rua 13,
casa nº 435, Q. 11, para pagamento da quantia exequenda no valor de 4 797 450,00MT (quatro milhões, setecentos
e noventa e sete mil e quatrocentos e cinquenta meticais), que foi designado o dia 21 de Maio de 2021, pelas
9.30 horas, para abertura de propostas a serem apresentadas no Cartório deste Tribunal, em cartas fechadas, até trinta
minutos antes da hora marcada para a venda do imóvel abaixo indicado, em primeira praça.
Verba única
Imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de Boane, sob o nº dois mil oitocentos e cinquenta e dois, a folhas
cinquenta e quatro do livro “B” barra oito, inscrito sob o número três mil, quinhentos e doze, a folhas quarenta e sete,
do livro G, barra seis, a favor de Feliciano Pedro Maurício Cumaquela, pelo valor mínimo de USD 391 897,51 (contra
valor em meticais).
O imóvel poderá ser examinado no Município de Boane, Bairro Belo Horizonte, rua 13, casa nº 435, Q. 11, província
de Maputo, nos dias úteis, das sete horas e trinta minutos, às quinze horas e trinta minutos, ficando o fiel depositário
obrigado a mostrar o mesmo imóvel que se pretende examinar, nos termos do artigo 891, do C.P. Civil.
Mais faz-se saber aos titulares de direito de preferência da hora e data da venda acima descrita.
Matola, aos vinte e três de Abril de dois mil e vinte e um
A Escrivã de Direito
Fátima F. Jethá
Verifiquei
O Juiz de Direito
Dr. Domingos Samuel
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des, a diversos níveis, desde a própria província até à nação, ainda que obscenidades não sejam legítimas, nem legitimadas para
nenhum ser social.
Para além de responsabilidades, são mulheres que, pelas características físicas, deviam fazer parte de legisladoras naturais e
guardiãs da harmonia e higiene social e institucional das comunidades. Mas ultrapassaram os limites do tolerável e trouxeram o
que têm de íntimo para o consumo público, incluindo seus filhos
e netos, para não falar de cônjuges (eventualmente), que acredito terem sido traídos e surpreendidos neste desfile de palhaçada
algo pornográfica. Primeiro foi uma quase “vovó”, certamente a
caminho de aposentação, conhecida como funcionária de uma
instituição pública, a revelar as suas habilidades sedutoras para
homens de qualquer faixa etária. Depois foi a vez de uma outra
mamã bem conhecida, reputada e (antes) respeitada ao nível da
sua zona residencial, para se seguir uma professora, bem conhecida e culminando com uma figura ligada a um determinado nível
do governo! Sinceramente!
Agora alega-se eventuais chantagens, com solicitações de
valores monetários de permeio, mas os cenários apontam para
filmagens e edições em compartimentos privados, para o posterior “consumo” do parceiro que, ao que tudo indica, não passa de
uma peça de um xadrez amoroso com contornos extraconjugais,
maioritariamente com idades inferiores, ou seja, gigolôs.
Não saber não é pecado, mas negar aprender é total estupidez! É bem sabida a perigosidade do recurso a redes sociais para
este tipo de situações, mas as minhas “mamanas” ainda insistiram, sei lá por que carga de emoções, nestas plataformas. Não foram capazes de recorrer à sua intelectualidade para se lembrarem
de que indivíduo prudente aprende com desgraças alheias.
Tentei todas as formas para não me debruçar sobre este assunto, mas acabei não resistindo, porque as manas não jogaram
limpo(po).
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A PROVÍNCIA de Gaza tem sido bastante falada, nos últimos
tempos, não só ao nível do país, como também além-fronteiras.
Sei que é bom quando se fala de alguém, ou de algo, razão pela
qual alguns chegam a dizer qualquer coisa como “falem bem…
falem mal de mim… mas falem de mim…”. Isso mesmo! Só que,
pessoalmente, tenho recebido chamadas, oriundas de tudo quanto é canto deste belo Moçambique, por me auto-assumir como
“dono” desta parcela da Pérola do Índico e com todo o orgulho,
solicitando-me algumas explicações. Mas fala-se mesmo de
Gaza, por razões que agora ferem o meu humilde orgulho. Fala-se desta província por piores motivos que uma sociedade sã
podia enfrentar.
Gaza é uma província reconhecidamente defensora de princípios. É um território de “guerreiros”, defensores acérrimos das
suas causas. Terra de homens e mulheres com determinação, sem
desprimor de outras províncias que corporizam este belo, vasto e
multi-étnico Moçambique. Mas estamos a falar de Gaza, terra de
Ngungunhana (não quero discutir a sua heroicidade), de Eduardo
Mondlane, de Samora Machel, de Joaquim Chissano e de outros
heróis anónimos.
Gaza é terra de Josina Machel, que morreu há 50 anos, cujas
peripécias inspiraram a instituição do Dia da Mulher Moçambicana, celebrado no dia 7 de Abril. Porém, para a ironia do destino, foi justamente no mês da Mulher Moçambicana que Gaza
se autografou da pior forma que se podia pensar. Afunilando: foi
em pleno mês da mulher que algumas mulheres de Gaza (ou em
Gaza) resolveram brindar o mundo com uma onda de obscenidades arrepiantes, retratadas em fotos e vídeos que inundaram as
redes sociais.
Preocupante é que não se trata de mulheres por apenas serem
do sexo feminino. Não se trata de mulheres por tão-somente usarem saias, capulanas e lenços. Trata-se de mulheres que (agora
digo supostamente) carregam consigo enormes responsabilida-
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Obscenidades femininas que assolaram Gaza
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ESTA nova decisão da Total, a ser
firme e irreversível, constitui uma
oportunidade soberana ímpar do Estado moçambicano para acelerar, o
mais urgente possível, a criação de
condições de segurança em Afungi e em Palma, visando formar
forças especiais de protecção de
projectos económicos estratégicos
e, no caso vertente, do projecto de
prospecção do gás natural nesta
zona, porquanto foi a falta de segurança, a razão invocada por esta
companhia multinacional para o
abandono deste referido projecto.
Aliás, quanto a nós, estas condições de segurança precisam,
igualmente, de serem estendidas
para Mocímboa da Praia, por ser
uma zona onde se localiza o porto
deste distrito costeiro, estrategicamente localizado no centro, entre
o norte e o sul de Mocímboa da
Praia, razão pela qual os terroristas de Abú Yasir Hassan, que desestabilizam a província de Cabo
Delgado atacam constantemente
este distrito, com o objectivo principal de transformá-lo em ponto de
realização dos seus desembarques
navais, para o posterior reabastecimento logístico multilateral dos
seus guerrilheiros no interior de
Cabo Delgado, onde efectuam os
sistemáticos ataques contra populações civis indefesas e inocentes,
matando-as,
esquartejando-as,
queimando as casas e destruindo
as suas propriedades, que criaram
com enormes sacrifícios durante
vários anos.
A decisão da companhia multinacional francesa, Total, de se
retirar da península de Afungi,
onde faz a prospecção do gás natural, devido à insegurança causada pelos recentes ataques a Palma, pelos terroristas de Abú Yasir
Hassan, pode vir a ser irreversível
se a situação de insegurança prevalecer por muito tempo. Inversamente, se o Estado moçambicano
tomar medidas urgentes, tendentes
a repor a segurança o mais urgente
possível naquela zona, é provável
que a Total reconsidere a sua decisão, retomando os trabalhos de
prospecção do gás natural, processo, quanto a nós, poderia ser reforçado por uma diplomacia económica, da iniciativa do Governo
moçambicano, através de negociações directas ou indirectas com a
Total para esse fim.

Doravante, urge imperiosa necessidade de formação de forças
especiais para a guarnição de projectos económicos estratégicos,
com prioridade para o projecto
de prospecção do gás natural na
Bacia do Rovuma, especialmente
na península de Afungi, onde essa
prospecção se encontra na fase
conclusiva.
Tomando em consideração que
Moçambique é um país extremamente vasto, e com 28 milhões de
habitantes, a actual organização
militar de defesa do país através de
batalhões, com meios de combate
insuficientes, maioritariamente requerendo à sua modernização e,
como tal, sem capacidade militar
para fazer face às duas frentes de
combate que as FADM actualmente se esbatem – de Cabo Delgado,
contra os terroristas islâmicos radicais da organização extremista
Al-Shabab, e das províncias de
Manica e Sofala, contra a chamada “Junta Militar” da Renamo, de
Mariano Nhongo – organização
militar essa que substituiu a anterior, que defendia o nosso país por
8 Brigadas de Infantaria Motorizada, devidamente equipadas com
técnica de combate que permitiu
enfrentar as guerras de agressão
armada externas, primeiro do regime da Rodésia do Sul (hoje
Zimbabwe), de Ian Smith, e, depois, do regime segregacionista do
“apartheid”, da África do Sul, de
Pieter W. Botha, até a sua derrota.
Assim, no nosso ponto de vista, torna-se inadiavelmente necessário, que o Estado moçambicano
retome a anterior organização militar, de defesa do nosso país por
Brigadas de Infantaria Motorizada
ou simples, mas desta vez brigadas no verdadeiro sentido da palavra, clássico, em que uma Brigada
é composta por 3 Regimentos com
3 Batalhões cada um destes.
A anteriormente referida missão actual das FADM, de lutar
nas duas frentes de combate, de
Cabo Delgado e de Manica e Sofala, como é óbvio, continuará a
ser complementada pela ministração de aulas teóricas e práticas de
preparação combativa das tropas,
com vista a enfrentar e vencer uma
eventual agressão armada externa
de outros Estados e de origem interna (sua missão principal), bem
como de actores externos não estatais que intervêm nas relações
internacionais, situações estas
que, incontornavelmente, exigem
do Estado moçambicano o reequi-
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Rogério Sitoe
(Administrador)

Retirada definitiva
da Total após ataque
(Concl.)
a Palma?
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O jovem agradeceu e afastou-se, sorridente, da nossa mesa, indo
“pousar” numa outra, ali por perto.
Dias depois, um amigo levou-me a viver uma outra experiência de recuperação pós-Idai, usando a arte e inteligência como
armas de base. Fomos à esquina do “Anselmo”, lugar que um outro amigo, o Naguibo, me tinha recomendado a conhecer quando
fosse à Beira.
- Epa! Não saias da Beira sem passar por lá. Sério que não te
vais arrepender… - recomendou.
Quando chegamos ao local, percorri rapidamente o espaço
com os olhos e percebi que a recomendação não tinha nada a ver
com algum requinte ou coisa que tal.
Havia meia dúzia de mesas zelosamente arrumadas num
pequeno alpendre coberto de chapas IBR. No resto do quintal
também vedado com chapas de zinco, meia dúzia de árvores produziam uma sombra que purificava a brisa leve que se distribuía
pelas mesas.
Depois que ocupamos uma mesa, começou o desfile de pratos de marisco, que só parou quando nos rendemos à evidência.
Apesar de gostosa, era comida demais para os nossos estômagos,
habituados à vigarice por que passam em muitos restaurantes do
nosso país, onde muitas vezes pagamos até gorjeta pelo nome, e
quase nunca pela qualidade, pelo bom serviço ou qualquer outra
coisa boa que um restaurante pode oferecer.
Tanto quanto percebi, o local do Anselmo é muito procurado
e bem referenciado pela qualidade; pelo atendimento humilde,
diligente e simplicidade em tudo o que ali acontece.
Percebi como o cliente pode dar-nos a mão se lhe mostrarmos que gostamos do trabalho que fazemos, e que o respeitamos
e nos preocupamos em oferecer-lhe o melhor do que sabemos
fazer.
E foi isso que o Anselmo segredou-nos quando finalmente se
abeirou da nossa mesa para cumprimentar e saber como nos sentíamos, gesto raro entre os donos e gerentes da maioria dos restaurantes moçambicanos. Contou-nos que, nalgum momento, depois
que o “Idai” arrasou praticamente tudo o que era o seu estabelecimento, convenceu-se que, na verdade, apenas tinha perdido as
paredes e o tecto do seu espaço de negócio, mas que o essencial
continuava com ele: a arte de cozinhar, o bom gosto, a vontade de
recomeçar e a certeza de que tudo estava nas suas mãos.
- Nenhuma tempestade nos pode arrancar o conhecimento e
a nossa paixão pelas coisas que fazemos e que sabemos que nos
dão vida. Juntamos os pauzinhos e estamos aqui, a recomeçar,
resumiu.
Não precisei de ouvir mais para compreender aquela história
de sucesso inevitável. Em pouco tempo, todas as mesas estavam
preenchidas e todos saboreavam o marisco com notável prazer.
Era mais um exemplo de que é possível nos levantarmos
sempre que cairmos, seja qual tiver sido a violência do tombo.
Depois de tudo que testemunhei na Beira, quando para lá
voltar, espero encontrar uma cidade mais alegre e confiante, mais
próxima do seu ideal. E quando voltar ao Anselmo, não espero
encontrar luxos, luzes e chiliques que me façam pagar por fantasias... Quero é encontrar a mesma humildade, o mesmo esmero,
simpatia e simplicidade, mas sobretudo uma comida temperada
com o gosto de quem sabe o valor do trabalho que faz.
Até lá...
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TINHA estado na Beira em pelo menos duas ocasiões anteriores,
depois do ciclone Idai, e lembro-me do quadro de destruição e
desespero que encontrei. Se na primeira deu para perceber a luta
que se fazia para repor os danos, na segunda já foi possível ver
alguns resultados desse esforço: muitas construções com novas
coberturas; famílias e instituições a retomarem a vida, ainda que
timidamente e nalguns casos em meio a escombros.
Há dias voltei à cidade da Beira e encontrei um cenário mais
animador, com um número maior de casas já reabilitadas ou em
fase avançada do processo, embora nalguns bairros do interior a
destruição continue com marcas visíveis, muitas das quais continuam a condicionar a vida das comunidades.
De facto, além de infra-estruturas reabilitadas, deu para perceber como as gentes lá do Chiveve se esmeram por retomar a
vida e tocar a bola para frente.
Num desses finais de tarde decidi sentar-me numa das varandas do Índico, ali no mítico Oceana, para apreciar o vai-e-vem dos
barcos que procuram o Porto da Beira, e admirar todos os outros
que se servem daquela auto-estrada para dar sentido à vida. De
repente, um jovem abeirou-se de uma mesa vizinha onde estava
sentado um casal que, tal como eu, desfrutava daquele ambiente
que testemunha a reanimação da economia.
O jovem trazia consigo um aparelho de som, daqueles que se
accionam via Bluetooth, com o qual reproduzia instrumentais de
músicas de vários autores, colocando ardilosamente a sua voz por
cima, numa espécie de karaoke. Assim mesmo, o jovem oferecia
músicas de todos os tipos.
Cantou alguns números de músicos brasileiros, angolanos e
cabo-verdianos que, se a mim e ao colega que me acompanhava
podiam não ter muito significado, para aquele casal vizinho parecia algo que cimentava a sua relação, por trazer versos carregados
de sentimentos que nenhum deles parecia ter a coragem de revelar ao parceiro, pelo menos naquele lugar público.
No fim, o jovem do casal entregou uma nota de cem meticais
ao artista, que agradeceu com um sorriso largo. Aí percebi que
afinal aquilo era um negócio, uma espécie de show itinerante, ao
qual qualquer um poderia aderir, bastando ter alguns trocados disponíveis para patrocinar o astuto artista.
Quando o jovem chegou próximo da nossa mesa, decidi satisfazer algumas curiosidades:
- Parabéns, jovem. Cantas bem! Disse-lhe, ensaiando uma
aproximação.
- Obrigado, mais velho. Disseram para reinventarmo-nos.
Estou a tentar. Faço isto para sobreviver. Desde que pararam as
festas, os espectáculos e outros eventos que nos davam algum
rendimento, ando nisto. Vou cantando e, quem sente alguma solidariedade e reconhece o meu trabalho, vai largando algum que
me permite não andar na mendicidade. Meu nome é Amor Zacarias, e muita gente aqui na Beira, e não só, já conhece este nome.
- Bravo! Respondi.
De facto, estava a testemunhar um caso de resiliência; um
caso de alguém que não aceitou atirar a toalha ao chão, e que
mobiliza o seu talento para manter a arte viva e capaz de gerar
algum sustento.
Pedi que cantasse uma música de Hortêncio Langa. Respondeu que não tinha a instrumental, mas que podia cantar qualquer
uma de Mr Bow. Deixei-lhe cantar e no fim contribuí como pude.
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Os cabritos
já não são vistos

pamento das FADM em meios de
combate, preferencialmente modernos, reforçando a componente
logística multilateral, à altura de
fazerem face, em igualdade de
circunstâncias, às forças armadas
adversárias, que mostram a sua
superioridade militar no teatro
operacional nos dias que correm.
Os oficiais e sargentos, quer
das forças especiais a formar para
a protecção de projectos económicos estratégicos, quer das forças
que combatem contra os terroristas de Abú Yasir Hassan, em
Cabo Delgado, e contra a chamada “Junta Militar” da Renamo, de
Mariano Nhongo, nas províncias
de Manica e Sofala, quer ainda
as forças que realizam preparação
combativa, com vista a assegurar
o cumprimento com êxito da sua
missão principal, de defesa militar
da nossa independência, soberania
e integridade territorial do nosso país, contra qualquer eventual
agressão armada, devem beneficiar-se de treinamento, formação e
reciclagem permanentes.
O Estado moçambicano precisa aproveitar a reconsideração da
decisão da Total, de não se retirar do projecto de prospecção do
gás natural em Afungi, que vinha
realizando, para criar, no mais
curto espaço de tempo possível,
forças de protecção deste projecto económico e social estratégico, tão importante para o ulterior
desenvolvimento económico, social, cultural, científico, técnico
e tecnológico do nosso país, segurança esta que, também, pode
ser estendida para Mocímboa da
Praia, onde os terroristas levam a
cabo os seus constantes ataques,
com o objectivo ultimo de, numa
fase posterior, transformar o porto deste distrito, estrategicamente
localizado entre o norte e o sul de
Mocímboa da Praia, em centro de
realização dos seus desembarques
navais para o reabastecimento logístico multilateral dos seus guerrilheiros que atacam as populações civis indefesas no interior de
Cabo delgado.
*Coronel de Infantaria Motorizada pela Academia Militar
General José Maceo y Grajales,
Santiago de Cuba, Doutorado e
Mestrado em Direito e Segurança
pela Universidade Nova de Lisboa, Mestrado em Administração
Pública pela Universidade Politécnica – A POLITÉCNICA, Licenciado em Direito pela UEM; é
docente universitário

ARQUIVO: Artimiza Machel (Chefe) e Daniel Nguetse
DELEGAÇÕES: Sofala: Eliseu Bento (Delegado), Horácio
João (telefones: 23323033 e 23322882); Nampula: Carlos
Coelho (Delegado) Mouzinho de Albuquerque
e Luís
Norberto (Telef.: 26212483); Niassa: Carlos Tembe
(Delegado) Gaza: César Langa (Delegado) (Telef.: 28222780);
Inhambane: Victorino Xavier (Delegado), (Telef.: 29321319
– Telefax-29320660); Manica: Victor Machirica (Delegado),
(Telef.: 25122297); Tete: Bernardo Carlos (Delegado), (Telef.:
25222166); Zambézia: Jocas Achar (Delegado), (Telef.:
24214713/4); Cabo-Delgado: Assane Issa (Delegado),
(Telef.: 27220535).

FAZ tempo, já não são vistos cabritos idos de Macopene para apascentarem na rotunda, igualmente
nosso supermercado, embora por enquanto se fique apenas pelos vegetais e legumes, comércio de
recargas e outros serviços ligados à comunicação,
incluindo de transacções financeiras. Tão de repente deixaram de ser vistos cabritos a trote subindo ou descendo na estrada que vai dar à prainha,
onde até já se realizam eventos, não se sabendo,
no entanto, se a estrutura local tem ganhos com a
ocupação do espaço, tão somente para garantir a
limpeza do local.
Os cabritos desapareceram da circulação, se
o passaram a fazer pelos canos, daqui ou de acolá,
também não é sabido, senão a determinado nível.
Vítimas covidais! Os serviços veterinários
nunca falaram em tal. De modo que fora de equação, pelo menos até lá.
A descer, da rotunda em direcção ao real Macopene, há coisas interessantes como, por exemplo, formas para arrumar um marido. Portanto,
interessadas podem experimentar também esta
via. Aliás, têm a vantagem de ali mesmo poder
escolher o look do tal marido. Mesmo ao lado,
uma barbearia e então o corte de barba à sua escolha menina. São serviços de recente instalação
e de custos bastante suaves, mas que nada ficam a
dever aos dos grandes salões em lugares chiques.
Há gente de outra fina que a eles recorre, diz-se no bairro, onde há muitos que estão na estrada
desde o nascer ao por do sol. São rapazes porreiros
à espera de um bico qualquer. Tem se lá de pedreiros passando por canalizadores a electricistas
e carpinteiros. São serviços de qualidade, pois não
se ouvem reclamações dos que os solicitam e não
são poucas as solicitações.
Então é um mercado, este, em Macopene.
Não precisam ir buscar lá longe. Aí perto
pode se encontrar o todo tipo de especialidade,
embora lhes falte o registo/cadastro da edilidade.
Depois é o encanto daquelas amorosas crianças que logo pela manhã brincam na vala feita
muro. As mais crescedinhas com outras às costas,
no colo, naquele abraço de fazer deitar lágrimas
de alegria, de sorrir, de libertar a alma. Enfim, os
amores da estrada que vai dar à prainha.
Há por aqui, nesta estrada, outros encantos;
o ar jovial dos últimos da Escola de Pesca. Houve
um despertar. Das oficinas já se ouve o roncar das
máquinas de serralharia e da carpintaria, julga-se.
Da estrada já se vê o parque oficinal, aliás, há dias
foi recolocada a placa de sinalização das oficinas
há muito desaparecida. Algumas coisas ainda
por fazer, por reparar e a limpeza dos solos que
nalguns pontos já está muito acima do tornozelo,
mas… bom, tinha que se começar de algum lado.
E está bom e a ficar bonito.
E depois, subindo pela estrada que vai dar à
segurança social, é aquela música… música não
é bem assim, mas aquelas mamanas cantando as
suas couves, alfaces, cacanas nas suas descidas a
Macopene com fardos na cabeça. E isto é o dia-a-dia daquelas filhas de mulheres e homens para a
felicidade de outras filhas de mulheres e homens
no seu dia-a-dia também. Ou então uma menina,
de seus cinco anitos, crê-se, com um enorme plástico cheio de pães e umas bonecas com que se vai
divertindo enquanto não chega comprador, ali por
debaixo de uma sombra ao lado do portão da casa
dela. Acontece serem mais do que duas, certamente amigas vizinhas. Depois uns rapazotes em toques de bola na estrada feita campo. Mas também
raramente passa carro por ali. E depois será o que
contar em adolescentes e mais e mais.
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Na ocasião, tanto os parceiros chineses como os técnicos
nacionais afectos no IIAM revisitaram a história e evolução
do estudo de animais em laboratório, seu contributo para a
ciência, assim como o papel do
veterinário.
Salientaram que os animais em laboratórios sempre
foram sacrificados em prol
da ciência, numa experiên-

cia secular. Entre os mais
conhecidos no mudo da experimentação, destaque vai
para cobaios ou cobaias, ratos, hamster, murganhos ou
camundongos.
O mais comum entre estes,
na pesquisa em laboratório, é
o cobaio muito usado nas provas biológicas, diagnóstico de
doenças virais e produção de
vacinas.

MAIS de 80 moradores do distrito
municipal KaNyaka, na cidade de
Maputo, realizaram na manhã de
sábado uma jornada de limpeza na
praia do Farol, no bairro Inguane,
iniciativa inserida nas comemorações do Dia internacional do trabalhador, assinalado a 1 de Maio.
Na ocasião, o vereador do distrito, Alexandre Muianga, referiu que
a acção visa tornar as praias locais
menos poluídas e mais atractivas.
“O lixo produzido nas zonas ur-

banas vai parar nos rios e mares por
via de esgotos ou vento. Os detritos
acabam tendo como destino final
à zona costeira, tornando as praias
menos atractivas para os banhistas”, apontou.
Acrescentou que estes lugares de
lazer são o cartão-de-visita para os
turistas que escalam à ilha, sendo
por isso necessário mantê-las limpas.
“Acreditamos que nos próximos
meses as praias serão reabertas no

quadro do relaxamento das medidas de prevenção da Covid-19, facto
que vai ajudar a impulsionar o turismo”, avançou.
Ana Novela, moradora, garantiu que o trabalho de limpeza será
contínuo, para que estes locais sejam acolhedores e seguros para os
visitantes.
Embalagens de plástico, garrafas
de bebida e sacos não reutilizáveis,
são os detritos mais achados nos
oceanos.
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Animais usados para pesquisas

População limpa praia do Farol

e/

notamos que a comunidade já
está consciencializada”, apontou. Explicou que o envolvimento da comunidade nesta
actividade visa a sua consciencialização sobre a necessidade de
contribuir na protecção costeira,
pois é onde algumas espécies
como caranguejo e camarão se
desenvolvem e começam o seu
ciclo de vida.
“Os mangais são um dos
habitat importantes para várias
espécies e a sua diminuição pode
afectar a biodiversidade terrestre
e marinha”, sublinhou.

s:

da ilha foram devastadas nos últimos anos.
O interlocutor defende acções de fiscalização, com vista a
estancar os danos ambientais nas
zonas costeiras e urbanas, assim
como campanhas de consciencialização junto das comunidades para promoção da conservação e utilização sustentável dos
recursos naturais.
“Regularmente
promovemos campanhas de sensibilização à população sobre a
importância da preservação do
ecossistema. Nos últimos anos

ttp

tratadas trinta mulheres para
regularmente, num período de
trinta dias, proceder o acompanhamento do crescimento e reposição das plantas que podem
ser arrastadas pelas águas.
Segundo José Dumbo, chefe
da Estação de Biologia Marítima
de Inhaca, a destruição do ecossistema ao longo da costa moçambicana coloca em risco não
só à sua existência, assim como a
de espécies marinhas e aves que
dele dependem para sobreviver.
Acrescentou que cerca de
oito mil metros da área costeira

CERCA de cem mudas foram
plantadas ao longo da costa, no
contexto da reposição do mangal na Ilha de Inhaca, no distrito
municipal KaNyaka, cidade de
Maputo, com vista a resgatar este
ecossistema que tem sido devastado pela acção humana.
A iniciativa é da Estação de
Biologia Marítima de Inhaca e
conta com apoio da Eden Projects, uma organização com foco
no repovoamento do mangal e
do departamento de Agricultura
e Pesca.
Neste contexto foram con-

t.m

Ilha de Inhaca repõe mangal

//

Técnicos no laboratório de alimentos do IIAM/DCA

meios para que as zonas Centro
e Norte do país tenham condições para estudar e aferir a qualidade de alimentos consumidos localmente, sem depender
de Maputo.
Para além das regiões referidas, também é foco desta entidade criar condições técnicas
para que os recursos humanos
qualificados, já existentes em
Gaza, possam contribuir no
estudo de eventuais patógenos que possam estar presentes
em alimentos não só de origem
animal como também de outra
natureza.
Sob o lema “Moçambique e
China juntos na promoção do
bem-estar animal e saúde pública”, a celebração de Maputo
contou com o envolvimento
dos parceiros do IIAM na Direcção de Ciências Animais.

no

mesmo com desafios.
O exemplo inequívoco desse avanço é a produção cada vez mais crescente
de doses de vacinas contra
a doença de newcastle, em
aves, e carbúnculo hemático e
sintomático em bovinos.
Outro ganho para a saúde
humana é ver identificados
por via de laboratório, aspectos que minam a qualidade de
certos alimentos de origem
animal e não só, o que evita a
ocorrência de doenças zonóticas em humanos.
A Direcção de Ciência
Animais é única entidade estatal vocacionada para realizar
pesquisa no laboratório de alimentos, com técnicos afectos
em Maputo e perspectiva alargar para outros pontos do país.
O desafio do IIAM é criar

vo

E

NALTECER o papel do
veterinário em prol da
saúde animal com impacto em humanos,
bem como o contributo
de animais para fins de pesquisa em laboratórios, foram
os objectivos da celebração do
dia mundial do veterinário e de
animais em laboratório.
Falando no contexto da
efeméride cuja comemoração
teve lugar ontem, em Maputo,
Amílcar da Silva, técnico superior em Veterinária afecto à
área de produção de vacinas
na Direcção de Ciências Animais do Instituto de Investigação Agrária (IIAM), realçou
ser inquestionável a contribuição da ciência nos últimos
tempos, a medir pelos resultados que vêm sendo alcançados no campo da pesquisa,

na
l

Exaltado papel do veterinário
e uso de animais na ciência

4505

4480

Moçambique deve apostar
na formação em museologia

a Universidade Licungo, Lucília
Chuquela anotou que o mesmo
abre uma nova janela na relação
entre o Conselho Internacional
de Museus em Moçambique e as
instituições do Ensino Superior.
O acordo formaliza o estabelecimento de uma assistência
técnica para a criação do museu

COM MIA COUTO E MBATE PEDRO
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ou singulares,
8.00 horas
nacionais ou
estrangeiro

Data e hora de abertura
de documentos de
qualificação e propostas
19/5/2021
11.00 horas

Validade das
propostas

15 dias
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VILANKULO

29 /18
INHAMBANE

27 /18
XAI-XAI

25 /17
MAPUTO

28 /18
MARÉS
PREIA-MAR – Às 09.27 e às 22.35
horas, com 2.41 e 2.49, respectivamente

BAIXA-MAR – Às 03.26 e às 16.09
horas, com 1.59 e 1.65, respectivamente

FASE DA LUA
LUA NOVA – Será no dia 11 deste mês, às 21:00horas
INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

- Papa Francisco, líder da Igreja
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Concorrentes
elegíveis
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actividades comemorativas.
Além dos lusófonos e dos
países com grandes comunidades portuguesas, estão previstas
iniciativas em Quénia, Senegal,
Chile, Colômbia, Cuba, China, Índia, Indonésia, Tailândia,
Croácia, Dinamarca, Rússia, Servia, República Checa e Vaticano.
A UNESCO proclamou, em
2019, 5 de Maio como Dia Mundial da Língua Portuguesa, na
sequência da proposta de todos
os países lusófonos, apoiada
por mais 24 Estados, incluindo
países como a Argentina, Chile,
Geórgia, Luxemburgo e Uruguai.
- (LUSA)

1. A Direcção Provincial da Cultura e Turismo de Tete convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas para o
concurso discriminado na tabela abaixo:

Objecto do
concurso

QUELIMANE

“Você só é livre se estiver em harmonia
consigo mesmo”.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE TETE
CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL
DIRECÇÃO PROVINCIAL DA CULTURA E TURISMO

Modalidade de contratação
e respectiva referência

NAMPULA

25/18

PENSAMENTO DO DIA
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Odete Semedo (Guiné-Bissau),
Afonso Cruz (Portugal), além de
concertos, espetáculos de dança,
concursos literários e sessões de
cinema.
As comemorações envolvem
todo o “exército” que integra a
rede de centros culturais, leitorados e cátedras do instituto
Camões, na realização de conferências, colóquios, concertos,
concursos literários e de poesia,
edição e tradução de obras, ciclos
de cinema, entre outras iniciativas.
Moçambique, Espanha, Alemanha, Estados Unidos, China
e Itália serão os países com mais

s:

No âmbito da programação
da cerimónia, na cidade de Maputo, será ainda apresentado o
projecto Dicionário do Português
de Moçambique (DIPOMO),
cujos trabalhos preparatórios
arrancaram em Março, na capital do país, e a plataforma digital “Ler em Rede”, iniciativa de
apoio à leitura e à autoaprendizagem dirigida a jovens da rede
Ensino de Português no Estrangeiro (EPE), entre outras iniciativas.
Em Lisboa, Portugal, está
prevista a realização de uma mesa-redonda com a participação
dos escritores Ondjaki (Angola),

am

sidente do “Camões”, entidade
responsável pela coordenação
das comemorações do Dia Mundial da Língua Portuguesa.
João Ribeiro de Almeida falava em antecipação à efeméride, instituída em 2019 pela
Organização das Nações Unidas
para Educação, Ciência e Cultura
(UNESCO).
A data, que se comemora
pela segunda vez, será em formato híbrido, presencial e “on-line”, e a programação inclui
mais de 150 actividades em 44
países do mundo, além de uma
cerimónia oficial a partir da cidade de Lisboa, Portugal.

gr

na, é que sugeriu Mbate Pedro,
para integrar a antologia que vai
reunir textos dos escritores Pepetela e Luaia Gomes Pereira,
de Angola, Conceição de Deus
Lima e Orlando Piedade, de São
Tomé e Príncipe, Odete Semedo
e Rita Ié, da Guiné-Bissau, Germano Almeida e Eileen Barbosa,
de Cabo Verde, Milton Hatoum
e Socorro Acioli, do Brasil, Lídia
Jorge e Bruno Vieira Amaral, de
Portugal, e Vicente Paulino e Jonato Xavier, de Timor-Leste.
Para já, a edição será digital, mas o objectivo é, no futuro,
avançar para a publicação também em papel, explicou o pre-

TETE

29 /20
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dade Licungo, considera que o
memorando marca um passo
significativo nos esforços desta
instituição para a implantação
do museu, que deverá se tornar
num espaço “com relevância
histórica, comercial e universitária”.
Aleixo salientou que a universidade deve produzir profissionais qualificados que, com o
seu conhecimento, “contribuam
para a melhoria da vida da população”, onde o “verdadeiro
conhecimento extravasa as paredes da universidade e valoriza
o das comunidades”.
Os museus, que são importantes instrumentos de preservação da memória cultural e do
património material e imaterial
de um povo, segundo o reitor,
têm igualmente “o papel de informar e educar as pessoas por
meio das suas exposições permanentes e temporárias e actividades criativas”.
O museu da UniLicungo será
aberto ao público em breve, depois de, em 2014, se ter testemunhado o lançamento da primeira
pedra para a construção do empreendimento.

Antologia celebra língua portuguesa
OS autores moçambicanos
Mia Couto e Mbate Pedro fazem
parte de uma antologia digital
que junta 16 escritores lusófonos
a ser lançada amanhã, 5 de Maio,
Dia Mundial da Língua Portuguesa.
Segundo João Ribeiro de Almeida, presidente do Camões
- Instituto da Cooperação e da
Língua, que chancela a obra, a
antologia será constituída por
oito autores consagrados e oito
emergentes (indicados pelos renomados), para um diálogo em
língua portuguesa.
Assim, Mia Couto, nome incontornável da literatura lusófo-

PEMBA

30/22
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instituição que dirige está em
contacto com uma universidade
estrangeira para apoiar o sector
dos museus através da partilha
de conhecimentos. Isto porque,
segundo ela, Moçambique carece de quadros especializados em
museologia.
Falando sobre o acordo com

4 de Maio de 2021

t.m

os cursos.
Lucília Chuquela considerou
ainda que Moçambique é um país
fértil para trabalhos de pesquisa
em museologia, mas lamentou
a existência de poucos técnicos,
em parte, devido à escassez de
instituições que tenham cursos do género. Explicou que a

PREVISÃO DE TEMPO

no

Lucília Chuquela e Boaventura Aleixo

da UniLicungo, que será a primeira instituição museológica
ligada a uma universidade.
O museu da UniLicungo será
o primeiro do género igualmente implantado fora da capital do
país, estando sediado na cidade
da Beira, província de Sofala.
Segundo a presidente do
ICOM, o acordo resultou de uma
oficina sobre museologia realizada na Beira, que reforçou a
necessidade de haver um quadro jurídico específico para os
museus no país, o que inevitavelmente passa por uma maior
aposta na educação.
A constituição do Comité
Nacional do Conselho Internacional de Museus em Moçambique foi formalmente aprovada
por unanimidade na 134ª sessão do Conselho Executivo do
ICOM-Internacional, realizada a
11 de Dezembro de 2016 em Paris, França e a legalização, no país
ocorreu a 28 de Junho de 2017 ao
abrigo do disposto n.º 1 do artigo
5 da Lei n.º 8/91, de 18 de Julho
conjugado com o artigo 1 do Decreto n.º 21/91, de 3 de Outubro.
Por seu turno, Boaventura Aleixo, reitor da Universi-

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
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S instituições de Ensino Superior moçambicanas são desafiadas a criar programas
de formação de curta,
média e longa duração na área de
museologia, como uma estratégia de massificação do número
de técnicos que actuam neste
sector.
O repto foi lançado recentemente por Lucília Chuquela,
presidente do Conselho Internacional de Museus em Moçambique (ICOM), que falava no âmbito da assinatura, na cidade de
Maputo, de um memorando de
entendimento entre a sua instituição e a Universidade Licungo
(UniLicungo) para a materialização de vários projectos culturais.
Para aquela especialista, o
desenvolvimento deste sector
depende, em larga medida, da
qualidade de técnicos e colaboradores que actuam principalmente no campo das pesquisas.
Isso só será possível havendo
pessoas que, tendo interesse em
se formar sobre museologia e
gestão do património cultural,
encontrem instituições académicas que possam proporcionar
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2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los na UGEA da Direcção acima citada, na DPCTur, sita na Avenida Eduardo Mondlane, cidade de Tete, no edifício do Hotel Zambeze, no 15, endereço: CP. Nr 223, telefax 258 24225,
E-mail: dpturtete@yahoo.com.br

Ac

3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.
4. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
Tete, aos 3 de Maio de 2021
Entidade Competente
(Ilegível)
194

00:20- FLASH CULTURAL
02:10- É DESPORTO
03:05- SEM BARREIRAS
04:00- FALA MOÇAMBIQUE
(REPETIÇÃO)
04:55 – HINO NACIONAL
05:10 – CAMPO E DESENVOVIMENTO
05:30 – EDUCAÇÃO FINANCEIRA
05:45 – UMA DATA NA
HISTÓRIA
06:00 – JORNAL DA MANHÃ
08:15 – O NOSSO PORTUGUÊS
08:45- PETRÓLEO E GÁS DE A A
Z (REPETIÇÃO)
10:10- FALA MOÇAMBIQUE
11:30- PARABENS A VOCÊ
12:00 – TÓPICOS DO JORNAL
DA TARDE
12:02 – MAGAZINE DESPORTIVO
12:20 – BOLETIM METEOROLÓGICO
12:30 –JORNAL DA TARDE
13:00- INFORMATIVO CORO-

NAVÍRUS
13:30- MOCAMIQUE DE LÉS
A LÉS
14:25 – EDUCAÇÃO FINANCEIRA
14:30 – RÁDIO NOVELA “OURO
NEGRO”
16:10 - SEGURANÇA RODOVIÁRIA
16:30- MINUTO DO CONSUMIDO
18:10 – UMA DATA NA HISTÓRIA
18:25 – EDUCAÇÃO FINANCEIRA
18:55 –UMA HISTÓRIA PARA TI
19:00 – TÓPICOS DO JORNAL DA
NOITE
19:02 – MAGAZINE DESPORTIVO
19:20 –BOLETIM METEOROLÓGICO
19:30 – JORNAL DA NOITE
20:00 - INFORMATIVO CORONAVÍRUS
20:30- PANORAMA POLÍTICO
21:05- ÚLTIMO TEMPO

NOTICIÁRIOS: 01, 03, 05, 06, 07, 08, 9, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 21,
22:00 E 23:00 HORAS.
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BENTO LOURENÇO

ALEXANDRE SAM UEL

NAENE NEVES
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DAÚDE
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CLARA BANZE

NEVES

FALECEU
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Director Executivo do Centro para
Democracia e Desenvolvimento
(CDD) e demais colaboradores desta organização da sociedade civil
comunicam com profunda mágoa
e consternação o falecimento de CLARA BANZE,
mãe do seu colega Ilídio Nhantumbo, ocorrido no
dia 30 de Abril de 2021, vítima de doença, cujo o
funeral se realizou nesta segunda-feira, 3 de Maio,
na Cidade de Xai-Xai. À família enlutada, e ao colega Dr. Ilídio Nhantumbo, em especial, os colaboradores do CDD manifestam os mais sentidos
pêsames e votos de solidariedade. Paz à sua alma.
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Não há palavras que acalmem a dor
da perda de um amigo e companheiro. Bento Neves, a notícia da tua
morte foi como se o mundo tivesse acabado, sobretudo pela forma como partiste. Ficam as saudades
e garantidamente continuaremos a tua obra como
comunicador. Hoje, vamos sepultar os teus restos
mortais no Cemitério da Taxlom, na cidade da Matola,
pelas 10.30 horas, antecedido de velório no mesmo
cemitério, pelas 9.30 horas. Atanásio Marcos e família
endereçam sentidas condolências à família enlutada.
Até sempre, companheiro.

vo

BENTO NAENE

jo

5033

FALECEU

YURAN EVALDO

am

ALEXANDRE SAM UEL

CHABELA

FALECEU

O Venerando Presidente, Vice-Presidente, Secretário-Geral, Magistrados
Judiciais, Inspectores Judiciais, membros e todos os funcionários do Conselho Superior da Magistratura Judicial
comunicam com profunda mágoa e consternação o falecimento do Sr. ALEXANDRE SAMUEL, pai do Dr. Domingos
Samuel, Juiz de Direito “A”, da 12.ª Secção Comercial do
Tribunal Judicial da Província de Maputo, ocorrido no dia
1/5/2021, no Hospital Central de Maputo, vítima de doença,
cujo funeral se realiza hoje, dia 4/5/2021, às 11.00 horas, no
Cemitário de Lhanguene, antecedido de velório na Igreja
Metodista Unida de Moçambique, Bairro da Malanga, às
9.00 horas. À família enlutada, as mais sentidas condolências.
4519
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Sua mãe Helena Paunde, irmão
Darwin, padrinhos e toda a família
Paunde veem por este meio agradecer a todos que directa ou indirectamente prestaram o seu apoio e solidariedade incondicionais
neste momento de dor, pelo desaparecimento físico
do seu ente querido, YURAN EVALDO CHABELA,
ocorrido a 24.04.2021, vítima de atropelamento,especialmente à Comunidade Santa Ana de Chinonanquila e ao Microbanco Confiança, vai o nosso
muito obrigado. Bem hajam!
4517

JOSÉ CASTI GO

FALECEU

ZEFANI AS NEM BA
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ALEXANDRE SAM UEL
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O Presidente, Vice-Presidente, Juízes Conselheiros, Secretário-Geral
e funcionários do Tribunal Supremo participam com profundo pesar
e consternação o falecimento do
senhor ALEXANDRE SAMUEL, pai do Dr. Domingos
Samuel, Juiz de Direito do Tribunal Judicial da Província de Maputo, ocorrido no dia 1/5/2021, no Hospital
Central de Maputo, vítima de doença, cujo funeral se
realiza hoje, dia 4/5/2021, às 11.00 horas, no Cemitário
de Lhanguene, antecedido de velório na Igreja Metodista Unida de Moçambique - Malanga, às 9.00 horas.
À família enlutada apresentam as mais sentidas condolências.
4518
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AFONSO
CHUQUELA
GUI AM BA
FALECEU

Seus filhos Jubelito, Afonso Júnior, João, Rosa,
Abílio, Martinha, Cristôvão e Nando, noras Yolanda,
Tayla, Fina e Cristência, netos Afonsinho, Garete,
Telma, Henio, Clerdo, Acrisio e demais familiares
comunicam com profunda dor e pesar o desaparecimento súbito do seu pai, sogro e avô AFONSO CHUQUELA GUIAMBA, ocorrido no dia 1/5/2021, vítima
de doença, cujas cerimónias fúnebres se realizam
amanhã, dia 5/5/2021, no Cemitério familiar, em Matenga - Jangamo, pelas 8.00 horas. Paz à sua alma.
4994

ALEXANDRE
SAM UEL
FALECEU
Os funcionários do Instituto Nacional de Segurança Social da
Delegação Provincial de Maputo
comunicam com com profundo pesar e consternação o falecimento do senhor ALEXANDRE SAMUEL,
pai da sua colega Filomena Alexandre Pacule Garife, funcionária desta instituição, ocorrido no dia
1/5/2021, na Clínica do Hospital Central de Maputo,
cujo funeral se realiza hoje, dia 4/5/2021, pelas 11.00
horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedido de
velório, pelas 9.00 horas, na capela da Igreja Metodista da Malanga, sita na Av. 24 de Julho. À família
enlutada apresentam as mais sentidas condolências. Que Deus lhe dê eterno descanso.
4481

gr

(Agradecimento)

Com dor imensurável Camilo da Silva, Adérito Caldeira e Edite Caldeira comunicam que Allah chamou
para perto de si a sua querida mãe SOFIA MAHOMED
DAÚDE, no dia 2/5/2021, vítima de doença, cujo
funeral se realizou no mesmo dia, na cidade de
Maputo. O ziarat de 3 dias vai acontecer hoje, dia
4/5/2021, às 16.30 horas, na residência da família,
no Bairro da Liberdade, no município da Matola e o
primeiro Tahilili está marcado para no dia 6/5/2021,
às 11.00 horas, na residência da família. Que Allah
lhe dê jannat.

ou

O Conselho de Administração da
Televisão de Moçambique - EP, Conselho Fiscal, Conselho Directivo,
sindicatos locais SINTAC, SNJ e trabalhadores em
geral comunicam com profunda dor e consternação o
desaparecimento físico de BENTO LOURENÇO NAENE
NEVES, seu colega, ocorrido no dia 29/4/2021, cujo
funeral se realiza hoje, terça-feira, dia 4/5/2021, pelas
10.30 horas, no Cemitério da Texlom, antecedido de
velório na capela do mesmo cemitério, pelas 9.30 horas. À família enlutada, a empresa apresenta as mais
sentidas condolências. Paz à sua alma.

A Administração, Conselho de
Gestão e colaboradores em
geral da CBE Southern Africa
comunicam o desaparecimento
físico do Sr. ALEXANDRE SAMUEL, pai do seu
colaborador e colega Sr. Joaquim Alexandre Samuel, ocorrido no dia 1/5/2021, cujo funeral se
realiza hoje, terça-feira, dia 4/5/2021, no Cemitério de Lhanguene, pelas 11.00 horas, antecedido
de velório na Igreja Metodista, na Av. 24 de Julho,
às 9.00 horas. Que a sua alma descanse em paz.
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ERNESTO ALEXANDRE
M AGENGE
FALECEU
A Directora-geral do SENAMI, Director-Geral Adjunto, membros do Conselho de Direcção, oficiais,
sargentos, guardas e funcionários do Q.T.C comunicam com profunda mágoa e consternação o
falecimento do membro ERNESTO ALEXANDRE
MAGENGE, adjunto de superintentente da Migração
na Reserva, ocorrido no dia 18/4/2021, na República
da Índia, vítima de doença, cujo funeral se realizou
no dia 19/4/2021, naquele país. À família enlutada,
apresentam as mais sentidas condolências. Paz à
sua alma.
4497

BRUNO CRI STÂNCI A
M ONDLANE
FALECEU
A Direcção do Comando da PRM - Cidade de
Maputo, Oficiais superiores, Subalternos, Sargentos, Guardas
da PRM e funcionários do Quadro Técnico Comum comunicam
com profunda mágoa e consternação o desaparecimento físico
do senhor BRUNO CRISTÂNCIA MONDLANE, 1.º Cabo da Polícia,
ocorrido no dia 1/5/2021, no Hospital Central de Maputo, vítima
de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 4/5/2021, pelas 10.00
horas, no Cemitério de Michafutene, cidade de Maputo. À família
enlutada endereçam as mais sentidas condolências.
4156

M ASSI NGUE
(Zeca)

FALECEU
Sérgio Neto Nemba, filhos Grace Douglas (ausente), Finiaze Blessinas e Ryan Messias comunicam com profunda
dor e consternação o falecimento do seu irmão e tio JOSÉ
CASTIGO ZEFANIAS NEMBA MASSINGUE, ocorrido no
dia 1/5/2021, no HCM, vítima de doença, cujo funeral se
realiza hoje, dia 4/5/2021, pelas 11.00 horas, no Cemitério
de Michafutene, antecedido de velório na sua residência
no Bairro de Matendene, pelas 9.00 horas, em observância
do protocolo sanitário da Covid-19.
4513

VI CENTE RI CARDO DOS
SANTOS
FALECEU
A Direcção do Comando da PRM - Cidade
de Maputo, Oficiais superiores, Subalternos,
Sargentos, Guardas da PRM e funcionários do Quadro Técnico
Comum comunicam com profunda mágoa e consternação o desaparecimento físico do senhor VICENTE RICARDO DOS SANTOS,
Supertendente Principal da Polícia, ocorrido no dia 2/5/2021, no
Bairro Chali, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia
4/5/2021, pelas 13.00 horas, no Cemitério Cajoeiros, em KaTembe,
antecedido de velório na sua residência, pelas 11.30 horas. À
família enlutada endereçam as mais sentidas condolências. 4156
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FALECEU

FALECEU
O Presidente do Conselho Municipal de Maputo, membros do Conselho Municipal, Quadro de Apoio e funcionários em geral comunicam
com profunda dor e consternação o desaparecimento físico do senhor
ARNALDO LAMPIÃO MACIE, funcionário do Conselho Municipal de
Maputo, afecto à Direcção Municipal de Mercados e Feiras, ocorrido no dia 1/5/2021, vítima
de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 4/5/2021, no Cemitério da Texlom, pelas 11.00
horas, antecedido de velório na Igreja Metodista Unida, na cidade da Matola. À família
enlutada, apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

A Empresa Moçambique Telecom, SA - Tmcel comunica com
profunda dor e consternação o falecimento da senhora FATIMA
ADBURRAIMO, trabalhadora desta empresa, ocorrido no dia
2/5/2021, na cidade de Maputo, vítima de doneça, cujo funeral
se realizou no dia 3/5/2021, no Cemitério de Lhanguene, em Maputo, pelas 14.00
horas, antecedido de velório na Mesquita da Polana. À família enlutada, as mais
sentidas condolências. Paz à sua alma.

4508

200

DUAS (2) flats, no bairro Central, tipo
3, num 3º andar, com 2wc, prédio pequeno, todos quartos com guarda-fatos;
outra na Pandora, num 2º andar, com
cozinha moderna, vendem-se por 9
000 000,00MT, negociáveis. Contacto:
82-6421191 ou 84-8474370, Sr. Manuel.
4957

VIVENDA independente, na Av. do
Trabalho, área de 20/40m, perto do
Fajardo, vende-se por 10 200 000,00MT;
apartamento tipo 3, na Polana, Rua de
Kongwa, 3wc, dependência no terraço
e garagem por 12 700 000,00MT; tipo
3, no B. Central, num 2º andar, com dependência e parqueamento, na Av. Maguiguana, Jardim Dona Berta por 8 200
000,00MT. Contacto: 84/86-4807540.
4803

ALEXANDRE SAM UEL

FALECEU

FALECEU
A Veneranda Juíza-Presidente do Tribunal Judicial da Província de
Maputo, Magistrados, Administradores judiciais e funcionáriosem geral
comunicam com profunda mágoa e consternação o falecimento do Sr.
ALEXANDRE SAMUEL, pai do Dr. Domingos Samuel, Magistrado deste
tribunal, afecto à 12.ª Secção Comercial, ocorrido no dia 1/5/2021, vítima de doença, cujas cerimónias fúnebres têm lugar hoje, dia 4/5/2021,
pelas 11.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedidas de velório pelas 9.00 horas,
na Igreja Metodista Unida de Moçambique, na Malanga, Av. 24 de Julho. À família enlutada,
as mais sentidas condolências. Que a sua alma descanse em paz.
4509
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O Conselho de Administração da Electricidade de Moçambique,
E.P., Comité da Empresa e trabalhadores em geral comunicam
com profunda mágoa e consternação o falecimento do senhor
LUÍS GONZAGA NOTA BACALHAU, trabalhador reformado desta empresa, ocorrido no dia 25/4/2021, vítima de doença, cujo funeral se realizou no dia 27/4/2021,
no Cemitério Comunitário de Chimadzi, em Tete. À família enlutada, apresentam
as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
4511
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Por este meio leva-se ao conhecimento de todos os trabalhadores que faleceu o menor ORLANDO ALEXANDRE COME JR.,
filho do senhor Orlando Alexandre Comé, trabalhador afecto no Gabinete de Inspecção de Actividades, ocorrido no dia 2/5/2021, vítima de doença, cujo funeral
se realiza hoje, dia 4/5/2021, pelas 10.00 horas, no Cemitério Hindu, na cidade da
Beira, província de Sofala. Paz à sua alma.
4512

ALEXANDRE SAM UEL
(Vovô Xande)

FALECEU

s:

(Zeca)

FALECEU

Seus filhos Gina, Joaquim, Domingos, Filomena, Abel, Fernando, Nely
e Marose, irmãos, noras, genros, netos, bisnetos, sobrinhos e demais
familiares comunicam com profundo pesar o desaparecimento físico
do seu ente querido ALEXANDRE SAMUEL, ocorrido no dia 1/5/2021, no HCM, vítima de
doença, cujo funeral se realiza hoje, terça-feira, dia 4/5/2021, pelas 11.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedido de velório na Igreja Metodista Unida de Moçambique,
Malanga, Av. 24 de Julho, pelas 9.00 horas. Paz à sua alma.
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Ficaremos eternamente gratos pela tua benevolência em nós. Exaltámos tua bravura na luta pela vida durante a enfermidade, que te levou
de nós. À terra entregamos teu corpo apenas, tu viverás sempre nos nossos corações.
Descanse em paz, até sempre mano Zeca. Teus irmãos, Neto, Ruth, primos Feliciano,
Azarias, Bia, Malhuky, Benedito, Danito, Ângela, Inês, Essineta, Techa, Amélia, Sirage,
Graça, Raimundo, Salomão, Tetê, Armindo, Sany e Suzana.
4513
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A família Savanguane em geral, suas irmãs
Aurora e Alda, filhos Maria Antónia, José
António, Elias (Zequito) e Dulce Bonate, netos, primos,
sobrinhos e demais familiares comunicam o desaparecimento físico do seu ente querido FLORA QUEFACE,
ocorrido no dia 3/5/2021, cujo funeral se realiza amanhã,
dia 5/5/2021, às 10.00 horas, no Cemitério Marien N’Gouabi
- Xai-Xai. Descanse em paz.
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GEMINADA tipo 3, num R/C, na Malhangalene, vende-se por 8 000 000,00MT;
flat tipo 3, com 2wc, num 5º andar, na
Av. J. Chissano por 6 500 000,00MT;
vivenda tipo 3, com 2wc, na Malhangalene por 13 000 000,00MT; vivenda
tipo 4, com 4 suites, num R/C, 1º e 2º
andares, inacabada, no Triunfo por 14
500 000,00MT; vivenda tipo 4, com 4
suites, num R/C, 1º e 2º andares, cozinha americana e piscina por 26 000
000,00MT; vivenda tipo 6, num R/C, 1º
e 2º andares, com cozinha americana e
piscina, no Triunfo por 35 000 000,00MT.
Contacto: 84-4532199 ou 82-4825750.

5025

MORADIA tipo 4, espaçosa, com 1 suite,
quintal com jardim e parqueamento
para 3 carros, na Polana, vende-se por
32 500 000,00MT; flat super espaçosa,
com 1 suite, terraço privado, vista-mar, na Frederich Engels por 27 000
000,00MT. Contacto: 87-3001478 ou
82-5360822 Adérito.
5024

ARRENDA-SE
FLAT tipo 3, num R/C, com 2wc, no B.
Central, arrenda-se por 35 000,00; flat
tipo 2, num 1º andar, no Polana Shopping por 50 000,00; flat tipo 3, num 2º
andar, no Alto Maé por 25 000,00; flat
tipo 2, num 3º andar, no Ponto Final por
23 000,00; flat tipo 3, num 3º andar, na
Pandora por 35 000,00. Contacto: 843966886 ou 82-5754440.
4985

DUAS (2) dependências tipo 1, com
quarto, cozinha americana e wc, tudo
dentro, na rua da Malhangalene ao pé do
Hospital Shifaa, no Bairro da Maxaquene, arrenda-se. Contacto: 84-4312550
ou 86-4312550.
4993

FLAT tipo 3, num 2º andar, Av. Mao Tsé
Tung, vende-se por 9 500 000,00MT; flat
tipo 3, na Av. Emília Daússe por 8 000
000,00MT; vivenda tipo 3, com 3 suites,
num R/C e 1º andar, cozinha americana
e piscina por 15 000 000,00MT, no Triunfo; vivenda tipo 4, com 4 suites, num
R/C e 1º andar, cozinha moderna e piscina, no Triunfo, por 26 000 000,00MT;
vivenda tipo 5, 5 suites, R/C e 1º, e 2º
andares, cozinha americana e piscina,
no Triunfo por 35 000 000,00MT; vivenda
tipo 3, num R/C e 1º andar, em Mapulene por 13 000 000,00MT. Contacto:
4992
82-4825750 ou 84-4532199.

DIVERSOS
TÁXI Marcelo. Prestação de Serviços
24 horas por dia. Baixe o nosso aplicativo através do App Store ou Google Play
e destrute de melhores preços e mais
baratos no valor 150,00MT por corrida
ou pague 70,00MT por km nas viagens
efectuadas. Contacte-nos ainda pelos
números: 82-5050050, 84-5050050 ou
86-5050050.
3926
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Seus netos Benilde, Lony, Huildeo,
Herido, Hermínio, Milton, Kurula,
Allan, Loice e Samito, bisnetos Harol, Maisha e Hendrick comunicam
com enorme pesar o desaparecimento físico do seu ente querido
FLORA QUEFACE (vovó Flora),
ocorrido no dia 3/5/2021, cujo funeral se realiza amanhã, dia 5/5/2021,
às 10.00 horas, no Cemitério Marien
N’Gouabi - Xai-Xai. Descanse em
paz , avó.
4514

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE MAMADOU DIABY
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de dezasseis de Abril
de dois mil e vinte e um, lavrada de folhas cinquenta a folhas cinquenta e um, do
livro de notas para escrituras diversas número duzentos e oitenta e dois, traço “C”,
deste Quarto Cartório Notarial de Maputo, perante mim, Sérgio João Soares Pinto,
Conservador e Notário Superior em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma
Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de Mamadou Diaby, casado com
Fatoumata Sadjo Traore, sob o regime de comunhão de bens adquiridos, de trinta
e oito anos de idade, natural de Guiné Conacri, de nacionalidade guineense, com
última residência no Bairro da Malhangalene “A”, KaMpfumo, Cidade de Maputo, sem
ter deixado testamento com disposição de sua última vontade.
Mais certifico pela operada escritura que deixou como meeira sua esposa Fatoumata
Sadjo Traore, viúva, natural de Guiné Conacri, residente em Maputo e como únicos
e universais herdeiros da quota disponível de todos seus bens, sua esposa acima
identificada, seus filhos: Fatoumata Diaby e Abdoulaye Diaby, solteiras, menores,
naturais e residentes em Maputo, de nacionalidade moçambicana.
Que não deixou outras pessoas que por lei com eles possam concorrer à sucessão da
herança e que dela fazem parte bens móveis e imóveis.
Está Conforme
Maputo, aos 22 de Abril de dois mil e vinte e um
O Conservador e Notário Técnico
(Ilegível)
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Seus filhos Hélder, Célia, Osvaldo e Nélio, noras
Adélia e Edna, netos Edimilson, Wila, Walis, Tewana,
Geovann comunicam com profunda mágoa o desaparecimento físico de MARIA FIRMINO XERINDA,
ocorrido no dia 30/4/2021, no Hospital Militar de
Maputo, vítima de acidente vascular celebral, cujo
velório se realiza hoje, dia 4/5/2021, na capela do
Hospital Militar, pelas 8.30 horas. Que o Senhor lhe
dê o eterno descanso.
5020
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VIVENDA geminada, tipo 4+1, com
3 quartos suites, cozinha americana,
totalmente equipada e moderna, dependência com wc fora, pronta a habitar, estacionamento para 4 viaturas, no Triunfo
novo, vende-se por 23 500 000,00
negociáveis. Contacto: 84-3083700.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO
Rua João Carlos Raposo Beirão, n.º 345, R/C

QUEFACE

FALECEU

(Zeca)

GEMINADA tipo 3, com 1 sala ampla
com varanda, cozinha, 1wc, todos quartos com roupeiros, dependência, área de
serviço, 1wc, varanda, parqueamento
para 5 viaturas, no Bairro da Malhangalene, vende-se por 7 000 000,00MT;
vivenda tipo 3, com 2 pisos e cave,
sala ampla, cozinha, quartos todos com
roupeiros, 2 varandas, parqueamento
para 5 viaturas, dependência, wc, quintal
com uma área de 640m² por 54, por 15
000,00MT. Contacto: 84-7579840 ou
86-3205644.

5003

FLAT tipo 3, espaçoso, com 1 suite e
cozinha moderna, num 3º andar, parque
para 2 carros, na Polana, vende-se por
12 000 000; flat tipo 3, com 1 suite, num
3º andar e último, pronta a habitar, no
Bairro Central por 10 500 000,00MT.
Contacto: 87-3001478 ou 82-5360822.

FLORA

FLORA QUEFACE

JOSÉ CASTI GO ZEFANI AS
NEM BA M ASSI NGUE

4808

5018

PROPRIEDADE bem localizada, em
Marraquene, numa zona residencial,
com vista para o rio Incomáti, com
espaço de 100x60, vende-se por 100
000USD; outro de 50x20 por 750
000,00MT, negociáveis. Contacto: 826421191 ou 84-8474370.

4992
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JOSÉ CASTI GO ZEFANI AS
NEM BA M ASSI NGUE

M ARI A
FI RM I NO
XERI NDA
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MORADIA num R/C e 1º andar, com 4
suites, na Sommerschield, em frente
ao edifício Solar das Acácias, na Julius
Nyerere, vende-se. Visite-nos. Contacto:
84-0707070.

rn
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O Presidente do Conselho Municipal de Maputo, membros do Conselho
Municipal, Quadro de Apoio e funcionários em geral comunicam com
profunda dor e consternação o desaparecimento físico da senhora
MARIA JOANA CHISSANO, mãe do senhor Rogério Justino Mussane,
funcionário do Conselho Municipal de Maputo, afecto à Direcção Municipal de Economia
Local, ocorrido no dia 30/4/2021, no Hospital Central de Maputo, vítima de doença, cujo
funeral se realiza hoje, dia 4/5/2021, no Cemitério de Michafutene, pelas 9.00 horas. À
família enlutada, apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

Sua esposa Ivone Guiamba, filhos Hilário, Tadeu, Edmilson José (Júnior), primos e demais familiares comunicam com profundo pesar o
falecimento do seu esposo e pai JOSÉ CASTIGO ZEFANIAS NEMBA MASSINGUE, ocorrido
no dia 1/5/2021, no HCM, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 4/5/2021, pelas
11.00 horas, no Cemitério de Michafutene, antecedido de velório na sua residência no B.
Matendene, em estrita observância do protocolo sanitário contra Covid-19.

GEMINADA num R/C, tipo 4, com 2wc,
2 salas espaçosas, cozinha americana,
dependência, jardim, garagem, quintal
para 7 carros, no B. Central, Av. Olof
Palme, próximo da Mesquita, vende-se
por 14 200 000,00MT; flat tipo 2, num 1º
andar, prédio pequeno, com 2 dependências e 1 salão, no B. Alto Maé por 3
200 000,00MT. Contacto: 84-6018957
ou 82-4824670.

ou

M ARI A JOANA CHI SSANO

FLATS: tipo 3, num 3º andar, muito espaçosa, com 2wc e parqueamento, no
B. Central, Av. Amílcar Cabral, vende-se
por 10 500 000,00MT; tipo 3, num 2º andar, com dependência e parqueamento,
no B. Central por 7 500 000,00MT; tipo
3, num 1º andar, com dependência e
parqueamento, no B. Alto Maé por 4
600 000,00MT, negociáveis. Contacto:
84-2194513, Sr. Missasse.
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VENDE-SE

VENDE-SE

(Vovó Bia)

FALECEU
Seus filhos Remígio, Samuel, Zacarias, Michaque,
Leonardo e Gabriel, noras Emília, Paula, Coleta, Canjara, Fabíola e Inês, netos, bisnetos, trinetos e irmã
Alda lamentam a partida para a glória da matriarca da
família, BEATRIZ SAMUEL NHAGUMBE (vovó Bia),
ocorrido na madrugada do dia 3/5/2021, cujo funeral
se realiza amanhã, quarta-feira, dia 5/5/2021, pelas
11.00 horas, no Cemitério de Michafutene, precedido
de velório na residência do seu filho Remígio, às
9.00 horas. II Timóteo 4.7. “Combati o bom combate,
acabei a carreira, guardei a fé.”
4521
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA
CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE SAÚDE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICAL DA CIDADE DE MAPUTO

5ª SECÇÃO

ANÚNCIO

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO
De acordo com o no 1 do artigo 61 conjugado com alínea f) do artigo 44 do Regulamento de
Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços
ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março, comunica – se o cancelamento do
Concurso Público n0: 58D008161/CP/05/2021- Fornecimento de Material de Higiene e
Limpeza no âmbito do fundo do OE, PROSAÚDE e Outros fundos verticais, por incompatibilidade
das propostas financeiras das empresas concorrentes após a revisão orçamental.
Nampula, 03 de Maio de 2021
A UGEA
_______________________
Ilegível

Pela Quinta Secção deste Tribunal correm éditos de vinte
dias, que começam a contar da segunda e última publicação
do anúncio, citando os credores desconhecidos, bem como
os sucessores dos credores preferentes da executada,
para no prazo de dez dias, posteriores ao dos éditos, nos
Autos de Execução Ordinária nº 18/2020/V, em que
é exequente ÂNGELO DA SILVA e executada MARIA DA
SAÚDE AZARIAS MUTOMBENE, reclmarem o pagamento
dos seus créditos pelo produto do imóvel penhorado sobre
que tenham garantia real, designadamente:
Verba única
Um imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial
de Maputo, inscrito sob o número quinze mil, trezentos
sessenta e sete a folhas cento e sessenta verso do livro
G, sessenta e dois a favor de Maria da Saúde Azarias
Mutombene.

Maputo, aos trinta de Abril de 2021
194

A Escriturária Judicial Provincial
Sara Clotilde Artur Manhique
Verifiquei
A Juíza de Direito
Judite António Sindique Correia
4952
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des destaques desta formação com 16 golos assinados. Para este desafio, o
mister Pep Guardiola tem todos
os jogadores à sua disposição.
O PSG, por seu turno, segue a
mesma tendência do adversário de hoje, na medida em
que tem sido mais consistente
fora de Paris. Nos últimos 30
jogos registou 12 vitórias, dois
empates e uma derrota como
visitante, com um total de 36
golos marcados e 12 sofridos;
contra nove vitórias, um empate e cinco derrotas no seu
estádio, com um total de 30
golos marcados e 14 sofridos.
Para este jogo, o técnico visitante não pode contar com Juan
Bernat, lesionado, bem como
Idrissa Gueye, este castigado. A
grande dúvida para este jogo é o
avançado Kylian Mbappé.
Amanhã , noutra meia-final, o Chelsea recebe o Real
Madrid.

//

jogos registou 14 vitórias e uma
derrota como visitante; contra
13 triunfos e dois desaires caseiros. Todavia, os comandados de Guardiola ganharam os
últimos cinco jogos que disputou em casa para a “Champions
League”.
O médio centro Ilkay
Gündogan é um dos gran-

O encontro, que foi disputado a um ritmo frenético, terminou com alguns desacatos
no relvado. Viram o cartão vermelho, já depois do apito final,
o italiano Mattia de Sciglio, do
Lyon, e o italiano Pietro Pellegri
e Williem Geubels, do Mónaco.
A formação monegasca,
que não perdia e não sofria
golos para a Liga há seis jogos,
segue em terceiro lugar, com
71 pontos, a cinco do líder Lille,
mas viu o Lyon, que é quarto,
com 70, ficar mais próximo,
com três jornada por disputar.
TOTTENHAM
AO RITMO DE BALE
O Tottenham recebeu e
goleou o já despromovido Sheffield United por 4-0, em jogo
da 34.ª jornada da Premier League.
A grande figura do encontro foi o galês Gareth Bale, titular e autor de um “hat-trick”
(36, 61 e 69 minutos), antes de
o coreano Son Heung-Min fechar a vitória fácil da equipa de

Ryan Mason aos 77.
Com este triunfo, o Tottenham continua a acalentar
chances de chegar à Liga dos
Campeões: os londrinos estão em quinto lugar, com 56
pontos, a quatro do Chelsea. O
Sheffield é último e tem apenas
17 pontos.
Por seu turno, o Arsenal
venceu o Newcastle em St. James Park por 2-0.
Recuperado de uma infecção de malária, Pierre-Emerick
Aubameyang foi a figura do encontro, ao assistir Elneny para
o 1-0, logo aos cinco minutos, e
a marcar ele próprio o segundo
golo, a passe do jovem brasileiro Gabriel Martinelli.
Steve Bruce ficou reduzido a dez jogadores em cima
dos 90 por expulsão de Fabian
Schaer. A equipa de Mikel Arteta ocupa o nono lugar da tabela, com 49 pontos, enquanto
os “magpies” encontram-se
no 17.º, com 39, nove acima da
linha de despromoção.

“Premier League” condena
invasão do Old Trafford
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Apesar da vantagem, o
Man.City está em alerta, visto
que o PSG tem condições para
virar a eliminatória e já o demonstrou em ocasiões anteriores. Aliás, o facto de a turma inglesa ser mais forte fora de casa
do que no seu reduto pode ser
uma motivação extra para turma parisiense. Nos últimos 30

s:

M

ANCHESTER City e
PSG medem forças
esta noite, a partir das 21.00 horas,
no Etihad Stadium,
para a segunda “mão” da Liga
dos Campeões Europeus de
futebol, depois de no primeiro
encontro, os “citzens” terem
ganho em Paris, 1-2.

ra em igualdade pontual (69)
com a Atalanta, que está no
segundo. A Udinese é 11.ª e tem
39 pontos.
LYON COMPLICA
CONTA DO MÓNACO
O Lyon venceu por 3-2 em
casa do Mónaco, para a 35.ª
jornada da liga francesa, liderada pelo Lille de Reinildo, num
jogo com reviravolta no marcador que terminou em confusão
e confrontos no relvado.
O Mónaco chegou à vantagem pelo alemão Kevin Volland
(1-0), aos 25 minutos, mas o
Lyon deu a volta com golos do
holandês Memphis Depay (11), aos 57, e do brasileiro Marcelo (1-2), aos 77.
Ben Yedder empatou a 2-2
na conversão de um penalte,
aos 86 minutos, a punir uma
saída imprudente de Anthony
Lopes, que no lance seguinte
negou o golo por duas vezes, e
aos 89, um minuto depois de
entrar em campo, Mathis Cerki
fez o golo da vitória do Lyon.

no

Noite de gala
em Manchester

Messi voltou a estar em grande com dois apontados em Valência

vo

O City está em vantagem, mas o PSG vai procurar dar a volta à eliminatória

O BARCELONA regressou às
vitórias na La Liga e foi ao Mestalla vencer o Valência por 3-2,
partida da 34.ª jornada.
Todos os golos surgiram na
segunda parte e foi o Valência a
adiantar-se no marcador, por
intermédio de Gabriel Paulista, aos 50 minutos. A reacção
“catalã” chegou em força e a
reviravolta aconteceu com dois
golos de Lionel Messi (57 e 69) e
um de Antoine Griezmann, aos
63. A sete minutos do fim, Carlos Soler ainda reduziu e assustou o Barcelona, mas o resultado não sofreria mais alterações.
Em vésperas de Barcelona-Atlético Madrid, no próximo
sábado, a equipa de Ronald
Koeman passa a somar 74 pontos em terceiro lugar, a dois dos
“colchoneros”. O Valência é
14.º, com 36 pontos.
RONALDO BISA
A Juventus teve de suar
muito para vencer em Udine
por 2-1, jogo da 34.ª jornada da
Serie “A” italiana.
Enorme desatenção defensiva do conjunto de Turim
permitiu à Udinese inaugurar
o marcador logo aos dez minutos, pelo argentino Nahuel
Molina, assistido por Rodrigo
de Paul.
Na segunda parte, a “vecchia signora” reagiu e acabou,
uma vez mais, por ser Cristiano Ronaldo a vestir a capa de
herói. Aos 85, o avançado português restabeleceu o empate
na marcação de uma grande
penalidade e aos 89 garantiu a
vitória, respondendo de cabeça
ao segundo poste a cruzamento
de Adrien Rabiot.
Com este triunfo, a Juventus segura o terceiro lugar, ago-
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Barcelona firme na luta pelo título

O ÚLTIMO domingo ficou marcado, em Inglaterra, pela invasão do
Old Trafford, horas antes do Manchester United receber o Liverpool, num jogo a contar para o campeonato inglês. Restabelecida
a ordem, a Premier League entendeu não existirem condições de
segurança necessárias e optou por adiar a partida.
“Foi uma decisão colectiva da Polícia, clubes, Premier League e autoridades locais. A segurança de todos em Old Trafford é
de extrema importância. Entendemos o sentimento dos adeptos,

mas condenamos todos os actos de violência, danos materiais e
invasão, sobretudo tendo em conta o contexto de pandemia de
Covid-19. Os adeptos têm muitas formas de protestar, por isso as
acções que hoje (domingo) vimos, uma minoria a praticar, não têm
justificação”, pode ler-se.
Na mesma nota, a “Premier League” refere que ainda não definiu a nova data para o “clássico” entre Manchester United e Liverpool.
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No confronto de titãs, Antetokounmpo levou a melhor sobre Durant

NBA

ADMINISTRAҪÃO DO DISTRITO MUNICIPAL KAMPFUMU
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ressaltos), mas acabou por falhar o triplo final que
podia ter obrigado a partida a um prolongamento.
Apesar do resultado, os Brooklyn Nets, já
apurados para os “play-off”, continuam em primeiro lugar da Conferência Este com 43 vitórias e
21 derrotas. Os Milwaukee Bucks encontram-se
na terceira posição, com 34 triunfos e 24 desaires.
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OS Milwaukee Bucks receberam e venceram os
Brooklyn Nets (117-114), no jogo que abriu as
hostilidades domingo de NBA. Uma partida que
ficou marcada por um autêntico duelo de titãs.
Giannis Antetokounmpo liderou os Bucks ao
triunfo com 49 pontos (a que juntou oito ressaltos e quatro assistências). Do outro lado, Kevin
Durant somou um duplo-duplo (42 pontos e dez
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Antetokounmpo supera Durant

TÉNIS
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Roland Garros terá público

A Administração do Distrito Municipal KaMpfumu convida a todas empresas elegíveis, nacionais ou estrangeiras a apresentarem propostas fechadas
para participação nos concursos abaixo indicados:

Concurso
90L000141/CL/
ADMKaMpfumu/12/G/2021

Objecto do concurso

Modalidade de
concurso

Local de abertura

Data e hora
de entrega-final

Data e hora
de abertura

Garantia
Provisória

Aquisição de Géneros Alimentícios

Concurso Limitado

ADMKaMpfumu

20/5/2021

20/5/2021

N/ aplicável

1.

As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias.

2.

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações consultando ou adquirindo os documentos de concurso no endereço indicado no
n.º 6, no horário normal do expediente, a partir do dia 5/5/2021.
Os documentos de concurso poderão ser consultados ou adquiridos mediante o pagamento de uma taxa não reembolsável de 1000,

3.

00MT (mil meticais). O pagamento deverá ser por meio de depósito directo para o Conselho Municipal de Maputo, conta em Meticais,
NIB 000105610000000243263 No Banco MILLENIUM BIM, encaminhado a Recebedoria da Administração do Distrito Municipal KaMpfumu,

se

O ROLAND Garros, torneio
francês do Grand Slam, vai ter
adeptos nas bancadas. O anúncio foi feito domingo por Jean-Michel Blanquer, ministro de
Desportos francês, no canal
France 3.
Assim, os principais courts
de Roland Garros vão poder
acolher um máximo de mil
adeptos, enquanto os campos
mais pequenos vão ter uma
restrição de 35% da lotação,
durante os primeiros dez dias
do torneio de terra batida. A
partir de 9 de Julho, altura dos
quartos-de-final, o limite vai
subir para 65%, o que significa
cerca de cinco mil adeptos no

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Ac
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4.

sita na Eduardo Mondlane, n.º 511, onde será emitido o respectivo recibo.
O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Serviços ao Estado, aprovado
pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

5.

As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas em sessão pública na sala de Reuniões da Administração do Distrito Municipal KaMpfumu nas datas e horas indicadas no quadro e na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

6.

Endereço:
Conselho Municipal de Maputo
Administração do Distrito Municipal KaMpfumu
Av. Eduardo Mondlane, n.º 511, Maputo
Maputo, aos 3 de Maio de 2021

courts Phillippe Chartier e Suzanne Lenglen.
Recorde-se que, na edição

do ano passado, que foi adiada
para Setembro, o limite máximo de espetadores foi de mil.

A Vereadora
(Ilegível)
4508
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“Mambas” fecham
campanha em casa
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Kabongo vai ajudar os “locomotivas” a ter uma boa prestação na BAL

LIGA AFRICANA DE BASQUETEBOL
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Congolês Kabongo
reforça Ferroviário
EIS OS GRUPOS
Grupo “A”: US Monastir da Tunísia, Rivers
Hoopers da Nigéria, Patriots do Ruanda e GNBC
do Ruanda.
Grupo “B”: Petro de Luanda, AS Salé do Marrocos, AS Police da Mali e FAP dos Camarões.
Grupo “C”: Zamalek do Egipto, AS Douanes
do Senegal, Ferroviário de Maputo e GS Pétroliers
da Argélia.
CONVOCATÓRIA FINAL
Bases - Mohambe Macuani, Baggio Chimondzo e Myck Kabongo;
Extremos - Hugo Martins, Manuel Uamusse,
Stélio Rodrigues
Extremo-poste - Yuran Biosse, Custódio
Muchate, Milton Caifaz e Demarcus Holland
Poste - Inélcio Chire, Álvaro Manso e Adjehi
Baru

vo

O BASE Myck Kabongo, internacional pela República Democrática do Congo, é o mais novo reforço da equipa sénior masculina de basquetebol
do Ferroviário de Maputo, que ontem seguiu para
Ruanda, onde a partir do dia 16 do mês corrente
vai participar na I edição da Liga Africana, prova
patrocinada pela NBA.
O congolês de 29 anos, também com nacionalidade canadiana (nasceu em Toronto) ocupa a
vaga do nigeriano-americano, Uchechi Ogbonna, preterido pela equipa técnica, liderada por
Milagre Macome. Sublinhe-se que à semelhança
de Adjehi Baru e Demarcus Holland, Kabongo
junta-se ao grupo no palco da competição.
O Ferroviário de Maputo estará enquadrado no Grupo “C” devendo medir forças com o
Zamalek do Egipto, Douanes do Senegal e GS Pétroliers da Argélia.
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os dias 6 e 9 desse mês, Moçambique desloca-se à Costa
do Marfim, sendo que entre 10
e 12 mede forças com o Malawi,
no Zimpeto. Moçambique está

inserido no Grupo “D”.
A qualificação africana
para o “Mundial” do Qatar
será disputada por 40 selecções, divididas em dez grupos

de quatro cada. Os primeiros
classificados desses 10 grupos
passam para a última fase, na
qual vão se defrontar numa
eliminatória de dois jogos. Os

cinco vencedores dessas eliminatórias apuram-se para o
“Mundial”, que vai acontecer
entre Novembro e Dezembro
de 2022, no Médio Oriente.

s:

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

t.m

”Mambas” defrontam a Costa do Marfim no arranque da fase de grupos

//

SELECÇÃO nacional
de futebol, os “Mambas”, terá compromissos em Junho, Setembro e Outubro, no
contexto da fase de qualificação para o Mundial-2022, que
terá lugar no Qatar, segundo
ditou a calendarização tornada pública ontem, pela Confederação Africana de Futebol
(CAF).
Com efeito, em cada um
dos três meses de batalha por
Qatar haverá dois jogos, sendo que Moçambique começa
a corrida em casa, voltando a
terminar no seu reduto.
Na primeira jornada, os
“Mambas” defrontam a poderosa Costa do Marfim, no
Zimpeto, entre os dias 5 e 8
de Junho, enquanto a segunda
ronda fica para os dias 11 e 14 do
mesmo, com o combinado nacional a deslocar-se ao Malawi.
Os jogos retomarão em
Setembro, com Moçambique
a deslocar-se aos Camarões,
onde vai jogar entre os dias 1 e
4, recebendo os “Leões indomáveis”, entre 5 e 7 do mesmo
mês.
Finalmente, mais uma dupla jornada em Outubro. Entre
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Chico conserva terceiro lugar

MEXER DERROTA EX-EQUIPA
O Bordéus de Mexer venceu o Rennes, ex-equipa do internacional moçambicano, por 1-0, em jogo da 35.ª jornada da Ligue 1
francesa, pondo assim fim a uma série de nove jogos sem ganhar.
Mexer alinhou de início, tendo jogado os 90 minutos na zona
central da defesa. O encontro do Stade Matmut-Atlantique ficou
marcado desde cedo, logo aos oito minutos, pela expulsão, por
vermelho directo, de Steven Nzonzi, por entrada muito dura sobre Sekou Mara ainda no meio-campo. Mara, que faria o golo do
triunfo três minutos depois, a passe do sul-coreano Ui-Jo Hwang.
Os “girondinos” respiram melhor depois do triunfo, ocupan-
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O FUTEBOLISTA moçambicano, Chico, viu o seu TS Sporting
conservar o terceiro lugar na II Liga da África do Sul ao vencer
no reduto do Free States, por 4-3, no jogo mais espectacular da
26.ª jornada.
Com esta vitória, o TS Sporting conservou a terceira posição,
que permite disputar o “play-off” de acesso à I Liga . Com quatro
jogos por disputar, a equipa de Chico soma 40 pontos, contra 43
do Royal AM e 45 do Richards Bay, segundo e primeiro classificados, respectivamente.
Na próxima jornada (amanhã), o TS Sporting recebe o líder
Richards Bay.
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Marinho assina
hat-trick na
goleada do Alenquer

no

HÓQUEI EM PATINS

Chico está nos lugares cimeiros, mas ainda sonha com a liderança

le

PUBLICIDADE

do agora o 15.º posto, com 39 pontos. O Rennes é sétimo com 54.
CLÉSIO ENFRENTA O LÍDER
O Zira de Clésio terá hoje pela frente um adversário de peso na
25.ª jornada da I Liga do Azerbeijão. Trata-se do Qarabag, líder da
competição, que não tendo ainda garantido a conquista do título
irá certamente dar muito trabalho à turma do internacional moçambicano, que chega a este jogo desmotivado após ter perdido
o terceiro lugar para o Sumqayit e ser afastado há sensivelmente
duas semanas das meias-finais da Taça do Azerbeijão.
O Zira ocupa o quarto lugar com 33 pontos, enquanto o Qarabag comanda com 50 e tem o Neftci Baku na “cola” com 47.
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O Conselho Municipal da Cidade de Chókwè (CMCC) pretende executar Obras de Revestimento a Pavet numa estrada urbana no Muncípio de Chókwè, através de fundos
alocados para o Programa de Estradas pelo Fundo de Estradas.
2.
Para efeito, convida as empresas possuidoras de Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas e Construção Civil, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam os
requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para o Concurso Público No 01/MEU/CMCC/OP/2021 para Contratação de

Marinho mostrou toda a sua veia goleadora no regresso do campeonato
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O HOQUISTA moçambicano, Marinho, assinou uma exibição de
luxo pelo Sport Alenquer e Benfica, tendo apontado três golos e
feito duas assistências, na goleada sobre o Grândola, por 7-2, numa
das partidas que marcou o reinício do Campeonato de Portugal de
hóquei em patins da II Divisão-Zona Sul, após uma paragem de
quatro meses devido à Covid-19.
Mercê a prestação de alto nível do internacional moçambicano
(conta com 12 golos ao todo no campeonato), o Sport Alenquer e
Benfica manteve-se firme na luta pelo seu objectivo, que passa por
ascender à I Divisão, onde jogam os moçambicanos, Nuno Araújo
no Valongo e Pedro Martins no Sp.Tomar.
Claramente emocionado pelo regresso à competição e pela exibição bem conseguida, o n.º 7 da Selecção nacional, que já marcou
presença em cinco mundiais (San Juan, Argentina-2011, Luanda,
Angola-2013, La Roche-sur-Yon, França-2015, Nanjing, China-2017 e Barcelona, Espanha- 2019) disse ser um prazer voltar a
jogar hóquei e que já estava com saudades.
O Alenquer ocupa o quinto lugar com 16 pontos e na próxima
jornada mede forças com Física de Torres Vedras. O Paredes lidera
com 28 pontos.

Lote

Estradas

1

X

Troços

Pavimentação Estrada Urbana ,
CRZ N101 – Av. de Moç,
Ext.- 1300 metros L= 6 metros

Extensão do
Trabalho
(km)

Alvará
Classe
≥3ª

1.3

Categoria

I e III

Garantia
provisória
em MT

Data/ Hora final
de entrega de
propostas

Data/Hora
de abertura
de propostas

Data/Hora
de Anúncio de
posicionamento

90.000,00

25-05-2021/10:00

25-05-2021/10:30

04-06-2021/10:00

Empreitada de Obras de Pvimentação de Estradas de acordo com o seguinte:
3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concursos ou adquiri-los no endereço abaixo, a partir do dia 04 de Maio de 2021,
nas horas normais de expediente pela importância não reembolsável de 2000,00MT (dois mil meticais). O pagamento da importância deverá ser efectuado através dos
Bancos Barclays - Conta nº 902111000331 e Conta BCI n° 154143477101 – Conselho Municipal da Cidade de Chókwè.
 ENDEREÇO: Cidade de Chókwè
Av. Eduardo Mondlane – Praça dos Heróis Moçambicanos – 2° Bairro
Telefones Nos: (+258) 281 20 116 /(+258) 86 38 49 092 ,Telefax Nº: (+258) 281 20 248
4. O prazo de validade das propostas será de 90 (noventa) dias e deverão ser acompanhadas de uma Garantia Provisória de valor indicado nos Documentos do Concurso, válida
pelo prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de abertura das propostas.
5. As propostas deverão ser apresentadas e entregues no Balcão do Conselho Municipal da Cidade de Chókwè sito no endereço indicado no 03.
6. A visita aos locais de Obras é obrigatória. A visita conjunta (CMCC/ANE- DPGaza, Fiscalização e os Concorrentes) será efectuada nas seguintes datas e horas:
Lote
1

Data
12/05/2021

Hora
10:00

Local de Concentração
Conselho Municipal da Cidade de Chókwè

7. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº
05/2016, de 08 de Março.
Chókwè, 3 de Maio de 2021
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COMPROMISSO COM OS FACTOS

Registando a história de Moçambique

Covid-19 já matou
mais de 1.200 jornalistas

negociada para ultrapassar a actual crise política, ao renunciar
na prática ao prolongamento do
seu mandato presidencial adoptado a 12 de Abril.
A Somália vive actualmente
uma das mais graves crises políticas dos últimos anos. As tensões exacerbaram-se após o fim
do mandato do Presidente a 8 de
Fevereiro e sem que fosse organizado o escrutínio previsto para
12 de Abril, com o Chefe de Esta-

t.m
//
contra a pobreza e garante que as gerações futuras
possam prosperar, ajudando
também “a proteger as mulheres (...) de assumir uma
carga incapacitante e desproporcional na prestação
de cuidados”, justificou. (LUSA)

RDCongo declara-se
livre da ébola

le

CHADE

“recursos consideráveis em
serviços públicos, incluindo
sistemas sociais e de saúde
abrangentes”.
Isto porque a protecção
social universal é uma alavanca fundamental que facilita o acesso aos cuidados
de saúde, protege as pessoas
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Militares anunciam
governo de transição
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nal e do Diálogo foi atribuído a Acheick
Ibn Oumar, antigo chefe rebelde que em
2019 se tornou conselheiro diplomático
da presidência.
Mahamat Ahmat Alhabo, do Partido
para as Liberdades e o Desenvolvimento
(PLD) e opositor histórico de Idriss Deby
Itno, foi nomeado ministro da Justiça.
Em contrapartida, o principal opositor, Saleh Kebzabo, não integra o executivo de transição.
O CMT prometeu eleições livres e democráticas num prazo de 18 meses. Durante este período, a Carta de transição
prevê a formação de um governo de transição, cujos membros serão nomeados e
revogados pelo presidente do CMT.
Os principais partidos da oposição e
ainda sindicatos e sociedade civil consideraram a chegada ao poder do filho de
Idriss Deby Itno um “golpe de Estado institucional” e apelaram a uma “transição
dirigida por civis”. - (LUSA)
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A JUNTA Militar, que assumiu o poder no
Chade após a morte do Presidente Idriss
Deby Itno, nomeou os membros que vão
compor o governo de transição, anunciou
à televisão estatal o porta-voz do exército, general Azem Bermandoa Agouna.
Mahamat Idriss Deby, filho do falecido Presidente, que assumiu a liderança
do Conselho Militar de Transição (CMT),
designou por decreto 40 ministros e secretários de Estado. Foi ainda anunciado
um novo pelouro, o Ministério da Reconciliação Nacional e do Diálogo.
Semana passada, o presidente da CMT
nomeou Albert Pahimi Padacké para o
cargo de primeiro-ministro de transição.
Pahimi Padacké, o último primeiro-ministro de Idriss Deby Itno antes da sua
decisão em extinguir este posto em 2018,
prometeu um governo de reconciliação
nacional e iniciou consultas alargadas
para sugerir nomes ao presidente do CMT.
A nova pasta da Reconciliação Nacio-

O MINISTÉRIO da Saúde
da República Democrática
do Congo (RDCongo) declarou ontem o fim do 12.º
surto de ébola na história
do país, que causou seis
mortos, num total de 12
casos, na província oriental do Kivu Norte.
“A resposta a esta epidemia foi influenciada pela
expansão da pandemia de
Covid-19, que não poupou
o nosso país”, disse o ministro da Saúde congolês,
Jean-Jacques Mbungani.
Este último surto foi
declarado em 7 de Fevereiro e contou com casos
nas cidades de Butembo,
Byena, Katwa e Musienene, todas na região do Kivu
Norte.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde
(OMS), a análise da sequência genética indica

que este surto está relacionado com o que durou dois
anos e ocorreu nas províncias do Kivu Norte e Ituri,
entre 2018 e 2020”, a décima epidemia da ébola na
RDCongo, que matou pelo
menos 2.280 pessoas.
Por sua vez, a OMS relatou ontem, através da rede
social Twitter, o fim deste último surto e felicitou
“as autoridades sanitárias,
a saúde e as comunidades
(locais) por este esforço”.
Apenas uma semana
após este novo surto ter
sido declarado, o Congo lançou oficialmente a
campanha de vacinação
contra esta doença contagiosa, que é transmitida
através do contacto directo com sangue ou fluidos
corporais contaminados de
pessoas ou animais.
Guiné-Conacri,
Na

onde o vírus reapareceu
em finais de Janeiro no sul
do país, causando 12 mortos, das 23 infecções registadas, o último doente
confirmado com ébola teve
alta médica em 24 de Abril,
dando oficialmente início
à contagem decrescente de
42 dias para declarar o fim
do surto.
A Guiné-Conacri não
tinha sido infectada pela
ébola desde a grande epidemia que atingiu a África Ocidental, entre 2014 e
2016.
Os primeiros casos foram detectados neste país
africano em finais de 2013,
no que acabou por ser a
pior epidemia de ébola da
história, com 11.300 mortes e mais de 28.500 pessoas infectadas, segundo
as estimativas mais conservadoras. - (LUSA)
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Samia Hassan eleita líder do Chama Cha Mapinduzi
A PRESIDENTE da Tanzania, Samia Suluhu Hassan, foi eleita, por unanimidade, líder do Chama
Cha Mapinduzi (CCM),
partido no poder.
O congresso extraordinário do partido votou

100 por cento a favor da
Presidente Hassan em
Dodoma, a capital do
país, depois de se apresentar como única candidata ao cargo na semana
finda pelo Comité Executivo Nacional (NEC, sigla

em inglês).
Ela sucede a John Magufuli, falecido de complicações cardíacas a 17 de
Março de 2021.
A Presidente Hassan,
que era vice de Magufuli,
foi então nomeada para

o suceder a 19 de Março
de 2021, de acordo com a
Constituição da Tanzania.
É tradição que o Presidente da República Unida
da Tanzânia ocupe o cargo de chefe do partido no
poder.

No seu discurso de
agradecimento aos delegados do Congresso Geral, a Presidente Hassan,
a primeira mulher presidente do CCM, comprometeu-se a respeitar a
Constituição e as regras

Sudão nomeia ex-rebelde
como governador de Darfur
O PRIMEIRO-MINISTRO sudanês, Abdalla Hamdok, nomeou
domingo o líder de um dos movimentos rebeldes que assinaram, no ano passado, um acordo de paz com o governo como
governador da conflituosa região de Darfur. Minni Arco Manaui, chefe de um dos ramos do Movimento de Libertação do
Sudão (MLS), foi nomeado para o cargo, como previa o pacto assinado na capital do Sudão do Sul, Juba, em 3 de Outubro de 2020, disse a Presidência do Conselho de Ministros em
comunicado. No documento também ficou acordado o restabelecimento do sistema de governo federal com base em oito
regiões, em vez dos actuais 18 estados.

UMA lancha com 30 pessoas a bordo embateu num navio de
carga que transportava areia num rio do Bangladesh, provocando a morte a 26 pessoas, disseram ontem fontes oficiais. A
lancha transportava passageiros violando as restrições governamentais impostas no quadro das medidas de prevenção do
novo coronavírus, disse Rahima Khatum, representante do
governo na região do acidente. O embate e consequente naufrágio ocorreu ontem no rio Padma, centro do Bangladesh. A
lancha fazia a ligação entre os distritos de Madaripur e Munshiganj. Mergulhadores e habitantes da zona recuperaram 26 cadáveres das águas do rio mas as buscas continuam para encontrar os restantes ocupantes da lancha. Os acidentes fluviais são
frequentes no país com mais de 130 rios e afluentes.

s:
económicos, sociais e culturais, começando já, agora”.
Lembrando os “investimentos enormes” que os
Estados irão fazer nos próximos meses para a reconstrução da economia e da sociedade, Michelle Bachellet
apela para que invistam

registada no Brasil (187), Peru (140), Índia (130) e México (109).

Acidente fluvial mata
26 pessoas no Bangladesh
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Michelle Bachellet

am

desempenham “numa sociedade sólida e numa economia resiliente”, ao tornar
claras “as fragilidades no
sistema de saúde, na protecção social, na habitação, no
saneamento, em condições
de trabalho decentes e na
educação”.
Aliás, tornou essas fragilidades piores, destruindo
sectores inteiros da economia global, lançando milhões de pessoas na pobreza,
empurrando os sistemas de
saúde para o colapso e privando milhões de crianças
de educação.
A responsável defendeu,
por isso, que a crise pandémica “pode e deve tornar-se
um catalisador para o avanço
transformador dos direitos

gr

gociações que conduziram
ao protocolo facultativo do
Pacto Internacional sobre
Direitos Económicos e Sociais.
Actualmente, essa “conquista” permite às vítimas
procurar justiça a nível internacional “em termos de
violação dos seus direitos”
e traz “mais equilíbrio” ao
sistema internacional para
proteger e promover todos
os direitos humanos, evidenciando que “os direitos
económicos, sociais e culturais são essenciais para a
dignidade humana”, sustentou.
Michelle Bachellet constatou que a pandemia de Covid-19 veio sublinhar “o papel vital” que esses direitos

e/

Direitos Humanos não
são aspirações teóricas
A ALTA Comissária das Nações Unidas para os Direitos
Humanos (ACNUDH), Michelle Bachellet, defendeu
ontem que os direitos económicos, sociais e culturais
são “essenciais” para a dignidade humana, apelando
para que deixem de ser vistos como “aspirações teóricas”.
Intervindo, através de
uma mensagem gravada, na
abertura da videoconferência “A Importância dos Direitos Económicos, Sociais
e Culturais - A caminho da
Cimeira Social”, Michelle
Bachellet realçou a “liderança consistente” de Portugal nesta matéria, sobretudo por ter coordenado
“com competência” as ne-

do a tentar prolongar o seu mandato por mais dois anos apesar
das fortes críticas da oposição e
da comunidade internacional.
No quadro do acordo do
ano passado, Mogadíscio deve
organizar eleições segundo um
sistema indirecto onde os delegados especiais escolhidos por
diversos chefes de clãs elegem
os deputados, que de seguida
votam para designar o Presidente. - (LUSA)
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APELA O ACNUDH

ou

este processo.
O presidente frisou que um
alto representante da UA, que
servirá como enviado especial
para a dimensão política da Somália, será nomeado em breve.
O pronunciamentos do líder
da UA surgiu na sequencia da
retoma das negociações para a
organização de eleições no curto prazo na Somalia feita pelo
PR somali no fim-de-semana.
Faramajo apelou a uma solução

A COVID-19 causou a morte de 1.227 jornalistas em todo o
mundo, em 2020, revelou ontem a Press Emblem Campaign
(PEC), no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. A organização não-governamental, que anualmente monitora a morte
de jornalistas no exercício da profissão, esclareceu que mais da
metade dos profissionais mortos por Covid-19 eram latino-americanos (668), 281 asiáticos, 56 em África, 47 na América do
Norte e 175 na Europa 175. A PEC concluiu ainda que o número
real de profissionais falecidos por causa da pandemia pode ter
sido ainda maior, já que muitos casos não foram diagnosticados
ou não tornados públicos, sublinhando que muitos repórteres
estiveram expostos ao novo coronavírus, na realização das suas
tarefas. A maioria das mortes de jornalistas com Covid-19 foi
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por atenderem ao apelo do Conselho de Segurança e Paz da UA
para aderir ao acordo de Setembro de 2020 aprovado por todas
as partes interessadas, como o
caminho a seguir mais viável
para as eleições, quanto antes.
Mahamat reiterou o apelo ao
regresso imediato ao diálogo e
ao processo de negociação, assegurando à Somália o apoio activo da UA e da Missão da União
Africana na Somália (AMISOM) a

jo

Presidente somali, Mohamed
Abdullahi Mohamed “Farmajo”.
Mahamat felicitou o Presidente Farmajo por colocar os
interesses do povo somali em
primeiro lugar.
Também elogiou o papel de
liderança dado ao primeiro-ministro para preparar eleições pacíficas, credíveis e transparentes, e garantir a sua segurança.
Além disso, o Presidente
agradeceu às partes interessadas

vo

O

PRESIDENTE da Comissão da União Africana (CUA), Moussa
Faki Mahamat, saudou
a decisão da Câmara do
Povo do Parlamento Federal da
Somália de honrar o acordo de 17
de Setembro de 2020 como base
das próximas eleições no país.
De acordo com a União
Africana (UA), em comunicado emitido no domingo, esta
decisão segue-se ao pedido do
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UA saúda iniciativas
para eleições na Somália

do partido, para orientar
o país para a prosperidade.
Prometeu ainda unificar os membros do partido e torná-los a voz de
todos os tanzanianos.(LUSA)

Desmantelada rede
de pornografia infantil
A POLÍCIA judiciária alemã anunciou ontem que desmantelou
uma rede de pornografia infantil na “Darknet” apresentada
como uma “das maiores do mundo” e com mais de 400 mil
membros. O desmantelamento da plataforma “BOYSTOWN”,
que existia desde 2019, ocorreu em meados de Abril e quatro
suspeitos foram detidos, segundo o comunicado da Polícia.
Três alemães foram detidos após uma investigação de meses
por uma unidade especial da Polícia alemã coordenada pela
Europol e com a colaboração das autoridades policiais holandesas, suecas, australianas, americanas e canadianas. Um outro cidadão, residente no Paraguai, foi objecto de um mandado
de detenção internacional que determina que seja entregue às
autoridades alemãs. “A plataforma tinha alcance internacional
e servia para a troca de pornografia de menores entre os seus
membros”, principalmente fotos ou vídeos de abusos perpetrados contra meninos.

Três candidatos vão
disputar presidenciais
na Síria
O TRIBUNAL Constitucional da Síria aceitou três dos 51
pedidos de candidatura para as eleições presidenciais
do próximo dia 26, indicaram os media estatais. O presidente do Constitucional, Mohamad Lahham, disse no
domingo que os candidatos aceites são o Presidente cessante, Bashar al-Assad (21 anos no poder), o independente Abdullah Salloum Abdullah, ex-vice-ministro dos
Assuntos Parlamentares e o dirigente da oposição Mahmoud Marai. Os restantes candidatos foram rejeitados
porque não cumpriam os requisitos constitucionais e legais, mas têm três dias para recorrer da decisão, a partir
de hoje.

Crescem ataques a
profissionais de saúde
UM total de 611 trabalhadores de saúde e doentes em
países afectados por conflitos foram atacados entre
Fevereiro e Julho de 2020, mais 50 por cento do que a
média, alertou ontem o Comité Internacional da Cruz
Vermelha (CICV). Os ataques incluíram mortes, abuso
sexual e físico, pilhagem e destruição de instalações e
veículos de saúde, bem como a criação de obstáculos à
prestação de serviços, tais como campanhas de vacinação e ambulâncias. A situação já era grave antes da
pandemia, porque o CICV já contabilizava uma média
de 3.780 ataques aos sistemas de saúde entre 2016 e
2020 nos cerca de 33 países onde está presente todos os
anos, devido a conflitos ou violência, particularmente
em África e no Médio Oriente. Os países onde se registou o maior número de incidentes foram o Afeganistão,
a República Democrática do Congo, Israel e os territórios
ocupados, e a Síria,.
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