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A PARTIR das evidências reunidas até ao momento, sabe-se que o Corona-
vírus pode ser transmitido em TODAS AS REGIÕES, incluindo aquelas com 
tempo quente e húmido. Independentemente do clima, adopte medidas de 
proteção, a melhor das quais é lavar as mãos com frequência. 

O GOVERNO pretende investir mais nas 
políticas que vão ao encontro das expec-
tativas dos jovens, considerando que estes 
constituem a maioria na estrutura etária 
da população moçambicana. 

Neste sentido, a aposta será naquelas 
acções que poderão gerar efeitos positivos 
no crescimento económico e bem-estar, 
processo também denominado de divi-
dendo demográfico. 

O Primeiro-Ministro, Carlos Agosti-
nho do Rosário, explicou que é tendo em 
conta este facto que se vem desenvol-
vendo políticas e programas com vista a 
capitalizar o crescimento populacional 
que para o Governo constitui um valioso 

recurso para acelerar o desenvolvimento 
do país. Do Rosário, que falava ontem em 
Maputo, na abertura Conferência de Alto 
Nível de Reflexão sobre a Política Nacional 
da População, advertiu que não se deve 
perder de vista que o rápido crescimento 
populacional, constituído por indivíduos 
maioritariamente jovens, pode constituir 
barreira como também servir de catali-
sador do desenvolvimento económico do 
país. O governante afirmou que um dos 
grandes desafios do Executivo é buscar so-
luções e criar mecanismos que permitam 
responder aos constrangimentos sociais e 
económicos que podem advir de um rápi-
do crescimento populacional.

A Política Nacional da População foi 
adoptada em 1999 e volvidos estes anos de 
implementação, o país regista, segundo 
o PM, progressos assinaláveis que con-
tribuem para a melhoria das condições
de vida da população. Citou exemplos da
Saúde, em que houve redução da morta-
lidade infantil de 94, em 2007, para 67 por 
mil nascidos vivos em 2017, enquanto a
taxa de analfabetismo, no mesmo período 
baixou de 50 para 39 por cento. No abas-
tecimento de água potável, o país saiu de
uma cobertura de 35 por cento dos agre-
gados familiares para 49 por cento e em
relação à provisão de energia eléctrica,
passou de uma taxa de acesso de 10 por

cento dos agregados familiares para 22 por 
cento. O encontro de ontem, organizado 
pelo Ministério da Economia e Finanças, 
em parceria com as Nações Unidas, visava, 
entre outros objectivos, abordar as me-
lhores formas de harmonizar as dinâmicas 
demográficas com os processos de cresci-
mento económico e desenvolvimento do 
país.    Eduardo Celades, representante ad-
junto do Fundo das Nações Unidas para a 
População (FUNUAP), destacou que a or-
ganização global vai continuar a colaborar 
com o Executivo e outras partes interes-
sadas para garantir um desenvolvimento 
inclusivo do país sem deixar ninguém para 
trás.  

O 
PRESIDENTE da Re-
pública defendeu on-
tem em Maputo, que 
o Sistema de Adminis-
tração da Justiça deve 

ser cada vez íntegro, célere, 
credível e livre de burocracias, 
de modo a consolidar a paz so-
cial e o Estado de direito demo-
crático.

Falando no seu gabinete 
de trabalho, na cerimónia em 
que conferiu posse a Felicida-
de Machatine Ten Jua, para a 
função de juíza-conselheira do 
Tribunal Supremo, Filipe Nyusi 
disse que, para tal, o Governo 
vai continuar a buscar soluções 
para problemas que emperram 
o bom funcionamento da má-
quina da Justiça.

“Conscientes de que a paz 
social e a consolidação do Es-
tado de direito democrático 
dependem de uma Justiça ín-
tegra, célere, credível e livre de 
burocracias, vamos continuar 
a buscar soluções para que o 
sistema de Justiça assim seja”, 
afirmou.

O Chefe do Estado disse es-
perar que o Judiciário continue 
a ser proactivo na defesa das 
garantias constitucionais, no 
exercício dos direitos funda-
mentais e que se empenhe no 
combate sem tréguas ao cri-
me organizado, como o tráfico 
de drogas, de seres humanos, 
terrorismo, branqueamento de 
capitais, corrupção e rapto.

Recomendou o sector a 
explorar ao máximo, o proces-
so de reformas profundas do 
direito e da justiça em curso, 
visando adequa-los aos novos 
desafios, tendo em conta as 
exigências sociais e da aldeia 
global na qual o país está inse-
rido.

“Os magistrados devem 

AS negociações sobre o novo sa-
lário mínimo nos oito sectores de 
actividade económica, interrom-
pidas na sequência da eclosão da 
Covid-19, em Março do ano pas-
sado, serão retomadas em breve.

A informação foi partilhada 
ontem em Maputo, pelo porta-
-voz do Ministério do Trabalho e
Segurança Social, Emídio Mavila,
no término da primeira sessão

MOÇAMBIQUE vai receber, nas próximas 
semanas, 1.5 milhão de doses de vacinas 
contra a Covid-19 para acelerar a execução 
do plano nacional que prevê imunizar cerca 
de 16 milhões de pessoas.

O facto foi avançado ontem pelo Minis-
tro da Saúde, Armindo Tiago, na recepção 
de 500 mil doses adquiridas no âmbito da 
iniciativa do sector empresarial (UNIVAX). 
Destas, 361 mil serão destinadas aos cola-
boradores das 318 empresas que aderiram 
à iniciativa e seus dependentes e os restan-
tes 139 mil vão assegurar a continuidade da 
vacinação dos grupos prioritários definidos 
pelo sector da saúde.

Na ocasião, Tiago anunciou que estão 
igualmente garantidas mais nove milhões 
de doses até Agosto, desta feita através da 
União Africana. Com a recepção dos dois lo-
tes, o país vai imunizar mais de 50 por cento 
da população prevista no plano nacional, de 
acordo com o ministro.

Na sua intervenção, indicou que a imu-
nização dos colaboradores das empresas per-
mitirá que estas unidades produtivas, muitas 
das quais susceptíveis à propagação da Co-
vid-19, possam ter a massa laboral protegi-
da de desenvolver as formas mais graves da 

doença que possam levar à morte.
Recordou que as vacinas chegam numa 

altura em que o país regista um aumento de 
casos, internamentos e óbitos devido à Co-
vid-19, sendo que o rápido processo de imu-
nização vai salvar mais vidas e evitar o co-
lapso do Sistema Nacional de Saúde.

“Por isso, queremos usar a ocasião para 
apelar a todos os trabalhadores a serem 
abrangidos para que adiram à vacinação”, 
disse o ministro, referindo que a imunização 
contra a Covid-19 ainda constitui um privi-
légio no país. O representante do sector pri-
vado, Osório Lucas, disse que a plataforma 
não teria resultado sem a contribuição das 
318 entidades que subscreveram a UNIVAX e 
cumpriram todos os passos até à chegada do 
lote de vacinas. 

“Este exercício que começou com um 
pequeno grupo de empresas e que rapida-
mente se alargou a um vasto tecido empre-
sarial envolveu entidades de todas as pro-
víncias e de variada dimensão. Com efeito, 
esta iniciativa envolve agremiações que ad-
quiriram 30 mil vacinas e outras que con-
seguiram apenas duas mil, provando que a 
solidariedade não tem tamanho”, acrescen-
tou.

PR quer justiça célere 
e livre de burocracia

continuar a dedicar-se com 
zelo e abnegação, preservando 
o cumprimento das suas atri-
buições legais e abstendo-se
de práticas prejudiciais que
comprometam o desempenho
quantitativo e qualitativo”,
exortou.

Acrescentou que o acesso 
à Justiça é mais do que apro-
ximação física aos tribunais e, 
por isso, desafiou o Judiciário 
a ser mais aberto, comunicar 
mais e a fazer-se entender nas 

suas decisões.
Nyusi considera ser impor-

tante uma coesão funcional 
das instituições da Justiça, en-
quanto depositárias dos valores 
de convivência harmoniosa e 
pacífica entre os cidadãos e na 
procura de soluções para os de-
safios que o país enfrenta, com 
destaque para o terrorismo em 
Cabo Delgado, os ataques de 
homens armados no Centro do 
país, bem como a pandemia de 
Covid-19.

Sobre a empossada, o Che-
fe do Estado disse tratar-se de 
uma magistrada com larga ex-
periência na área jurídica, com 
passagem pelo Tribunal Judicial 
da Cidade de Maputo, Tribunal 
Superior de Recurso de Nam-
pula e pelo Tribunal Judicial da 
Província de Gaza, tendo neste 
último desempenhado as fun-
ções de presidente.

Acrescentou que a em-
possada alcançou o cargo de 
juíza-conselheira do Tribunal 

Supremo, através de um con-
curso público, onde irá ocupar 
a vaga deixada pelo juiz-con-
selheiro jubilado, Joaquim Luís 
Madeira.

Na sua primeira interven-
ção, Felicidade Sandra Macha-
tine Ten Jua disse ter assumido 
os desafios colocados pelo Pre-
sidente da República, prome-
tendo dar o seu contributo para 
que o sistema de administração 
da Justiça se torne cada vez 
melhor e acessível.

Chefe do Estado empossou ontem a juíza-conselheira do TS, Felicidade Machatine Ten Jua

VACINAS CONTRA COVID-19

Mais 1.5 milhão 
de doses chegam 
nos próximos dias

O PAÍS continua a registar subida nos in-
dicadores da Covid-19, tendo notificado, 
entre terça-feira e ontem mais seis vítimas 
mortais nas províncias de Maputo, Sofala, 
Tete e cidade de Maputo. No mesmo pe-
ríodo, as autoridades diagnosticaram 576 
casos de Covid-19, sendo 196 na cidade 
de Maputo e 176 em Tete, facto que suge-
re a prevalência de elevada transmissão 
do novo coronavírus nestas duas regiões. 
Por seu turno, a proporção de recuperados 
fixou-se em 93.2 por cento, com a decla-
ração de mais 19 pessoas livres da doença, 

elevando para 71.205 o número de cura-
dos. 

Nos centros de isolamento da Covid-19 
foram admitidos 33 pacientes com com-
plicações ligadas à doença, enquanto 17 
receberam alta hospitalar, havendo 186 
pacientes nas unidades sanitárias.

Assim, Moçambique soma 4317 casos 
activos, a maioria dos quais na região me-
tropolitana do Grande Maputo, com 2663 
pacientes infectados, seguida da província 
de Tete, onde 892 pessoas se encontram 
em isolamento domiciliar ou institucional.

Mantém-se tendência 
crescente de infecções

Governo assume necessidade 
de investir em prol dos jovens Salário mínimo volta

à mesa de negociação
plenária da Comissão Consultiva 
do Trabalho. Mavila referiu que, 
num prazo de 30 dias, os gru-
pos de trabalho deverão trazer 
consensos para a validação pela 
plenária da Comissão Consultiva 
do Trabalho dos números antes 
da sua submissão ao Conselho 
de Ministros para efeito de apro-
vação. “O país está a atravessar 
momentos difíceis devido à pan-
demia da Covid-19, mas temos 
que trabalhar com os emprega-
dores para pagarem o justo. Em 
princípio não haverá retroativi-
dade para 2019 a 2020. Os gru-
pos de trabalho deverão definir 
os meses de referência razoáveis, 
sendo que os trabalhadores de-
vem consentir o sacrifício das 
entidades empregadoras”, disse. 

Alexandre Munguambe, se-
cretário-geral da Organização 
dos Trabalhadores de Moçam-
bique - Central Sindical (OTM-
-CS), afirmou que a revisão do
salário mínimo pode motivar a 
massa laborar para o aumento 
da produção e da produtividade, 
bem como minorar o custo de 
vida, agravado pela Covid-19.

“A nossa expectativa é que 
cada sector consiga dar aquilo 
que for possível aos seus traba-
lhadores, tendo em conta o de-
sempenho. São oito salários que 
deverão ser negociados em todos 
os sectores”, disse.

Precisou que os proprietários 
dos estabelecimentos de restau-
ração, por exemplo, tiveram que 
dispensar parte dos trabalha-
dores devido à crise, ao mesmo 
tempo que se referiu a sectores 
que contrataram mais pessoal 
para imprimir dinâmica nas suas 
actividades. Entretanto, Pauli-
no Cossa, presidente da Políti-
ca Laboral na Confederação das 
Associações Económicas (CTA), 
disse que no contexto actual, as 
condições não estão criadas para 
o aumento salarial, mas o sector
privado, como forma de incen-
tivar os trabalhadores, deverá 
avançar com as negociações.

As negociações, tal como in-
dicou, devem igualmente ter em 
conta a situação da pandemia da 
Covid-19 que o país está a atra-
vessar para que o empregador 
não saia lesado.

Isaura Nyusi  no 
lançamento do livro 
sobre diplomacia 
conjugal

Standard Bank suspenso 
da conversão cambial no país

A ESPOSA do Presidente da República, Isaura Nyusi, 
procede hoje na cidade da Matola, ao lançamento do 
livro “Diplomacia conjugal: como resolver conflitos 
sem violência”, do escritor moçambicano Octávio 
Matusse.

O STANDARD Bank Moçambique, SA está suspenso preventivamente da 
conversão de moeda estrangeira no mercado cambial do país, na sequên-
cia das constatações feitas pelo Banco de Moçambique durante a inspecção 
on-site em curso nesta instituição financeira. De acordo com um docu-
mento tornado público ontem pelo Banco Central, com vista a  salvaguar-
dar os interesses dos respectivos clientes, a continuidade do negócio será 
assegurado pelos restantes bancos que operam em território nacional, sob 
orientação e esclarecimento do Standard Bank, em estreita colaboração 
com o Banco de Moçambique. 

Cidadãos processados 
por venda de reservas 
municipais

Ataques armados ameaçam 
direitos humanos

Lançada iniciativa para 
protecção do conhecimento
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O CONSELHO Executivo Provin-
cial (CEP) quer contar com a co-
laboração  dos órgãos de comu-
nicação social representados no 
Niassa nas acções de prevenção 
e combate ao tráfico e consumo 
ilícito de drogas e outras substân-
cias psicoactivas, nomeadamen-
te, o álcool e tabaco, que concor-
rem para a destruição dos valores 
morais da sociedade.

Falando por ocasião do Dia 
Internacional de Luta contra o 
Abuso e o Tráfico de Drogas, ce-
lebrado no passado sábado, 26 de 
Junho, a governadora do Niassa, 
Judite Massengele, acrescentou 
que a divulgação de trabalhos jor-
nalísticos sobre os malefícios do 
tabaco, bebidas alcoólicas, dro-
gas, do tráfico e consumo ilícito 
de drogas pode ajudar na mudan-
ça de atitude, sobretudo, da ju-
ventude.

Para a chefe do CEP, o papel 
influente que a comunicação so-
cial joga na educação da socieda-
de ajuda a combater vários males. 
Assim, os jornalistas devem usar 
a sua força para contribuir para a 
sensibilização e mobilização das 
famílias para a prevenção e com-
bate a práticas ilícitas, nomea-
damente o tráfico e consumo de 
drogas, incluindo bebidas alcoó-
licas.

“O risco de desintegração da 
família torna-se cada vez maior 
quando os respectivos membros 
toleram atitudes que a legislação 
em vigor reprova e condena os 
praticantes, como são os casos de 
tráfico e consumo ilícito de dro-
gas. O consumo exagerado de ál-
cool concorre igualmente para o 

CERCA de trinta pessoas com 
deficiência física motora, em 
situação de vulnerabilidade 
extrema, da cidade de Cuam-
ba, receberam, em Junho pas-
sado, cadeiras de roda e outros 
meios de apoio, no âmbito do 
programa social concebido 
pela autarquia local.

De acordo com o presiden-
te do Conselho Municipal de 
Cuamba, Mário Cinquenta, o 
número de beneficiários des-
te plano, que numa primeira 
fase está orçado em cerca de 
um milhão de meticais, poderá 
crescer à medida que a autar-
quia conseguir mobilizar re-
cursos financeiros para cobrir 
as despesas.

Nos próximos dias, con-
forme disse, será conhecida 
a empresa seleccionada pelo 
município para assegurar o 
fornecimento de cadeiras de 

rodas, conforme o concurso 
público lançado há cerca de 
dois meses.

“Criámos equipas de tra-
balho que, em todos os bair-
ros residenciais da cidade de 
Cuamba, identificam pessoas 
com deficiência física, sobre-
tudo motora. Ser deficiente 
físico enquanto chefe de agre-
gado familiar, menor de idade 
com dificuldades de frequen-
tar a escola, idoso ou doente 
crónico é condição para ser 
elegível à iniciativa”, disse Má-
rio Cinquenta. 

Salientou que os níveis de 
vulnerabilidade entre os muní-
cipes de Cuamba são neste 
momento elevados. Os órgãos 
autárquicos locais, nomeada-
mente a Assembleia e o Con-
selho Municipais, acordaram 
em sessão ordinária realizada 
recentemente desencadear 

acções que visam, essencial-
mente, aliviar as dificuldades 
que os residentes da cidade 
atravessam.

Nesse contexto, os órgãos 
aprovaram o desembolso do 
montante de 8,5 milhões de 
meticais do orçamento de in-
vestimento da autarquia para 
custear as despesas de reabi-
litação e requalificação do jar-
dim municipal da cidade que 
vai passar a ter um sinal wi-fi 
aberto, possibilitando que os 
munícipes usem a internet 
gratuitamente, para vários 
fins, incluindo académicos.

As obras de reabilitação e 
requalificação do jardim mu-
nicipal de Cuamba já arranca-
ram, com um prazo previsto de 
duração de  oito meses, embo-
ra o empreiteiro prometa con-
clui-las e entregá-lo em seis 
meses.

O ROUBO de medicamentos 
está longe de ser estancado 
na província, e adivinha-se 
que a prática possa tornar-se 
viciosa, com o envolvimento 
de  funcionários afectos no 
sector e seus comparsas, que 
comercializam os fármacos 
do Sistema Nacional da Saú-
de nos mercados.

Pelo menos dois indiví-
duos, entre os quais um fun-
cionário afecto no depósito 
provincial de medicamentos 
em Lichinga, foram recente-
mente presos pelo seu alega-
do envolvimento no desvio e 
comercialização ilegal de 
quantidades ainda por apurar 
de medicamentos do SNS.

Fonte do Serviço Nacio-
nal de Investigação Crimi-
nal (SERNIC), delegação do 
Niassa, que revelou o facto, 
disse que do lote de medi-
camentos essenciais furta-
dos do depósito provincial 
constam antimaláricos, anti-
bióticos, antipiréticos, entre 
outros.

Segundo Moisés Matan-
gue, porta-voz do SERNIC 
no Niassa, os fármacos fo-
ram apreendidos no merca-
do municipal do bairro de 
Namacula, o mais povoado 
da cidade de Lichinga, e es-
tavam a ser vendidos por 
um indivíduo de cerca de 25 
anos, que confessa ter rece-
bido os medicamentos de um 
indivíduo afecto no depósito 
provincial.

Acrescentou que resulta-
dos preliminares das inves-
tigações em curso apontam 
que os fármacos foram furta-
dos no depósito provincial de 
medicamentos, por um fun-
cionário deste armazém, que, 

COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA

Intervenientes dificultam 
recolha de estatísticas

nos principais mercados das 
cidades e vilas da província do 
Niassa provêm, na verdade, da 
comercialização agrícola, mas 
os intervenientes, nomeada-
mente os adquirentes,  alegam 
ser colheita das suas macham-
bas. O director provincial da 
Indústria e Comércio disse que 
a sua instituição não tem ins-
trumentos legais para obrigar 
os intervenientes na comer-
cialização agrária a cumprirem 
as regras, mas revelou que se 
prevê a realização de um en-
contro para estudar outros me-
canismos, através dos quais se 
possa promover a compra da 
caderneta, tendo em conta os 
objectivos pelos quais o Gover-
no central adoptou este instru-
mento.

O distrito de Cuamba é, 
neste momento, exemplo no 
número de comerciantes com 
caderneta. Cerca de 30  inter-
venientes adquiriram o livro 
este ano, havendo a esperança 
de subida deste número, por-
quanto a comercialização está 
ainda em curso, focada, es-
sencialmente, na soja, milho, 
feijão.

Para a presente campanha, 
Niassa definiu como meta a 
comercialização de cerca de 
700 mil toneladas de produtos 
diversos. Desde Março último, 
foram comercializadas cerca de 
59 mil toneladas de culturas de 
rendimento e 19 mil de produ-
tos alimentares.

Muitos compradores dos excedentes agrícolas não querem declarar o movimento do seu negócio 

O
S adquirentes no 
processo de comer-
cialização agrícola na 
província recusam-se 
a ter caderneta para o 

registo das suas compras jun-
to dos produtores, o que pode 
comprometer os esforços para 
a elaboração de estatísticas 
mais próximas da realidade 
sobre o volume de produtos 
vendidos. A caderneta de co-
mercialização agrícola, intro-
duzida há cerca de três anos, 
custa 5000 meticais, de acordo 

com Fidélio Salamandane, di-
rector provincial da Indústria e 
Comércio no Niassa.

Salamandane confirmou 
a recusa dos adquiridores em 
ter aquele documento, usado 
também no controlo de inter-
venientes na compra dos exce-
dentes dos produtores.

Salientou que os poucos 
intervenientes que adquirem 
a caderneta de comerciali-
zação fazem-no porque têm 
interesse de levar os produtos 
para outras províncias, sobre-

tudo Nampula, Cabo Delgado e 
Zambézia, tendo em conta que 
nos postos de fiscalização, ins-
talados nas principais estradas, 
os agentes da Autoridade Tri-
butária exigem documentação 
da proveniência das mercado-
rias. Num trabalho efectuado 
recentemente no âmbito da 
monitoria da comercializa-
ção  agrícola em curso, técni-
cos da Direcção Provincial de 
Indústria e Comércio foram 
confrontados com uma “tris-
te realidade”, segundo Fidélio 

Salamandane.
“A maioria dos interve-

nientes no processo de co-
mercialização interpelada nas 
principais estradas da provín-
cia justifica que os produtos 
que transportam vêm dos seus 
campos agrícolas e estão a le-
vá-los para casa para o con-
sumo familiar”, disse Fidélio 
Salamandane.

Salientou que quantidades 
significativas de cereais, raí-
zes, tubérculos, leguminosas 
e hortícolas que se encontram 

Município de Cuamba 
lança plano de apoio 
a deficientes

Roubo de medicamentos 
ainda persiste em Lichinga

supostamente, os retirava em 
pequenas quantidades, num 
processo que vem decorren-
do desde o ano passado.

Os mercados munici-
pais de Namacula, Chiuaula, 
Sanjala e Central é onde mais 
acontece a venda ilítica de 
medicamentos, num esque-
ma bem montado para esca-
par à acção da fiscalização, 
envolvendo agentes de dife-
rentes áreas.

“Recebemos denúncias 
de populares sobre a comer-
cialização ilegal de medica-
mentos nos principais mer-
cados municipais. Na base de 
um trabalho coordenado, a 
Procuradoria da República e 
o tribunal da cidade emitiram
um mandado de busca e cap-

tura dos principais actores 
deste tipo de negócio”, refe-
riu Moisés Matenge.

Salientou que as investi-
gações continuam no sentido 
de deter outros envolvidos 
no esquema de venda ilegal 
de medicamentos. Também 
se procede neste momento 
à inventariação para se aferir 
as quantidades desviadas do 
depósito provincial.

Actualmente, 17 pessoas 
já foram constituídas ar-
guidos entre funcionários e 
prestadores de serviços, no-
meadamente, moto-taxistas, 
praticantes de negócio ao ní-
vel dos mercados municipais, 
entre outros, estando para 
breve o seu julgamento por 
existirem provas consistentes 

do seu envolvimento desde 
2019 no crime.

Calcula-se, segundo da-
dos em nosso poder, que o 
desvio de medicamentos do 
SNS através do depósito pro-
vincial em Lichinga tenha 
desfalcado o Estado em cerca 
de 500 milhões de meticais. 
Os criminosos chegaram a 
usar viaturas de grande to-
nelagem para o transporte do 
produto do roubo, tendo uma 
delas sido apreendida no dis-
trito de Mandimba.

Há ainda a salientar que 
este crime de desvio de me-
dicamentos no depósito pro-
vincial saldou-se, em 2020, 
na morte de um antigo fun-
cionário que exercia as fun-
ções de guarda-nocturno. 

Ainda há venda ilegal de medicamentos em mercados

Massengele quer 
comunicação social 
na luta contra drogas

surgimento de conflitos na família 
e na comunidade”, sublinhou Ju-
dite Massengele.

Nas famílias onde a observância 
da legislação é quase imperceptível 
pode ocorrer o recrutamento, so-
bretudo, de jovens para reforçar as 
fileiras dos terroristas, malfeitores 
que roubam, assassinam ou rap-
tam residentes do mesmo bairro 
para tirarem proveitos financeiros 
visando sustentar os seus vícios, 
acrescentou a chefe do Conselho 
Executivo Provincial no Niassa.

Algumas actividades relacio-
nadas com o branqueamento de 
capitais, fluxo e transacções finan-
ceiras ilícitas, incluindo o suborno 

e a corrupção, têm como ponto de 
partida o tráfico e consumo ilícito 
de drogas com o propósito de es-
camotear perante as autoridades 
que zelam pela boa convivência no 
seio da sociedade, destacou a go-
vernante.

Sendo o tráfico e consumo ilí-
cito de drogas um obstáculo ao 
processo de desenvolvimento da 
província do Niassa em particular, 
e torna-se desta forma imperio-
so o envolvimento dos órgãos de 
comunicação social na denúncia 
de actividades para que as autori-
dades competentes possam seguir 
as pistas existentes para mitigar 
aqueles males.

Governadora Judite Massengele

Acesse https://t.me/Novojornal



CIDADE DE MAPUTO 3Quinta-feira, 1 de Julho de 2021

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Chamadas de Socorro   ---------- 82 198

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

21625031

   21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

Serviço Geral ------------------  21629554

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

Serviço Geral ------------------- 21620457

Hospital Militar ------------- 21616825/8

José Macamo ------------------- 21600044

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

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

MUSEUS

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

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

PUBLICIDADE

5142

O 
MUNICÍPIO da Ma-
tola, província de 
Maputo, está a mo-
ver um processo 
criminal contra 17 

cidadãos acusados de envol-
vimento na ocupação e venda 
de espaços reservados para fi-
xação de infra-estruturas pú-
blicas.

Segundo José Sambo, ve-
reador do Planeamento Terri-
torial e Urbanização na autar-
quia da Matola, os acusados, 
entre os quais três funcionários 
do município, faziam-se pas-
sar por técnicos e fiscais da-
quela instituição.

Explicou que eles visitavam 
frequentemente os espaços 
reservados em vários bairros, 
sobretudo Tsalala, Nkobe, Si-
dwava, Nwamatibjana, Matle-
mele, Ngolhoza e Mucatine, 
entre outros, para instalação de 
infra-estruturas públicas como 
escolas, unidades sanitárias, 
postos policiais, campos para 
prática de desporto, confissões  
religiosas, entre outros servi-
ços públicos. 

Sambo informou que os 
suspeitos angariavam clientes 
para as terras que vendiam, 
aliciando pessoas que se iden-
tificavam como investidores, 
com quem estabeleceriam 
parcerias.

“Os desonestos procu-
ravam compradores dizendo 

A DIRECÇÃO Nacional de Identificação Civil 
(DNIC) conta desde esta semana com instalações 
próprias para a captação de dados para a emissão 
do Bilhete de Identidade (BI) nos distritos muni-
cipais KaTembe e KaNyaka, na cidade de Maputo. 
Cada um dos dois balcões tem capacidade para 
atender 30 cidadãos por dia.

Anteriormente, a recolha de informações para 
a tramitação do documento era feita em edifícios 
cedidos pelas administrações distritais.                    

O porta-voz da instituição, Alberto Sumbane, 
destacou que a disponibilidade dos novos postos 
vai propiciar maior comodidade aos funcionários 
e melhores condições de acolhimento aos uten-
tes.

Avançou que a DNIC perspectiva abrir mais um 
balcão de atendimento no Zimpeto, na adminis-
tração do distrito municipal KaMubukwana, para 
atendimento dos cidadãos daquela zona residen-
cial e de vários bairros de Marracuene.

“Assim, os nossos utentes não precisarão mais 
ir ao centro da cidade de Maputo ou à Matola para 
tratar o documento”, referiu.

A DNIC vê-se desafiada a harmonizar o aten-
dimento à actual situação do país para evitar con-
tágios por Covid-19 nas suas instalações. 

“O Chefe do Estado, Filipe Nyusi, apelou à in-
trodução do atendimento por pré-marcação, o 
que poderá acontecer daqui a duas semanas. En-
quanto não introduzimos a modalidade, temos 
alistado os requerentes do BI e distribuímos se-
nhas para que se façam às instalações numa de-
terminada hora e assim evitamos aglomerados”, 
explicou Sumbane. 

A fonte informou ainda que, nas últimas três 
semanas de Junho, foram formadas 106 brigadas 
móveis em todo o país que abrangeram pelo me-
nos oito mil cidadãos.

“Por outro lado, foram criadas 13 brigadas para 
a entrega do BI, daí que mais de 2500 cidadãos 
receberam o seu documento”, apontou. 

MATOLA

Dezassete cidadãos 
processados por venda 
de reservas municipais

Burlões atacam reservas municipais

que tinham espaços para quem 
precisasse de investir. Condi-
cionavam os clientes a instalar 
algumas infra-estruturas in-
significantes, como alpendres 
e bancas para funcionarem 
como mercados, no âmbito de 
responsabilidade social”, co-
mentou.

Contou que depois de co-
brarem avultados somas de 

dinheiro abandonam os in-
vestidores e estes, por sua vez, 
procuram o município para a 
regularização e pedido de au-
torização para o início de acti-
vidade.

“É neste processo em que 
as autoridades municipais 
descobrem a venda ilegal dos 
espaços reservados”, explicou.

O vereador destacou que 

de 2019 até ao momento foram 
notificados mais de 100 casos 
de venda de reservas munici-
pais, tendo 30 destas infrac-
ções sido registadas este ano.

Neste contexto, o vereador 
do Planeamento Territorial e 
Urbanização apelou a todos os 
munícipes da Matola para se 
manterem vigilantes aos locais 
reservados para a materializa-

ção dos planos de desenvolvi-
mento dos bairros municipais.

Recomendou também aos 
residentes e a todos aqueles que 
têm interesses naquele ponto 
do país para se dirigirem à Ve-
reação do Planeamento Terri-
torial e Urbanização de modo a 
aferir a legalidade de talhões ou 
parcelas que lhes são atribuídas 
por pessoas alheias à edilidade.

KATEMBE E KANYAKA

Identificação 
Civil já tem 
instalações para 
captação de  dados

Acesse https://t.me/Novojornal
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  061/21

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 30 Junho
de 2021

              CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS COMPRA VENDA    MÉDIA

Estados Unidos(a)      Dolar 62,88 64,14     63,51

2. OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 4,41 4,49      4,45
  Botswana Pula 5,76 5,88      5,82
  eSwatini Lilangueni       4,41 4,49      4,45
  Mauricias Rupia 1,48 1,51      1,49
  Zâmbia Kwacha 2,78 2,84      2,81

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 568,28 579,67    573,98
  Malawi Kwacha 78,99 80,57     79,78
  Tanzânia Shilling 27,17 27,72     27,45
  Zimbabwe Dólar 166,35 169,68    168,02

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 12,63 12,88     12,76
  Canada Dolar 50,80 51,82     51,31
  China/Offshore       Renminbi 9,73 9,92      9,83
  China Renminbi 9,74 9,94      9,84
  Dinamarca Coroa 10,05 10,25     10,15
  Inglaterra Libra 87,03 88,78     87,91
  Noruega Coroa 7,34 7,48      7,41
  Suécia Coroa 7,39 7,54      7,47
  Suíça Franco 68,07 69,43     68,75
  União Europeia       Euro 74,71 76,20     75,46

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  0,1608800  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.758,16000
Venda..............  1.758,93000

Maputo,  01.07.2021
(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.

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

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

Permutas de Liquidez entre Instituições de Crédito Bilhetes do Tesouro - Emissão Primária

Facilidades Permanentes de Depósito e de Cedência (FPD e FPC) BT em Carteira
Taxas BT em Carteira 

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

Venda de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Recompra
Transacções de Títulos entre Instituições de Crédito

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

3. COMPRA E VENDA DE TÍTULOS (b) NO MERCADO SECUNDÁRIO

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

Venda de Títulos com Recompra / Compra de Títulos com Revenda
Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro

Bancos p/ Público
Taxa Méd. Pond.
Público p/ Bancos
Taxa Méd. Pond.
Bancos p/ Bancos
Taxa Méd. Pond. Compra Definitiva de Bilhetes do Tesouro
Vendas de Títulos Definitivas
Vendas por prazo
Bancos p/ Público
Taxa Méd. Pond.
Público p/ Bancos

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS

Bancos p/ Bancos

Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.   

Descrição
Taxa de juro de política monetária (MIMO)
Indexate Único
Prémio de Custo 6% 5%

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

Taxa

0,00

-

Valor Taxa(a)

Valor

…

0,00

-

1.018,51

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA

VENDA DEFINITIVA

10,25% 0,00

Prazo

FPC

16,25%7.640,19

0,00 0,00

16,88

94,93

1.001,51

13,37%

0,00
-

94,93

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-06-2021 A 30-06-2021)

13,38% 12,50% -

12,40%

-

12,40%-

-

0,00

n.a. n.a. n.a. n.a.

0,00 0,00 0,00 0,00
- -

- - - -
- - - -

0,00
0,00

6-nov-17 n.a. n.a. 6-nov-17

0,00 0,00 0,00 0,00 Total / Média

92 - 182 dias

13,28%
Data da última venda 28-jun-21 30-jun-21 30-jun-21 30-jun-21

Taxa Média Ponderada 13,28% 13,36%

11,46% 12,24%
13,39% 13,40%Taxa últimas 6 colocações 13,40% 13,44%

13,20%

16-jun-21 16-jun-21 16-jun-21 16-jun-21

13,36% 13,43% 13,40% 13,41%Taxa Média Ponderada
Data última colocação

Valor colocado Tipo A 1.074,00 3.873,00 5.180,00 10.127,00
Overnight 0,00 13,37%

n.a

91 dias 182 dias 364 dias Total/Média
(dias) Valor Taxa Valor Taxa

OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
30 de junho de 2021

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

950,00

Vendas por prazo 1 - 91 dias

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0,00

-

1 - 91 dias 92 - 182 dias 183 - 364 dias

Total / Média

-

0,00 0,00 0,00

13,25

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 129.409,18

-

Overnight

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.

Taxa Média Ponderada

-

Prémio de Custo - margem que reflecte o risco de mercado. É definido pela Associação Moçambicana
de Bancos (AMB).

Indexante Único - taxa média ponderada das operações realizadas no MMI para prazos overnight
entre o dia 16 de cada mês até o dia 15 do mês seguinte.

-

5.977,82

13,25%

Taxa

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.

Valor Títulos Comprados

Prime Rate do Sitema Financeiro Moçambicano - é a taxa única de referência para operações de
crédito de Taxa de Juro Variável do sistema financeiro moçambicano, composta pela soma do Indexante
Único e do Prémio de Custo.

18,90%
5,60%
13,30%

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).

2.953,34

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.

Facilidade Permanente de Cedência (FPC) - cedência de liquidez pelo Banco de Moçambique aos operadores do mercado 
que se encontrem com défices temporários de liquidez.

Permutas de Liquidez - operações de transferência (empréstimo) de fundos entre as instituições participantes no MMI.

Nas operações do mercado secundário, entenda-se por público, o conjunto constituído por: Instituições Financeiras Não 
Monetárias, Empresas e Particulares, que realizam operaçoes de compra e venda de títulos com os Bancos.

Valor colocado Tipo B 0,00 397,00 273,00 670,00

31 - 63 dias

11.090,44

21-jun-21

Data da última compra

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

1 - 30 dias

192,99
+ de 63 dias

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.

Descrição

14.236,78
Total / Média

4.290,06

Taxa Média Ponderada - 13,43% 13,40% 13,42%
Data última colocação 

Total / Média

21-jun-21 21-jun-21

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

135.387,0076.168,0039.297,00
13,35%

19.922,00

Valor Títulos Vendidos 6.673,432.383,37

63 dias28 dias07 dias

21,00%
1.989,66

Total / Média

-
0,00

13,39%

+ de 7 dias

-
0,00

2 - 7 diasOvernight

21,00%
1.989,66

0,00
+ de 7 dias

0,00
2 - 7 dias

0,00
Overnight

11-out-16

13,97%
11-out-16

17,00%
11-out-16

14,89%
11-out-16

13,30%

44.484,19

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 30 de Junho de 2021. 

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

DATA :30/06/2021

       09:30        12:30        15:30

BANCOS   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO

  COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA

 ABC  62,85  64,10   63,00   64,15  62,90  64,15 

 ABSA  62,65  63,90   62,75   64,01  62,85  64,11 

 BCI  62,85  64,11   62,85   64,11  62,85  64,11 

 BIM  62,90  64,16   62,90   64,16  62,90  64,16 

 BNI  62,75  64,01   62,75   64,01  62,80  64,06 

 ECOBANK  62,85  64,11   62,85   64,11  62,85  64,11 

 FIRST CAPITAL BANK S.A.  62,75  63,99   62,80   64,04  62,80  64,04 

 FNB  63,00  64,26   63,00   64,26  63,00  64,26 

 MZB  62,90  64,15   62,90   64,15  62,90  64,15 

 SGM  62,95  64,21   62,96   64,22  62,95  64,21 

 UBA  62,85  64,11   62,85   64,11  62,85  64,11 

 ÚNICO  62,85  64,11   62,85   64,11  62,85  64,11 

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA PONDERADA  62,84  64,10  62,87  64,12  62,88  64,14 

 TAXA DE CÂMBIO MÉDIA DE REFERÊNCIA       63,47       63,50       63,51

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA  30.06.2021

      COMPRA        VENDA        MÉDIA

TAXA DE CÂMBIO 62,88 64,14 63,51 

U
MA nova refinaria 
de óleo alimentar, 
produzido na base 
de soja e de girassol, 
está a ser construí-

da na cidade de Nacala-Porto, 
província de Nampula, deven-
do entrar em  funcionamento a 
partir de Outubro próximo.

Com o empreendimento 
pretende-se reduzir a depen-
dência externa, visto que o país 
importa 80 por cento de óleo 
alimentar consumido no mer-
cado nacional.

O administrador do Grupo 

RG Industrias, Arif Gulamo, 
afirmou que a capacidade de 
produção da refinaria é de seis 
mil toneladas de óleo de soja, 
girassol e gergelim e 12 mil to-
neladas de óleo de palma.

“A refinaria é a primeira 
experiência ao nível da região 
Norte do país. O investimento 
inicial é de 14 milhões de dó-
lares norte-americanos desti-
nados à instalação da refinaria 
e dos vasilhames, mas em si-
multâneo estão a ser aplicados 
três milhões de dólares para a 
construção do terminal de gra-

nidos líquidos”, disse.
No que diz respeito a novas 

oportunidades de emprego, a 
fábrica vai empregar mais de 
90 trabalhadores, cujo exercí-
cio das actividades deverá ini-
ciar logo que a indústria entrar 
em funcionamento.

Sobre o empreendimento, 
o governador da província de
Nampula, Manuel Rodrigues
Alberto afirmou que o mesmo
“vai estimular os agentes eco-
nómicos a investir para a pro-
dução local, apesar do impacto 
da pandemia da Covid-19”.

O governante considera ser 
importante definir um equilí-
brio entre a obediência do pro-
tocolo sanitário e a necessidade 
de fortalecer a economia, atra-
vés da reinvenção dos investi-
mentos para superar as dificul-
dades impostas pela pandemia.

“Nacala é a capital econó-
mica da província por causa 
do Porto, do Aeroporto e das 
unidades industriais. Estamos 
impressionados com o nível 
de adaptação. É verdade que 
cada empresa vai reduzindo 
a mão-de-obra por causa da 

rotatividade exigida no quadro 
do protocolo sanitário, mas há 
indicação de que a economia 
continua a funcionar normal-
mente”, afirmou o governan-
te.

Na ocasião foi ainda real-
çado que uma refinaria de 
óleo de soja e de girassol é algo 
novo para o mercado moçam-
bicano visto ser uma área que 
necessita de tecnologia de 
ponta e, com investimentos 
do género, pretende-se que 
o país deixe de depender dos
países europeus.

TODOS os canais bancários e 
de pagamento, em África, es-
tão a mostrar um crescimento 
positivo - desde a utilização de 
caixas multibanco até as car-
teiras móveis.

De acordo com a CR2, uma 
instituição vocacionada aos 
meios de pagamento bancário 
digitais de auto-atendimento, 
o continente africano sempre
liderou a captação de dinhei-
ro móvel, facto impulsionado
pela crise da Covid-19.

“ Em 2020, o número de 
contas de dinheiro móvel em 
África ultrapassou a marca dos 

500 milhões, e só a África foi 
responsável por mais de 64% 
do valor das transações de di-
nheiro móvel globais, num total 
de 767 mil milhões de dólares. 
Olhando para o futuro, não há 
sinais de que este crescimen-
to esteja a abrandar”, refere. 
A fonte realça, igualmente, 
que os canais bancários e de 
pagamento tradicionais, como 
multibancos e POS também 
mostram uma tendência as-
cendente em África.

“No Botswana, por exem-
plo, tanto o volume como o 
valor das transações nos mul-

tibancos e POS mostram um 
aumento constante em relação 
ao ano anterior. Entre Janei-
ro e Março de 2018, o número 
de transações em multiban-
cos foi de 9,979 milhões, au-
mentando para 15,241 milhões 
de transações no primei-
ro trimestre de 2020”, frisa. 
No Quénia, um dos principais 
mercados monetários móveis, 
as transações em ATM e POS 
caíram ligeiramente no início 
da pandemia da covid-19, mas 
recuperaram e continuam a 
mostrar uma tendência ascen-
dente.

“Apesar da penetração dos 
cartões em África estar para 
trás do resto do mundo, isto 
também está a mostrar cresci-
mento. Por exemplo, o número 
de cartões emitidos no Gana 
aumentou 11% em relação aos 
anos de 2018 e 2019, com o 
volume de transações a incre-
mentar 51%. Mas este cres-
cimento ocorreu em paralelo 
com uma forte aceitação do 
volume de transacções de 
dinheiro móvel, destacando 
o apetite dos consumidores
por uma variedade de méto-
dos e canais de pagamento”,

avança.
A CR2 aponta também 

que esta tendência é destaca-
da num estudo da McKinsey 
que inclui os resultados do seu 
“Covid Africa Consumer Pulse 
Survey” realizado em Abril do 
ano passado, mostrando a pro-
babilidade de aumento ou di-
minuição da utilização de de-
terminados canais bancários. 

“Utilizando como exem-
plos a Nigéria, o Quénia e a 
África do Sul, a McKinsey  pre-
vê um crescimento significati-
vo tanto na banca online como 
na banca móvel”, destaca.

UM total de 52 jovens das províncias 
de Cabo Delgado, Niassa, Nampula, 
Zambézia, Manica, Sofala, Inhambane, 
Gaza, Maputo e cidade de Maputo, as-
pirantes a empreendedores participa, 
desde segunda-feira, até amanhã, na 
décima sexta edição do programa vir-
tual de imersão empresarial, denomi-
nado #Ideate Bootcamp.

A iniciativa é promovida pela Incu-
badora de Negócios do Standard Bank, 
em parceria com a IdeiaLab, com o 

objectivo de estimular o empreende-
dorismo e o desenvolvimento de ideias 
inovadoras para resolver problemas da 
comunidade.

Durante a sessão de abertura, a re-
presentante do Standard Bank, Érica 
Noormahomed, explicou que o princi-
pal objectivo do #Ideate Bootcamp é de 
despertar o potencial dos jovens e aju-
dá-los a estruturar as ideias de negócio 
que possam ter.

“São jovens que, certamente, pos-

suem ideias que vão partilhar connosco 
durante os cinco dias. Espero que man-
tenham as mentes abertas e estejam 
prontos para aprender coisas novas, 
bem como a executá-las de forma di-
ferente. Transformem as suas ideias em 
acções concretas, com impacto positivo 
nas comunidades onde estão inseridos, 
gerando, deste modo, riqueza e postos 
de trabalho para outras pessoas”, disse 
Érica Noormahomed.

Por seu turno, a representante da 

IdeiaLab, Tatiana Pereira, felicitou os 
participantes por terem sido seleccio-
nados para esta edição, e instou-os a 
empenharem-se bastante durante a 
formação. 

“Tem sido sempre um desafio esco-
lher as pessoas. Para a presente edição, 
recebemos 250 candidaturas para po-
dermos seleccionar 52 pessoas. Tenham 
uma óptima semana, e aproveitem para 
aprender, para se conhecer e crescer”, 
afirmou Tatiana Pereira.

A PRESIDENTE-eleita da As-
sociação de Fruticultores de 
Moçambique (Frutisul), Márcia 
Maposse, defendeu a neces-
sidade de se inlucir os produ-
tores emergentes, micro e pe-
quenos, no desenvolvimento 
da agri-fruticultura.

Segundo ela, esta é uma 
das formas de se expandir a ac-
tividade para o resto do país e 
garantir que a mesma abranja 
cada vez mais segmentos de 
pessoas envolvidas na produ-
ção de frutas no país.

A fonte falava recente-
mente, na cidade da Matola, 
província de Maputo, durante  
uma Assembleia-Geral Ex-
traordinária, na qual foram 
eleitos os novos titulares dos 
órgãos sociais, para o triénio 
2021-2024, com os olhos pos-
tos na expansão e desenvolvi-
mento da hortifruticultura.

“Para o alcance de tais de-
sideratos, a Furtisul propõe-se 
intensificar acções a nível na-
cional, com vista a promover 
o surgimento de produtores
organizados em núcleos e/ou

Nova fábrica produzirá
óleo refinado em Nacala

PARA EXPANSÃO DA ACTIVIDADE

Fruticultores querem inclusão
de produtores emergentes

Associação dos Fruticultores de Moçambique apostada em expandir a produção de frutas pelo país

associações. Das acções que já 
desencadeamos, foi possível 
apoiar o surgimento de fruti-
centros e de núcelos em Nam-
pula e Manica”. disse. 

Márcia Maposse referiu-se, 
igualmente, a uma parceria 
entre a Frutisul e o Ministério 
da Agricultura e Desenvolvi-
mento Rural visando contro-

lar e mitigar os efeitos nefastos 
da mosca da fruta, bem como 
a promoção de outras acções 
para garantir que a produção 
da fruta nacional responda aos 

padrões e exigências interna-
cionais.

De referir que a nova direc-
ção da Frutisul é liderada por 
Márcia Maposse, representante 
da empresa 3Rios-Agricultura, 
sendo coadjuvada por Cremil-
do Maculuve, representante da 
Gapi, uma instituição finan-
ceira de desenvolvimento e por 
Hugo Valdes, da Nova Sun. 

A Mesa da Assembleia Ge-
ral é composta por Tatiana 
Mata, Mário Jorge Almeida Ma-
tos, José Alcobia e Mike Jahme, 
ocupando as funções de presi-
dente, vice-presidente e pri-
meiro e segundo secretários, 
respectivamente.

A Associação de Fruticul-
tores de Moçambique (Fruti-
sul) é uma organização cria-
da em 1994, com o intuito de 
expandir a hortifruticultura 
através de uma rede privada de 
transmissão de conhecimentos 
em técnicas de produção, in-
formação, preservação e con-
trolo fitossanitário e promover 
advocacia entre os associados e 
o Governo.

Jovens participam em programa
virtual de imersão empresarial

EM ÁFRICA, SEGUNDO A CR2

Canais bancários com
crescimento positivo

Acesse https://t.me/Novojornal
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Gabinete do Director-Geral
Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 114/SEMAS-ANE,IP/311/2021

1. A Administração Nacional de Estradas, IP, (ANE,IP), convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais,

interessadas e que reúnem os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para a empreitada de 

Obras de Pavimentação da Estrada R808, Secção Michafutene-Vundiça (5.5km), na Província de Maputo.

2. Os concorrentes deverão ser titulares de Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas não inferior a 6ªClasse,

Categorias II e III, subcategorias (1ª, 4ª e 5ª) e (1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª e 10ª), respectivamente.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de concurso ou adquirí-

los a partir do dia 1/7/2021 durante as horas normais de expediente, no endereço abaixo, mediante o pagamento

de uma quantia não reembolsável de 5.000,00MT (Cinco Mil Meticais).

Administração Nacional de Estradas, IP

Av. de Moçambique Nº 1225

Departamento de Aquisições (DEA)
Telefone: 21-476163/7

Maputo-Moçambique

4. O método de pagamento deverá ser via depósito bancário de acordo com o seguinte:

Titular: Administração Nacional de Estradas

Nome do Banco: Millennium BIM

Número da Conta: 66 153 128

NIB: 000 100 000 006 615 312 857

IBAN: MZ 590 001 000 0000 6615 312 857

5. As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias após a data de abertura e deverão ser acompanhadas

de uma caução provisória no valor de 200.000,00MT (Duzentos Mil Meticais), válida pelo prazo de 120 dias a

contar da data da abertura das propostas.

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00horas do dia 23/7/2021 e serão abertas em

sessão pública, no mesmo dia e endereço, às 10.15 horas.

Administração Nacional de Estradas, IP

Av. de Moçambique Nº 1225

Gabinete do Director-Geral – Para entrega das propostas

Sala de Conferências – Para abertura das propostas

Maputo - Moçambique

7. A ANE,IP, conduzirá uma visita ao local das obras no dia 6 de Julho de 2021 e o ponto de concentração dos

concorrentes que desejam participar na visita, será no Posto Policial de Boquisso, pelas 09.00Horas. Na mesma data, 

terá lugar na Sala de Conferências a reunião de pré-concurso pelas 11.30horas.

8. No dia 11/8/2021 será feito o anúncio do posicionamento dos concorrentes no endereço acima, pelas 10.00horas

na Sala de Conferências da ANE, IP.

9. 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 8 de Março.

A Entidade Contratante

Maputo, aos 30 de Junho de 2021
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PROJECTO DE PESQUISA DE MINERAIS PESADOS DA SOFALA MINING & EXPLORATION 
LIMITADA NOS DISTRITOS DE MANDLAKAZE, PANDA E INHARRIME, PROVINCIAS DE GAZA 

E INHAMBANE 
 

Convite para reunião de Apresentação do Plano de Gestão Ambiental 
  

A Sofala Mining & Exploration 2 Lda (Licença 6842L) e a Sofala Mining & Exploration 3 Lda (Licença 
6846L) pretendem realizar actividades de exploração para determinar se existem concentrações 
comercialmente viáveis de Minerais Pesados (zircónio, rutilo e ilmenite). Recentemente, adquiriram 
duas licenças de Prospecção e Pesquisa nas províncias de Gaza e Inhambane. Essas duas licenças 
são: 

▪ Licença 6842L (Projecto Marão), na província de Gaza, distrito de Mandlakaze, posto
administrativo de Macuácua e província de Inhambane distrito de Panda, posto administrativo 
de Mawayela. 

▪ Licença 6846L (Projecto Marruca), na província de Inhambane, distrito de Panda no Posto
Administrativo de Mawayela e distrito de Inharrime, no Posto Administrativo de Mocumbi. 

Por forma a cumprir a legislação ambiental de Moçambique a Coastal & Environmental Services 
(CES) Mozambique, Lda foi contratada para conduzir o processo com vista ao licenciamento 
ambiental dos projectos Marão e Maruca. Na sequência da submissão da documentação de 
Instrução do Processo ao Ministério da Terra e Ambiente, a actividade foi classificada como de 
“Categoria B” nos termos do no 2, do Artigo 1 e conjugado com o artigo 11 do Regulamento 
Ambiental para a Actividade Mineira, aprovado pelo Decreto  no 26/2004 de 20 de Agosto. A 
actividade requer a elaboração de um Plano de Gestão Ambiental (PGA) e  realização de consultas 
públicas nas comunidades afectadas pelos projectos, para o licenciamento ambiental. 

Nesse contexto, como parte do Processo de Participação Pública, a CES pretende apresentar o PGA 
dos projectos e receber comentários das partes interessadas e afectadas. Assim sendo, serão 
realizadas reuniões de Consulta Pública nos Distritos de Mandlakaze, Panda e Inharrime, 
obedecendo às restrições impostas pelo actual Estado de Calamidade Pública no País, decretado 
devido à pandemia da COVID-19. As reuniões de Consulta Pública irão obedecer o calendário: 

Local Data Hora 
Provincia de Gaza-Distrito de Mandlacazi 

Administração do distrito de Mandlacazi- Sala de 
Reuniões do Governo Distrital 28 de Julho de 2021 

8:30 

Comunidade de Mandende 10:30 
Comunidade de Macuácua sede 12:00 
Comunidade de Mangonde 13:30 
Comunidade de Matumatawalo 29 de Julho de 2021 8:00 
Comunidade de Mamitelane 10:00 

Provincia de Inhambane 
Distrito de Panda 

Administração do distrito de Panda- Sala de 
Reuniões do Governo Distrital 29 de Julho de 2021 

13:00 

Comunidade de Mawayela sede 30 de Julho de 2021 8:00 
Distrito de Inharrime 

Administração do distrito de Inharrime- Sala de 
Reuniões do Governo Distrital 30 de Julho de 2021 

11:30 

Os rascunhos dos PGAs estão disponíveis para consulta e comentários na Internet, no portal: 
www.cesnet.co.za e cópias impressas dos relatórios estão disponíveis nas instituições indicadas: 
CES Lda, Administração dos Distritos de Panda, Mandlakaze e Inharrime. As partes 
interessadas que desejem receber informação sobre os projectos, os PGAs em versão 
electrónica ou qualquer questão adicional sobre os mesmos poderão fazê-lo através dos meios 
indicados: Email: lina@cesnet.co.mz;  Cell: 873591856; www.cesnet.co.za 

PROJECTO DE PESQUISA DE MINERAIS PESADOS DA SOFALA MINING & EXPLORATION 

▪

▪

 de 
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AS infra-estruturas erguidas nas bermas da 
Estrada Nacional número Seis (EN6) nas ci-
dades da Beira e Dondo poderão ser demo-
lidas em breve, em concordância com os 
municípios e governos distritais e no respeito 
pelos instrumentos legais m vigor.

A decisão foi tomada esta semana durante 
a primeira reunião do Conselho Provincial de 
Coordenação que juntou membros do Con-
selho dos Serviços Provinciais de Represen-
tação do Estado, Executivo provincial, Con-
selho Municipal da Beira e administradores 
distritais com o objectivo de coordenar e arti-
cular as acções dos diferentes órgãos.

“Nós temos estas situações um pouco por 
todo o lado. A Administração Nacional de Es-
tradas (ANE) vai divulgar um levantamento 

sobre cada uma das obras para depois elabo-
rar um relatório específico porque é de lei não 
construir nas bermas das estradas”, advertiu. 

Segundo a Secretária de Estado, quando 
foi ampliada a EN6 algumas famílias que es-
tavam nas bermas da estrada foram indemni-
zadas, mas infra-estruturas continuam a ser 
erguidas nesses locais.

“Há placas de sinalização informando so-
bre as áreas de protecção e que não se pode 
construir, mas há quem não obedece. O mais 
agravante é que os proprietários destas infra-
-estruturas têm Direito de Uso e Aproveita-
mento de Terra (DUAT), o que significa que
as autoridades atribuíram esse documento”,
estranhou Stella Zeca.

Segundo a Secretária de Estado, a ANE 

não está para lamentar mas para usar os ins-
trumentos legais disponíveis em coordena-
ção com os outros sectores.

“A tolerância é zero porque não se pode 
assistir a estas situações e depois ficarmos 
surpreendidos com obras erguidas”, consi-
derou.

Stella Zeca chamou atenção para a ne-
cessidade de responsabilização, porque são 
acções negligentes e não faz sentido que o 
Estado esteja a assistir a este tipo de viola-
ção uma vez ter possibilidade e domínio de 
legislação governativa. Alertou igualmente 
aos funcionários que emitirem pareceres para 
o dirigente para este autorizar a emissão do
DUAT para casos desta natureza que também 
poderá ser responsabilizado.

O 
PROCESSO de pulve-
rização, fiscalização 
e monitoria das me-
didas de prevenção 
da Covid-19 será re-

tomado ainda esta semana nos 
transportes públicos e mercados 
da cidade da Beira em face do 
recrudescimento de casos da 
Covid-19 nesta região do país.

A retomada foi anunciada 
pelo presidente do município, 
Albano Carige, que defende que 
a continuidade destas activi-
dades poderá ajudar a conter a 

possível entrada da terceira vaga 
da pandemia na capital provin-
cial de Sofala.

Lamentou que nos últimos 
dias os utentes dos mercados e 
transportes públicos estejam a 
desobedecer as regras de pre-
venção do novo coronavírus, 
ignorando a lavagem das mãos 
nos pontos de entrada e o uso 
obrigatório das máscaras.

Perante a prevalência desta 
situação, o presidente da au-
tarquia da Beira advertiu que os 
prevaricadores serão penaliza-

dos caso continuem a desvalo-
rizar os esforços das autoridades 
na mitigação da pandemia.

Para evitar o alastramento e 
transmissão da doença na urbe, 
o autarca anunciou que o Con-
selho Municipal, em parceria
com a Polícia da República de
Moçambique, vai intensificar o
controlo das medidas de pre-
venção nos diferentes locais. 

Segundo Carige, se um 
transportador embarcar algum 
passageiro sem máscara a pe-
nalização recairá sobre ele. Aos 

proprietários das lojas, vende-
dores dos mercados, entre ou-
tros locais, o presidente alertou 
igualmente que serão penaliza-
dos se permitirem a entrada de 
clientes sem máscaras.

Carige aproveitou a ocasião 
para saudar os profissionais de 
saúde na linha de frente no com-
bate à pandemia da Covid-19 
pelo seu trabalho no dia-a-dia, 
mas recomendou ao reforço da 
implementação do plano mul-
tissectorial de resposta à terceira 
vaga do novo coronavírus.

COVID-19

Conselho Municipal 
retoma monitoria 

Os mercados passarão a ser fiscalizados para a prevenção da Covid-19...

ENTRETANTO, o Conselho 
Municipal da Beira recebeu 
um donativo constituído 
por 100 baldes com ca-
pacidade de 25 litros com 
torneiras para a lavagem 
das mãos e 10 caixas de sa-
bão.

O donativo foi entregue 
pelo empresário Mahomad 
Akkbar, que explicou que 
a oferta se destina a apoiar 
os esforços das autoridades 
municipais na prevenção 
e propagação do novo co-
ronavírus não só na urbe, 
mas também dentro da 
própria instituição, que 
recebe muitos munícipes.

Por seu turno, o edil 
Albano Carige agradeceu 
o apoio prestado pelo em-
presário na luta contra a

Edilidade recebe 
material de prevenção

...tal como autocarros, em que serão aplicadas medidas severas para quem prevaricar

EN6

Construções nas bermas 
poderão ser demolidas

Covid-19, sobretudo no 
processo de prevenção. 
“Foi um grande apoio que 

vai contribuir significati-
vamente para a concreti-
zação dos nossos nos pla-

nos de prevenção contra 
Covid-19”, congratulou-
-se Carige.

Acesse https://t.me/Novojornal
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CONSELHO MUNICIPAL DE MAPUTO

PELOURO DE ORDENAMENTO TERRITORIAL, AMBIENTE E URBANIZAÇÃO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA 8

Solicitação de Manifestação de Interesse

Concurso N.º OM-26/CMM/DMIU/SC/2021

Prestação de Serviços de Consultoria 
para Censo do  Parque Arbóreo da Cidade de Maputo 

1. No âmbito da implementação das suas actividades, o Conselho Municipal de Maputo -

Pelouro de Ordenamento Territorial, Ambiente e Urbanização (PVOTAU) pretende contratar

um consultor elegível (empresa de Consultorias) para prestar Serviços ao CMM - DMIU na

Implementação do Censo do Parque Arbóreo da Cidade de Maputo.

2. O Conselho Municipal de Maputo (CMM) convida empresas interessadas e elegíveis a

submeterem as suas manifestações de interesse para Prestação de Serviços de Consultoria

para Censo do Parque Arbóreo (Público) da Cidade de Maputo.

3. As empresas interessadas deverão providenciar informação indicativa sobre sua qualificação
nesta área, através de brochuras, descrição de trabalhos similares realizados, experiência e

disponibilidade de equipa técnica apropriada.

4. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações ou levantar os termos de

Referência no endereço abaixo indicado, no horário das 8.00 até às 15.30 horas, a partir do
dia 5/7/2021.

5. As manifestações de interesse deverão ser submetidas no endereço abaixo até às 15.00
horas do dia 20 de Julho de 2021.

6. Os Consultores serão seleccionados de acordo com a modalidade de selecção baseada nas

qualificações do consultor estabelecidas no 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.

NB. Os concorrentes interessados podem associar-se a outros para melhorar as suas qualificações

Conselho Municipal de Maputo

Pelouro de Ordenamento Territorial, Ambiente e Urbanização

Att: Unidade Gestora Executora das Aquisições – UGEA 8

Av. Samora Machel, n.º 565, Jardim Tunduru ou pelo Portão da Av. Vladimir Lenine, 

Bairro Central, Tel.: +258 84 3018891
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VICTOR MACHIRICA

C
HISSASSA, a nova 
sede do distrito de 
Macate, estará a par-
tir de hoje oficial-
mente ligada à rede 

nacional de energia eléctri-
ca, com a inauguração, pelo 
Presidente da República, 
Filipe Nyusi, da nova rede 
de fornecimento de corren-
te.

O acto marca o início da 
visita de um dia que o Che-
fe do Estado efectua à pro-
víncia de Manica, durante a 

qual deverá escalar os dis-
tritos de Macate, Mossurize 
e Chimoio.

A nova rede eléctrica 
de Chissassa compreendeu 
a construção de uma linha 
de média tensão de 11 qui-
lómetros, a partir de Chi-
moio, ligação de três trans-
formadores de 100 KVA, 
construção de três quiló-
metros de rede de baixa 
tensão e montagem de 50 
candeeiros de iluminação 
pública.

Segundo a adminis-
tradora distrital, Rosa Ca-

raradza, o projecto pos-
sibilitou, numa primeira 
fase, a ligação de 50 novos 
consumidores, incluindo 
edifícios governamentais, 
hospitalares e escolares. A 
electrificação da sede dis-
trital de Macate integra-se 
na iniciativa do governo de 
garantir acesso universal à 
energia eléctrica até 2030 e 
põe termo ao programa de 
electrificação de todas as 12 
sedes distritais da província 
de Manica.

A nova rede eléctrica de 
Macate custou aos cofres do 

Estado 14.960 milhões de 
meticais, inseridos no pa-
cote um, avaliado em 1.170 
mil milhões de meticais, 
para a electrificação, até ao 
final deste ano, de 15 sedes 
de postos administrativos 
das províncias de Mapu-
to, Gaza, Sofala, Zambézia, 
Nampula e Cabo Delgado. 

Ainda hoje, o Presidente 
da República inaugura novo 
sistema de abastecimento 
de água potável da vila sede 
do posto administrativo de 
Dacata, no distrito de Mos-
surize, terminando a sua 

visita com a inauguração do 
armazém intermediário de 
medicamentos erguido em 
Hombwa, arredores da ci-
dade de Chimoio.

O centro substitui o an-
tigo depósito provincial de 
medicamentos que há cer-
ca de quatro anos foi com-
pletamente devorado pelo 
fogo.

Todos os locais a serem 
escalados pelo Chefe do Es-
tado estão deste ontem en-
galanados com dísticos e se 
vive um ambiente de eufo-
ria e grande expectativa.

MIL e duzentas pessoas da lo-
calidade de Conjoene, posto 
administrativo de Chongoene-
-sede, no distrito do mesmo
nome, passam a consumir água
potável, com a inauguração, na
segunda-feira, de um sistema
de abastecimento de água.

Com capacidade de arma-
zenamento de 20 mil litros de 
água, o empreendimento foi 
entregue à população daquele 
posto do distrito de Chongoe-
ne pela governadora de Gaza, 

Margarida Mapandzene Chon-
go, que se encontra em visita de 
trabalho a esta região da pro-
víncia.

A construção do sistema de 
abastecimento multifuncio-
nal de Conjoene começou nos 
princípios deste ano e consistiu 
na transformação de um anti-
go fontanário com uma bomba 
manual.

O sistema, alimentado por 
painéis solares, contempla dois 
fontanários com quatro tornei-

ras cada, um alpendre comuni-
tário para a lavagem de roupa 
e um bebedouro para cerca de 
250 animais, gado bovino, em 
particular, para além de cana-
lização para a escola primária 
local.

A população de Conjoene, 
a maioria da qual percorria até 
aqui cerca de 10 quilómetros 
para ter água potável, pede ex-
pansão da rede de distribuição 
para que a água esteja mais per-
to das famílias. 

VÁRIAS pessoas com a vaci-
nação da Covid-19 completa 
(que tomaram a primeira e a 
segunda doses) testaram po-
sitivo para o novo coronaví-
rus na província de Manica, 
sendo umas assintomáticas e 
outras apresentando compli-
cações moderadas.

O facto foi anunciado 
segunda-feira pelo direc-
tor provincial da Saúde de 
Manica, Firmino Jaqueta, no 
decurso da reunião do Comi-
té Operativo de Emergência 
para a Saúde Pública (COE). 

Falando no encontro, 

presidido pelo secretário de 
Estado de Manica, Edson 
Macuácua, e com a presen-
ça da governadora de Mani-
ca, Francisca Tomás, Jaqueta 
disse que, apesar de não ter 
havido complicações, em ne-
nhum momento os vacinados 
devem descurar as medidas 
de prevenção, que consti-
tuem a melhor estratégia 
contra o novo coronavírus.

Segundo ele, a vacina 
pode ter a eficácia de 75-80 
por cento, mas isso não pode 
ser considerado o suficien-
te para que os imunizados se 

exponham à doença.
Na reunião desta se-

gunda-feira, foi anunciado 
igualmente que a Inspecção 
Nacional das Actividades 
Económicas (INAE) ordenou 
o encerramento de 11 esta-
belecimentos comerciais, 
nomeadamente cinco bares, 
uma loja de venda de bebi-
das alcoólicas (bottle store), 
um restaurante e quatro es-
tabelecimentos de comércio 
a retalho.

Por tentativa de obstru-
ção dos trabalhos da INAE em 
locais de maior aglomerado 

e estabelecimentos comer-
ciais, 75 indivíduos foram 
conduzidos à esquadra para 
o termo de identidade e res-
ponsabilização.

A governadora disse que 
se observa na província um 
generalizado relaxamento no 
cumprimento das medidas 
de prevenção, em particu-
lar no chamado Mercado 38, 
na cidade de Chimoio, onde 
vendedores e comprado-
res não se protegem da Co-
vid-19.

Segundo Francisca To-
más, há ainda realização de 

eventos públicos e privados 
e algum relaxamento na ob-
servância das medidas de 
prevenção nos estabeleci-
mentos de restauração e de 
comércio.

Por seu turno, o secre-
tário de Estado de Manica, 
Edson Macuácua, desafiou a 
Polícia da República de Mo-
çambique (PRM) a reforçar 
a fiscalização nos mercados, 
supermercados, paragens 
dos transportes públicos e 
viaturas e outros locais de 
grande aglomeração popula-
cional. 

ARRANCAM em Setembro as 
obras de reabilitação das es-
tradas Macia-Chókwè, Macia-
-Praia do Bilene e Chókwè-Ma-
carretane, todas na província de 
Gaza. As obras deverão custar
cerca de 30 milhões de dólares
(1,8 mil milhões de meticais) e
estar concluídas em 12 meses.

A informação foi avançada 
terça-feira pelo ministro das 
Obras Públicas, Habitação e 
Recursos Hídricos, João Ma-
chatine, durante visita de tra-
balho à província. 

Está previsto que na estrada 
Macia-Chókwè, com 62 quiló-
metros, sejam realizados tra-
balhos de vulto, uma vez que a 
via se apresenta em acentuado 
estado de degradação.Trata-se 
de trabalhos de terraplanagem, 
revestimento de solos e colo-
cação de novo asfalto.

O troço Macia-Praia de Bi-
lene, numa extensão de cerca 
de 35 quilómetros, será am-
pliado para conferir mais segu-
rança aos utentes.

Na Estrada Regional N222, 

que liga Chókwè e Macarreta-
ne, serão realizados trabalhos 
de manutenção para garantir 
durabilidade da via.

“A estrada Macia-Chókwè 
está num elevado nível de de-
gradação. Aqui teremos de 
aplicar muita engenharia e em 
alguns pontos deve-se elevar 
a cota da estrada”, disse o mi-
nistro.

“Também temos a estrada 
Macia-Praia de Bilene, que se 
vai tornando muito perigosa, 
o que, para além de colocar em
risco a vida dos utentes, pode 
inibir a actividade turística, daí 
que queremos intervir tam-
bém nesta estrada, procuran-
do estancar a erosão que está 
a destruir a infra-estrutura e 
ampliar as faixas de rodagem”, 
continuou.

João Machatine realçou que 
a intervenção pontual nas es-
tradas constitui um incentivo 
à produção agrícola, pois os 
camponeses deixarão de ver 
os seus produtos deteriorar-se 
nos campos por falta de es-

coamento. Estas vias poderão 
também impulsionar o turis-
mo.

“É nossa  estratégia como 
Governo reparar as estradas, na 
medida que estas irão melhorar 
a circulação de pessoas e bens e 
apoiar o sector agrícola, através 
do escoamento dos produtos 
do campo para os centros de 
transformação e comercializa-
ção”, disse o ministro.

Informou que as três es-
tradas serão depois concessio-
nadas à empresa Rede Viária 
de Moçambique, SA (REVI-
MO),  sendo que  as  vias Ma-
cia-Chókwè e Macia-Praia de 
Bilene terão portagens.

Falou igualmente da apos-
ta do Executivo em priorizar 
as infra-estruturas viárias. 
“Qualquer serviço prestado 
deve ser comparticipado pelos 
beneficiários, para permitir sua 
durabilidade, manutenção e 
expansão”, disse para justificar 
as portagens que serão implan-
tadas em muitas estradas do 
país.

A CONJUNTURA imposta pela Co-
vid-19 tem estado a condicionar o 
desempenho do sector da Saúde, daí 
que os gestores têm a missão de gerir 
racionalmente os recursos disponí-
veis e evitar actos de corrupção.

O posicionamento foi defendido 
ontem pelo secretário permanen-
te do Ministério da Saúde (MISAU), 
Grilo Lubrino, na abertura da XV 
Reunião Nacional de Planificação e 
Finanças desta instituição, que de-
corre no distrito de Matutuíne, pro-
víncia de Maputo.

Lubrino alertou os gestores a 
usarem os conhecimentos adqui-
ridos durante as formações em que 
participam para corrigir de forma 
proactiva os aspectos negativos que 

comprometem a eficácia e eficiência 
do sector.

“No presente quinquénio, pro-
pusemo-nos a prover mais e melho-
res serviços de saúde e a implemen-
tar de forma contínua as reformas, 
com foco no atendimento e na me-
lhoria do bem-estar da população”, 
lembrou.

O secretário permanente men-
cionou algumas acções estratégicas 
desenhadas para este ciclo de gover-
nação, com destaque para a expan-
são da rede sanitária, com o enfoque 
para a iniciativa presidencial “Um 
Distrito, um Hospital Distrital”, a 
implementação do subsistema co-
munitário de saúde e a consolidação 
do plano de logística farmacêutica. 

Entretanto, reconheceu que o país 
não vive o melhor momento em ter-
mos de disponibilidade de recursos 
financeiros.

“Ainda assim, devemos buscar 
formas de maximizar os recursos 
disponíveis, capitalizar parcerias e 
eficiências para melhorar a nossa 
resposta”, pediu.

No final do primeiro dos três 
dias da reunião, que decorre sob o 
lema “Promover o subsistema de 
saúde comunitária para o alcance 
da cobertura universal da saúde”, 
o secretário permanente do MISAU
saudou o profissionalismo e huma-
nismo que têm caracterizado os que
estão na linha da frente da luta con-
tra a Covid-19.

PR inaugura hoje rede 
de fornecimento 
de energia a Macate

Três vitais estradas 
de Gaza em reabilitação 
a partir de Setembro

O estado actual da estrada Macia-Chókwè

Vacinados testam positivo para Covid-19

FACE AOS CONDICIONALISMOS IMPOSTOS PELO NOVO CORONAVÍRUS

Saúde aposta na gestão 
racional de recursos

Conjoene ganha sistema 
de abastecimento de água 

Acesse https://t.me/Novojornal



CIDADE DE NAMPULA 7

1

MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

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

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

Quinta-feira, 1 de Julho de 2021

PUBLICIDADE

CONCURSO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TESTAGEM E PROTECÇÃO

ANÚNCIO DE 

CONCURSO PÚBLICO

Número de referência:
045/FL/PASSOS/2021

Data de Encerramento:
12.Julho.2021 - 15.00 horas

Data: 1.Julho.2021

Destinatário:

FHI 360 – Escritórios-Sede

ATT: Sector de Procurement

Rua Beijo da Mulata, n.º 59200- Sommerschield II – Maputo

Telefone +258 21 241100     Fax: + 258 21 485502

 Website: www.fhi360.org: email: procurement.mozambique@fhi360.org

Contextualização

A FHI 360 Moçambique, com financiamento da USAID, está, actualmente, 
a implementar o Projecto PASSOS, um Projecto que visa melhorar o 

acesso aos serviços, cuidados e tratamento para o HIV, as ITS, TB e de 

forma abrangente, livres de estigma e discriminação pelas populações 

chave (PCs) especificamente; mulheres trabalhadoras de sexo, homens 
que fazem sexo com homens, reclusos, usuários de drogas injectáveis e 
pessoas transgénero. 

A abordagem do Projecto assenta numa combinação de acções de 

prevenção & mudança de comportamento, aconselhamento e testagem, 

bem como o acesso aos serviços, cuidados e tratamento de HIV, ITS, TB. 

Este esforço vem sendo desenvolvido em coordenação com o MISAU.

O Projecto PASSOS pretende contratar uma empresa especializada e 

autorizada na comercialização de Material de Testagem e Protecção. 

Os interessados deverão solicitar os Termos de Referência pelo e-mail  

abaixo; procurement.mozambique@fhi360.org
RFQ №. 045/FL/PASSOS/2021”

6386

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE MAPUTO
“MODERNIZAR PARA MELHOR SERVIR”

Unidade Gestora Executora das Aquisições

CONCURSO LIMITADO N.º 03/INSS/DPM/UGEA/2021-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO PARA DELEGAÇÃO 

PROVINCIAL DE MAPUTO 

1. O Instituto Nacional de Segurança Social – Delegação Provincial de Maputo pretende 

contratar uma empresa para fornecimento de mobiliário de escritório.

2. Para o efeito, convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais vocacionadas

na área de actividade acima referida, devidamente licenciadas, interessadas e que
reúnem requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas, de acordo

com a informação abaixo:

Objecto de contratação
Validade 

da 
proposta

Valor da Garantia 
Provisória

Data e hora limite 
de entrega de 

propostas

Data e hora de 
abertura das 

propostas

Fornecimento 

de mobiliário de 
escritório

120 dias
15.000,00 

18/7/2021, 

pelas 10.00 horas 

na Secretaria da 

Delegação

18/7/2021, 

pelas 10.15 

horas na Sala 

de Reuniões da 

Delegação

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os 

documentos do concurso ou adquirí-los, no edifício-sede da Delegação Provincial de 
Maputo, sito na Av. Governador Raimundo Bila, n.º 25 – UGEA, Cidade da Matola, pela 
importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais), nas horas normais de 

expediente;

3. 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.

A Autoridade Competente

(Ilegível)
6350

A 
CIDADE de Nam-
pula vai registar, 
a partir de hoje, 
restrições no for-
necimento de 

água resultantes da redu-
ção da capacidade de en-
caixe da barragem sobre o 
rio Monapo, que fornece o 
precioso líquido à urbe.

A informação foi avan-
çada pela Administração 
Regional de Águas do Nor-
te (ARA-Norte), gestora 
daquela infra-estrutura, 
tendo avançado que as res-
trições obedecerão duas 
fases, designadamente Ju-
lho/Agosto e Setembro/
Outubro.

Com efeito, nestas 

duas fases de limitações 
no fornecimento de água, 
a ARA-Norte orientou o 
Fundo de Investimento e 
Abastecimento de Água 
(FIPAG), área operacional 
de Nampula, no sentido de 
tirar o máximo nesta bar-
ragem, podendo atingir 31 
mil metros cúbicos/dia dos 
40 mil metros cúbicos que 
actualmente encaixa na al-
bufeira.

O director geral da Ad-
ministração Regional de 
Águas do Norte, Carlitos 
Omar, que há dias parti-
lhou a informação, fez sa-
ber que a barragem tem 
uma capacidade total de 
encaixe da barragem de 

quatro milhões de metros 
cúbicos, que seriam sufi-
cientes para abastecer to-
dos os bairros da cidade de 
Nampula. Mas também não 
está a acontecer devido à 
fraca queda das chuvas, 
aliada à grande pressão de-
mográfica.

Explicou que entre os 
meses de Setembro e Ou-
tubro a restrição será mais 
intensa, onde o máximo 
para o fornecimento de 
água não deverá passar dos 
25 mil metros cúbicos/dia.

“Sempre acautelando e 
esperando pela chuva. Em 
Novembro e Dezembro, se 
a chuva atrasar, aí vamos 
começar a orientar o FI-

PAG para fornecer água em 
zonas, de modo a garantir 
que a população tenha o 
precioso líquido, pois vale 
a pena darmos pouco do 
que nada”, sublinhou.

Segundo previsões da 
ARA-Norte, o processo de 
descarga da água para a su-
perfície na barragem sobre 
o rio Monapo vai registar-
-se a partir de hoje, dia 1
de Julho, facto que chama
atenção sobre as medidas
restritivas que vão afectar
a cidade de Nampula.

Entretanto, o projecto 
de abertura de dez furos de 
captação de água em Na-
mitecaque, que terão uma 
capacidade instalada de 

MAIS de 11 mil pessoas foram já abrangi-
das pela segunda dose da imunização que 
está a ser aplicada desde os meados deste 
mês no país, no quadro da prevenção e 
combate à Covid-19.

Este número de beneficiários selec-
cionados para a vacinação corresponde 
a 23 por cento do cumprimento da meta 

global, calculada em 45 mil cidadãos.
Os dados foram tornados públicos 

ontem pelo chefe do Departamento de 
Saúde Pública, Geraldinho Avalinho, re-
ferindo que a adesão do grupo-alvo satis-
faz a sua instituição.

Deste modo, ao ritmo em que o traba-
lho está a decorrer, a Saúde acredita que 

poderá, nas próximas quatro semanas de 
imunização, cumprir as metas traçadas.

Na segunda dose estão a ser imuniza-
dos doentes com insuficiência cardíaca e 
diabéticos, bem como professores, estu-
dantes finalistas, agentes da PRM, jorna-
listas, desportistas e reclusos, incluindo 
guardas prisionais.

DIVIDIDAS EM DUAS ETAPAS

Começam hoje restrições 
no fornecimento de água

6600 metros cúbicos/dia, 
conforme disse a fonte, vai 

ajudar a minimizar o im-
pacto desta medida.

Na ocasião, apelou a 
toda comunidade residen-
te na cidade de Nampula 
no sentido de racionalizar 
o uso da pouca água que
será fornecida neste tempo
em que haverá restrições.

“Racionalizar significa 
usar aquilo que é neces-
sário. Temos visto triste-
mente que os munícipes 
mantêm o hábito de lavar 
carros e regar a relva nas 
residências e com água 
tratada que serviria para o 
consumo da população”, 
referiu Omar.

Importa lembrar que, 
em Outubro do ano pas-
sado, a cidade de Nampula 
foi afectada por uma cri-
se severa de falta de água 
causada pela escassez do 
precioso líquido na barra-
gem, em parte, devido às 
mudanças climáticas.

VACINA CONTRA COVID-19

Mais de 11 mil pessoas 
tomam segunda dose

A barragem do rio Monapo não tem água suficiente para abastecer a cidade de Nampula As restrições vão agravar o crónico problema da falta de água na urbe

Acesse https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

CENTRAL DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. MISAU, através da Central de Medicamentos e Artigos Médicos convida a todos concorrentes elegíveis a apresentarem

propostas seladas para os concursos abaixo descritos:

Nº do Concurso Objecto Modalidade
Data e hora de 

Apresentação e Abertura
Garantia 

Provisória
Anúncio de 

Posicionamento

58A001241/CP/12/
OE-ORTOPEDIA-
TRAUMATOLOGIA/021

Fornecimento 
de instrumentos 
de Ortopedia e 
Traumatologia 
para uso no SNS

Concurso 

Público

Entrega:

Data: 4/8/2021

Hora: 10.00 horas

Abertura:

Data: 4/8/2021

Hora: 10.15 horas

15.000,00 

USD

Data: 21/10/2021

14.00 horas

58A001241/CP/15/OE-
MED/021

Fornecimento de 
Medicamentos 
Essenciais e de 
Especialidade 
para SNS

Concurso 

Público

Entrega:

Data: 10/8/2021

Hora: 10.00 horas

Abertura:

Data: 10/8/2021

Hora: 10.15 horas

25.000,00 

USD

Data: 25/10/2021

14.00 horas

58A001241/CP/14/OE-
MFR/021

Fornecimento 
de material e 
consumíveis de 
Medicina Física e 
Reabilitação para 
uso no SNS

Concurso 

Público

Entrega:

Data: 11/8/2021

Hora: 10.00 horas

Abertura:

Data: 11/8/2021

Hora: 10.15 horas

10.000,00

USD

Data: 27/10/2021

14.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter informações adicionais e examinar os Documentos do Concurso a partir do
dia 29 de Junho de 2021, das 7.30 às 15.30 horas (hora local), no seguinte endereço: Central de Medicamentos e Artigos
Médicos, Av. Agostinho Neto/Salvador Allende - HCM, 1º Andar, Tel.: +258 21-304697 - Fax.: +258 21-304696, Maputo-
Moçambique

3. Os Cadernos de Encargos em língua Portuguesa, poderão ser adquiridos pelos concorrentes interessados, no endereço

indicado no número 2, pelo valor não reembolsável de 2.000,00MT (dois mil meticais).

4. O pagamento será feito exclusivamente por depósito ou por transferência bancária para a seguinte conta:

CMAM MISAU POOLING F

Banco: Millennium Bim

Conta nº: MZM 54620507 

Swift Code: BIMOMZMXXXX

Balcão: 25 de Setembro nº 1800

Maputo-Moçambique

5. 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.

6. As empresas interessadas poderão, igualmente, consultar o website do MISAU através do endereço electrónico: www.misau.gov.mz

Telef: +258 21-720494            
+258 21-900671/72

Fax: +258 21-900673

Av. Salvador Allende / Agostinho Neto 
Cidade de Maputo

5149

A 
ORGANIZAÇÃO da 
Mulher Moçambi-
cana (OMM) espera 
que as investigações 
em curso sobre a ex-

ploração sexual de reclusas no 
Estabelecimento Penitenciário 
Especial para Mulheres, antiga 
Cadeia Feminina de Ndlavela, 
tragam resultados convincen-
tes.

Segundo a secretária-geral 
da OMM, Mariazinha Niquice, 
as mulheres moçambicanas 
condenam todos os actos de 
violação contra elas e se soli-
darizam com as da cadeia de 
Ndlavela.

“A OMM luta contra todo 
o mal que retrocede a mulher.
Queremos agradecer pela de-
núncia e também agradecemos 
ao Governo pela prontidão na
criação de uma comissão de
inquérito para a investigação
deste caso”, disse Niquice,
para quem a sua organização
aguarda pelo resultado das in-
vestigações.

Refira-se que a comissão de 
inquérito criada para averiguar 

alegados casos de exploração 
sexual na antiga Cadeia Femi-
nina de Ndlavela deverá apre-
sentar o relatório até dia 7 do 
presente mês de Julho.

Caso se confirmem os fac-
tos, a equipa vai mapear o fe-
nómeno no estabelecimento 
penitenciário, apurar os res-
ponsáveis pela exploração se-
xual das reclusas, bem como 
propor soluções e alternativas 
para humanizar o sistema pe-
nitenciário em geral e reforçar, 
em particular, a protecção, 
segurança e promoção dos di-
reitos das mulheres em conflito 
com a lei.

A comissão vai apresentar 
recomendações sobre medi-
das a tomar, designadamente 
no que respeita à organização 
e funcionamento dos serviços 
penitenciários e a forma de re-
lacionamento com as organi-
zações da sociedade civil.

A comissão de inquérito 
tem ainda o mandato de suge-
rir abertura de processos de ín-
dole criminal e disciplinar dos 
envolvidos.

TREZENTOS e sessenta e oito 
ex-guerrilheiros da Renamo na 
província de Tete estão desde 
ontem a entregar suas armas ao 
Governo no quadro do Desar-
mamento, Desmobilização e 
Reintegração (DDR) acordado 
entre as duas partes.

Os guerrilheiros em des-
mobilização pertenciam à base 
de Monjo, em Zóbuè, no distri-
to de Moatize. 

O trabalho em curso vai-se 
prolongar até dia 14 de Julho 

corrente e segue-se a proces-
sos idênticos já ocorridos em 
Sofala, Inhambane e Manica.

Após a entrega das armas, 
os desmobilizados regressam 
às suas zonas de origem, mas 
antes passam por registo para 
gozarem os direitos previstos 
no quadro do DDR.

A secretária de Estado de 
Tete, Elisa Zacarias, exortou a 
sociedade a facilitar a integra-
ção dos desmobilizados, dan-
do-lhes oportunidades para 

que possam participar em pro-
jectos de produção e formação.

Disse também que desde 
que o DDR iniciou em outras 
províncias Tete acolheu 51 ex-
-guerrilheiros da Renamo, os
quais se encontram envolvidos
em actividades sócio-econó-
micas nos seus locais de ori-
gem. Apelou aos demais guer-
rilheiros aquartelados na base
de Monjo a seguirem o exem-
plo, entregando-se às autori-
dades governamentais com as

EXPLORAÇÃO SEXUAL DE RECLUSAS

OMM espera resultados 
convincentes 
da investigação

Mariazinha Niquice, secretária-geral da OMM

Mais de 300 guerrilheiros
aderem ao DDR em Tete

respectivas armas.
O representante da Rena-

mo na Comissão dos Assuntos 
Militares, André Magibire, ma-
nifestou satisfação pelo facto 
de testemunhar mais uma eta-
pa do compromisso assumido 
com o Governo. 

Magibire anteviu adversi-
dades na integração social dos 
ex-guerrilheiros nas suas zonas 
de origem, mas desafiou-os a 
encararem as dificuldades, que 
com o tempo serão ultrapas-
sadas. Para isso, segundo refe-
riu, os desmobilizados terão de 
contar com apoio das autorida-
des locais.

José Mesa, um dos ex-
-guerrilheiros em desmobili-
zação, afirmou que engrossou
as fileiras da Renamo após ser
capturado durante a guerra
dos 16 anos e que pertencia à
base de Marínguè, antes de ser
transferido para Tete. Ele afir-
mou que está contente porque
os direitos obtidos pela via do
DDR representam os interesses
outrora defendidos pelos guer-
rilheiros da Renamo e pediu
que os chefes de dez casas e se-
cretários dos bairros onde vão
morar possam acolher todos os
desmobilizados.

Mais de 300 guerrilheiros da Renamo em desmobilização em Tete

ASSISTÊNCIA A CABO DELGADO

UE estabelece ponte 
aérea humanitária
A UNIÃO Europeia (UE) vai estabelecer 
nos próximos dias uma ponte aérea de 
assistência humanitária às vítimas dos 
ataques terroristas nas regiões norte e 
centro da província de Cabo Delgado, 
segundo anunciou ontem, na cidade de 
Pemba, o embaixador deste bloco econó-
mico em Moçambique, António Sanchez.

Falando a jornalistas no aeroporto de 
Pemba, Sanchez deu a conhecer que duas 
aeronaves carregadas de diverso mate-
rial médico e de prevenção da Covid-19, 
kits de abrigos, entre outro, chega a Cabo 
Delgado a partir de sábado.

“Trata-se de uma ponte aérea de as-
sistência humanitária a Cabo Delgado. 
Não posso quantificar os apoios, mas 
devo adiantar que se trata de material 

médico e de prevenção da Covid-19 e 
de outra espécie, doado por organiza-
ções de alguns Estados-membros da UE, 
como Itália e Portugal, para minimizar o 
sofrimento das populações vítimas dos 
ataques terroristas que há cerca três anos 
se fazem sentir em algumas regiões da 
província de Cabo Delgado”, explicou 
Sanchez.

Sanchez, que durante um dia e meio 
trabalhou em Cabo Delgado, disse ter 
conseguido consolidar o diálogo com as 
autoridades governamentais locais, no-
meadamente secretário de Estado e go-
vernador da província; fazer avaliação 
do ponto de situação da parceria entre as 
partes, no âmbito da crise humanitária; 
monitoria das diferentes intervenções 

das organizações de assistência huma-
nitária, sociedade civil com apoio da UE.

Destacou que, para além da inter-
venção de cariz humanitária, a UE está a 
trabalhar com as autoridades moçambi-
canas numa abordagem mais integral que 
compreende a elaboração de uma estra-
tégia  de desenvolvimento, em coorde-
nação com Agência de Desenvolvimento 
Integral do Norte (ADIN).

O diplomata disse ainda que, no 
âmbito da segurança e à luz dos enten-
dimentos alcançados entre o governo 
de Moçambique e a UE no combate ao 
terrorismo, inicia no último trimestre 
do ano em curso o programa de forma-
ção das nossas Forças de Defesa e Segu-
rança (FDS).

Acesse https://t.me/Novojornal
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PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA SAÚDE
CENTRAL DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS

ANÚNCIO DE ADITAMENTO
Concurso Limitado Nº 58A001241/CL/04/BM-GRADEAMENTO/021

CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GRADES NOS ARMAZÉNS INTERMEDIÁRIOS DE ILE, 

MOCUBA E MOPEIA

1. Nos termos do artigo 50, do Regulamento de Contratação Pública, aprovado pelo Decreto nº 5/2016 de 8 de Março, O MISAU
através da Central de Medicamentos e Artigos Médicos comunica que foi prorrogado o prazo estabelecido nos documentos do
concurso para a abertura de propostas. 

2. Nesta sequencia, a data de recepção e abertura das propostas ficam alterados para o seguinte:

Data e Hora da apresentação das Propostas:
Data: 09/07/2021
Hora: 10.00
Data e Hora de abertura das Propostas:
Data: 09/07/2021
Hora: 10.15

3. Finda a avaliação das propostas, a Comunicação do Posicionamento dos concorrentes será efectuada às 14 horas do dia 22 de
Julho de 2021.

A Autoridade Competente

(Ilegível)

6389
Av. Agostinho Neto/Salvador Allende - HCM Telefone:   258-21-304697                                                                                 
Maputo - Moçambique Fax: 258-21-304696

CONCURSO PÚBLICO Nº- 91152521

Fornecimento de Amplificadores/Melhoradores de Sinal de Internet (Signal Boosters)

A GIZ – Cooperação Alemã pretende adquirir Amplificadores/Melhoradores de Sinal de Internet (Signal 
Boosters) a ser instalado em Sofala.

Quantidades estimadas: 03 unidades de amplificadores/melhoradores de sinal (signal boosters), 02 
unidades de construção de torres (tower constructions) utilização de 1 torre de construção existente, 
03 unidades de cabos de ligação (grouding cable), 03 unidades de serviços de instalação (installation 
services).

Especificações:
- Cobertura adequada para cada local definido
- Compatibilidade com operadores de rede locais
- Adequação a contextos rurais/exteriores (estabilidade a longo prazo e resistência às intempéries)
- Antena interior adequada para layouts de edifícios em open-plan
- Antena exterior adequada para sinal fraco e direccional

A GIZ convida a todos os interessados a submeter as suas propostas através de envelope fechado
para: GIZ-Agência, sita na Av.Francisco Orlando Magumbwe 976 (ref.: Concurso Público nº- 91152521 
e Nome da Empresa Concorrente) ou por e-mail através do endereço MZ_Quotation@giz.de

As propostas devem fazer menção a marca e a garantia dos boosters

Prazo: As propostas devem ser submetidas até ao dia 08 de Julho de 2021.

NB: Em caso de dúvida por favor fazer uso do nosso contacto / endereço abaixo mencionado.

Maputo, 30 de Junho de 2021
                  GIZ-Agência

Departamento de Procurement
           Av. Francisco Orlando Magumbwe 976, Tel.: 21 491245

6399

Fornecimento de Amplificadores/Melhoradores de Sinal de Internet (Signal Boosters)

A GIZ – Cooperação Alemã pretende adquirir Amplificadores/Melhoradores de Sinal de Internet (Signal 
Boosters) a ser instalado em Sofala.

Quantidades estimadas: 03 unidades de amplificadores/melhoradores de sinal (signal boosters), 02 
unidades de construção de torres (tower constructions) utilização de 1 torre de construção existente, 
03 unidades de cabos de ligação (grouding cable), 03 unidades de serviços de instalação (installation 
services).

Especificações:
- Cobertura adequada para cada local definido
- Compatibilidade com operadores de rede locais
- Adequação a contextos rurais/exteriores (estabilidade a longo prazo e resistência às intempéries)
- Antena interior adequada para layouts de edifícios em open-plan
- Antena exterior adequada para sinal fraco e direccional

A GIZ convida a todos os interessados a submeter as suas propostas através de envelope fechado 
para: GIZ-Agência, sita na Av.Francisco Orlando Magumbwe 976 (ref.: Concurso Público nº- 91152521 
e Nome da Empresa Concorrente) ou por e-mail através do endereço MZ_Quotation@giz.de

As propostas devem fazer menção a marca e a garantia dos boosters

Prazo: As propostas devem ser submetidas até ao dia 08 de Julho de 2021.

NB: Em caso de dúvida por favor fazer uso do nosso contacto / endereço abaixo mencionado.

                                Maputo, 30 de Junho de 2021
                                              GIZ-Agência

                     Departamento de Procurement
Av. Francisco Orlando Magumbwe 976, Tel.: 21 491245
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O 
VICE-MINISTRO 
da Justiça, Assun-
tos Constitucio-
nais e Religiosos, 
Filimão Suaze, re-

conheceu ontem em Maputo 
que os direitos humanos em 
Moçambique estão amea-
çados devido aos ataques 
armados nas províncias de 
Manica, Sofala e Cabo Del-
gado, esta última que sofre 
ataques terroristas.

Filimão Suaze, que fa-
lava na abertura de uma 
mesa-redonda alusiva à 
comemoração dos 40 anos 
da adopção da Carta Afri-
cana dos Direitos Humanos 
e dos Povos, ontem assina-
lados, afirmou que esta si-
tuação constitui um desafio 
enorme, sobretudo no que 
respeita à garantia da ob-
servância dos direitos con-

sagrados na Carta Africana 
dos Direitos Humanos e dos 
Povos.

O vice-ministro des-
tacou o conflito militar no 
centro do país protagoni-
zado pela Junta Militar da 
Renamo e os ataques terro-
ristas em Cabo Delgado, que 
matam pessoas inocentes e 
destroem infra-estruturas 
públicas e privadas.

Segundo Suaze, estes 
ataques tornam Moçambi-
que centro de debate a ní-
vel regional e internacional, 
com destaque para Palma, 
distrito de Cabo Delgado, 
onde os terroristas atacaram 
em Março e mataram po-
pulação indefesa, incluindo 
cidadãos estrangeiros.

“Esta situação de in-
segurança está a provocar 
deslocamentos internos, 

algo que desvaloriza todos 
os esforços pela paz feitos 
por moçambicanos”, disse.

O vice-ministro reco-
nheceu ainda que a cidade 
de Pemba e outros distri-
tos seguros da província de 
Cabo Delgado continuam a 
receber todos os dias crian-
ças vindas dos distritos sob 
ataques terroristas, asse-
gurando que estão sendo 
criadas condições para que 
estas crianças encontrem as 
mínimas condições.

Este ano, a data come-
morou-se sob o lema “Rea-
lidade dos 40 anos da imple-
mentação da Carta Africana 
dos Direitos Humanos e dos 
Povos e a viagem rumo a 
África que queremos”.

A mesa-redonda, orga-
nizada pelo Programa das 
Nações Unidas para o De-

senvolvimento (PNUD), 
Centro de Serviço Regional 
para África, em coorde-
nação com o Ministério da 
Justiça, Assuntos Constitu-
cionais e Religiosos, visava 
reflectir sobre os avanços 
e desafios da aplicação da 
Carta Africana de Banjul em 
Moçambique.

Desde a sua entrada em 
vigor, a Carta Africana tem 
permitido a indivíduos e co-
munidades o exercício dos 
seus direitos fundamentais, 
tanto a nível nacional como 
continental. Tem igual-
mente ajudado a equilibrar 
o conceito de soberania do
Estado face à responsabi-
lização, enfatizando que as
violações dos direitos hu-
manos já não podem ser
deliberadamente ignoradas
dos “assuntos internos”.

A COMISSÃO Política da Frelimo, reu-
nida ontem em Maputo, manifestou 
preocupação com o aumento de casos 
da Covid-19, numa altura em que alguns 
países enfrentam novas variantes mais 
letais da pandemia, reiterando o apelo a 
todos os cidadãos para o cumprimento 
rigoroso das medidas de prevenção.

Pelo seu grande empenho e patrio-
tismo na luta contra Covid-19, a  Co-
missão Política felicita os profissionais da 
Saúde, INAE, PRM, Polícia Municipal e 
outras entidades.

As felicitações são estendidas ao Go-
verno pela mobilização de parcerias com 
o sector privado, o que permite elevar a
capacidade de cobertura no âmbito do 
Plano Nacional de Vacinação.

Num comunicado enviado à nossa 
Redacção, a Comissão Política saúda as 
Forças de Defesa e Segurança (FDS), que 
de forma determinada, corajosa e pa-
triótica continuam firmes no combate ao 
terrorismo em Cabo Delgado, na defesa 
da soberania, da paz e na manutenção da 
ordem e tranquilidade públicas em todo 
o território nacional.

Sob direcção do Presidente da Freli-
mo, da República de Moçambique e em 
exercício da SADC, Filipe Nyusi, o órgão 

saúda ainda o acolhimento e direcção 
da Cimeira Extraordinária dos Chefes 
de Estado e do Governo da SADC, que 
tomou importantes decisões no do-
mínio da cooperação e integração re-
gional, com particular destaque para a 
disponibilidade dos Estados-membros 
em prestarem apoio a Moçambique no 
combate ao terrorismo na província de 
Cabo Delgado.

A Frelimo saúda a abertura do 10.º 
Fórum de Negócios da SADC; o encon-
tro que manteve com o líder da Renamo, 
em que, entre outros pontos, passaram 
em revista os progressos do processo 
de Desarmamento, Desmobilização e 
Reintegração (DDR); e pela inauguração 
do edifício da nova central digital da Te-
levisão de Moçambique.

O órgão máximo do partido no po-
der faz balanço positivo das festividades 
do quadragésimo sexto aniversário da 
proclamação da independência nacio-
nal, do lançamento das comemorações 
dos 60 anos da fundação da Frente de 
Libertação de Moçambique e da ceri-
mónia de reinauguração da sede nacio-
nal da Frelimo após a sua reabilitação e 
requalificação. 

As saudações vão ainda aos mo-

çambicanos no país e na diáspora pela 
sua participação entusiástica nas festi-
vidades dos 46 anos da independência 
nacional, reafirmando sua contínua 
determinação na manutenção e defesa 
das importantes conquistas alcançadas 
sob liderança da Frelimo nos diferentes 
domínios da vida política, económica, 
social e cultural, em especial a unidade 
nacional, paz, soberania e identidade 
moçambicana.

A Comissão Política felicita os ci-
dadãos condecorados com diversas 
medalhas em reconhecimento do seu 
engajamento na luta de libertação na-
cional e os que se têm destacado nos 
domínios da cultura, artes e desporto, 
contribuindo para a afirmação da nação 
moçambicana na região, no continente 
e no mundo.

Por último, a Comissão Política rei-
tera a exortação aos membros, militan-
tes e simpatizantes da Frelimo a envol-
verem-se activamente no movimento 
de celebração dos 60 anos da fundação 
da Frelimo, que culminará com a rea-
lização do 12.o Congresso, de 23 a 28 de 
Setembro de 2022, que tomará impor-
tantes decisões para a vida do partido e 
do país.

CENTRO E NORTE DO PAÍS

Ataques armados 
ameaçam direitos 
humanos

Direitos humanos sob ameaça por ataques armados no país, particularmente no Centro e Norte

COVID-19

Frelimo preocupada 
com aumento de casos

Acesse https://t.me/Novojornal
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CONSELHO MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO MUNICIPAL KAMUBUKWANA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

Solicitação de Manifestações de Interesse

Concurso Nr. OM-34/CMM/ADMKMB/UGEA17/21

Serviço de Consultoria Individual para Verificação da Fiabilidade 
Financeira das Contas do Projecto NAKOPA II

1. O Conselho Municipal de Maputo (CMM) - Distrito Municipal KaMukbukwana tem uma parceria com o Distrito

Lichtenberg da Cidade de Berlim - Alemanha, desde o ano de 1995, e neste âmbito foi rubricado em 2018, um acordo

entre ambos distritos para a implementação do projecto sobre Protecção do Meio Ambiente e Adaptação às Mudanças 

Climáticas, com uma duração de 3 (Três) anos, com vista a melhoria da situação ambiental do Distrito Municipal

KaMubukwana (Projecto NAKOPA II).

2. Neste contexto o Conselho Municipal, convida consultores elegíveis para apresentarem as suas manifestações de

interesse para a prestação dos serviços de Verificação da Fiabilidade Financeira das contas do Projecto NAKOPA
II, providenciando informação indicativa sobre sua qualificação, através de CVs, experiência na área, descrição de
trabalhos similares realizados, metodologia e disponibilidade.

3. Objectivo Geral da Consultoria:

• Verificação da Fiabilidade Financeira das Contas do Projecto NAKOPA II

4. Objectivos Específicos:
• Verificação das despesas e a respectiva documentação;
• Verificação dos relatórios e demonstrações financeiras;
• Verificação sobre a implementação das imposições do financiador.

5. Os Consultores serão seleccionados de acordo com os procedimentos da Legislação Nacional especificados no
Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao
Estado, aprovado pelo Decreto nº05/2016, de 08 de Março.

6. Os consultores interessados em caso de dúvida, poderão obter informação adicional e/ou obter os Termos de

Referência no endereço abaixo indicado, a partir do dia 02 de Julho de 2021, no período das 8.00 às 15.30horas. As

manifestações de interesse deverão ser entregues no endereço abaixo, até ao dia 17 de Julho de 2021.

7. Endereço:

Conselho Municipal de Maputo

Administração do Distrito Municipal KaMubukwana

Av. de Moçambique, Rua São Pedro, Nr. 5314

Telefone: + 258 863912929

UGEA 17
6361

CONSELHO MUNICIPAL

SECRETARIADO DO CONSELHO MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA11

ANÚNCIO DE CONCURSO 
O Conselho Municipal de Maputo convida a todas empresas nacionais elegíveis, interessadas e que reúnem os 
requisitos de elegibilidade e tributos autárquicos regularizados a apresentarem propostas seladas para o 
concurso constante do quadro abaixo

Concurso Objecto do 
Concurso

Data, Hora e Local de 
Concentração para 

visita

Alvará
Data, Hora e Local 

de abertura do 
concurso

Garantia 

Provisória

Concurso OM   

12/0110/

CL/19/21

Revisão do Sistema 

de alimentação 

eléctrica dedicada 
ao Edifício-sede  

06/07/21

10:30h

Edifício-Sede do CMM

Compatível 

ao objecto de 

Contratação

   Dia:  16.07.21 

Entrega: 10:00h

Abertura: 10:15h

N/A

Concurso OM   

12/0110/

CL/20/21

Aquisição de 

Mobiliário de 

escritório para CMM 

Compatível 

ao objecto de 

Contratação

Dia:  16.07.21 

Entrega: 12:00h

Abertura: 12:15h

N/A

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

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e consultar ou adquirir os documentos do
concurso no endereço indicado no nº 5, no horário das 8.00 até as 15.30H, a partir do dia 05.07.2021.

3. Os documentos dos concursos poderão ser consultados ou adquiridos mediante o pagamento de uma taxa
não reembolsável de 1.000,00 MT (Mil Meticais). O pagamento deverá ser por meio de depósito directo para
o Conselho Municipal de Maputo (CMM), Conta  em Meticais NIB 000105610000000243263, no BANCO
MILLENNIUM BIM, e posterior levantamento do respectivo recibo na Recebedoria Municipal, sita na Av.
Karl Marx nº 173.

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 05/2016, de 08 de
Março.

5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos concorrentes que
desejarem comparecer à sessão. Não serão permitidas propostas electrónicas e as entregues após o prazo
limite serão rejeitadas:

________________________

Conselho Municipal de Maputo
Secretariado do Conselho Municipal – UGEA 11

2º Andar ao lado da Sala de Formação
Av. Ho-Chi-Min - Praça da Independência, Paços do Município

Caixa Postal 251, Maputo -
Email: scmugea@gmail.com

6361

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA

PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LOCAL 

UNIDADE DE GESTÃO DO PROJECTO - UGP
Project ID N.º P163989

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
- SELECÇÃO DE FIRMAS -

Referência Nº –  MZ-MAEFP-240201-CS-QCBS 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA GESTÃO URBANA

1. O Governo de Moçambique, representado pelo Ministério da Administração
Estatal e Função Pública (MAEFP) com o apoio financeiro do Banco Mundial,
encontra-se na fase final de preparação do Projecto de Desenvolvimento Urbano
e Descentralização (PDUL) que irá beneficiar 22 Municípios das Províncias de
Niassa, Zambézia, Sofala e Gaza. O Objectivo de Desenvolvimento do Projecto é
“Melhorar a prestação de serviços e a capacidade institucional de descentralização

nos municípios seleccionados.

2. Os serviços de consultoria (“os Serviços”) visam fortalecer a capacidade de 22
(vinte e dois) municípios beneficiários do PDUL, para melhorar a capacidade
institucional nas principais funções da gestão urbana. Especificamente, a
Consultoria deverá: (i) ministrar cursos técnicos modulares com o objectivo
de aprimorar o conhecimento e a qualificação técnica das equipas municipais;
(ii) fornecer formação, orientação e assistência técnica no local de trabalho;
(iii) fornecer serviços de suporte técnico remoto em forma interactiva, através
de e-mail, whatsap,e outras plataformas digitais, etc. para garantir o acesso
permanente via internet a todos os municípios beneficiários do projecto.

3. Os Termos de Referência (TOR’s) detalhados para os serviços podem ser
encontrados no website https://www.pdul.gov.mz/Anuncios/Concursos ou
podem ser solicitados pelo e-mail fornecido no endereço abaixo indicado.

4. O MAEFP - PDUL / UGP convida empresas de consultorias elegíveis (“Consultores”)
a manifestarem o seu interesse na prestação dos Serviços. Os consultores
interessados devem fornecer informações que demonstrem que possuem as
qualificações exigidas e a experiência relevante para executar os Serviços. Os
critérios de pré-selecção serão: (i) Experiência em planeamento espacial e
gestão de terras urbanas; (ii) Experiência em infra-estrutura e serviços urbanos
(iii) Experiência em desenvolvimento de materiais de formação em módulos e
realização de formação e (iv) Experiência em serviços de suporte técnico remoto.
Os especialistas principais não serão avaliados na fase de pré-selecção.

5. Atenção especial aos Consultores interessados para a Secção III, parágrafos 3.14,
3.16 e 3.17 do “Regulamento de Aquisições para Mutuários do IPF” do Banco
Mundial de Julho de 2016, revisto em Novembro de 2017 e Agosto de 2018,
estabelecendo a política do Banco Mundial sobre conflito de interesses.

6. Os consultores podem associar-se a outras firmas para melhorar suas qualificações,
na forma de um consórcio ou sub-consultoria, mas devem indicar claramente se
a associação é na forma de joint venture e / ou sub-consultoria. No caso de uma
joint venture, todos os sócios da joint venture serão solidariamente responsáveis
pela totalidade do contrato, se seleccionados. No entanto, a experiência do sub-
consultor não será considerada na avaliação para a lista curta.

7. O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção Baseado
na Qualidade e no Custo (QCBS) estabelecido no Regulamento de Aquisições do
Banco Mundial.

8. Mais informações podem ser obtidas no endereço abaixo durante o horário de
expediente das 09h00 às 15h00, horas de Moçambique. Os TdR e outros documentos 
relevantes do projecto podem ser encontrados no website:
 https://www.pdul.gov.mz .

9. As manifestações de interesse em Inglês, deverão ser submetidas no endereço
abaixo até 23 de Julho de 2021, pelas 15H30

Ministério da Administração Estatal e Função Publica
Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local

Unidade de Gestão de Projecto – Procurement
Rua Nr. 1301, Porta Nr. 61, Bairro da Sommerschield

EDIFICIO -  CoWorks LAB 02 
https://coworklab.net/cowork/cowork-lab-2/?lang=en 

Email: procurement@pdul.gov.mz
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A CORAL FLNG SA É UMA ENTIDADE DE OBJECTO ESPECÍFICO
CONSTITUÍDA PARA DESENVOLVER A OPERAÇÃO DA UNIDADE FLUTUANTE CORAL SUL FLNG.

Anúncio de Vaga
Gestor de Instalação em Alto Mar 

 

Objectivo da Função:

O Gestor de Instalação em alto mar será a pessoa mais sénior a bordo do FLNG, é o mestre do 
FLNG e tem o comando completo e último das instalações, e é a pessoa a quem todo o pessoal 
reporta. O candidato/a selecionado/a terá a responsabilidade geral de assegurar a todo o 
momento o funcionamento seguro, eficiente, eficaz, ambiental e consciente da integridade do 
FLNG.

Principais Responsabilidades: 

FASE DO PROJECTO

Deve apoiar activamente o Gestor de Operações para assegurar a Prontidão das 
Operações;
Deve participar nas actividades de recrutamento;
Deve definir os requisitos de formação para os seus colaboradores;
Deve participar na elaboração dos contratos relevantes para a fase das operações;
Deve participar no desenvolvimento do sistema de gestão;
Deve participar no desenvolvimento do plano de resposta a emergências;
Deve participar na definição dos requisitos logísticos.

FASE DAS OPERAÇÕES

Gerir as operações a bordo do FLNG, assegurando o máximo desempenho operacional da 
plataforma flutuante em conformidade com os requisitos legais, regras, regulamentos e 
políticas da Coral FLNG S.A.;
Manter e coordenar as revisões regulares do sistema de gestão da SSMA do FLNG;
Garantir que todas as regras e regulamentos, com especial atenção aos relacionados com 
a segurança, sejam implementados;
Garantir que todo o pessoal a bordo esteja na posse de certificação e qualificações 
adequadas, fazer a gestão de performance e propor formações; 
Garantir a integridade da plataforma flutuante a todo o momento e assegurar o seu 
prudente funcionamento;
Coordenar todos os aspectos logísticos relacionados com o FLNG;
Liderar as reuniões de segurança e os exercícios de segurança realizados a bordo do 
FLNG;
Coordenar e garantir o fluxo de informação entre o FLNG e o Gestor de Operações;
Assegurar que toda a bandeira, classe e outra documentação estatutária seja registada, 
armazenada e mantida a bordo do FLNG;

Liderar a ancoragem lado a lado de navios-cisterna de GNL e controlar o desempenho 
adequado das operações de carregamento;
Reportar prontamente todos os acidentes, os “quase-acidentes” e as não-conformidades 
através dos canais apropriados.

Qualificações & Experiência:

Ensino Superior nas áreas das Engenharias; 
20-25 anos de experiência em Petróleo e Gás com 10 -15 anos em Operações de Produção
Marítima ou Flutuante tendo uma posição de gestão/coordenação nos últimos 7 anos.
Excelente conhecimento de Operações e Manutenção de activos de Produção Flutuante.

Competências Necessárias: 

Liderança da SSMA;
Operações Marítimas e em Plataformas;
Integridade dos activos;
Gestão do risco;
Gestão das equipas multidisciplinares;
Orçamentação, Previsão e Controlo dos Custos;
Conhecimentos fluentes de inglês;
Conhecimento intermédio da língua portuguesa é vantajoso;
Formação e certificação em Gestor de Instalação em alto mar-OPITO;
NEBOSH;
Gestão Segura de IOSH;
Líder da Equipa de Resposta a Emergências;
Gestão dos Primeiros Socorros e Incidentes de Emergência;
BOSIET.

Local de Trabalho: 
O local de trabalho será na Coreia do Sul. Os candidatos interessados deverão submeter o seu 
CV e carta de motivação, referindo a vaga em questão, até o dia 5 de Julho de 2021 para o 
seguinte E-mail: coral.selection@coralflng.com
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE

DIRECÇÃO PROVINCIAL DA EDUCAÇÃO

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/DPEI-DEP/RAQUI/FASE & OI/2021

Objecto:  Contratação de empresas para construção de 35 salas de aula, no âmbito do Programa 
de Construções Aceleradas de Infra-estruturas Escolares - Campanha 2021

De acordo com o artigo 33, nº 3, alínea d) 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 no concurso acima de contratação de empresa para a 

construção de 35 salas de aula, 5 blocos administrativos, 6 sanitários e 4 furos de água nos distritos 

de Zavala, Homoíne, Vilankulo, Massinga e Funhalouro e reabilitação da Inspecção Provincial em 

Maxixe foram adjudicadas as seguintes empresas:

Lote
Concorrente 

Vencedor
Objecto de Concurso

Valor de 
Adjudicação

Fonte de 
Financiamento Prazo de 

Entrega

1
SGI CONSTRUÇÕES 

Construção de 9 salas de 
aula, 1 bloco administrativo, 
2 sanitários e 1 furo de água

22.921.611,09

FASE

6 meses

2
WC CONSTRUÇÕES

Construção de 9 salas de 
aula, 1 bloco administrativo, 
1 sanitários e 1 furo de água

23.699.949,01 7 meses

3
ADILSON 

CONSTRUÇÕES LDA

Construção de 7 salas de 
aula, 1 bloco administrativo 
e 1 sanitários

17.110.179,39 7 meses

4
YUNA CONSTRUÇÕES 

Construção de 5 salas de 
aula, 1 bloco administrativo, 
1 sanitários e 1 furo de água

15.889.428,51 7 meses

5
PROGRESSO 

CONSTRUÇÕES

Construção de 5 salas de 
aula, 1 bloco administrativo, 
1 sanitários e 1 furo de água

15.942.720,76 7 meses

6
SARCO 

EMPREENDIMENTOS

Reabilitação do edifício da 
Inspecção Provincial. 2.955.349,80 OE-OI 120 dias

Maxixe, Junho de 2021
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO INTERIOR

COMANDO PROVINCIAL DA PRM-INHAMBANE
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO 
O Comando Provincial da PRM de Inhambane, “Departamento de Aquisições (DA) ” convida empresas 
interessadas a apresentarem propostas seladas para os concursos abaixo descritos:

N° Concurso Objecto
Data/Hora de Entrega 

de Propostas
Data/Hora/Local de 

Abertura das Propostas

17I000141/PD/Nº01/2021 

Pequena Dimensão 

Fornecimento de material 

de limpeza e higiene

12/7/2021                            

10.00 horas 

12/7/2021, 10.30 horas

DLF- Cdo Prov. PRM

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do

Concurso ou adquirir no valor de 500,00MT, no Departamento de Aquisições - Direcção de

Logística e Finanças da PRM - Inhambane, sita na Avenida Ahmed Sekou Touré, n° 280, telefax n°

29320295/29320338, e pelo email: ugeacprm.inhambane@gmail.com

2. O período de validade das propostas será de 90 dias, contados a partir da data de abertura das

propostas.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço mencionado no nº 1, nas datas e horas acima

referidas.

4. As propostas serão abertas a partir das datas e horas supracitadas nos respectivos locais.

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 nº 5/2016, de 8 de Março.

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 
De acordo com a alínea d) do 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 
Março, comunica-se que os Ajustes Directos seguintes: no 17I000141/AD/nº14, 15, 16/20, foram adjudicadas 
as firmas pelo preço constante na tabela abaixo, incluindo o IVA: 

N.º do Concurso Objecto Firma Valor de 
Contratação 

17I000141/AD/nº14/20
Fornecimento de combustível 

e lubrificantes BOMBA AZUL, LDA 28.952,00MT

17I000141/AD/nº15/20
Prestação de serviços de 

anúncio do concurso SOCIEDADE DO NOTÍCIAS, SA 30.000,00MT

17I000141/AD/nº16/20
Prestação de serviços de 

anúncio do concurso
RÁDIO MOÇAMBIQUE, EP-

INHAMBANE 10.000,00MT

Inhambane, Junho de 2021 247

6388

Acesse https://t.me/Novojornal



PUBLICIDADE 13Quinta-feira, 1 de Julho de 2021

6388

6388

A CORAL FLNG SA É UMA ENTIDADE DE OBJECTO ESPECÍFICO
CONSTITUÍDA PARA DESENVOLVER A OPERAÇÃO DA UNIDADE FLUTUANTE CORAL SUL FLNG.

Anúncio de Vaga
Superintendente de Gestão de Material Terrestre

 

Objectivo da Função:

Organizar a estratégia da empresa nas áreas da Precisão e do Inventário e assegurar um 
serviço de armazém ininterrupto, que sirva o melhor interesse dos departamentos e utilizadores 
finais. Supervisionar os inventários utilizando um sistema informatizado de localização e liderar 
outros membros do pessoal. Reduzir os custos do serviço de armazém. Trazer melhorias dos 
serviços de armazém, desenvolvimento e introdução de novos sistemas, com o objectivo de 
aumentar a eficácia do armazém. Aumento da rentabilidade dos serviços de armazém. Esta 
posição reporta directamente ao Gestor da Logística de Operações.

Principais Responsabilidades: 

Fornecer supervisão directa ao pessoal, através da gestão e orientação das actividades do 
mesmo, que estará envolvido no armazenamento do material, envio, recepção da 
distribuição e armazenamento do inventário em conformidade com o procedimento da 
Coral FLNG S.A;
Estabelecimento de ligações entre o departamento de contratos e aquisições e o 
fornecedor, de modo a controlar a cadeia de abastecimento e monitorar o chefe da equipa;
Ligações com a Alfândega e o departamento de envio;
Agir como Chefe de Equipa do Inventário e participar nos inventários físicos trimestrais e 
anuais, e na reclassificação dos bens pertencentes à Empresa;
Responsável pelo registo e seguimento de todos os movimentos de materiais no sistema 
SAP;
Planear de acordo com os gestores de linha o controlo do inventário do Departamento 
Financeiro, atingir as metas do balanço e mitigar o risco do inventário;
Responsável pela correção das inserções de dados e do sistema de arquivo de 
documentos materiais;
Apoiar a equipa do armazém na implementação do sistema SAP (Sistema de Gestão de 
Materiais);
Apoiar o Departamento de Manutenção para reabastecer os 2 anos de peças 
sobressalentes e MRP;

Qualificações & Experiência:

Ensino Superior nas áreas das Engenharias; 

20-25 anos de experiência em Petróleo e Gás com 10 -15 anos em Operações de Produção
Marítima ou Flutuante tendo uma posição de gestão/coordenação nos últimos 7 anos.
Excelente conhecimento de Operações e Manutenção de activos de Produção Flutuante.

Competências Necessárias: 

Liderança da SSMA;
Operações Marítimas e em Plataformas;
Integridade dos activos;
Gestão do risco;
Gestão das equipas multidisciplinares;
Orçamentação, Previsão e Controlo dos Custos;
Conhecimentos fluentes de inglês;
Formação e certificação em Gestor de Instalação em alto mar-OPITO;
NEBOSH;
Gestão Segura de IOSH;
Líder da Equipa de Resposta a Emergências;
Gestão dos Primeiros Socorros e Incidentes de Emergência;
BOSIET.

Local de Trabalho: 
O local de trabalho será Coreia do Sul. 

Os candidatos interessados deverão submeter o seu CV e carta de motivação, referindo a vaga 
em questão, até o dia 5 de Julho de 2021 para o seguinte E-mail: coral.selection@coralflng.com
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A CORAL FLNG SA É UMA ENTIDADE DE OBJECTO ESPECÍFICO
CONSTITUÍDA PARA DESENVOLVER A OPERAÇÃO DA UNIDADE FLUTUANTE CORAL SUL FLNG.

Anúncio de Vaga
Engenheiro de Monitoria do Estado dos Equipamentos

Objectivo da Função:

Melhoria da fiabilidade dos equipamentos através de técnicas de monitoria do seu 
estado (Vibração, Análise de óleo e Termografia)
Monitoria e gestão do estado e funcionamento de todos os equipamentos e máquinas 
rotativas das instalações da Coral FLNG, assegurando o seu desempenho para apoiar 
as operações da fábrica;
Manter a execução atempada da análise do estado e funcionamento de todos os 
equipamentos rotativos. 
Participar nas averiguações das falhas dos equipamentos.

Principais Responsabilidades: 

Desenvolver e implementar um sistema eficaz de monitoria dos equipamentos com 
vista a monitorar o desempenho das máquinas rotativas mecânicas, de modo a 
melhorar a fiabilidade e a disponibilidade das instalações da Coral FLNG;
Será responsável pelo programa de monitoria das vibrações, quer em tempo real 
(conectado aos equipamentos) para verificar a saúde do sistema 1, ou sem estar 
conectado para recolher as leituras das vibrações na fábrica. Analisar os resultados, 
relatar quaisquer anomalias e propor soluções para melhorar a fiabilidade com base na 
sua análise;
Será responsável pela organização das amostras de óleo a serem recolhidas:  analisar 
os resultados das amostras, comunicar quaisquer anomalias e propor soluções para 
melhoria;
Responsável pela Termografia: monitorar o estado da câmara, fazer leituras, analisar 
os resultados e propor soluções baseadas na sua análise para melhorar a fiabilidade do 
sistema;
Assistir ao Engenheiro Chefe de Equipamentos Rotativos na realização de Análises de 
Fiabilidade, Análises de Causa Raiz e Análises das Falhas do Equipamento;
Assegurar a frequência adequada da monitoria programada do estado dos 
equipamentos e dos programas de melhoria da fiabilidade, tendo em conta os dados 
históricos;
Supervisionar a recolha e a análise sistemática dos dados de fiabilidade e desempenho 
de todos os equipamentos mecânicos e das máquinas e recomendar programas de 
manutenção, actualização, ou modificações para melhorar a fiabilidade e o 
desempenho do equipamento;
Coordenar estreitamente com outras secções, no que concerne a paragens 

prolongadas e realizar análises de fiabilidade e desempenho, incluindo a forma de recolha 
e análise de dados na sequência das novas instalações, modificações, manutenção geral 
ou revisão completa de maquinaria e equipamento mecânico;
Identificar as necessidades da manutenção e revisão completa dos equipamentos com 
base na monitoria do seu estado, fiabilidade e análise de dados de desempenho e 
informar a secção de manutenção para criar ordens de trabalho de manutenção após a 
aprovação do Gestor de Suporte Mecânico;

Qualificações & Experiência:

Bacharelato em Engenharia Mecânica.
8 anos de experiência relevante em Monitoria do Estado dos equipamentos ou 
Engenharia de Fiabilidade em instalações de gás, GNL ou petroquímicas;
Deve ter um forte empenho e conhecimento de trabalho em programas de segurança e 
controlo de perdas.
Certificado ISO CAT III; 
Certificação adequada em Termografia;
Experiência e conhecimento de software de gestão de monitoria do estado e do 
desempenho de equipamentos;
Bons conhecimentos técnicos em análise da vibração, termografia e maquinaria turbo;
Capacidade de Produzir relatórios e estudos técnicos de engenharia

Competências Necessárias: 

Proficiência em inglês escrito e falado;
Proatividade e capacidade de trabalhar sob pressão e com prazos apertados;
Excelente capacidade de comunicação;
Excelentes habilidades de produção de relatórios;
Capacidade de organização e de gestão do tempo;
Garantir que a política de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da empresa esteja 
incluída em todos os processos.

Local de Trabalho: 
O local de trabalho será Coreia do Sul. 

Os candidatos interessados deverão submeter o seu CV e carta de motivação, referindo a 
vaga em questão, até o dia 5 de Julho de 2021 para o seguinte E-mail: 
coral.selection@coralflng.com
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

INSPECÇÃO GERAL DE JOGOS

Anúncio de Concurso
Concurso Limitado nº 27A0001541/CL/01/2021

1. A Inspencção Geral de Jogos convida empresas interessadas e que reúnem os requisitos de qualifica-
ção e inscritas no Cadastro Único a apresentarem propostas em cartas fechadas para o seguinte:

N° de Concurso Objecto Modalidade
Data e hora-final de 
entrega de proposta

Data e hora de 
abertura de 

proposta

27A0001541/
CL/01/2021

Contratação 
de serviços de  
aquisição de 
viaturas

Concurso 
Limitado

13/7/2021
10.00 horas

13/7/2021
10.30 horas

2. Os concorrentes interessados deverão obter mais informações, examinar os Documentos do Con-

curso ou adquirí-los na instalações da Inspencção Geral de Jogos, sitas na Rua da Imprensa, n.º 256,

4°Andar, Porta n°408, Prédio de 33 Andares, Cidade de Maputo, pela importância não reembolsável

de 500,00MT, para cada caderno de encargo, a ser depositada na conta nº1261456010001 BCI da

Inspecção Geral de Jogos, devendo o talão de depósito ser apresentado no âmbito de levantamento

dos documentos de concurso, no mesmo endereço.

3. O prazo de validade das propostas será de 90 dias, a contar a partir da data-final da sua entrega.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço acima referenciado e serão abertas em sessão públi-

ca no mesmo endereço, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

5. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Forneci-

mento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos 28 de Junho de 2021
A Autoridade Competente

(Ilegível)

7006

Endereço:  Rua da Imprensa nº 256 4º Andar  Porta nº 408     Prédio 33 Andares    Telefone (258-1)309653

Fax(258-1) 309176 MAPUTO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
________

INSPECÇÃO JUDICIAL DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA JUDICIAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Nos termos de alínea d) do nº 2 do artigo 32 conjugado com nº 2 do artigo 64, ambos do 
Regulamento da contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens 
e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 08 de Março, 
comunica-se a adjudicação dos concursos de acordo com a tabela abaixo:

Nº de Concurso Objecto Modalidade Adjudicatária Valor de Adjudicação

02/UGEA-IJCSMJ /2021

Fornecimento 
e Montagem de 
Mobiliário de 

Escritório

Ajuste Directo Melix Mobiliário, Lda 405.405,00MT

Maputo, aos 30 de Junho de 2021

A Entidade Contratante
(Ilegível)

6375
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REPARTIÇÃO AUTÓNOMA DE AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO DE CONCURSO 

CONCURSO LIMITADO Nº.: 47A001141/ARAS/CL/SERV/10/2021 – SERVIÇOS DE 
SEGURANÇA PARA PROTECÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARA-SUL/SEDE 

Nos termos do Art. 61 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 o Cancelamento do Concurso nº 
47A001141/ARAS/CL/SERV/10/2021, Insuficiência de Fundos. 

Maputo, 30 de Junho de 2021 

A RAA 

mprei

Acesse https://t.me/Novojornal
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Empresa do sector privado pretende 
recrutar pessoal com o seguinte perfil:

• Habilitações literárias mínimas 12ª classe;

• Domínio de trabalho com computador;

• Fluência de Português e Inglês;

• Idade mínima 25 anos;

• Residência em Marracuene ou arredores
(preferencialmente);

Para a candidatura, solicita-se o envio de CV’S, com 
contacto telefónico para:

1) e-mail: sitoe.castigo@gmail.com

2) Versão física: Av. Emília Daússe, n.º 948/CV

7056

GABINETE DO DIRECTOR-GERAL
Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
CONCURSO LIMITADO Nº 12/SARH-ANE/071/2021

Contratação de Empresa para Fornecimento e Montagem de Pneus

Nos termos do artigo 64, nº 2, 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 do concurso 
acima foi adjudicado ao concorrente LEADER TREAD, LDA, pelo preço total de 
3.146.188,00MT (três milhões, cento e quarenta e seis mil e cento e oitenta 
e oito meticais), incluindo o IVA.

Maputo, aos 30 de Junho de 2021
6377

Fundada em 2009, a Fundación Capital é 

pioneira em inclusão financeira e incubadora 
de inovação na criação de produtos e 
estratégias que buscam eliminar a pobreza. 
Fundación Capital assinou um contrato com o 
Ministério de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural para implementar a componente de 
Graduação do Rural Enterprise Finance 
Project - REFP, com 5 mil famílias na região 
central de Moçambique, províncias de Sofala, 
Manica, Tete e Zambézia).

Fundación Capital está a organizar um 
concurso público para  contratar serviços 
de uma empresa que faça a focalização dos 
5 mil beneficiários do projecto. Os termos de 
referência podem ser encontrados no link: 
https://bit.ly/2UdKaYA. O prazo de envio 
da proposta é até ao dia 16 de Julho de 
2021.

7036

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_________

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DA CIDADE DE MAPUTO

Contencioso Administrativo 

EDITAL

------Faz saber que, por este Tribunal Administrativo da 
Cidade de Maputo correm éditos de trinta (30) dias, 
notificando a ré, com endereço desconhecido, para no 
prazo de dez (10) dias, que começa a correr depois de 
findo o dos éditos,  tudo a contar da data da afixação 
deste edital nos locais por lei designados, comparecer 
no Cartório deste Tribunal nas horas normais de 
expediente, onde será entregue a notificação das 
alegações facultativas referente aos Autos da Acção 
n.º 18/2016-CA, intentada pelo Ministério Público,
contra a Empresa KANES ALFAIAS AGRÍCOLAS, SARL,
Sociedade Comercial, responder, sob cominação legal
se não o fazendo.--------------------------------------

E, para constar, se lavrou o presente edital e outros de 
igual teor, que vão ser afixados nos lugares designados 
por lei.

Maputo, aos 17 de Junho de 2021

O Juiz de Direito
António José Madeira Pantie

A Escrivã de Direito
 Luísa Lubrino

6345

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou obtê-los no
Instituto de Formação Profissional e  Estudos Laborais Alberto Cassimo, Av. das FPLM, nº 1707, Telefone 843892498
- Cidade de Maputo, pelo valor não reembolsável de 1.500,00MT a ser depositado na Conta nº38103000210 e                                                                                             
NIB: 000200383810300021086 no Banco ABSA

3. 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.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço acima, nas datas e horas estabelecidas neste anúncio e serão abertas em
sessão pública, na presença dos concorrentes que desejarem, na data e hora acima definidas.

Maputo, Junho de 2021
A Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SECRETERIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E EMPREGO

INSTITUTO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E ESTUDOS LABORAIS ALBERTO CASSIMO

UNIDADE GESTORA EXCUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE CONCURSOS

1. O Instituto de Formação Profissional e Estudos Laborais Alberto Cassimo (IFPELAC) convida  pessoas singulares ou colectivas,
nacionais ou estrangeiras interessadas, que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas, para os
concursos abaixo:

Objecto de Contratação Nº de Concurso Modalidade
Validade das 

Propostas

Data e Horas
Garantia 

Provisória

A Visita ao Local da Obra na 
província de Zambézia, distrito 
de Morrumbala é Obrigatória

Final para Entrega 

das Propostas

Abertura das 
Propostas

Contratação de 
Empreitada de Obras 

Públicas

 31A001041/CP/
Nº 01/IFPELAC/
UGEA/2021

Concurso Público 120 Dias
12/7/2021 30/7/2021 30/7/2021

700.000,00MT
10.30 horas 10.30 horas 10.45 horas

Contratação de Fiscais 
de Obras Públicas

 31A001041/CP/
Nº 02/IFPELAC/
UGEA/2021

Concurso Público 120 Dias
12/7/2021 30/7/2021 30/7/2021

33.000,00MT
10.30 horas 9.00 horas 9.15 horas

7071

Consultoria para Focalização de 5 mil Beneficiários
 no Centro de Moçambique

Acesse https://t.me/Novojornal
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1. Programa de Acções para uma Governação Inclusiva e Responsável, 2018.  Relatório do Fórum Consultivo

AGIR 2018, Boane.

2. Centro de Integridade Pública, 2020. Governação e Integridade em Moçambique, Novembro, Maputo.

3. A participação das mulheres na zona sul é mais activa, pois as mulheres são mais empoderadas, inclusive os 

homens as delegam para os representarem e apresentarem as suas contribuições da comunidade. Por sua 

vez, na zona Norte, a participação da mulher é um pouco mais frágil, por conta das práticas costumeiras e 

normas sociais de género, não obstante, estas são estimuladas a participar, embora tenham que ter a auto-

rização dos seus maridos.

4.  Em conformidade com o actual quadro político-legal, o acesso à terra pelas mulheres é garantido pelas nor-

mas e práticas costumeiras (tradição local); ocupação de boa fé por mais de 10 anos; autorização de pedido 

(DUAT); transmissão por herança e entre vivos.

Posicionamento das mulheres durante as Reuniões de Auscultação sobre a Revisão da Política Nacional da Terra

As mulheres exigem equidade na Política Nacional de Terra – Maputo, Junho de 2021

A terra é o recurso mais valioso que as e os moçambi-
canas/os possuem, sendo a principal fonte de obtenção 
de renda para muitas famílias, e de forma específica 
para as mulheres. Com efeito, cerca de 80% das mulhe-
res praticam agricultura de subsistência nas áreas ur-
banas e rurais. Apesar das mulheres serem as que mais 
trabalham a terra, elas não detêm a sua posse, nem a 
autonomia e poder de decisão sobre os rendimentos 
que dela derivam. 

Em Moçambique, o processo da Revisão da Política Na-
cional da Terra teve o seu início com o lançamento da 
campanha de auscultação sobre a RPNT, feito em Agos-
to de 2020 sob a liderança do Presidente da República 
Filipe Nyusi. As organizações femininas lideradas pelo 
Fórum Mulher chamam atenção ao governo, doado-
res, sector privado e demais organizações da socie-
dade civil para que de forma conjunta incorporem 
os interesses e necessidades específicas das mulhe-
res na nova Política Nacional da Terra.

Elaborar uma política pública significa definir quem 
decide o quê, quando,  para quem, e quais as conse-
quências. As políticas públicas são um processo dinâ-
mico, com negociações, pressões, mobilizações, alian-
ças ou coalizões de interesses. Compreende a formação 
de uma agenda que pode reflectir ou não os interesses 
dos sectores maioritários da população, a depender do 
grau de mobilização da sociedade civil para se fazer ou-
vir e do grau de institucionalização de mecanismos que 
viabilizem a sua participação.

A participação política constitui um mecanismo atra-
vés do qual o cidadão toma parte no processo de con-
cepção e elaboração de políticas públicas, mas também 
um mecanismo de eleição de titulares dos órgãos pú-
blicos a vários níveis. O analfabetismo, a pobreza e as 
normas sociais nocivas de género constituem barrei-
ras à participação política na sociedade moçambicana 
(AGRI, 2018).  

O facto de o país estar assolado pela pandemia da CO-
VID-19 à semelhança do resto do mundo, e os conflitos 
armados nas zonas centro e norte que condicionam e 
restringem a participação massiva dos vários actores 
relevantes e comunidades nas consultas comunitárias, 
põe em causa a efectivação dos princípios constitu-
cionais de participação da sociedade na elaboração e 
concepção de políticas públicas no país. O recurso às 
plataformas digitais para a realização de consultas co-
munitárias não é inclusivo, pois o acesso à informação 
é reduzido.  

Entre os dias 14 e 15 de Junho de 2021, realizou-se uma 
reunião na Cidade de Maputo, com a participação pre-
sencial e virtual de homens e mulheres provenientes 
da Cidade e Província de Maputo, Inhambane, Sofala, 
Tete, Nampula e Cabo Delgado, para além de dois (2) 
membros da Comissão de Revisão da Política Nacional 
da Terra, com vista a fazer uma análise e reflexão em 
torno do processo de revisão da PNT, tendo em atenção 
o grau de envolvimento e participação da Mulher.

Princípio de igualdade e Identidade 
de Género na Revisão da PNT

Embora a Constituição de Moçambique e PNT ressalve 
a igualdade de género na posse de terra, na prática este 
princípio é fraco. Nas zonas rurais, as leis costumeiras 
e normas sócio-culturais nocivas contribuem para que 
as mulheres tenham dificuldades na defesa dos seus di-
reitos durante os processos de delimitação da terra.

Analisando a dimensão de género na PNT observa-
-se que as múltiplas identidades de género não foram
reconhecidas na PNT de 1995, embora tenha sido re-
conhecido o princípio de igualdade no acesso à terra
entre homens e mulheres. O actual quadro jurídico mo-
çambicano não abre espaço para o reconhecimento das
múltiplas identidades de género no país. Com efeito, os
indivíduos são apreendidos e reconhecidos juridica-
mente de acordo com o sexo  e  sua condição  biológica,
ou seja, o indivíduo é considerado do sexo feminino  ou
masculino ao nascer, usa nome feminino ou masculino
e,  identifica-se como uma pessoa desse gênero.

O princípio de equidade e identidade de género na Re-
visão da PNT ainda não é uma realidade no país, apesar 
do princípio de igualdade estar previsto na Constitui-
ção da República. A existência de uma única mulher na 
CRPNT e o facto de as mulheres cis-género serem assu-
midas como padrão para todas as mulheres no proces-
so de revisão da PNT demonstra claramente este facto. 

Assim, urge a revisão da composição da CRPNT asse-
gurando a participação efectiva e equitativa das mu-
lheres nos órgão e processos de tomada de decisão e, 
na  metodologia  definida pela CRPNT, de modo a inte-
grar a diversidade de género, aumentar a participação 
das mulheres independentemente da sua identidade e 
orientação sexual, idade, localização geográfica, nível 
de escolaridade, etc, ao mesmo tempo em que se busca 
consolidar os direitos humanos até agora alcançados 
no que concerne ao uso e aproveitamento da terra no 
país.

Participação Política das Mulheres no 
Processo de revisão da PNT  

A mulher moçambicana possui o direito legal de parti-
cipar e estar representada nas instâncias formais e in-
formais. Entretanto, em contextos de indisponibilidade 
de informação, o exercício da cidadania torna-se limi-
tado. As mulheres constituem o grupo social discrimi-
nado no acesso à informação, na participação e tomada 
de decisão sobre a terra e outros recursos naturais  .  

A inserção das mulheres na discussão sobre a Lei e PNT 
é feita a todos os níveis, apesar de diferenciações de par-
ticipação entre zona Sul, Centro e Norte. A participação 
diferenciada está associada a práticas costumeiras vi-
gentes na zona Sul e Norte . Outro factor de exclusão é o 
uso da língua portuguesa no processo de auscultação, a 
insuficiência de tempo para explicar de forma devagar 
e com mais detalhes as questões do guião de consulta 
por forma a que as mulheres pudessem compreender 
na íntegra as razões da RPNT, e assim apresentarem os 
seus argumentos e sugestões consentidas. Alguns acto-
res envolvidos na facilitação deste processo possuem 
agendas diferenciadas e não estão comprometidos com 
a questão de inclusão e integração de género neste pro-
cesso. 

Desta feita, recai sobre o Estado moçambicano a res-
ponsabilidade de criar condições para que todos os ac-
tores envolvidos no processo de auscultação incluam as 
mulheres, através do estabelecimento de um mecanis-
mo de quotas para participação por sexo e identidade 
de género, a criação de uma metodologia que garanta 
que as mulheres sejam ouvidas em ambientes favorá-
veis para que possam expressar-se sobre as questões 
de terra.

O processo de divulgação da PNT, deve englobar a 
realização de campanhas abrangentes para todas as 
comunidades, de igual forma que tem se feito com as 
campanhas eleitorais, incluindo-se todos os orgãos de 

comunicação privados e públicos na disseminação da 
informação. 

Demandas das Mulheres a serem 
Incorporadas na Nova PNT

A revisão da PNT não deve em algum momento ser-
vir para inviabilizar ou anular os ganhos já alcançados 
com a PNT vigente, caso contrário a preferência é man-
ter-se os ganhos já conquistados na Lei e PNT de 1995 
e 1997, pois, as terras rurais constituem recursos im-
portantes para as comunidades em desenvolvimento. 
Como forma de preservação do princípio de igualdade, 
a mulher deve ser colocada como prioridade na agenda 
da revisão da PNT. O princípio de igualdade e inclusão 
deve ter em conta as mulheres vulneráveis e idosas, e 
colocar a mulher como prioridade na agenda nacional 
de RPNT, conforme a orientação dada pelo Presidente 
da República Filipe Nyussi.

Constituem demandas das mulheres a serem incluídas 
na nova PNT as seguintes:

1. 1. Transmissibilidade do DUAT, revisão do sistema
de parcelamento da terra (criação de critérios claros
e justos de parcelamento da terra, olhando para o ta-
manho da família e direitos históricos sobre a terra);

2. 2. Representatividade nos grupos de consulta de
terras através da criação de um mecanismo / dispo-
sitivo legal que permita o envolvimento da mulher
de forma activa e efectiva nos grupos;

3. 3. Criação de um organismo específico ao qual a mu-
lher possa recorrer em caso de injustiça social liga-
da a terra;

4. 4. No que diz respeito aos 20% dos rendimentos
resultantes da exploração dos recursos naturais e
mega projectos, devem ser criados pacotes e bene-
fícios exclusivos para as mulheres.

5. 5. Em todos os processos de reassentamentos re-
sultantes dos mega projectos ou outro tipo de em-
preendimentos, deve-se observar o princípio de
justiça social por forma a que a mulher não perca
os seus direitos outrora adquiridos/contruídos an-
teriormente.

6. 6. Na nova PNT, deve ser incorporada uma legisla-
ção específica sobre o reassentamento das pessoas
devido a qualquer tipo de eventualidade, pois o país
tem estado a registar desafios com os reassenta-
mentos derivados dos ataques dos insurgentes no
norte de Cabo Delgado e no Centro do país em que
as comunidades reassentadas são muitas das vezes
tidas como vientes e com limitações de acesso à ter-
ra para a produção agrícola.

7. 7. Deve ser criado um instrumento que regula ou es-
tabelece o critério para calcular o real valor da ter-
ra, de modo a reverter-se o actual cenário em que
é atribuído falso valor às terras quando se trata de
reassentamento, indeminização e ou compensação
para construção de infra-estruturas ou exploração
dos recursos.

As mulheres exigem também que o processo de revisão 
da PNT não apenas tome em consideração as barreiras 
sócio-culturais no controlo e posse da terra, as barrei-
ras estruturais na implementação da actual PNT, mas 
também a melhoria dos procedimentos de acesso à 
terra para dar respostas mais rápidas às iniciativas 
de investimento, suas necessidades e anseios.

Acesse https://t.me/Novojornal
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MUNICÍPIO DE MAPUTO

CONSELHO MUNICIPAL
ADMINISTRAҪÃO DO DISTRITO MUNICIPAL KAMPFUMU

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
A Administração do Distrito Municipal KaMpfumu convida a todas empresas elegíveis, nacionais ou estrangeiras e que reúnem os requisitos de elegibilida-

de e tributos autárquicos regularizados, a apresentarem propostas seladas para os concursos abaixo indicados:

Nº 
Ordem

Concurso Objecto do concurso
Modalidade de 

concurso
Data e hora de entrega 

final

1 90L000141/CC/ADMKaMpfumu/13/G/2021 Aquisição de esculturas de arte Concurso por Cotações
7/7/2021

14.00 horas

2 90L000141/CC/ADMKaMpfumu/14/G/2021 Aquisição de material eléctrico Concurso por Cotações
7/7/2021

14.00 horas

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso na UGEA da Administração, a partir do dia 1 de Julho de 2021.

2. OS DOCUMENTOS DO CONCURSO POR COTAÇÕES SÃO GRÁTIS.
3. O período de validade das propostas será de 60 dias, a contar da data-final da sua entrega.
4. Os concursos serão regidos 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. Endereço:

Administração do Distrito Municipal KaMpfumu
Av. Eduardo Mondlane, n.º 511, esquina com Av. Tomás Nduda

Maputo, aos 29 de Junho de 2021

A Vereadora

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍN-

CIA DE INHAMBANE

ANÚNCIO
A Primeira Secção Cível do Tribunal 
Judicial da Província de Inhambane 
faz saber que, na sequência dos Au-
tos de Acção Executiva Ordinária 
para Pagamento de Quantia 
Certa número cinco barra dois 
mil e dezanove traço “C”, penden-
te na Secção Cível, movida pelo 
exequente ARNALDO MARCOS 
MECHISSO CHICUAVA, solteiro, 
maior de idade, filho de Marcos 
Mechisso Chicuava e de Alzira Julai, 
natural de Morrumbene e residen-
te no Bairro Chambone-03, contra 
os executados: EDNO ALBERTO 
CHUQUELA, solteiro, maior, filho de 
Alberto Chuquela e de Maria Peneu, 
natural de Jangamo e MARIA PE-
NEU, Maria Peneu, solteira, maior 
de idade e residente na cidade da 
Maxixe, Bairro Chambone, próximo 
à casa do senhor Bernardo, chefe do 
quarteirão, correm éditos de vinte 
dias, contados da segunda e última 
publicação de anúncios, citando os 
credores desconhecidos dos exe-
cutados acima indicados, para, no 
prazo de dez dias, posterior ao dos 
éditos, reclamarem o pagamento 
de seus créditos pelo produto de 
um imóvel tipo três (dependência 
inacabada) localizado no Bairro 
Chambone-1, numa parcela com 
uma área total de 860m², ora pen-
horado, sob o qual tenham garan-
tia real, ao abrigo do disposto nos 
artigos 864.º e 865.º do Código do 
Processo Civil.

Inhambane, aos 8 de Junho de 2014

O Juiz-Presidente
Dr. Olímpio Mário Mujovo

(Juiz de Direito “C”)

O Oficial de Justiça
Fernando Artiel Taiela

(Ajudante de Escrivão de Direito de 1.ª)
44

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍN-
CIA DE INHAMBANE

ANÚNCIO
A Primeira Secção Cível do Tribunal 
Judicial da Província de Inhambane 
faz saber que, na sequência dos Au-
tos de Acção Laboral Emergente 
de Contrato de Trabalho número 
treze barra dois mil e vinte, já na fase 
executiva, movidos pelos exequentes 
Isac Sulemane Issufo, Alberto Uace 
Mafungate, João Jaime e outros, 
todos residentes na cidade de In-
hambane, contra a executada Em-
presa Moderna Inhambane, Lda., 
com sede na cidade de Inhambane, 
correm éditos de vinte dias, conta-
dos da segunda e última publicação 
de anúncios, citando os credores 
desconhecidos da executada acima 
indicada, para, no prazo de dez dias, 
posterior ao dos éditos, reclamarem 
o pagamento de seus créditos pelo
produto de um imóvel, com área de
oitocentos e setenta e quatro metros 
quadrados e nove décimos, onde foi
construída uma casa de alvenaria
coberta de telha, com sete compar-
timentos, quintal ao Norte-Sul e
Poente, e dependências construídas
com cozinha, casa de banho e retretes 
tudo em alvenaria, confrontado do
Norte com talhão número duzentos e 
quinze, Sul com talhão número duz-
entos e nove, Este com Rua Machado 
dos Santos e Oeste com talhão núme-
ro duzentos e onze. Que a folhas oi-
tenta verso sob o número oito mil se-
tecentos e cinquenta e nove do livro G 
barra quinze, ora penhorado, sobre o 
qual tenham garantia real, ao abrigo
do disposto nos artigos 864.º e 865.º, 
ambos do Código do Processo Civil.

Inhambane, aos 21 de Junho de 2021

O Juiz de Direito
Dr. Olímpio Mário Mujovo

(Juiz de Direito “B”)

O Oficial de Justiça
João Paulo Massunda

(Ajudante de Escrivão de Direito de 1.ª)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
1ª Secção Comercial

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal 
Judicial da Cidade de Maputo correm éditos de 
trinta dias, citando a  executada CONSTRUÇÕES DE 
MOÇAMBIQUE, com último domicílio conhecido 
na Estrada Nacional nº 1, nº 197, nesta cidade de 
Maputo, ora ausente em parte incerta do país, para 
no prazo de dez 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”, pagar à exequente TRI-M TRADING, 
LDA, a quantia de 3 443 047,00MT, em dívida nos 
Autos de Execução Ordinária nº 32/2021-P, que 
por esta Secção lhe move o referido exequente ou, 
no mesmo prazo nomear à penhora bens suficientes 
para pagamento da dívida e do mais que acrescer ou 
deduzir a oposição que tiver, nos termos do art. 812º 
e seguintes do C.P.C, sob pena de não o fazendo, se 
devolver esse direito ao exequente, prosseguindo a 
execução seus termos, conforme tudo melhor consta 
do duplicado da petição inicial que se encontra 
arquivado no Cartório desta Secção à sua disposição, 
onde poderá levantar dentro das horas normais de 
expediente. 

Maputo, aos 18 de Junho de 2021

A Escriturária Judicial Provincial
Isménia Mendes Naroromele Vilanculo

Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. João de Almeida F. Guilherme

6996

 Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Inhambane

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 
1. Nos termos da alínea d) do nº 3, do Artigo 33 do Decreto nº 05/2016 de 08 de Março, a Universidade Eduardo Mondlane – Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Inhambane, comunica a adjudicação dos
seguintes concursos:

N° N° de Concurso Modalidade Objecto do Concurso Concorrente Vencedor Valor Adjudicado

01 52A002341/CP/ESHTI/001/2021 Concurso Público  Fornecimento de Géneros Alimentícios para Alimentação dos Estudantes DANIEL AGOSTINHO JOÃO 
Lote I: 1,082,500.00
Lote II: 2,854,900.00
Lote III: 980,500.00

02 52A002341/CP/ESHTI/002/2021 Concurso Público  Fornecimento de Material de Consumo para Escritórios e Toneres PRESTÍGIO, LDA.  Lote I: 548,765.00
VERA SOLUTIONS, LDA. Lote II: 222,703.63

03 52A002341/CP/ESHTI/003/2021 Concurso Público  Fornecimento de Material de Limpeza e de Higiene PROCHEM, LDA. 505,487.65
04 52A002341/CP/ESHTI/004/2021 Concurso Público  Prestação de Serviços de Limpeza de Instalações  CLEAN AFRICA, LDA 878,400.00

05 52A002341/CP/ESHTI/005/2021 Concurso Público  Aquisição de Passagens Aéreas para Dentro e Fora do País SIMARA TRAVEL E TOURS
 Lote I: 618,800.00
Lote II: 243,000.00

Inhambane, Junho de 2021
A Autoridade competente,

(Ilegível)

República de Moçambique
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

COFRE GERAL DOS REGISTOS E NOTARIADO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
O Cofre Geral dos Registos e Notariado convida pessoas singulares, micro, pequenas e médias empresas inscritas no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras Públicas, 
Fornecedores de Bens e Prestadores de Serviços a apresentarem proposta fechada para o concurso discriminados na tabela abaixo: 

Objecto
Data e Hora

Validade
Proposta

Valor 
Documento 

Concurso

Garantia Provisória
 Válida por 120 dias

Modalidade
Local da abertura 

das propostas e do 
posicionamento

Limite de Entrega 
Propostas

Abertura 
Propostas

Posicionamento 
dos concorrentes

Apetrechamento da 
Conservatória de Registo 

Civil e Notariado de Barué

12/07/21
11.00

12/07/21
11.15

     16/07/21
11.00

90 Dias 1.000,00MT Não Requirida
C. Limitado
N˚ 08/CGRN-
UGEA/2021

Serviço Provincial 
de Justiça e 

Trabalho de Manica

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-los nos endereços descritos abaixo, pela importância 
não reembolsável indicada na tabela acima, mediante apresentação de talão de depósito do Banco Absa, na conta nº 32111000061, NIB 000200323211100006105, 
em nome da mesma Instituição, Cofre Geral dos Registos e Notariado.

• Serviço Provincial de Justiça e Trabalho de Manica- Cidade de Chimoio, Avenida 25 de Setembro, número 764, Caixa Postal nº248, Rés-do-chão, contacto
825926740/ 849179730

• Cofre Geral dos Registos e Notariado- Rua de Bagamoio Número 48 1º andar, Telefone +25821311367/+25821311368-Maputo

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 Marҫo.   

Maputo, Maio de 2021

O Presidente do Conselho de Administração do Cofre   
____________________________

(Ilegível)  

Acesse https://t.me/Novojornal
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Nos termos do n.º 2 do artigo 25 do Estatuto Orgânico do INE, aprovado pelo Decreto 

Presidencial n.º 9/96, de 28 de Agosto, o INE poderá contratar pessoal fora do quadro 

para cobrir algumas operações estatísticas tais como recenseamentos, inquéritos e 

outras operações de caráter inadiável e transitório.

Assim, por Despacho de 24/5/2021, de Sua Excia a Presidente do INE, foi autorizada 

a contratação de 11 Agentes de Listagem, 148 Inquiridores, 48 motoristas e 6 
Editores de Dados, para a realização do Inquérito Sobre o Orçamento Familiar 2021 

(IOF), a decorrer a nível Nacional, nos termos do disposto o nº 1 do artigo 21 do Estatuto 

Geral dos Funcionários e Agentes do Estado (EGFAE), aprovado pela Lei nº 10/2017 de 

1 de Agosto, como ilustra o quadro a seguir:

Local/Província
Total de Vagas por Categoria

Agentes de Listagem Inquiridores Motoristas Editor de Dados
Niassa 1 12 4 0

Cabo Delgado 1 12 4 0

Nampula 1 16 5 0

Zambézia 1 16 5 0

Tete 1 12 4 0

Manica 1 12 4 0

Sofala 1 16 5 0

Inhambane 1 12 4 0

Gaza 1 12 4 0

Maputo-Província 1 12 4 0

Maputo-Cidade 1 16 5 0

Serviços Centrais 0 0 0 6

Total 11 148 48 6

1. Perfil do Agente de Listagem
a) Ter nacionalidade moçambicana;

b) Ter concluído a 12ª classe do Sistema Nacional de Educação ou equivalente;

c) Ter idade igual ou superior a 18 anos;

d) Ter participado como Agente de Listagem em alguns dos inquéritos como IDS,

IOF, actualização dos censos, constitui uma vantagem;

e) Ter domínio de pelo menos uma das línguas locais da Província onde se candidata

é determinante;

f) Ter domínio da informática na óptica do utilizador;

g) Ter experiência em trabalhos de campo, é uma vantagem;

h) Não ser estudante/trabalhador durante o período da vigência do contrato com

o INE;

i) Ter disponibilidade imediata para trabalhar fora da residência habitual quando

o trabalho assim o exigir;

j) Ter aptidão física para realizar trabalho de campo;
k) Cumprir rigorosamente com as metas traçadas e produtividade estabelecida;

l) Ter disponibilidade de acampar em tendas durante o período de trabalho.

2. Perfil do Inquiridor
a) Ter nacionalidade moçambicana;

b) Ter concluído a 12 ª classe do Sistema Nacional de Educação ou equivalente;

c) Ter idade igual ou superior 18 anos;

d) Ter participado em inquéritos como Inquiridor do IDS, MICS, INCAM, IMASIDA/

INSIDA constitui vantagem;

e) Ter domínio de pelo menos uma língua local da Província onde se candidata é

determinante;

f) Ter domínio da informática na óptica do utilizador;

g) Ter experiência em trabalhos de campo, é uma vantagem;

h) Não ser estudante/trabalhador durante o período da realização do IOF;

i) Ter disponibilidade para trabalhar fora da área de residência habitual quando o

trabalho assim o exigir;

j) Ter aptidão física para trabalhar no campo;
k) Cumprir rigorosamente com as metas traçadas e produtividade estabelecidas;

l) Ter disponibilidade para acampar em tendas durante o período do trabalho;

m) Ter residência fixa na Província a que se candidata;

3. Perfil do Editor de Dados
a) Ter nacionalidade moçambicana;

b) Ter concluído a licenciatura em Tecnologias de Informação e Comunicação;

c) Ter idade igual ou superior 18 anos;

d) Ter participado como Digitador ou Analista de Dados em inquéritos como IDS,

MICS, INCAM, IMASIDA/INSIDA constitui vantagem;

e) Ter sido editor de base cartográfica, é uma vantagem;

ANÚNCIO DE VAGAS
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DIRECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

f) Ter conhecimentos dos Software como CsPro e Survey Solutions é uma

vantagem;

g) Ter conhecimentos básicos de serviços de armazenamento de dados na cloud;

h) Ter capacidade de fazer verificação da qualidade de dados e elaboração de
relatórios de monitorias de recolha de dados;

i) Cumprir rigorosamente com as metas e produtividade recomendada no

trabalho.

4. Perfil dos Motoristas
a) Ter nacionalidade moçambicana;

b) Ter concluído a 7ª classe do actual sistema ou equivalente;

c) Ter idade mínima de 18 anos;

d) Alto sentido de responsabilidade e respeito;

e) Carta de condução profissional;
f) Experiência em trabalhos de campo é uma vantagem;

g) Disponibilidade de acampar em tendas durante o período do trabalho;

h) Capacidade de trabalhar em equipa e em ambiente multicultural;

i) Noções básicas de mecânica;

j) Disponibilidade imediata para permanecer fora da residência habitual quando

o trabalho assim o exigir.

5. Qualidades exigidas para todas as categorias:
a) Possuir espírito de trabalho em equipa;

b) Ter residência na Província para onde se candidata;

c) Demonstrar capacidade de fácil comunicação em português;

d) Ter auto-confiança;
e) Inspirar confiança;
f) Possuir espírito de responsabilidade individual e de grupo;

g) Ter bom comportamento cívico e moral;

h) Trabalhar sob pressão e fora das horas normais de expediente;

i) Nunca ter sido expulso ou ter tido algum tipo de conflito contratual com o Estado.

6. Documento para as candidaturas
a) Requerimento com assinatura reconhecida, dirigido a Exma. Senhora Presidente 

do Instituto Nacional de Estatística;

b) Certidão de Registo de Nascimento ou Bilhete de Identidade (fotocópia

autenticada);

c) Curriculum Vitae detalhado, datado e assinado (em língua portuguesa);

d) Fotocópia de Certificado de habilitações literárias devidamente reconhecida;
e) Fotocópia de Carta de condução compatível, devidamente reconhecida (apenas

para categoria de Motoristas);

f) Atestado médico de sanidade mental e capacidade física para o desempenho de
funções na Administração Pública;

g) Declaração de Compromisso de Honra, com assinatura reconhecida;

h) Certificado de Registo Criminal;
i) Declaração Militar;

j) NUIT e NIB.

Os documentos referidos nas alíneas f), h), i) e j) poderão ser entregues após o 

apuramento dos candidatos.

7. Duração do contrato
O Contrato terá a duração de 12 meses.

8. Forma de Candidatura
Os interessados deverão submeter as suas candidaturas nas Delegações Provinciais

do Instituto Nacional de Estatística, conforme a tabela acima, no prazo de 30 dias

de calendário, contados a partir da data de publicação do presente anúncio no

Jornal “Notícias”.

Para os candidatos a Editores de Dados, as candidaturas deverão ser remetidas nos 

Serviços Centrais do Instituto Nacional de Estatística, sitos na Avenida 24 de Julho, nº 

1989 – Maputo.

Maputo, aos 30 de Junho de 2021

O Director Nacional
(Ilegível) 

Av. 24 de Julho, nº 1989, Caixa Postal 493, Maputo, República de Moçambique

Acesse https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_____________

INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA DE MOÇAMBIQUE
CENTRO ZONAL CENTRO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE, CONCURSO PÚBLICO Nº01/EZA/
CZC/IIAM/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABATE, COMPRA E REPOVOAMENTO DE 

EUCALIPTOS E PINHEIROS NA ESTAÇÃO ZOOTÉCNICA DE ANGÓNIA (EZA)

A EZA é uma unidade de investigação em Produção e Sanidade Animal adstricta à Delegação Regional do 

IIAM-Centro Zonal Centro e conta actualmente com DUAT atribuído desde 2017 situado em 1.605 ha limitado 

no lado Sul e Oeste pelos Rios Máue e Capambazi. Esta fica localizada na Vila Ulónguè, Distrito de Angónia, a 
230 km da Cidade de Tete e à 42 km da fronteira com o vizinho Malawi. Para além de possuir campos e infra-

estruturas de produção animal, possui também cerca de 12 ha de mancha florestal de Eucaliptos (Eucalyptus 

spp) e Pinheiros (Pinnus spp),  cujo volume está estimado em 4.573,17 m3. As plantações possuem mais de 

30 anos de idade, onde a maior parte dos indivíduos da plantação de Pinus existente estão num estado de 

desenvolvimento máximo, o que tem condicionado a morte natural das árvores.

De modo a dar melhor destino as plantações, a EZA convida empresas da área de ExploraçãoFlorestal a 
apresentarem suas propostas de manifestação de interesse, para a execução dos serviços de abate, compra e 
repovoamento dos eucaliptos e pinheiros. Os interessados devem ser pessoas elegíveis, entidades jurídicas 
e registadas em Moçambique.

Qualificações/Experiência requerida:
• Evidências de experiência e habilidades comprovadas, em trabalhos similares de pelo menos 3 anos;

• Certidão de Inscrição no Cadastro Único

• Certidões de quitação emitidas pela direcção da Área Fiscal e Segurança Social

• Certidão emitida pelo Tribunal que confirma não encontra-se em Falência

• Certidão do INE – Instituto Nacional de Estatísticas

• 3 Cartas abonatórias

• Possuir uma serração móvel para o processamento da madeira no local;

• Licença de exploração da actividade florestal.

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações através do Termo de Referências, no
endereço abaixo durante as horas normais de expediente, das 8.00 às 14.00 horas.pela importância não
reembolsável de: 1.000.00mt(Mil meticais). O valor deverá ser depositado na conta número76637567-

DPA Proagri Banco BIM.

2. As propostas deverão ser entregues na forma escrita, na língua portuguesa e em 2 (duas) cópias, no
endereço abaixo até ás 10 horas do dia 13 de Julho de 2021 e serão abertas no mesmo dia pelas 11.00h.

3. As visitas ao Pinhal são obrigatórias, e estão marcadas para os dias 6 e 7 de Julho pelas 9.00 horas.

4. Os concorrentes devem apresentar os documentos de qualificação jurídica, económico-financeira, técnica
e regularidade fiscal.

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 5/2016 de 8 de Março.

INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO AGRÀRIA DE MOÇAMBIQUE, Centro Zonal Centro – Estação Zootécnica de 

Angónia   Contacto: 848807740 ou 848807554

Autoridade Competente

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, AS-
SUNTOS CONSTITUCIONAIS E 

RELIGIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS 
REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO
Faz-se público que Contanti-
no Mnuel Machaieie e Car-
lota Filipe Manhiça, naturais 
de Maputo e Manhiça, e resi-
dentes na Cidade de Maputo, 
requerem autorização para 
mudança do nome de sua fil-
ha menor Laura Contantino 
Machaieie, para passar a usar 
o nome completo de Laura da 
Costa Machaieie.
Nos termos do n.º 1, artigo 
360.º, do Código do Registo 
Civil, são convidados todos os 
interessados para no prazo de 
trinta dias, a contar da data
da publicação do presente
anúncio, deduzirem, por es-
crito, a oposição que tiverem 
direito de fazer.

Maputo, aos 26 de Outubro 
de 2020

O Director Nacional
Jaime Bulande Guta

(Conservador e Notário Su-
perior)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

GOVERNO DO DISTRITO DE BOANE
CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E 

NOTARIADO DE BOANE

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR 
ÓBITO DE CATIJA ARTUR AMADE 

BACAR SULAHA

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de doze de Maio 
de dois mil e vinte e um, exarada 
de folhas quarenta e nove verso a 
folhas cinquenta e uma, do livro 
de notas para escrituras diversas 
número vinte e nove-A, da Conser-
vatória dos Registos e Notariado, a 
cargo de Hortência Deolinda Lasse 
Uaquene, Conservadora e Notária 
Superior, foi celebrada uma Escrit-
ura de Habilitação de Herdeiros por 
óbito de Catija Artur Amade Bacar 
Sulaha, no estado que era de viúva, 
natural de Maputo, falecida no dia 
trinta e um de Março de dois mil, 
na sua residência, filha de Alberto 
Amade e de Lídia Artur Ramujane, 
com a última residência que foi em 
Boane.
Mais certifico que, na referida es-
critura foram declarados únicos e 
universais herdeiros: Ruquia Ma-
hamudo Elias Abugane, solteiro, 
maior, natural de Quelimane, Sula-
ha António Sulaha, solteiro, maior, 
natural de Mocuba, Carmen Fonse-
ca Raúl Munaita, casado com José 
Márcio Pinto Nhampossa, sob o re-
gime de bens adquiridos, natural de 
Quelimane e residentes em Boane. 
Que a falecida deixou bens e não 
deixou testamento nem qualquer 
outra disposição de última vontade.
Que não há outras pessoas que se-
gundo a lei lhes prefiram ou com 
eles possam concorrer à sucessão da 
herança.
Que da herança fazem parte bens 
móveis e imóveis.

Está conforme
Boane, aos 2 de Junho de dois mil e 

vinte e um 

O Notário
Augusto Eduardo Focholo
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS 
CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
3.ª CONSERVATÓRIA DO REGISTO 
CIVIL DE MAPUTO COM FUNÇÕES 

NOTARIAIS

HABILITAÇÃO DE HER-
DEIROS POR ÓBITO DE 

NORBIBI NORDINE SALLÉ

Certifico, para efeitos de publi-
cação, que por escritura outorgada 
no dia trinta de Junho de dois mil e 
vinte e um, lavrada a folhas cento e 
vinte e seguintes, do livro de notas 
para escrituras diversas número 
trinta e nove, traço “B”, da Tercei-
ra Conservatória do Registo Civil 
com Funções Notariais, perante 
mim, Amélia Gonçalves Machava, 
licenciada em Direito, Conservado-
ra e Notária Superior, em exercício 
nesta Conservatória, foi lavrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de Norbibi 
Nordine Sallé, de então setenta 
e cinco anos de idade, natural de 
Morrumbene, no estado que era de 
divorciada, com última residência 
habitual no Bairro do Jardim, ci-
dade de Maputo, sem ter deixado 
testamento ou qualquer outra dis-
posição da sua última vontade.
Que a falecida deixou como únicos 
e universais herdeiros dos bens, 
seus filhos: Vilaça Suriacim Lac-
mane Kahane, casada, natural de 
Morrumbene, Emílio Celso Arro-
io Barbero, solteiro, maior, natu-
ral de Sofala, Emiliano Rafael Luís 
Barbero Junior, solteiro, maior, 
natural de Sofala e Tânia Carina 
Barbero, casada, natural de Mapu-
to, todos residentes nesta cidade.
Que não existem outras pessoas 
que segundo a lei prefiram aos 
declarados herdeiros ou com eles 
possam concorrer a esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens 
móveis e imóveis.

Está Conforme
Maputo, aos 30 de Junho de 2021

A Notária
(Ilegível)
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CONSELHO AUTÁRQUICO DA CIDADE DE TETE

GABINETE DO PRESIDENTE

Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA) 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com alínea d) nº-3 do Art.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 nº-5/2016 de 8 de Março, comunica-se a adjudicação de objectos dos concursos Públicos 
e Limitados abaixo indicados: 

Nº de ordem Modalidade Nomes dos 
concorrentes Objecto do concurso O valor Adjudicado

01/UGEA/CMCT/FIIL/2021 Concurso Público Top Obras, Lda Asfaltagem da Rua que Parte da Dona Galinha até a Vodacom 4.569.825,15Mts

02/UGEA/CMCT/FIIL/2021 Concurso Público Construções África, Lda

Pavimentação da Rua que parte dos Correios ao Mercado BCM, 
da entrada da UCM a Conservatória, do Domino ate a Praça 
dos Continuadores e Construção de Passeios e Construção de 
Drenagem

19.845.939,12Mts

08/UGEA/CMCT/FF/2021 Concurso Público Univer Construções Construção de Blocos de Salas de aula no Bairro Déguè 5.983.740,95Mts

09/UGEA/CMCT/FF/2021 Concurso Público SHL Metalomecânica Aquisição de Trinta (30) Contentores de Manuseamento de 
Resíduos Sólidos 5.111.000,00Mts

13/UGEA/CMCT/FF/2021 Concurso Limitado V.K Services, Lda Aquisição de 6.500 Sacos de Cimento 3.379,000,00Mts

14/UGEA/CMCT/FF/2021 Concurso Limitado Nataniel Construções Construção de Posto Policial no Bairro Mateus Sansão Muthemba 1.996.959,96Mts

16/UGEA/CMCT/FF/2021 Concurso Limitado Clean Services, Lda Prestação de Serviço de Limpeza nos Edifícios do Conselho 
Municipal de Tete

990,600,00Mts

Tete, aos 29 de Junho de 2021

O Presidente

(Ilegível) 
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PROVÍNCIA DE INHAMBANE

SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS

AVISO
O Serviço Provincial de Infra-Estruturas de Inhambane, faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento 
da Lei de Minas em vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro correm éditos de 30 (trinta) 
dias, a contar da primeira publicação no Jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a opor-se que 
seja atribuído o Certificado Mineiro número 10699CM para Areia de Construção, no distrito de Jangamo, 
na província de Inhambane, a favor da requerente Estaleiro António e Filhos - Sociedade Unipessoal, 
Limitada, com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude
1 -24  03   20,00 35  20   20,00
2 -24  03   20,00 35  20   40,00
3 -24  03   40,00 35  20   40,00
4 -24  03   40,00 35  20   20,00

O Director do Serviço Provincial

Salomão Eliote Mujui

(Especialista)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de Maputo 
correm éditos de vinte dias, contados da segunda e última publicação 
deste anúncio no Jornal “Notícias”, citando os credores desconhecidos 
dos executados Mirage, Lda.; Panayotis Yannakakis; Rosemina Nurali; 
António Sérgio Cheman e Van Der Merwe, com sede e domicílios nesta 
cidade de Maputo, para no prazo de dez dias, posteriores àquele dos éditos, 
reclamarem, querendo, o pagamento do seu crédito pelo produto do bem 
imóvel penhorado sobre que tenham garantia real, nos Autos de Execução 
Ordinária nº 72/2021-S, movida pelo exequente ABC - African Banking 
Corporation (Moçambique), S.A. 

Maputo, aos 21 de Junho de 2021

O Ajudante de Escrivão de Direito
Arsénio Juliano

Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. João de Almeida F. Guilherme

7078

Acesse https://t.me/Novojornal
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REPUBLIC OF MOZAMBIQUE
MINISTER OF ECONOMY AND FINANCE

National Directorate of Treasury and Economic and Financial
Cooperation

Project Implementation Unit
Mozambique Economic Linkages for Diversification Project

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

(CONSULTING SERVICES - FIRM SELECTION)

DATE: June 30, 2021

Loan No. [Credit No./ Grant No.: IDA GRANT N.o D810MZ- Project N. O 171664.

Assignment Title: Consultant services (firm or consortium) to collect, digitalize, and 
systematize information on the entirety of the manufacturing sector in Mozambique.

Reference No: MZ-MEF-DNT-208398-CS-QCBS

The Government of Mozambique (GOM) has received financing from the World Bank 
toward the cost of the Mozambique Economic Linkages for Diversification Project 
(EL4D), and intends to apply part of the proceeds for consulting services.

1. The consulting services (“the Services”) include the three main elements which
(firm or Associated) shall be responsible:

• Update of the inventory of the existing industrial firms in all provinces of the
country (face-to-face data collection);

• Technical and statistical training for technicians from the MIC including from
provinces on using, analyzing, interpreting the data analysis, and updating the
database; and

• Implementing in-depth surveys with a subset of manufacturing firms in the da-
tabase (face-to-face data collection).

The detailed Terms of Reference (TOR) for the assignment can be obtained at the 
address given below.

The Ministry of Economy and Finance now invites eligible consulting firms (“Con-
sultants”) to express their interest in providing the above-mentioned services. In-
terested Consultants should provide information demonstrating that they have the 
required qualifications and relevant experience to perform the Services. The short-
listing criteria are:

• Experience in designing and implementing large-scale enterprise surveys, pref-
erably in sub-Saharan Africa;

• Experiencing in preparing data collection instruments;

• Experience with data collection electronic systems, including SurveyS01utions
or SurveyCTO;

• Strong capacity in database design, data management and statistics;

• Experience in conducting training of interviewers for large-scale surveys;

• Experience in Mozambique or in consortium with companies with such expe-
rience is an advantage.

Key Experts will not be evaluated at the shortlisting stage.

The attention of interested Consultants is drawn to Section Ill, paragraphs, 3.14, 3.16, 
and 3.17 of the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” Novem-
ber 2020 (“Procurement Regulations”), setting forth the World Bank’s policy on con-
flict of interest.

Consultants may associate with other firms to enhance their qualifications, but 
should indicate clearly whether the association is in the form of a joint venture and/
or a sub-consultancy. In the case of a joint venture, all the partners in the joint ven-
ture shall be jointly and severally liable for the entire contract, if selected.

A Consultant will be selected in accordance with the “Quality Cost Based Selection” 
(QCBS) method set out in the Procurement Regulations.

Further information can be obtained at the address below during office hours 08.30 
15.30H or email at the following address: procurement.fispwtvcabo.co.mz

Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below (in 
person, or by mail, or by e-mail) by July 20, 2021, at 03:00PM, Mozambique’s time.

Ministry of Economy and Finance
Av. Ahmed Sekou Touré, n.º 21, 2.º Andar, Flat 21

Maputo - Mozambique
E-mail: procurement.fisp@tvcabo.co.mz

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

Direcção Nacional do Tesouro e Cooperação Económica e Financeira
UNIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO

Projecto de Ligações Económicas para Diversificação (PLED)

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA PARA REVISÃO LEGAL DA LEI DE INVESTIMENTO

(SERVIÇOS DE CONSULTORIA - SELECÇÃO DE EMPRESAS)

Data: 30 de Junho de 2021
Identificação: Projecto-IDA DONATIVO N.º D810MZ, Projecto N.º 171664                                                    
Objecto: Serviços de Consultoria para recolher e sistematizar a informação sobre as 
indústrias em Moçambique.

Referência: Concurso N.º MZ-MEF-DNT-208398-CS-QCBS.

O Governo de Moçambique (GdM) recebeu um donativo da Associação Internacional 
de Desenvolvimento (IDA) para financiar os custos do Projecto de Ligações Económi-
cas para Diversificação (PLED), assim pretende aplicar parte dos recursos do Donati-
vo para pagamentos elegíveis nos termos do Contrato para os Serviços de Consultoria 
para recolher e sistematizar a informação sobre as indústrias em Moçambique.

1. Os serviços de Consultoria (Serviços) incluem três actividades principais que (em-
presa ou associados) serão responsáveis:

• Actualização da base de dados das empresas industriais existentes em todas as
províncias do país (recolha de dados presencial);

• Formação técnica e estatística para técnicos do MIC incluindo das províncias
sobre a utilização, análise, interpretação de dados, e actualização da base de
dados;

• Implementação de pesquisas aprofundadas com um subconjunto de empresas
industriais na base de dados (recolha de dados presencial).

Os termos de referência (TOR) detalhados para a Consultoria podem ser encontrados 
no endereço abaixo.

O Ministério da Economia e Finanças convida empresas de consultoria elegíveis para 
indicar seu interesse em fornecer os Serviços. Os consultores interessados deverão 
fornecer informações que demonstrem que possuem as qualificações exigidas e a 
experiência relevante para prestar os serviços. Os critérios de avaliação para a lista 
curta são as seguintes:

• Experiência na concepção e implementação de pesquisas empresariais em
grande escala, de preferência na África Subsaariana;

• Experiência na elaboração de instrumentos de recolha de dados;
• Experiência com sistemas electrónicos de recolha de dados, incluindo SurveyS-

olutions ou SurveyCTO;
• Forte capacidade em design de base de dados, gestão de dados e estatísticas;
• Experiência em conduzir formações de entrevistadores em pesquisas de grande

escala;
• Experiência em Moçambique ou em consórcio com empresas é uma vantagem.

Nesta fase a Equipa Chave não será objecto de Avaliação para a Lista Curta.

Chama-se a atenção dos Consultores interessados para a Seção III, parágrafos 3.14, 
3.16 e 3.17 do “Regulamento de Aquisições para Mutuários do IPF” do Banco Mun-
dial, Novembro de 2020 e as disposições estipuladas no Contrato de Financiamento 
e o mesmo esta aberta a todos os interessados de países elegíveis (“Regulamentos”), 
estabelecendo a política do Banco Mundial sobre conflito de interesses.

Os consultores poderão se associar a outras firmas para reforçar as suas qualifi-
cações, mas devem indicar claramente se a associação é na forma de Associação ou 
subcontratação. No caso de Associados, todos os integrantes serão solidariamente 
responsáveis pela totalidade do contrato, se seleccionados.

O consultor será seleccionado de acordo com método de Selecção Baseada na Quali-
dade e no Custo (QCBS), estabelecido no Regulamento de Aquisições.

Mais informações poderão ser obtidas no endereço abaixo, em horário de expediente 
(7.30 às 15.30 horas) ou no email seguinte: procurement.fisp@tvcabo.co.mz

As manifestações de interesse deverão ser entregues por escrito no endereço abaixo 
(pessoalmente, ou por correio, até ao dia 20 de Julho, 15.00 horas, podendo ser 
submetidos por email.

Ministério da Economia e Finanças
Direcção Nacional do Tesouro e Cooperação Económica e Financeira

Unidade de Implementação do Projecto
Projecto de Ligações Económicas para a Diversificação - PLED

Av. Ahmed Sekou Touré, n.º 21, 2.º Andar, Flat 21

Email: procurement.fispatvcabo.co.mz
Maputo

Acesse https://t.me/Novojornal
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1. O Conselho Municipal de Maputo convida a todas empresas elegíveis, nacionais ou Estrangeiras interessadas 
e que reúnem os requisitos de elegibilidade, e Tributos Autárquicos Regularizados a apresentarem
propostas seladas para os concursos constantes do quadro abaixo.

Concurso Objecto do Concurso Concentração 
para visita

Alvará
Data, Hora e 

Local de abertura 
do Concurso

Garantia 
Provisória

Concurso por Cotações 
OM/UGEA-6-73/CMM/

DMS/S/2021

Fornecimento de 
Enxovais para as 

Unidades Sanitárias sob 
gestão do Municipal

Entrega das 
Cartas Propostas 
Envelope Selado

Compatível 
ao Objecto da 
Contratação

Dia: 05.07.21
Entrega: 11:00h
CMM - Pelouro 

de Saúde e Acção 
Social

N/A

Concurso Limitado 
OM/UGEA-06 75/CMM/

DMS/S/2021

Fornecimento de Álcool 
de Gel da DMS

Entrega das 
Cartas Propostas 
Envelope Selado

Compatível 
ao Objecto da 
Contratação

Dia: 20.07.21
Entrega: 09:00h

Abertura: 09:15h
CMM - Pelouro 

de Saúde e Acção 
Social

N/A

Concurso Limitado 
OM/UGEA-06 76/CMM/

DMS/S/2021

Fornecimento de 
Consumo Odontológico 
e Hospitalar e fitas de 

Glicemia

Entrega das 
Cartas Propostas 
Envelope Selado

Compatível 
ao Objecto da 
Contratação

Dia: 20.07.21
Entrega: 11:00h

Abertura: 11:15h
CMM - Pelouro 

de Saúde e Acção 
Social

N/A

Concurso Limitado 
OM/UGEA-06 69/CMM/

DMAS/S/202121

Aquisição de Meios de 
Compensação 

Entrega das 
Cartas Propostas 
Envelope Selado

Compatível 
ao Objecto da 
Contratação

Dia: 22.07.21
Entrega: 09:00h
CMM - Pelouro 

de Saúde e Acção 
Social

N/A

Concurso por Cotações 
OM/UGEA-06 77/CMM/

DMS/S/2021

Manutenção e Reparação 
de Bens Móveis

Entrega das 
Cartas Propostas 
Envelope Selado 

Compatível 
ao Objecto da 
Contratação

Dia: 06.07.21
Entrega: 10:00h
CMM - Pelouro 

de Saúde e Acção 
Social

N/A

Concurso por Cotações 
OM/UGEA-06 78/CMM/

DMS/S/2021

Aquisição de Acessórios 
de Viaturas e 

Manutenção e Reparação 
de Bens Móveis

Entrega das 
Cartas Propostas 
Envelope Selado 

Compatível 
ao Objecto da 
Contratação

Dia: 05.07.21
Entrega: 10:00h
CMM - Pelouro 

de Saúde e Acção 
Social

N/A

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

PELOURO DE JUVENTUDE E CIDADANIA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSO 
1. O Conselho Municipal de Maputo convida a todas empresas elegíveis, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que

reúnem os requisitos de elegibilidade, a apresentarem propostas seladas para os concursos constantes do quadro abaixo.

Concurso Objecto do Concurso
Data, Hora e Local 
de Concentração 

para visita
Alvará

Data, Hora 
e Local de 

abertura do 
concurso

Garantia 
Provisória

Concurso 
Limitado
OM-26/

CMM/DSMJ/
CL/W/2021

Empreitada para 
Construção de 
Campo Polivalente de 
Modalidades Desportivas 
de Salão – ( Basquetebol, 
Futsal, Voleibol e 
Andebol) “Projecto Bola 
Bairro - Construção de 
Quadras Desportivas,” 
no Jardim da Capela 
Militar do Bairro da 
Sommerschield - Distrito 
Municipal KaMpfumu

Dia:
09/07/2021

Local: Jardim da 
Capela Militar, 
Bairro da 
Sommerschield - 
Distrito Municipal 
KaMpfumu

Alvará de 
Empreiteiro 
de Obras 
Públicas de 
3ª Classe 
Categoria 
I A VI, 
Subcategorias 
1ª a 14ª

Dia: 
21/07/2021

Entrega: 10.00h
Abertura: 

10.15h

2. As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias para os concursos Limitados.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e consultar ou adquirir os documentos dos concursos 
no Pelouro de Juventude e Cidadania, 1º andar, no horário das 8.00 até as 15.30H, a partir do dia 01/07/2021.

4. Os documentos dos concursos poderão ser consultados ou adquiridos mediante o pagamento de uma taxa não
reembolsável de 1.000,00MT (Mil Meticais). O pagamento deverá ser por meio de depósito directo para o Conselho
Municipal de Maputo (CMM), Conta em Meticais Nº 54690056, no BANCO MILLENIUM BIM e levantamento de
recibo e NUIT emitido pela Recebedoria Municipal, sita na Av. Karl Marx nº 173.

5. 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 05/2016, de 08 de Março.

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos concorrentes que
desejarem comparecer à sessão. Não serão permitidas propostas electrónicas e as entregues após o prazo limite
serão rejeitadas.

MUNICÍPIO DE MAPUTO

CONSELHO MUNICIPAL

PELOURO DE CULTURA E TURISMO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 

1. De acordo com alínea d) do número 2 do artigo 33º, conjugado com o

número 2 do artigo 63º do Regulamento de Contratação de Empreitadas

de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao

Estado, aprovado pelo Decreto 5/2016 de 8 de Março, comunica-se a

adjudicação do objecto do concurso abaixo indicado.

Nº Objecto de 
Contratação

Modalidade 
de Concurso

Empresa 
Adjudicada

Valor de 
adjudicação

01

Empreitada para 
Requalificação da 
Sala da Direcção 

Municipal de 
Transportes e 

Trânsito

Concurso 
Limitado

OM-28/CMM/
DSMT/21

Emprecol 674,589.11MT

       Maputo, Junho de 2021

O Chefe da UGEA

Ilegível
Pelouro de Juventude e Cidadania

Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA

Av. Ho-Chi-Min - Praça da Independência, Paços do Município

UGEA
6415

6415

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

PELOURO DE SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL

UNIDADE GESTORA  EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA-06

ANÚNCIO DE CONCURSO

Concurso por Cotações 
OM/UGEA-6-72/CMM/

DMAS/S/2021

Fornecimento de 
Enxovais com Mucumes 

e Vemba para DMAS

Entrega das 
Cartas Propostas 
Envelope Selado

Compatível 
ao Objecto da 
Contratação

Dia: 06.07.21
Entrega: 11:00h
CMM - Pelouro 

de Saúde e Acção 
Social

N/A

2. As propostas deverão ser validas por um período de 90 dias para Concurso Limitado e 120 dias para o
Concurso Público e 5 dias para Concurso por Cotações.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e consultar ou adquirir os documentos dos
Concursos no endereço indicado no nº 6, no horário das 9:00h até as 15:30H, a partir do dia 08.07.2021.

4. Os documentos dos concursos Limitado poderão ser consultados ou adquiridos mediante o pagamento
não reembolsável de 1.000,00MT (Mil Meticais). O pagamento deverá ser por meio de depósito
directo para o Conselho Municipal de Maputo (CMM), no BANCO MILLENIUM BIM, através do NIB
000105610000000243263 a ser fornecido pela Recebedoria Municipal, sita na Av. Karl Marx nº 173,
com excepção dos Concurso por Cotações, que estão isentos de pagamento de qualquer Taxa,
podendo ser levantados os respectivos termos de referência, na UGEA -06 sita no endereço abaixo
indicado.

5. 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 05/2016, de 08 de
Março.

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos concorrentes que
desejarem comparecer à sessão. Não serão permitidas propostas electrónicas e as entregues após o
prazo limite serão rejeitadas:

Conselho Municipal de Maputo

Pelouro de Saúde e Acção Social

Unidade Gestora Executora das Aquisições – UGEA-06

Av. Ho-Chi-Min - Praça da Independência, 1º andar, Paços do Município

Caixa Postal 251, Maputo - Telefone: +258 (21) 215580

Conselho Municipal de Maputo, Praça de Independência, Caixa Postal 251, Maputo.
Telefone + 258 (21) 215580, Cell: 823000969, Telefax + 21- 321501,

E.P.M  28/06/2021

Acesse https://t.me/Novojornal
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6415

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL 

PELOURO DE ORDENAMENTO TERRITORIAL AMBIENTE E URBANIZAÇÃO
UNIDADE GESTORA E EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES-UGEA 8

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d) do nº 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de 
Serviços do Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que os objectos dos concursos foram adjudicados aos concorrentes 
vencedores conforme o mapa abaixo:

Nº Nº de Concurso Objecto de Contratação Modalidade Empresa Adjudicada Valor em MT

1
OM-05/CMM/
DMOTC/G/21

Aquisição de termómetros infra-vermelho
Concurso

Por Cotações
MACROHEALTH SERVICES, LDA 20.621,25

2
OM-08/CMM/

DMIU/G/21
Aquisição de material para manutenção e reparação de bens imóveis (Material 

de Ferragens) para DMIU
Concurso 
Limitado

FERRAGEM AUTO GONGOLO, LDA 2.505.948,00

3
OM-10/CMM/
DMOTC/S/21

Prestação de serviços de manutenção e reparação de aparelhos de ar-condi-

cionado para DMOTC
Concurso 
Limitado

RDC SERVIÇOS E ELECTRICIDADE 

SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
624.094,06

4
OM-13/CMM/
VOTAU/G/21

Aquisição de material de consumo para copa e cozinha para DMAS, DMIU e 

DMOTC - Lote I, Lote II e Lote III
Concurso 

Por Cotações
MAHOMED E. COMPANHIA, LDA

Lote I: 100.000,00
Lote II: 330.000,00
Lote III: 42.995,00

5
OM-17/CMM/
DMOTC/S/21

Contratação de serviços de catering para DMOTC
Concurso 
Limitado

CATARINA DAÇALINA ABÍLIO 

MELEMBE
830.408,50

6
OM-18/CMM/

DMIU/S721
Prestação de serviços de manutenção e reparação de computadores, fotoco-

piadores, impressoras e scâner para DMIU

Concurso 

Limitado
PRINTER SOLUTION, EI 698.400,00

7
OM-19/CMM/

DMIU/S/21
Contratação de serviços de fumigação e desratização das instalações da DMIU

Concurso 

Por Cotações
IMOFIRMAS SERVICE, EI 146.265,91

8
OM-21/CMM/
DMAS/G/21

Aquisição de material de limpeza e higiene para DMAS
Concurso 

Limitado
BUILD RESOURCES, LIMITADA 711.237,15

9
OM-22/CMM/
VOTAU/G/21

Fornecimento de géneros alimentícios e produtos de apoio ao funcionário e 

agente do Conselho Municipal no âmbito de infortúnio por Lotes para DMAS e 

DMOTC

Concurso 

Limitado
SUPERMERCADO JULY, LDA

Lote I – 430.936,82
Lote II – 29.945,25
Lote IV -70.614,60

10
OM-23/CMM/
DMAS/W/21

Empreitada para fabricação e implantação de placas de proibição de deposi-

ção de resíduos sólidos urbanos em locais Impróprios

Concurso 

Limitado
AE CONSTRUTORA, LDA 1.475.398,67

11
OM-32/CMM/
DMAS/G/21

Aquisição de pneus e baterias para DMAS

Lote 1- Aquisição e montagem de pneus para DMAS

Lote II- Aquisição e montagem de baterias para DMAS

Concurso 
Limitado

MIG MOTORS, LDA

Lote I -
2.307.123,00

Lote II -
385.398,00

12
OM-36/CMM/

DMAS/S/21
Prestação de serviços de manutenção e reparação de equipamento informáti-

co para DMAS
Concurso 
Limitado

PRINTER SOLUTION, LDA 1.367.373,00

13
OM-37/CMM/

DMAS/S/21
Prestação de serviços de montagem de painel luminoso e placas de identifica-

ção dos Gabinetes da DMAS
Concurso 

Por Cotações
PRINT CREATIVE, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA
345.052,89MT

14
OM-44/CMM/
DMAS/G/21

Aquisição de material de ferragem para melhoria de viaturas e do edifício da 
Direcção Municipal Ambiente e Salubridade

Concurso 
Por Cotações

FERRAGEM AUTO JJ, LDA 348.650,00

15
OM-45/CMM/

DMIU/S/21
Prestação de serviços de abate e remoção de árvores em eminência de queda 

para DMIU
Ajuste 
Directo

LASO MOÇAMBIQUE, LDA 245.000,00

16
OM-48/CMM/
DMAS/GS/21

Aquisição de camisetas alusivas ao Dia Mundial do Ambiente para Direcção 

Municipal do Ambiente e Salubridade
Concurso 

Por Cotações
GRAND VISION SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA
190.125,00

17
OM-07/CMM/

DMIU/G/21
Aquisição de combustível e lubrificantes para Direcção Municipal de Infra- Es-

truturas Urbanas-DEPJ
Concurso 
Limitado

EDMAR, LDA 3.363.021,45

18
OM-27/CMM/
DMAS/G/21

Aquisição de ferramentas e instrumentos de trabalho para Sector de Pneus da 

Direcção Municipal de Ambiente e Salubridade
Concurso 

Por Cotações
THAMYKA CONSULTORES E 

SERVIÇOS, LDA
382.089,83 

19
OM-20/CMM/
DMAS/G/21

Aquisição de Ferramentas e instrumentos de trabalho para Direcção Munici-

pal de Ambiente e Salubridades

Lote I-Ferramentas e instrumentos de trabalho para Sector de Mecânica Auto

Lote II-Ferramentas e instrumentos de trabalho para Sector de Serralharia

Lote III- Ferramentas e instrumentos de trabalho para Sector de Electricidade 

Auto e Hidráulica

Concurso 
Limitado

THAMYKA CONSULTORES E 

SERVIÇOS, LDA

Lote I-1.030.038,75

Lote II-259.707,24

Lote III- 74.649,97

20
OM-41/CMM/
DMOTC/GS/21

Prestação de serviços de confecção e colocação de placas de identificação de 
vias públicas municipais e números de polícia

Concurso 
Limitado

WEDO CORPORATE, LDA 4.155.840,00

A Autoridade Competente

(Ilegível)

Acesse https://t.me/Novojornal
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RELAÇÃO NOMINAL DOS REQUERENTES DE PEDIDO DE  DUAT`s

ORDEM REFERÊNCIA DATA DO DESPACHO NOME DO REQUERENTE

1 1390/SG/22/02/19 15-02-2019 ALBERTO DEDECANE

2 1392/SG/22/02/19 22-02-2019 AVELINO AGOSTINHO DAMIÃO 

3 3569/SG/27/07/19 04-04-2019 ANTONIETA ANTÓNIO TEMBE

4 3575/SG/29/07/19 22-07-2019 ÂNGELA MARIA SIMBA

5 3574/SG/29/07/19 22-07-2019 ANDRÉ MARTINS MANGUANA

6 3560/SG/29/07/19 22-07-2019 ANASTÁCIA PAULO LANGA

7 3756/SG/01/08/19 30-07-2019 ANTÓNIO NELSON MUCAVELE

8 3776/SG/01/08/19 31-07-2019 AMONE ANDRÉ CUINICA

9 3965/SG/16/08/19 14-08-2019 ABRÃO BIRIATE MLAUZE

10 3887/SG/14/08/19 14-08-2019 ABDUL AQUE ABDUL REMANE KARIM

11 3958/SG/16/08/19 14-08-2019 ANABELA GRAÇA NAENE

12 3948/SG/16/08/19 14-08-2019 ANA JÚLIO CHIGULE

13 1945/SG/16/08/19 14-08-2019 ABEL VICTOR MOIANE DJAMBO 

14 3942/SG/16/08/19 16-08-2019 ALTINO LONDOZE CUSTODIO 

15 4075/SG/26/08/19 19-08-2019 ARMANDO AFONSO FRANCISCO 

16 5084/SG/9/10/19 27-09-2019 ATANÁSIO ARTUR FRANK

17 5196/SG/16/10/19 02-10-2019 AMOS SUEIA 

18 6007/SG/26/11/19 30-10-2019 ASSUNTA DAS NEVES 

19 5907/SG/20/11/19 31-10-2019 ALFREDO ZEFANIAS COSSA 

20 6052/SG/27/11/19 27-11-2019 ANISSA CASSAMO YSSICANDAR

21 6098/SG/2/12/19 27-11-2019 ANASTÁCIA JULIANO FERNANDES

22 6123/SG/20/12/19 27-11-2019 AZIZA THOREM 

23 6718/SG/19/12/19 12-12-2019 AFONSO SALVADOR TAMELE

24 6837/SG/20/12/19 18-12-2019 ANGELICA JUDITE CUMBANE

25 5047/SG/09/10/19 09-10-2019 BONIFÁCIO GUILHERME ALFREDO 

26 6793/SG/20/12/19 13-12-2019 BENJAMIM ALFREDO SONDEIA

27 1213/SG/20/02/19 20-01-2019 CARLOS JOÃO DOS SANTOS 

28 1213/SG/22/02/19 07-02-2019 CARLOS DA CONCEIÇÃO ORANE BUVANA

29 1224/SG/20/02/19 07-02-2019 CLARA GERALDINA GABRIEL DOS SANTOS

30 3653/SG/31/07/19 23-07-2019 CÉSAR BENEDITO CAMELA SEVENTINE

31 3740/SG/01/08/19 30-07-2019 CARLA MARINA DOS ANJOS TIMOTEO BEEK

32 3950/SG/16/08/19 14-08-2019 CASTIGO MAXANGUANA

33 4077/SG/26/08/19 19-08-2019 CÂNDIDO VAZ OBETE LUCAS 

34 5881/SG/20/11/19 02-10-2019 CATARINA ARONE MATSINHE 

35 5048/SG/9/10/19 30-10-2019 CATARINA JOAQUIM NHAUQUE

36 6120/SG/2/12/19 27-11-2019 CRISTÓVÃO ANTÓNIO MACHAVANA

37 2598/SG/21/05/19 21-05-2019 DUZIRIA VITORINO MACUVEL CAIFAZ

38 3937/SG/16/8/19 14-08-2019 DERCIA RUTALIA MICAS CABSELA 

39 4267/SG/13/9/19 09-09-2019 DENÍLSON MARLIN DO ROSÁRIO JORGE

40 5873/SG/20/11/19 20-11-2019 DECIMO MEQUIAS BANZE

41 6066/SG/29/11/19 27-11-2019 DIONÍSIO JEREMIAS MANHIQUE 

42 201/SG/16/01/19 08-01-2019 EUGÉNIO JULIÃO BALANE

43 2004 SG/28/03/19 19-02-2019 EVANGELINA FABIÃO MALULEQUE

44 1869/SG/20/03/19 28-02-2019 EUSÉBIO FAUSTINO

45 3718/SG/01/08/19 30-07-2019 ERNESTO FÉLIX CHAVANA

46 3733/SG/01/08/19 30-07-2019 EDILSON JAMAL PEREIRA LOPES

47 3930/SG/15/08/19 14-08-2019 ERMELINDA JOÃO MANHICE

48 4035/SG/23/28/19 23-08-2019 ESTEVÃO SIMEÃO XERINDA

49 4134/SG/2/09/19 02-09-2019 ELSA SANDRA MANUEL NHASSENGO

50 4479/SG/31/09/19 31-09-2019 EDER JOAQUIM FLÁVIO 

51 5034/SG/09/10/19 09-10-2019 ELIAS MANGUJO CUAMBE

52 5035/SG/09/10/19 09-10-2019 ELISA JOSUE CHICUAMBA

53 6180/SG/06/12/19 08-11-2019 EDMILSON JORGE MUIANGA

54 6009/SG/26/11/19 19-11-2019 ELISA SEBASTIÃO QUINTAS NEESON 

55 207/SG/16/01/19 16-01-2019 FRANCISCO ARMANDO JALANE 

56 1827/SG/18/03/19 07-03-2019 FILIPE MECHO MARRURELE

57 3562/SG/29/07/19 29-07-2019 FELIZARDO JOAQUIM BANZE

58 4126/SG/02/09/19 26-08-2019 FERNANDO MÁRIO NHABANGA

59 6023/SG/27/11/19 27-11-2019 FLORIANA JOÃO NHASSENGO

60 5874/SG/20/11/19 20-11-2019 FÁUSIA CASSAMO

61 99/SG/08/01/19 03-01-2019 GILDA BAPTISTA SÁBADO CHILAULE

62 197/SG/16/01/19 08-01-2019 GRACINDA ELIAS MATUSSE

63 5812/SG/18/11/19 01-11-2019 GERÓNIMO ANTÓNIO MATOS

64 3705/SG/31/07/19 30-07-2019 HEDA JOSSENE

65 3943/SG/16/08/19 14-08-2019 HERMENEGILDO PEDRO MAHUMANE 

66 3935/SG/16/08/19 16-08-2019 HENIS MIOR SITÕE

67 5725/SG/15/11/19 15-11-2019 HERDEIRO DO SR. VASCO NORONHA

68 6805/SG/20/12/19 13-12-2019 ISRAEL JOÃO DUZENTA CHIVAMBO

69 445/SG/24/01/19 18-01-2019 IGREJA METODISTA UNIDA DE MOÇAMBIQUE

70 5051/SG/09/10/19 02-10-2019 IGREJA VELHA APOSTÓLICA EM MOÇAMBIQUE 

71 462/SG/24/01/19 21-01-2019 JOÃO FRANCISCO MAMED

72 1247/SG/20/02/19 07-02-2019 JULIETA MANUEL SOTO

73 1571/SG/04/03/19 28-02-2019 JOSSIAS LIBÉRIO ALEXANDRE

74 3578/SG/29/07/19 23-07-2019 JOHN ALFREDO MATICA BANDA E JÚLIA AURORA MATHAMBA

75 3953/16/08/19 18-08-2019 JÚLIA ARMANDO MUCHANGA

76 4357/SG/20/9/19 13-09-2019 JOÃO FERNANDO MATSNHE

77 5192/SG/16/10/19 27-09-2019 JOÃO CUNHULA MANGANHELA 

78 5885/SG/20/11/19 01-11-2019 JOCEFA PEDRO LOURENÇO MANDLATE

79 6742/SG/19/12/19 13-12-2019 JOAQUIM MATE

80 6740/SG/19/12/19 13-12-2019 JANETE MARIA LEMOS 

81 5036/SG/09/10/19 02-10-2019 LIWEN SERVIO- SOCIEDADE UNIPESSOAL

82 3571/SG/29/07/19 19-07-2019 LAURA RODRIQUES MULA

83 5886/SG//20/11/19 01-11-2019 LOREN MIOSSE VIRGÍLIO INGUANE

84 3792/SG/01/08/19 30-07-2019 LOURENCIANA HILÁRIO DUARTE BIQUIZA

85 470/SG/24/01/19 21-01-2019 MARIA ANIFA FERNANDES ZITA

86 3763/SG/01/08/19 30-07-2019 MARIA BENEDITA DE NOVIDADE GUERRA

87 5032/SG/09/10/19 02-10-2019 MATILDE CUFASSANE UAMUSSE

88 7265/SG/31/12/19 27-12-2019 MAHOMED JUNED JUSOB

89 1246/SG/20/02/19 08-02-2019 MARIA ISABEL DICK

90 1282/SG/20/02/19 28-01-2019 MUHAMMADE FAHIM AIUB

91 6744/SG/19/12/19 13-12-2019 MARIA ALICE BORGES 

92 6719/SG/19/12/19 12-12-2019 MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS

93 1826/SG/18/03/19 07-03-2019 MARQUES VICTORINO VIZILENE

94 6195/SG/06/12/19 05-12-2019 MANUEL LOURENÇO COSSA

95 3647/SG/31/07/19 23-07-2019 MILAGRE FRANCISCO COSSA

96 4368/SG/20/09/19 13-09-2019 MOMADE BADRODINE JÚNIOR

97 1871/SG/20/03/19 28-02-2019 MÁRIO FELICIANO MACUCULA

98 5870/SG/20/11/19 20-11-2019 MIGUEL SANDRO MACAMO

99 5696/SG/13/11/19 30-10-2019 MARIANA TEOTÓNIO SAIA 

100 337/SG/21/11/19 15-01-2019 NOVIDADES SILVA

101 3581/SG/29/07/19 21-07-2019 NELSON AFONSO CHAISSO

102 3643/SG/31/07/19 23-07-2019 NATÉRCIA GERTRUDES TOMÁS SOUSA

103 5045/SG/09/10/19 02-10-2019 NORDINO JOSÉ UANZU

104 3782/SG/01/08/19 30-07-2019 PERCINA RAFAEL CHAMBALE

105 4040/SG/23/08/19 19-08-2019 PEDRO CHAVES MARQUES DAVID E SILVA

106 6808/SG/20/12/19 12-12-2019 PLÍNIO DOS AMOSSE NOVELE

107 4269/SG/13/09/19 09-09-2019 REGINALDO JOSÉ COSSA

108 4046/SG/23/08/19 20-08-2019 RAIMUNDO FRANCISCO MADOBE MUCAVELE

109 88/SG/08/01/19 02-01-2019 SÉRGIO VICENTE TIVANA

110 4445/SG/30/09/19 30-09-2019 SUAMADO DALFIO LAISSE 

111 5279/SG/21/10/19 10-10-2019 SÉRGIO TEMBE

112 3080/SG/09/07/19 09-09-2019 SÉRGIO JEREMIAS

113 3799/SG/01/08/19 30-07-2019 SHAIDA MAMADE SULEMANE

114 3931/SG/15/08/19 14-08-2019 SALOMÃO MUNGURO NDLHALANE

115 5906/SG/20/11/19 30-10-2019 SÉRGIO TOMÁS GUISSAMULE

116 3761/SG/01/08/19 30-07-2019 TOMÁS MAUACIGARRO

117 4039/SG/23/08/19 19-08-2019 THANDE FRANCISCO XERINDA

118 5809/SG/18/11/19 18-11-2019 TOMÁS CATENE MANHICA

119 3800/SG/01/08/19 30-07-2019 URBANO MANUEL

120 5062/SG/09/10/19 02-10-2019 VIOLETA SANSÃO SITÕE CUNA

121 4076/SG/26/08/19 26-08-2019 WILIAMO OLIVEIRA GIL TEMBE

122 4132/SG/02/09/19 26-08-2019 KALIDE ALY IZIDINE DE SOUSA

123 5821/SG/18/11/19 01-11-2019 YARA ALMEIDA BARRETO

124 6013/SG/26/11/19 19-11-2019 ZAIANA IANCUBO AMISSE

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

DIRECÇÃO DE SERVIÇO  MUNICIPAL DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E CONSTRUÇÃO

CONVOCATÓRIA
No âmbito do processo de melhoramento dos serviços prestados aos Munícipes e ao público no geral, são convocados os Senhores abaixo indicados a procederem  o levantamento de documentos referentes ao Direito 

de Uso e Aproveitamento de Terra (DUAT), conforme  solicitado, na Secretaria desta Direcçao, sita na Av. 24 de Julho, nº 1449, durante as horas normais de expediente.

A DIRECTORA
(Ilegível)

Unidos e Coesos Vamos Txunar Maputo, Av. 24 de Julho, n.º 1478, Tel +258843004239

Acesse https://t.me/Novojornal
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MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

PELOURO DE ORDENAMENTO TERRITORIAL, AMBIENTE E URBANIZAÇÃO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA 8

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Conselho Municipal de Maputo convida todas empresas elegíveis, nacionais, interessadas e que reúnem os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas seladas

para os concursos constantes no quadro abaixo:

Concurso Objecto do Concurso Data, hora e local de concentração para visita Alvará
Data, hora e local de 

abertura de propostas
Garantia

Concurso Limitado   
OM-11/CMM/
DMOTC/G/21

Aquisição de fardamento e calçado para DMOTC N/A
Compatível ao objecto 

de contratação

Dia: 20/7/2021
Entrega: 9.00 horas 

Abertura: 9. 15 horas
N/A

Concurso Limitado   
OM-24/CMM/
DMAS/G/21

Fornecimento de peças para reparação de viaturas 
da DMAS

N/A
Compatível ao objecto 

de contratação

Dia: 20/7/2021
Entrega: 9.45 horas 

Abertura: 10.00 horas N/A

Concurso Limitado
OM-46/CMM/

DMIU/G/21

Aquisição de material de ferragem e de segurança 
para limpeza de estradas e vias para DMIU
Lote I- Equipamento de trabalho de estradas e vias 
(Compressores de ar, com dois martelos pneumáti-
cos e martelo demolidor);

Lote II- Material de ferragem e segurança para 
limpeza de estradas e vias

N/A
Compatível ao objecto 

de contratação

Dia: 20/7/2021
Entrega: 10.30 horas
Abertura: 10.45horas

N/A

Concurso de 
Pequena Dimensão                          

OM-47/CMM/
DMOTC/G/21

Aquisição de equipamento informático para Direc-
ção Municipal de Ordenamento Territorial e Cons-
trução

N/A Compatível ao objecto 
de contratação

Dia: 20/7/2021
Entrega: 11.00 horas

Abertura:  11.15 horas
N/A

Concurso Limitado   
OM-42/CMM/
DMAS/G/21

Aquisição de instrumentos de trabalho para Ma-
peamento de Áreas de Risco e Medição de Qualida-
de de Ar para DMAS

N/A Compatível ao objecto 
de contratação

Dia: 21/7/2021
Entrega: 9.00 horas

Abertura: 9.15 horas
N/A

Concurso Limitado 
OM-49/CMM/
DMOTC/G/21

Fornecimento de material de consumo para escri-
tório e para informática para Direcção Municipal 
de Ordenamento Territorial e Construção

N/A Compatível ao objecto 
de contratação

Dia: 21/7/2021
Entrega: 9.30 horas

Abertura: 9.45 horas
N/A

Concurso Por 
Cotações      OM-51/
CMM/DMAS/W/21

Prestação de serviços de manutenção e reparação 
da rede de água e esgoto para DMAS

Visita de carácter obrigatório. Local de concen-
tração: Direcção Municipal de Ambiente e Salubri-
dade, sita na Av. Fernão de Magalhães, n.º 1252, 
no dia 6/7/2021, pelas 9.00 horas.

Alvará da 1ª Classe,
Categorias – I a II

Subcategorias – 1ª a 14ª

Dia: 21/7/2021
Entrega: 10.00 horas N/A

Concurso Limitado   
OM-52/CMM/
DMIU/W/21

Empreitada para reabilitação de edifício de DAAS, 
DEP e DEPJ (Reabilitação de muro e vedação das 
instalações do DAAS e DEPJ, e conclusão da guarita 
do DPEJ)

Visita de carácter obrigatório. Local de concen-
tração: Departamento de Edificações, Parques e 
Jardins, sita na Av. Fernão de Magalhães, n.º 1223, 
no dia 6/7/2021, pelas 10.00 horas.

Alvará da 3ª Classe,
Categorias - I a II

Subcategorias – 1ª a 14ª

Dia: 21/7/2021
Entrega: 10.15 horas

Abertura: 10.30 horas
N/A

Concurso Limitado           
OM-53/CMM/DMAS/

GS/21

Prestação de serviços de manutenção e reparação 
de rede eléctrica para DMAS

Visita de carácter obrigatório. Local de concen-
tração: Direcção Municipal de Ambiente e Salubri-
dade, sita na Av. Fernão de Magalhães, n.º 1252, 
no dia 6/7/2021, pelas 10.00 horas.

Compatível ao objecto 
de contratação

Dia: 21/7/2021
Entrega: 10.45 horas

Abertura: 11.00 horas
N/A

Concurso Por 
Cotações no OM-56/
CMM/DMIU/GS/21

Aquisição e montagem de bomba submersível para 
Direcção Municipal de Infra-Estruturas Urbanas

N/A
Compatível ao objecto 

de contratação
Dia: 12/7/2021

Entrega: 10.00 horas
N/A

2. As propostas deverão ser válidas por um período de 120 dias.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir os Documentos dos Concursos no Jardim Tunduru, sita na Av. Samora Machel, n.º 565,

Bairro Central, no horário das 8.00 até às 15.00 horas, a partir do dia 5/7/2021.

4. Para o Concurso por Lotes, os concorrentes são livres de participar/concorrer para um ou mais lotes.

5. Os Documentos de Concursos poderão ser adquiridos mediante o pagamento não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais), para cada, e o pagamento deverá ser feito por

meio de depósito directo para o Conselho Municipal de Maputo (CMM), em Meticais nos seguintes números de contas: 0001056100000000611-94 ou 10842091310089

BANCO MILLENIUM BIM, NIB 00030110804209131000859 -STANDARD BANK e posterior levantamento do respectivo recibo no Sector de Receita, sita na Av. 24 de Julho,

nº 1449, Direcção Municipal de Ordenamento Territorial e Construção.

6. Para os Concursos Por Cotações os Documentos de Concursos são adquiridos sem nenhum custo.

7. 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.

8. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos concorrentes que desejarem comparecer à sessão. Não serão permitidas propostas

electrónicas e as entregues após o prazo-limite serão rejeitadas.

9. Endereço:
Conselho Municipal de Maputo

Pelouro de Ordenamento Territorial, Ambiente e Urbanização

Unidade Gestora Executora das Aquisições – UGEA 8
Av. Samora Machel, n.º 565, Bairro Central, Jardim Tunduru, Telefone +258 843018891

Unidos e Coesos Vamos Txunar Maputo
Av. Samora Machel nº 565, Jardim Tunduru, Bairro Central, Telefone/Celular + 258 843018891 

Acesse https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE 

INHAMBANE

ANÚNCIO
A Primeira Secção Cível do Tribunal 
Judicial da Província de Inhambane faz 
saber que, na sequência dos Autos de 
Acção Laboral Emergente de Contra-
to de Trabalho número doze barra 
dois mil e vinte, já na fase executiva, 
movidos pelos exequentes: ADELAIDE 
FILOMENA DAS DORES PIRES, BER-
NARDO UANICELA, FILOMENA FRAN-
CISCO JAMO e outros, todos residentes 
na Cidade de Inhambane, contra a ex-
ecutada GRÁFICA DA MAXIXE, LDA, 
com sede na Cidade da Maxixe, correm 
éditos de vinte dias, contados da se-
gunda e última publicação de anúncios, 
citando os credores desconhecidos da 
executada acima indicada, para, no pra-
zo de dez dias, posterior ao dos éditos, 
reclamarem o pagamento de seus crédi-
tos pelo produto de um imóvel, com 
área de mil trezentos metros quadra-
dos, que constitui o talhão número 
trinta e três da povoação comercial 
da Maxixe, circunscrição de Homoíne, 
confrontando a partir do Sul, seguin-
do por Oeste e Norte com Rua Pública, 
talhão número trinta e dois, bloco “F” 
e Rua Pública, onde acha-se construída 
uma casa de alvenaria para comércio 
e habitação, com cinco divisões, um 
armazém e dependências, coberto de 
cinco, ocupando a área de duzentos e 
sessenta metros quadrados. Do prédio 
supra com número três mil oitocentos 
e três, foi desanexado o talhão número 
trinta e três-A, com área de seiscentos 
e setenta e cinco metros quadrados, 
onde está implantado o armazém para 
formar o prédio descrito sob o número 
sete mil duzentos e vinte e cinco a 
folha quarenta e três verso do livro B 
barra dezassete, ora penhorado, sobre 
o qual tenham garantia real, ao abrigo
do disposto nos artigos 864º e 865º,
ambos do Código do Processo Civil.

Inhambane, aos 22 de Junho de 2021

O Juiz de Direito
Dr. Olímpio Mário Mujovo

(Juiz de Direito “B”)
O Oficial de Justiça

João Paulo Massunda
(Adjunto de Escrivão de Direito da 1ª)

467037 64176416
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO 

DO ESTADO NA CIDADE DE 
MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
DEPARTAMENTO DE REGISTOS E 

NOTARIADO
3.º CARTÓRIO NOTARIAL DA 

CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, n.º 1472 – 1.º andar

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 

ÓBITO DE JEREMIAS 
MADONOANE GOLE

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de vinte e cinco de 
Março de dois mil e vinte, exarada 
de folhas quarenta e nove a folhas 
cinquenta e um, do livro de notas 
para escrituras diversas número 
oitocentos e sessenta e oito, traço 
“D”, no Terceiro Cartório Notarial, 
perante ALDINA GUILHERMINA 
SAMUEL RUTUTO MOMADE, li-
cenciada em Direito, Conservado-
ra e Notária Superior, foi lavrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de JEREMIAS 
MADONOANE GOLE, solteiro, vi-
vendo em união de facto com Safira 
Samussone Chilengue, natural de 
Mazucane - Panda, residente que 
foi na Matola, sendo filho de Mado-
roane Gole e de Saulina Muzimba 
Muiamba.
Que, ainda pela mesma escritura 
pública foram declarados como úni-
cos e universais herdeiros de todos 
os seus bens e direitos, seu cônjuge 
acima identificado, sua compan-
heira de União de Facto e seus fil-
hos: ELISA JEREMIAS GOLE, MAR-
TINS GEREMIAS GOLE, JÚLIA JER-
EMIAS GOLE, TEREZA JEREMIAS 
GOLE e AMÉLIA JEREMIAS GOLE, 
naturais da Matola, onde residem.
Que não existem outras pessoas que 
segundo a lei prefiram aos declara-
dos herdeiros ou com eles possam 
concorrer a sua sucessão.

Está conforme
Maputo, aos 19 de Abril de 2021

A Notária
(Ilegível)

P R O M O V E N D O  A  I N C LUS ÃO  F I N A N C E I R A  E  A

VA LO R I Z AÇ ÃO  D O  M E T I C A L

Na sequência das constatações apuradas durante a inspecção 

on-site em curso, o Banco de Moçambique suspendeu, 

preventivamente, o Standard Bank Moçambique, S.A., da 

realização de todas as actividades que envolvam a conversão 

de moeda estrangeira no mercado cambial.

O Banco de Moçambique comunica que, com vista a 

salvaguardar os interesses dos clientes do Standard Bank 

Moçambique, S.A., a continuidade do negócio está a ser 

assegurada pelos restantes bancos que operam no país, sob 

orientação e esclarecimento do Standard Bank Moçambique, S.A, 

em estreita colaboração com o Banco de Moçambique.

O Banco de Moçambique comunica ainda que as operações 

cambiais decorrem com normalidade e que o sistema 

financeiro, no geral, continua estável e sólido.

Maputo, 30 de Junho de 2021

COMUNICADO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 
RELIGIOSOS

DIRECÇÃO DA JUSTIÇA, 
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 

RELIGIOSOS
2º CARTÓRIO NOTARIAL

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 

ÓBITO DE FLORBELA 
LUISA DE ASSUNÇÃO

Certifico, para efeitos de publica-
ção, que por escritura de trinta de 
Junho de dois mil e vinte e um, exa-
rada de folhas oito a nove verso, 
do livro de notas para escrituras 
diversas número trezentos e vinte 
e quatro traço “B”, do Segundo Car-
tório Notarial de Maputo, perante 
PLÍNIO DOS SANTOS AMOSSE 
NOVELE, Conservador e Notário 
Superior em funções no Balcão de 
Atendimento Único da Cidade de 
Maputo, foi celebrada uma Escri-
tura de Habilitação de Herdeiros 
por óbito de FLORBELA LUISA DE 
ASSUNÇÃO, no estado de solteira, 
de então cinquenta e seis anos 
de idade, e com última residên-
cia no Bairro da Sommerschield, 
Cidade de Maputo, a falecida não 
deixou testamento ou qualquer 
disposição da última vontade. 
Deixou como únicas e universais 
herdeiras, filhas: MADALENA 
DE ASSUNÇÃO NHANTUMBO, 
solteira, OLINDA DE ASSUNÇÃO 
NHANTUMBO, solteira e SHEILA 
LUÍSA DE ASSUNÇÃO, solteira. 
Que segundo a lei não há pessoas 
que prefiram ou que possam con-
correr a sucessão às indicadas 
herdeiras.

Está conforme
Maputo, aos 30 de Junho de 2021 

A Técnica
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO PROVINCIAL DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO 
SERVIÇO PROVINCIAL DE 

JUSTIÇA E TRABALHO
CARTÓRIO NOTARIAL DA 

MATOLA

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 
ÓBITO DE  CARLA 

JOSÉ ANTÓNIO

Certifico, para efeitos de publi-
cação, que por escritura de um 
de Junho de dois mil e vinte e um, 
exarada de folhas noventa e um 
verso a folhas noventa e três, do 
livro de notas para escrituras di-
versas número cento e setenta e 
sete, traço “B”, deste Cartório No-
tarial, a cargo de ARNALDO JAMAL 
DE MAGALHÃES, Conservador e 
Notário Superior do referido Car-
tório, foi celebrada uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros por 
óbito de CARLA JOSÉ ANTÓNIO, 
de quarenta anos de idade, no es-
tado civil que era solteira, natural 
de Quelimane, filha de José Antó-
nio e de Cecília António Bové, com 
última residência no Bairro da 
Matola “A”.

Que a falecida não deixou tes-
tamento ou qualquer outra dis-
posição de última vontade.

Deixou como único e universal 
herdeiro de seus bens, seu filho 
ISIDRO DA ASSUNÇÃO SUADE, 
solteiro, maior, natural de Maputo 
e residente no Bairro da Matola “A”, 
cidade da Matola.

Que segundo a lei não há pessoas 
que prefiram ou que possam con-
correr a esta sucessão da herança 
ao indicado herdeiro.

Que da herança fazem parte bens 
móveis e imóveis.

Está conforme
Matola, aos 14 de Junho de 2021

O Notário
(Ilegível)

SAIBA O QUE 
ACONTECE 

NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS 

DEDICA 

DIARIAMENTE 

UMA PÁGINA

À CIDADE 

DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

BERNARDO CARLOS

O 
POSTO Adminis-
trativo de Mecum-
bura, no distrito 
de Mágoè, junto 
à fronteira com a 

República do Zimbabwe, 
na província de Tete, vai ter 
energia eléctrica da rede na-
cional. As obras de extensão 
da respectiva linha arrancam 
ainda este semestre.

O facto foi anunciado há 
dias pelo governador da pro-
víncia, Domingos Viola, num 
encontro com a população 
de Mphende. O governante 
explicou que, presentemen-
te, o empreiteiro das obras, 
que começam naquela vila e 
terminam em Mecumbura, 
numa extensão de 50 qui-

lómetros, está a proceder à 
mobilização de equipamen-
tos.

O dirigente acrescentou 
que esta acção enquadra-
-se  nos esforços do Gover-
no visando expandir a rede
de abastecimento de energia
eléctrica a todas as regiões
do país e de promover o uso
de fontes alternativas como a
energia solar para dinamizar
os níveis de desenvolvimento 
socioeconómico das comu-
nidades, particularmente das 
zonas rurais.

É dentro deste quadro 
que, segundo afirmou, o Go-
verno decidiu isentar o paga-
mento da taxa de ligação de 
energia eléctrica a todos os 
cidadãos, uma medida cujo 
objectivo é permitir que a 

população se beneficie deste 
recurso energético.

A propósito, Domingos 
Viola deu a conhecer que a 
vila de Mphende e outras po-
voações ao longo do traceja-
do da linha de transporte de 
energia eléctrica a partir da 
barragem da Hidroeléctrica 
de Cahora-Bassa (HCB), no 
Songo, até à sede distrital 
de Mágoe estão iluminadas, 
sendo que, devido ao facto, 
a vida das populações locais 
está a desenvolver com a im-
plementação de vários pro-
jectos que oferecem opor-
tunidades de emprego aos 
nativos.

“Hoje temos uma gasoli-
neira aqui na vila de Mphen-
de, um facto inédito na his-
tória do distrito; um mercado 

sustentável de peixe, entre 
outros benefícios como o 
ensino nocturno e funcio-
namento regular do hospi-
tal local, factores essenciais 
que impulsionam o ritmo de 
crescimento territorial” – 
apontou Domingos Viola.

A extensão da rede de 
electrificação rural ao dis-
trito de Mágoè, como a ou-
tros pontos da província e do 
país, em geral, enquadra-se 
no plano amplo do Governo 
de promover a construção e 
manutenção de edifícios e 
outras infra-estruturas bási-
cas e essenciais, elevar o fun-
cionamento de instituições 
públicas, com vista à melho-
ria da qualidade dos serviços 
prestados aos cidadãos, con-
forme referiu.

Mecumbura terá 
energia eléctrica 
da rede nacional

Domingos Viola num encontro com a população de Mphende

CERCA de 10.500 crianças ór-
fãs e vulneráveis na província 
de Tete foram acolhidas nos 
diversos centros de acomo-
dação onde recebem apoio 
multiforme, revelou há dias o 
director dos Serviços da Acção 
Social no Conselho Provincial 
de Representação do Estado, 
Lourenço Buene.

Os apoios, segundo ex-
plicou, são canalizados por 
diversas instituições públi-
cas, congregações religiosas 
e de caridade, bem assim por 
agentes económicos, entre 
outros. Lourenço Buene re-
feriu que, ainda no quadro de 
assistência àquelas crianças, 
estão a ser criadas nos diversos 
centros condições para a sua 
recreação, através da cons-
trução e apetrechamento de 
parques infantis com vista a 
garantir o seu crescimento são 
e harmonioso.

“Criámos todas as condi-
ções básicas e essenciais para 
garantir um crescimento são 
e harmonioso das crianças, 
garantindo a sua  assistência 
médica e medicamentosa, en-
sino e aprendizagem”, disse 
Lourenço Buene.

Para além daquelas crian-

Mais de 10 mil crianças 
recebem assistência multiforme

ças, os Serviços da Acção So-
cial no Conselho Provincial 
de Representação do Estado 
estão a proporcionar também 
assistência às famílias em si-
tuação de pobreza nas diversas 
comunidades rurais, através 
da criação de condições para 
a sua participação nos esfor-
ços que contribuam para o seu 
desenvolvimento, conforme 
referiu a fonte.

“Nós, como instituição do 
Governo, estamos empenha-

dos na planificação e execução 
de programas de protecção 
social em benefício das crian-
ças, mulheres, pessoas idosas 
e com deficiência em situação 
de vulnerabilidade” – disse.

Em paralelo, nas comu-
nidades, os Serviços de Ac-
ção Social estão a estimular e 
promover acções de educação 
cívica para a valorização e ele-
vação dos valores morais, pa-
trióticos e culturais da família 
e o papel activo da mulher na 

comunidade, priorizando a 
sua inclusão social.

“Queremos estimular o 
papel assumido pela mulher 
na criação da estabilidade fa-
miliar, na formação das novas 
gerações e no desempenho de 
múltiplas tarefas no processo 
de desenvolvimento da famí-
lia” – destacou Lourenço Bue-
ne.

O Governo, conforme re-
feriu, reconhece a importância 
do papel da mulher na família 
e no desenvolvimento susten-
tável da sociedade, dada a sua 
contribuição activa em todos 
os sectores de actividade pro-
dutiva, na área sócio-política, 
cultural e desportiva.

“A família é a célula-base 
da sociedade, local de apren-
dizagem dos princípios de 
convivência social, por isso 
a valorização do indivíduo e 
expansão dos programas de 
segurança social básicos e 
promoção de oportunidades 
de auto-sustento para os agre-
gados familiares vivendo em 
situação de pobreza é a nossa 
prioridade” – disse o director 
dos Serviços de Acção Social, 
no Conselho de Representação 
do Estado em Tete.

Lourenco Buene

O DISTRITO do Zumbu, no extremo 
nordeste do país, junto à fronteira com 
a Zâmbia e Zimbabwe, na província de 
Tete, possui potencialidades que po-
dem impulsionar  o seu rápido desen-
volvimento socioeconómico.

A consideração foi feita, há dias, 
pelo novo administrador distrital, 
Lucas Muidingue, que apontou que, 
apesar das condições climatéricas 
adversas como o clima semi-árido, 
o distrito tem potencialidades que,
quando muito bem aproveitadas, po-
dem constituir oportunidades para
o crescimento económico e social da
população e da própria região.

Referiu que, para além da activida-
de de pesca artesanal na zonal sul do 

distrito, banhado pelo rio Zambeze, 
existem outras potencialidades, des-
tacando a produção agro-pecuária. 
“Temos de trabalhar para a criação de 
condições de potenciar estas opor-
tunidades em maiores desafios para 
revolucionar os actuais índices de de-
senvolvimento do distrito e da sua po-
pulação” – afirmou Lucas Muidingui.

O administrador do Zumbu referiu 
que ainda há muitos desafios para a 
construção e manutenção de edifícios 
para o funcionamento de instituições 
públicas em quase todo o território 
distrital, com vista à melhoria da qua-
lidade dos serviços prestados à popu-
lação. 

Apontou, no entanto, como al-

guns obstáculos que atrasam o nível 
de crescimento do distrito a degrada-
ção das vias de acesso rodoviário que 
interligam a sede distrital à capital 
provincial e as dificuldades de co-
municações telefónicas em algumas 
zonas.

Lucas Muidigui disse que o Go-
verno distrital de Zumbu continuará 
a implementar políticas e acções de 
planeamento e ordenamento territo-
riais, desde as aldeias, povoações até 
aos grandes centros urbanos, indu-
zindo as comunidades à adopção de 
tipologia de casas a serem edificadas, 
de modo a orientar os cidadãos para 
o assentamento humano em locais
seguros.

Zumbu com potencialidades
para o desenvolvimento

Acesse https://t.me/Novojornal



  OPINIÃO & ANÁLISE

EDIÇÃO N.º F
IC

H
A

 T
É

C
N

IC
A

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).

DIRECTOR DE ADM. E FINANÇAS:  Baltazar Teófilo Mungoi - (Telefone: 

21429342 – Fax-21431726)

DIRECTORA COMERCIAL: Isabel Boavida - (Telefone: 21323180, 21427061/2) 

– Fax-21324902)

DEPARTAMENTO COMERCIAL: (Telefones: 21427061/2, 849104321)

DIRECTOR DE PRODUÇÃO: Castro Furvela - (Telefone: 21320119/20)

DIRECTOR DA UNIDADE GRÁFICA: Ivan Guilherme Cossa  - (Telefone: 21783684)

DEPARTAMENTO DE DESENHO GRÁFICO E REVISÃO: Leonel Magaia 

(Chefe)

DESENHO GRÁFICO: Aida Mangue (Chefe)

ENCOMENDAS E TIPOGRAFIA - (Telefones: 21320094/21324118)

POLÍTICA, OPINIÃO e ANÁLISE: Isaías Muthimba (Editor), Alcides Tamele, Joana 
Macie e Lacércia Cumbana. COORDENAÇÃO DAS PROVÍNCIAS: Teodósio Ângelo. 
SOCIEDADE: Osvaldo Gemo (Editor), Hélio Filimone, José Chissano, Ana Rita Tene 
e Walter Mbenhane. MULHER: Evelina Muchanga. ECONOMIA E NEGÓCIOS: Paulo 
da Conceição (Editor) e Titos Munguambe. CIÊNCIA,  AMBIENTE  &  TECNOLOGIA: 
Anabela Massingue (Editora) e Valdimiro Saquene. CULTURA, RECREIO E 
DIVULGAÇÃO: Francisco Manjate (Editor). DESPORTO: Gil Carvalho (Editor), 
Salvador Nhantumbo, Ivo Tavares e Sérgio Macuácua. INTERNACIONAL: Fernando 
Tonela e Manuel Mucári. JORNAL ONLINE: Amândio Macuácua (Editor), Samuel 
Uamusse e Jaime Cuambe. FOTOGRAFIA: Inácio Pereira (Chefe) e Urgel Matula.

Director Editorial: Lázaro Manhiça

Email: lazaro.manhica@snoticias.co.mz
Telefones: 21322812 – Fax-21320575

Chefe da Redacção: Salomão Muiambo

Subchefes da Redacção: José Machado
e Gil Filipe

(Telefs.: 823180240, 823180340 e 21320121 – Fax: 21314531) 
(Telefs.: 21322815, 21320121 – 82-3180240/82-3180340) 

Sociedade do Notícias, S A

Propriedade da Sociedade    
do Notícias, SA
Registo n.º 006/RRA/DNI/94

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
Júlio Manjate
(Presidente)

Cezerilo Matuce
(Administrador)

Direcção, Redacção e Oficinas: Rua Joe Slovo, 55 
Cx. Postal n.º 327 – Telefones: 21320119/21320120 
Email: j.noticias@tvcabo.co.mz – MAPUTO

 3 1.3 13 3

Quinta-feira, 1 de Julho de 2021 29

TONY GOMBE
tonygombe@yahoo.com.br

O METAL é frio, a cama é gelada, as mantas semi-

-húmidas e mal-cheirosas. Há dias em que acordo

de madrugada, aspiro, olho para mim enrolado num 

sono que minimiza a dimensão do desespero a que

estou confinado. Sou culpado, esta é a verdade. 
Às vezes recuo e vejo-me naquela tarde, a dar 

passos lentos pela rua e de repente alguém me pára 

e conversamos. 
Como vai a vida? 
Bem, levando. E aí Adriano? 
Vivendo intensamente os primeiros meses do 

meu casamento. 

E falando nisso, como vai o teu filho. 
Ontem deu os primeiros passos. Foi tão delicio-

so, mordi os dedos, não consegui comer mais nada 

de tão satisfeito que estava. 
Ser pai é este sentimento indescritível.
Sim, é. Principalmente, quando é a primeira 

viagem. 
Eu já estou no terceiro filho, minha esposa está 

grávida e ainda sinto a mesma ansiedade, não vejo 
a hora de ter o meu filho nos meus braços. 

Gosto da experiência que partilhas, mas tenho 

que retornar. 

Ainda queria prolongar a conversa com o 
Adriano, mas ele estava apressado. Eu também 
estava, mas bem preocupado, queria chegar, ao 
mesmo tempo não queria estar no hospital. Então 

caminho solitário, a ideia era andar, sentir o cheiro 

das acácias, deitadas no asfalto, a espera de serem 

levadas pelo vento. 
Subi as escadas, entrei. Recebi duas notícias. 

Uma positiva e uma má. Segurei-me, pois meus fa-

miliares precisavam de ver a minha firmeza. Pensei 
em falar, mas as palavras estavam de braços cruza-

dos, agachadas, cheias de preguiça que não se de-

ram ao trabalho de dar uns passinhos, para saírem 
da boca. Voltei para casa, consciente que estou só e 
que estaria mais tempo só. 

Hoje passam três semanas, a casa está desorga-

nizada, é fria a ausência de meus três filhos e mi-
nha esposa. Mas em breve eles retornam da casa da 
minha cunhada, meu mais novo sai da incubadora, 
minha esposa retorna da casa da minha sogra e me 

livro dos fantasmas que habitam nesta casa soli-
tária. Estou ansioso para ver os primeiros passos. 
Juro que gravo e partilho a foto com Adriano. 

A PARTIR de 2015, o país tem uma nova realidade 
na governação, depois da aprovação pela Assem-

bleia da República (AR), da Lei da Descentraliza-

ção Administrativa, alcançada em sede do diálogo 
político entre o Presidente Filipe Nyusi, e o falecido 
líder da Renamo, Afonso Dhlakama, no âmbito do 
aprofundamento da democracia. 

O novo pacote da descentralização introduziu a 
eleição de governadores e membros das assembleias 
provinciais, para além da existência de secretários a 
esse nível, incluindo a cidade de Maputo, para re-

presentação do Governo central.
Esse pacote suscitou acesos debates em diferen-

tes fóruns no país, sobre o que seria, efectivamente, 
a competência, sustentabilidade e do aprofunda-

mento dos órgãos do Estado e da democracia, tendo 
em conta, segundo os analistas, que o mesmo (pa-

cote) está alegadamente ferido de algumas lacunas. 
Até porque num dos debates realizados na ci-

dade de Nampula, alguém opinou que o registo de 
avanços e recuos nos processos complexos e lon-

gos de democratização de um país como o nosso, 
deveria ser entendido com razoabilidade à luz dos 
contextos que têm o seu peso na sua discussão, por 

parte dos políticos que se “martelam” com o objecti-
vo de conquistar o poder quando estão na oposição, 
e manterem-se no poder, por parte daqueles que lá 

estão.

Um outro participante do debate, teria dito que 
receava que houvesse, no novo paradigma de go-

vernação, sobreposição de funções com os órgãos 
locais do Estado e outros subordinados ao governa-

dor eleito ao nível da província, o que supostamente 
dificultaria o desempenho desses órgãos. 

Entretanto, ao ritmo a que queremos evoluir na 
consolidação da democracia multipartidária, “in-

ventando” e aprovando novos pacotes de descentra-

lização, como é o caso vertente, deveria ser igual-
mente a mesma na construção de infra-estruturas 
para o funcionamento de novas e várias instituições 
surgidas nesse âmbito e acomodação dos respectivos 
quadros nelas afectos. 

O que se verifica é que, com a materialização 
da lei de descentralização, a preocupação está na 

reduzida disponibilidade de infra-estruturas para o 
funcionamento de antigos e novos sectores subordi-
nados aos conselhos executivos provinciais e à Se-

cretaria do Estado. 

Do que se assiste é que a falta de instalações 
para o efeito está a fazer com que algumas institui-

ções funcionem em instalações inadequadas ou nos 
cubículos, principalmente naquelas províncias onde 
sempre houve problemas sérios de falta de infra-es-
truturas, o que parecendo que não, não é dignificante. 

Pode ser que o legislador não terá tido em conta 
nisso, mas é um assunto que deveria e deve merecer 
atenção das autoridades, se queremos que o longo 
processo de descentralização administrativa seja 
bem sucedida no país, através do aprofundamento 
da democracia participativa. Por isso, o que importa 
reter neste escrito, é que a descentralização adminis-
trativa pressupõe também a existência de infra-estru-

turas suficientes e adequadas ao processo. 
Contudo, esperamos, no futuro, que quando 

olhamos à consolidação da democracia no país, 
através da lei da descentralização administrativa, 
possamos dizer com toda a certeza que progredimos 

também na construção dessas infra-estruturas, claro, 
se existir, por parte de quem de direito, a consciência 

da importância dessa construção. 
Todavia, esperamos que observando-se igual-

mente o quadro jurídico-legal, que viabilizou o novo 
paradigma de governação provincial, todos (gover-
nadores provinciais e secretários do Estado), tenham 
capacidade de realizar projectos em benefício colec-

tivo, comprometidos com o bem de todos.
Isso passa, logo à partida, pela tomada de cons-

ciência de que ninguém deve assumir um protago-

nismo mais expressivo do que outro, na tentativa ou 
intuito de ofuscar outro, como se tem assistido em 

quase todas as províncias, o que pode provocar um 
distanciamento entre os governantes e os governados 
e eles próprios. 

A descentralização administrativa em Moçambi-
que deve promover, de facto, o progresso, desenvol-
vimento e bem-estar dos cidadãos, através de boas 
práticas de governação, isto é, isenta (governação), 
de actos ilícitos que não acabam no país.   

BENEDITO SANTOS

COSTUMO ouvir de meus compatriotas dizer que 
já não se apanha centavo no chão e que os tempos 
estão difíceis. Ou seja, os cidadãos já sabem que 
cada centavo deve ser usado de forma racional, in-

teligente e programada, sendo assim, tudo o que se 

adquire deve ser valorizado e servir para fins pro-

postos.

Um dos pormenores que os cidadãos prestam 

atenção diz respeito à qualidade. Pois, ninguém está 
interessado em comprar um produto que dia seguin-

te vai ser jogado no lixo. 
Acontece que ainda temos produtos cuja quali-

dade deixa muito a desejar. Exigir qualidade supe-

rior, se calhar pode ser utopia para a realidade do 

nosso país e o poder de compra de maior parte da 
população moçambicana. Mas, qualidade aceitável 
precisa-se para não perpetuar a pobreza nos cida-

dãos.

A pobreza aumenta ou perpetua-se quando al-
guém adquire produtos de baixa qualidade que 

concorrem para que, em pouco tempo de uso ou, 

como se diz, ainda aparentemente novo, o mesmo 
ser descartado. Isso significa que o consumidor eco-

nomizou para nada. E economizar para grande par-

te da população significa fazer poupança de várias 
formas, ou juntando-se a um grupo de “xitique” ou 
ainda “esconder” em um canto e comprometer-se 
que só irá fazer uso do dinheiro para adquirir o bem 
desejado. Estimado leitor, apesar de ser necessário, 
poupar não se afira fácil porque em tudo que faze-

mos precisamos de dinheiro.

Assim, depois de efectuada a compra, o consu-

midor coloca na sua mente de que a preocupação foi 
ultrapassada e, por conta disso, abraça novos desa-

fios. Todavia, a realidade mostra que se investe qua-

se sempre na aquisição do mesmo bem e passa-se a 
coleccionar bens avariados.

Este procedimento faz com que as pessoas não 

progridam na vida, permaneçam no mesmo nível e, 
consequentemente, o tão almejado desenvolvimen-

to seja relegado para um plano secundário.
Deste modo, quem de direito deve vigiar. Exis-

tem muitos produtos aparentemente acessíveis mas 
que precisam de ter uma qualidade melhorada para 

não criar desapontamento nos consumidores.

Os electrodomésticos têm criado decepções a 
muitos consumidores porque em pouco tempo dei-

xam de funcionar. A garantia que os vendedores ofe-

recem deixa muito a desejar por conta do tempo. É 
verdade que existem algumas melhorias mas, ainda 
há um longo caminho por percorrer.

O calçado também não foge à regra pois, ve-

zes há que os comerciantes até anunciam qualida-

de aceitável mas, no fim de tudo, os consumidores 
sentem-se ludibriados. Devido a esta situação, os 
consumidores são obrigados a levar o calçado ainda 
novo para o concerto, de modo a evitar dissabores, 
particularmente no dia da estreia.

Igualmente, não se deve baixar a guarda em 
relação à verificação dos prazos de validade dos 
produtos de mercearia. Reconheço haver melhorias 
mas, a ocasião faz o ladrão. As equipas de inspec-

ção devem trabalhar com afinco para desencorajar a 
venda de produtos fora do prazo de validade.

CELESTINO JOSÉ

DIARIAMENTE, somos dados a observar realida-

des diferentes no que concerne à venda informal, 
de modo particular nas ruas e avenidas da cidade de 
Maputo. Vezes há em que o cidadão caminha por 

uma rua ou avenida de forma tranquila, sem aque-

les “ziguezagues” por conta dos vendedores mas 
que, dia seguinte o cenário é de autêntica agitação 
por conta da actividade comercial. Qual é o posi-
cionamento das autoridades?

Recordo-me que num passado não muito dis-

tante houve esforço da parte das autoridades mu-

nicipais em, numa primeira fase, sensibilizar para 
depois retirar os vendedores de locais impróprios 
onde exerciam a sua actividade.

Foi um momento tenso, em que os vendedores 
mostraram alguma resistência mas que, dada a fir-
meza das autoridades, sobretudo com a presença 
dos agentes da Polícia, houve resultados satisfató-

rios para o município.
Nesta movimentação, certamente que os vende-

dores foram somando prejuízos porque provavel-

mente tiveram que continuar com a actividade em 
outros locais ou, ainda tenham mudado de ramo de 

actuação. Outros há que pura e simplesmente ainda 
não conseguiram se reerguer porque perderam os 

seus pertences e psicologicamente ficaram afecta-

dos.

Enquanto isso, outros ainda aguardam pela 

conclusão das obras do novo mercado em Laula-

ne, para poderem exercer a actividade com alguma 
dignidade, sem o corre-corre diário por conta dos 

agentes municipais. A verdade é que os que conti-
nuam a exercer a actividade tiveram que se encai-
xar nos mercados ou montar bancas em suas casas, 
ou ainda buscar outras modalidades de entrega e 
venda dos produtos.

Mas, a verdade é que as ruas estão a voltar a ser 
preenchidas pelos vendedores. A baixa da cidade, 
que já “respirava” de alívio, nos últimos tempos 
tem conhecido movimento desusado de vendedo-

res.

Devido a esta situação, questiona-se o porquê 
de se ter feito tanto investimento para a retirada dos 
vendedores e actualmente estar-se a voltar para o 

estágio anterior?
É por todos nós sabido que a natureza do ho-

mem é de querer experimentar ou provar o que é 
proibido. Sendo assim, as autoridades tinham que 
se precaver desta situação, mantendo os homens da 
lei e ordem sempre em prontidão nas ruas, de modo 

que os cidadãos não encontrem brechas para retor-
nar à venda em locais impróprios.

Por exemplo, na Praça dos Combatentes tem 
sido frequente passar e encontrar os vendedores a 
exercerem a actividade sem observarem as medi-
das de prevenção, incluindo máscaras, para além de 
bloquearem a via de acesso. Em outro momento, 
passa-se pelo mesmo local sem o embaraço dos 
vendedores, ou seja, os vendedores andam num 
vaivém, e diariamente não sabem que situação lhes 
aguarda. Será que vale a pena continuar assim?

É necessário que se defina exactamente o que 
se pretende dos vendedores porque, por exemplo, 
na Praça dos Combatentes existe o mercado formal 
Mucoriana que “anda às moscas”, com vendedores 
nas ruas. Até quando esta situação. Que se reorga-

nize este sector.

Descentralização
e falta de infra-estruturas

A cabeça do Unicórnio 
está em baixo 
da minha cama

Melhorar a qualidade 
dos produtos

O vaivém dos vendedores

DIALOGANDO
MOUZINHO DE ALBUQUERQUE

RETALHOS E FARRAPOS
Hélio Nguane

helionguane@gmail.com
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PUBLICIDADE

República de Moçambique

Província de Cabo Delgado

Direcção Provincial da Educação 
Repartição de Aquisições

Assunto: ADITAMENTO DO ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO 
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

(SERVIÇO DE CONSULTORIA) FASE/2021

A Direcção Provincial da Educação de Cabo Delgado vem por este 

meio informar a V. Excia que por motivos de omissão de dados do 

concurso de Manifestação de Interesse (Serviço de Consultoria), por 

alguns concorrentes abaixo indicados, publicado no dia 26 de Abril 

de 2021, caso dos números de contacto telefónico dos concorrentes 

TEC Consultores, Técnica Engenheiros Consultores e mais, o não 

atendimento de chamadas para a comunicação da lista curta das 

empresas, VeW Consultores e TEC Consultores, fica adiada por 15 
dias a data de abertura da proposta técnicas e financeira passando para 
o dia 30 de Julho de 2021.

Pemba, aos 29 de Junho de 2021

O Director Provincial

Autoridade Competente

(Ilegível)

185 6407

JORNALISTAS de diferentes 
províncias participaram numa 
formação sobre aborto segu-
ro, promovido pela Associação 
Moçambicana de Obstetras e 
Ginecologistas (AMOG), com o 
objectivo de dotá-los de conhe-
cimento sobre mortalidade ma-
terna. 

Dentre os temas abordados 
destacam-se a componente ju-
rídica da lei do aborto seguro 
em Moçambique, boas práticas e 
atendimento humanizado, clari-
ficação de valores e transforma-
ção de atitudes para a melhoria 
do tratamento do ambiente de 
trabalho, no qual se aplicam os 
direitos das mulheres e raparigas 
face a interrupção da gravidez le-
gal, entre outros.  

António Bugalho, médico 
gineco-obstetra, instou os jor-
nalistas a contribuírem na dis-
seminação de informações que 
promovam a prática do aborto 

seguro nas unidades sanitárias. 
Bugalho defendeu a neces-

sidade de se eliminar a discri-
minação e a desumanização do 
atendimento às mulheres em si-
tuação de aborto, uma realidade 
vivida em muitos serviços públi-
cos e na comunidade.

“A mulher que solicita o 
aborto não deve ser discrimina-
da, mas acolhida e orientada para 
evitar a prática da interrupção da 
gravidez insegura que pode cul-
minar em morte”, disse. 

Apontou que as boas práticas 
e entendimento humanizado são 
factores que rodeiam a paciente, 
família, o profissional de saúde, 
as instituições e a governação 
destas, bem como a evidência 
científica e adesão a posturas 
éticas que garantem o respeito 
pelos direitos humanos das mu-
lheres.

Segundo António Bugalho, 
as mulheres de nível social bai-

xo são as que mais recorrem à 
interrupção da gravidez fora das 
unidades sanitárias, praticada 
sem condições de higiene e de 
biossegurança.

Por outro lado, Emília Ma-
tola, médica gineco-obstetra, 
alertou para os riscos do aborto 
inseguro, que resultam em com-
plicações graves a moderadas, 
como hemorragia, infertilidade, 
anemia, lesões dos órgãos abdo-
minais, entre outros.    

Acrescentou que a falta de 
informação e divulgação da lei 
do aborto seguro na comunidade 
e o acesso aos serviços de saúde 
constituem uma das causas da 
mortalidade materna.

A AMOG é uma organização 
fundada em 2006 que promove 
os serviços de saúde com quali-
dade no país.

Em Moçambique a lei que 
despenaliza o aborto seguro foi 
aprovado em Julho de 2014.

O 
MINISTRO da 
Ciência, Tecnolo-
gia e Ensino Su-
perior, Daniel Ni-
vagara, disse que 

os novos conhecimentos, 
resultantes da investigação 
científica e inovação, devem 
ser protegidos através de Di-
reitos da Propriedade Inte-
lectual.

“Devemos, como país, 
assegurar que os novos co-
nhecimentos e tecnologias 
que resultam da investigação 

científica, da inovação, do 
desenvolvimento tecnológi-
co e da 

transferência de tecnolo-
gias possam ser apropriados 
e titularizados, através de 
Direitos da Propriedade Inte-
lectual”, disse Nivagara, di-
rigindo-se aos participantes 
do seminário sobre direitos 
da propriedade intelectual 
no estímulo à investigação 
científica, desenvolvimento 
tecnológico e inovação, que 
teve lugar ontem em Maputo.

Segundo Nivagara, esta 
pretensão pode ser alcança-
da através de patentes, mo-
delos de utilidade, desenhos 
industriais, marcas, direitos 
autorais, programas de com-
putador, entre outros.

O governante reconhe-
ceu que na conjuntura actual 
de globalização, o desenvol-
vimento socioeconómico das 
nações assenta, grandemen-
te, no trinómio conhecimen-
to, inovação e criatividade.

“A aplicação estratégi-

ca deste trinómio em áreas 
como indústria de processa-
mento, agricultura, saúde, 
educação, entre outras, é 
fundamental para o combate 
à pobreza”, considera Niva-
gara.

Na ocasião, recordou que 
14 anos após a aprovação da 
Estratégia de Propriedade 
Intelectual no país, há ain-
da enormes desafios por su-
plantar, visando potenciar 
o seu uso para a indução do
crescimento e desenvolvi-

mento socioeconómico na-
cional.

A ideia do Governo nes-
ta matéria é elevar a cons-
ciência, sensibilizar e com-
prometer os diferentes 
intervenientes do sistema da 
Propriedade Intelectual so-
bre a necessidade de proteger 
os resultados de investiga-
ção, produtos, marcas, dese-
nhos industriais e indicações 
geográficas, para além do au-
mento de patentes registadas 
em Moçambique.

DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Lançado desafio para 
protecção do conhecimento  

DEPOIS DE 70 ANOS DE LUTA CONTRA A DOENÇA

China declarada livre da malária

A China ganhou a batalha contra a malária através  de fumigação de áreas favoráveis ao desenvolvimento de mosquitos

A CHINA conseguiu erradicar 
a malária, depois de 70 anos a 
tentar suprimir a doença, trans-
mitida por mosquitos e que mata 
centenas de milhares de pessoas 
todos os anos no mundo, anun-
ciou ontem a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS).

O país, que tinha 30 milhões 
de casos anuais na década de 40 
do século passado, não registou 
um único caso local, nos últimos 
quatro anos.

Esta doença, transmitida 
pelo mosquito Anopheles, ma-
tou mais de 400 mil pessoas, em 
2019, sobretudo em África.

“Felicitamos o povo chinês 
por ter livrado o país da malária”, 
disse o director-geral da OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“A China junta-se ao núme-
ro crescente de países que mos-

tram que um futuro sem malária 
é possível”, apontou o responsá-
vel, que atribuiu o êxito chinês a 
“décadas de acção focada e sus-
tentada”.

Os países que registaram três 
anos consecutivos sem trans-
missão local podem inscrever-se 
para obter a certificação da OMS 
que valida o seu estatuto de na-
ção livre da malária.

O pedido de certificação 
deve ser acompanhado com pro-
vas dos resultados, e demonstrar 
a capacidade de prevenir qual-
quer transmissão posterior.

A China é o 40.º território a 
obter esta validação da agência 
da ONU. Os últimos foram El Sal-
vador (2021), Argélia e Argentina 
(2019) e Paraguai e Uzbequistão 
(2018).

A China é o primeiro país da 

região do Pacífico Ocidental, na 
nomenclatura da OMS, a receber 
esta certificação em mais de 30 
anos.

Apenas três países daquela 
região receberam a certificação 
até agora: Austrália (1981), Sin-
gapura (1982) e Brunei (1987).

No relatório de 2020 sobre a 
malária, a OMS constatou que os 
avanços na luta contra a doença 
estagnaram, sobretudo nos paí-
ses africanos, que apresentam as 
maiores taxas de contaminação e 
morte.

Após um declínio constante, 
desde 2000, quando a doença 
causou 736 mil mortes, o núme-
ro de mortos subiu a 411 mil em 
2018, e 409 mil em 2019.

Mais de 90% das mortes 
ocorreram em África e foram so-
bretudo crianças (265 mil).

Em 2019, houve 229 milhões 
de casos de malária, patamar que 
se mantém há quatro anos.

Beijing começou na déca-
da de 1950 a identificar os locais 
onde havia casos de malária e a 
combatê-la com tratamentos 
anti-maláricos preventivos, ob-
servou a OMS.

O país também eliminou 
áreas favoráveis à criação de 
mosquitos e aumentou o uso de 
insecticidas nas residências.

Em 1967, a China lançou 
um programa científico para 
encontrar novos tratamentos e 
que levou à descoberta, na dé-
cada de 1970, da artemisinina, o 
principal medicamento contra a 
doença, extraído de uma planta, 
a artemísia.

O número de casos caiu 
para 117 mil, no final de 1990, e 

as mortes foram reduzidas em 
95%. Esforços adicionais, reali-
zados em 2003, permitiram re-
duzir para cerca de 5000 conta-
minações por ano, em dez anos.

“A capacidade da China de 
se aventurar fora do caminho 
tradicional foi bem-sucedida na 
sua luta contra a malária e tam-
bém teve um importante efeito 
dominó a nível global”, disse o 
director do programa global de 
malária da OMS, Pedro Alonso.

Depois de quatro anos sem 
contaminação local, Beijing 
candidatou-se à certificação, em 
2020.

O risco de casos importa-
dos, especialmente dos vizinhos 
Laos, Myanmar (antiga Birmâ-
nia) e Vietname, continua a ser 
uma fonte de preocupação. - 
(LUSA)

Jornalistas formados 
sobre aborto seguro

Acesse https://t.me/Novojornal
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MARÉS
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INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade; o 
otimista vê oportunidade em cada dificuldade”.

- Bertram Carr (1892-1941), historiador, teórico das

relacções internacionais, jornalista e diplomata,

LUA NOVA –  É hoje, às 23.21 horas

00:20- FLASH CULTURAL

01:05- O SENTIDO DAS PALAVRAS

01:30- SOLIDARIEDADE MOÇAM-
BIQUE

02:00- IZI JAZZ(REPETIÇÃO)

04:10- CONVERSAS DE CASA

04:55- HINO NACIONAL

05:10- CAMPO E DESENVOLVI-
MENTO

05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- JORNAL DA MANHÃ

08:15- O NOSSO PORTUGUÊS

08:30- MINUTO DO CONSUMIDOR

08:45- PETRÓLEO E GÁS DE A A Z

10:10- FALA MOÇAMBIQUE

11:10- RÁDIO ESCOLA/ ENSINO 
PRIMÁRIO

11:30- PARABÉNS A VOCÊ

12:00- SINAL HORÁRIO/ 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- QUESTÃO DE FUNDO

14:30- RÁDIO NOVELA “OURO NE-

GRO”

14:45- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

15:10- CONSULTÓRIO MÉDICO

16:10- SEGURANÇA RODOVIARIA

17:30- RÁDIO ESCOLA/ ENSINO SE-

CUNDÁRIO

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 METEOROLOGICO

19:30- JORNAL DA NOITE

20:00- INFORMATIVO CORO-

NAVÍRUS

20:30- ECONOMIA E DESENVOLVI-

MENTO

21:10- ÚLTIMO TEMPO

22:10- GENTE DA NOSSA TERRA

NOTICIÁRIOS: 01,03, 05,06, 07,08, 09,10, 11,12:30, 14,15,16,17, 18,19:30, 21,22:00 E 
23 HORAS.

PREIA-MAR – Às 08.18 e às 20.40 
horas, com 3.36 e 3.36 metros, respec-
tivamente

BAIXA-MAR – À 02.12 e às 14.29 
horas, com 1.29 e 1.47 metros, respec-
tivamente     

INHAMBANE

28/18

VILANKULO

27/16

TETE

32/18

QUELIMANE

30/16

NAMPULA

28/17

PEMBA

28/19
LICHINGA

26/08

BEIRA

29/16

XAI-XAI

30/17

CHIMOIO

27/11

MAPUTO

32/17

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05:40 HINO NACIONAL 

05:45 GINÁSTICA 

06:00 BOM DIA MOÇAMBIQUE 
DIRECTO

08:00  SEMINÁRIO CIENTÍFICO SOBRE 
COVID-19 DESENHOS 
ANIMADOS: CHAVES - “A CASA 
DA BRUXA” DIRECTO

11:00 NOTÍCIAS 

11:05 TUDO ÀS 10 
DIRECTO – 1ª PARTE

12:00 NOTÍCIAS 

12:05 TUDO ÀS 10 
DIRECTO – 2ª PARTE

13:00 JORNAL DA TARDE  
DIRECTO

14:00 ENCANTOS DE NAMPULA 
REPETIÇÃO

15:00 NOTÍCIAS 

15:05 TELESCOLA: ENSINO SE-
CUNDÁRIO - MATEMÁTICA 
DIRECTO

15:45 PREVISÃO DO JOGO 
DIRECTO

16:00 EURO 2020: DINAMARCA VS 
BÉLGICA
DIRECTO

18:00 PRIMEIRA PÁGINA 
DIRECTO

19:00 JORNAL DE DESPORTO  
DIRECTO

19:50 PUB  

20:00 TELEJORNAL 
DIRECTO

21:15 QUINTA À NOITE 
DIRECTO

22:15 FILME NACIONAL: A PONTE 

23:30 ANTENA DO SOLDADO  

REPETIÇÃO

00:00 JORNAL DE DESPORTO  

REPETIÇÃO

01:00 PRIMEIRA PÁGINA 

REPETIÇÃO

02:00 JUNTOS À TARDE 

REPETIÇÃO

03:00 TUDO ÀS 10 

REPETIÇÃO

04:50 QUINTA À NOITE 

REPETIÇÃO

05:40 HINO NACIONAL 

05:45 GINÁSTICA: YOGA 

06:00 BOM DIA MOÇAMBIQUE 

DIRECTO

05:45 GINÁSTICA:  ZUMBA 

06:00 BOM DIA MOÇAMBIQUE 

DIRECTO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE CABO DELGADO
Conselho dos Serviços Provinciais de Representação do Estado

Serviço Provincial de Saúde 
Pemba

Repartição de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Serviço Provincial de Saúde de Cabo Delgado convida as pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam os requisitos de

elegibilidade (Cadastradas na UFSA) a apresentarem propostas fechadas para o fornecimento do seguintes:

N° do 
Concurso

Objecto do Concurso
Modalidade de 

Concurso

Custo de 
documentos 
de Concurso

Data e hora final 
de entrega das 

Propostas

Data e hora de 
abertura das 

Propostas

Local de Abertura das 
Propostas

Valor de 
Garantia 

Provisória

01
Fornecimento de Material Duradouro e Não Duradouro 
de Escritório

Concurso 
Limitado

1.500,00MT

14/07/2021, `as 
07:45 horas

14/07/2021, 
`as 08:00 horas

Centro de Formação de 
Saúde de Pemba, em 

Natite
Não Exigida

02
Fornecimento de Mobiliário e Equipamento de 
Escritório

14/07/2021, `as 
09:00 horas

14/07/2021, 
`as 09:15 horas

03 Fornecimento de Consumíveis de Informática
14/07/2021, `as 

10:15 horas
14/07/2021, 

`as 10:30 horas

04
Fornecimento de Equipamento Informático e 
Servidores

Concurso Por 
Cotações

Gratuito

08/07/2021, `as 
07:45 horas

08/07/2021, 
`as 08:00 horas

Centro de Formação de 
Saúde de Pemba, em 

Natite
Não Exigida05

Fornecimento de Material de Ferragem (Eléctrico, 
canalização, construção, carpintaria e outros)

08/07/2021, `as 
09:00 horas

08/07/2021, 
`as 09:15 horas

06
Fornecimento de Géneros Alimentícios e de Material 
de Higiene e de Limpeza

08/07/2021, `as 
10:15 horas

08/07/2021, 
`as 10:30 horas

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los no  Serviço Provincial de Saúde de Cabo
Delgado, Repartição de Aquisições (RA), sita no Bairro Alto Gingone – Expansão I, Rua EM002, em Pemba, pela importância não reembolsável de 1.500,00
MT para cada conjunto, EXCEPTO CONCURSO POR COTAÇÕES.

3. O Valor deve ser depositado na conta nº 3088668771012, com a designação “Serviço Provincial de Saúde - UGEA”, no Standard Bank.

4. As Propostas deverão ser entregues no endereço referido no nº 2, até ao dia 08 de Julho de 2021, para os Concursos Por Cotações e até ao dia 14 de Julho de 2021,
para os Limitados e serão abertas em sessão pública, nos horários que constam na tabela acima, na sala de reuniões do Centro de Formação de Pessoal de Saúde,
em Natite - Pemba, na presença de representantes de concorrentes que desejarem assistir o acto.

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° 5/2016, de 8 de Março.

Pemba, aos 30 de Junho de 2021
A Directora Provincial

Dra Anastácia Lidimba

(Médica Generalista Interna de 1ª)
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OS actores norte-americanos 
Danny Glover e Samuel L. Jack-
son vão receber um Óscar hono-
rário, a par da actriz norueguesa 
Liv Ullmann, anunciou a Aca-
demia de Artes e Ciências Ci-
nematográficas.  Danny Glover 
receberá o galardão na cerimónia 
“Governor Awards”, prevista 
para 15 de Janeiro do próximo 
ano. Este prémio humanitário, 
denominado Jean Hersholt, é um 
Óscar raramente concedido pela 
academia cinematográfica para 
reconhecer alguém cuja acção 
humanitária honrou a indústria 
cinematográfica.

“Glover faz campanha há 

décadas pela justiça e pelos di-
reitos humanos, testemunho 
do seu compromisso em reco-
nhecer essa humanidade que 
compartilhamos, tanto no ecrã 
quanto fora dele”, disse em co-
municado o presidente da Aca-
demia, David Rubin.

Outros óscares honorários 
serão entregues em Janeiro a 
Samuel L. Jackson, Liv Ullmann 
e à actriz, guionista e realizado-
ra Elaine May. Segundo David 
Rubin, Samuel L. Jackson des-
tacou-se em filmes como “Do 
the Right Thing”, de Spike Lee, e 
“Pulp Fiction”, “Jackie Brown”, 
“Django Unchained”, de Quen-

tin Tarantino, bem como apa-
rece em mais de uma centena 
de filmes incluindo a saga “Star 
Wars”, onde interpreta um ca-
valeiro Jedi. Por seu turno, a ac-
triz norueguesa Liv Ullmann, de 
82 anos, foi internacionalmente 
reconhecida pelo seu papel em 
“Persona”, de Ingmar Bergman, 
em 1967, antes de ser estrela de 
vários outros filmes do célebre 
realizador sueco, com quem teve 
uma filha. Já Elaine May, de 89 
anos, notabilizou-se principal-
mente como guionista de “The 
Sky Can Wait” (1978) e “Primary 
Colors” (1998), ambos filmes no-
meados para o Óscar. -(iol.pt)

MUITOS anos se passaram desde que Virgineta Chambe 
montou um atelier no bairro Central, cidade de Maputo, 
na mesma zona em que reside, de modo a dar continui-
dade ao corte e costura, a sua arte predilecta e quotidiana.

São anos que nem de longe equivalem ao tempo em 
que começou a desenvolver a paixão pela actividade, 
quando frequentava o ensino primário, na província de 
Inhambane e se iniciou na arte de transformar panos.

Por onde passou, sempre espalhou o seu perfume. Tra-
balhava com a roupa de altas figuras do distrito de Magu-
de, província de Maputo, dos quais o seu antigo esposo 
(ainda vivo e não falecido conforme erradamente escre-
vemos na nossa edição de ontem), que era comandante 
distrital da Polícia da República de Moçambique (PRM). 

Exibiu ainda os seus dotes quando passou por Matu-
tuíne e hoje, no bairro Central, é costureira de grandes 
figuras da alta sociedade.

Atrai a humildade e a paixão com que se entrega ao 
trabalho. Neste mundo de tecidos e tesouras, Virgineta 
Chambe procura deixar legado: No seu atelier trabalha 
com os dois jovens Hélio Conjo e Silva Matine, uma dupla 
que vai recebendo o seu legado na costura e não só. 

Ela sonha alto, como, por exemplo, um dia ser con-
vidada para expor o produto das suas criações num dos 
festivais de moda que acontecem em Moçambique, no 
continente africano e, quiçá, no mundo.

E
STABELECER 
 bases de uma colabo-
ração científica profícua 
é um dos objectivos do 
memorando de enten-

dimento assinado há dias, na 
cidade de Maputo, entre a Uni-
versidade Eduardo Mondlane 
(UEM) e a Fundação Sérgio 
Gago.

Nesta vertente, as duas 
instituições comprometem-se 
a desenvolver acções que vão 
concorrer para mudanças de 
comportamento e na aborda-
gem ambiental e na gestão de 
resíduos sólidos não somen-
te ao nível da capital do país, 
como também um pouco por 
todo o país. 

Formação e treinamento 
em matérias ambientais, pes-
quisas na área ambiental e in-
vestigação são algumas acções 
que poderão levar ao desen-
volvimento de mecanismos 
eficazes e eficientes no que diz 
respeito à gestão de resíduos 
sólidos, sob ponto de vista de 
tratamento e valorização desta 
prática.

Através do Centro de Es-
tudos Industriais, Segurança 
e Ambiente (CEISA), a UEM 
ocupa-se da investigação nas 
áreas de ambiente, saúde e 
segurança ocupacional, de tal 
forma que, junto com a Funda-
ção Sérgio Gago deverá colabo-
rar na área ambiental, que por 
sinal é um dos ramos de acção 
da FSG no território nacional.

A fim de dar vida ao me-
morando rubricado, a FSG 
deverá oferecer ao CEISA te-
máticas práticas, ou seja, pro-
blemas reais passiveis de serem 
abordados de forma científica. 
Para além de procurar parce-

UEM e “Sérgio 
Gago” juntam-se 
para pesquisas

rias junto de “stakeholders” da 
área de intervenção.

A coordenação entre am-
bas partes deverá resultar em 
acções práticas após estudos de 
assuntos devidamente identi-
ficados, que consequentemen-
te irão culminar em projectos 
executados com as devidas 
evidências científicas.

“Confere credibilidade aos 
projectos que fazem parte da 
carteira da Fundação, e olhar 
para o ambiente é uma questão 
muito pertinente, pois está na 
ordem do dia. Neste memo-
rando as duas instituições têm 
enfoque na área ambiental”, 
referiu Sérgio Gago, patrono da 
Fundação.

As duas instituições deve-
rão trabalhar de forma conjun-
ta durante cinco anos, segundo 
prescrito no memorando assi-
nado.

Promover a consciência 
ambiental é um dos pressupos-
tos plasmados no memorando, 
ao aliar a ciência à boas práticas 
de gestão de resíduos sólidos na 

cidade de Maputo. 
Aliás, para uma aborda-

gem integrada e inovadora de 
gestão de resíduos sólidos nos 
bairros periféricos e subur-
banos da cidade de Maputo, 
a “Sérgio Gago” desenvolveu 
o projecto denominado Nsila
Zero. Este é um projecto inte-
grado que se enquadra dentro
da estratégia global de gestão
de resíduos sólidos urbanos e
nos princípios dos 5R’s (Re-
pensar, Recusar, Reduzir, Reu-
tilizar e Reciclar).

Uma das componentes 
mais importantes do projecto 
da Fundação Sérgio Gago é o 
empoderamento económico 
dos catadores de lixo, em par-
ticular das mulheres, através 
do desenvolvimento de inicia-
tivas geradoras de rendimento, 
utilizando materiais reciclados. 

Para além do desenvolvi-
mento de projectos tecnológi-
cos, inovadores e sustentáveis, 
para aproveitamento dos resí-
duos sólidos urbanos.

A Fundação Sérgio Gago 

Virgineta 
Chambe 
e o legado 
dos panos

conta com uma vasta cartei-
ra de projectos, em diversas 
áreas, desde educação, saúde, 
ambiente até nutrição.

Óscares honorários
por acções humanitárias

Acesse https://t.me/Novojornal
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MARIA FRANCISCO 
MAMBUQUE

(MISSA DE 6 MESES)

Jacob Uchato, esposa Vitória e filhos Amina, Luqui-
to, Mainha e Júnior anunciam a realização de missa 
de 6 meses de sua mãe e avó MARIA FRANCISCO 
MAMBUQUE, no sábado, dia 3/7/2021, na Vila de 
Nova Mambone, distrito de Govuro.

7949

JOSÉ GONÇALVES 
CHINANGANA FUMO

FALECEU
O Director Executivo, chefes dos Serviços do Balcão de Atendi-
mento Único da Cidade de Maputo e demais funcionários comu-
nicam o desaparecimento físico do Sr. JOSÉ GONÇALVES CHINANGANA FUMO, 
pai da funcionária Rosa Fumo, ocorrido no dia 27/6/2021, vítima de doença, cujo 
funeral se realizou no dia 30/6/2021, no Cemitério de Michafutene. Paz à sua alma.

6398

JOAQUIM ELÍSIO IANALE

FALECEU

Hirondina Morais, filhos e família, Chinho, Tucha, Sónia, Sandra, 
Lacerda, Rony, Jéssica, Hugo, Aléxia, Genesis e Mitinho comu-
nicam o falecimento de seu cunhado JOAQUIM ELÍSIO IANALE, cujo funeral se 
realiza hoje, dia 1/7/2021, no Cemitério da Texlom, pelas 11.00 horas, antecedido 
de velório na capela do HCM, pelas 9.00 horas. Paz à sua alma.

6412

JOAQUIM ELÍSIO IANALE

FALECEU

A Escola de Condução Viauto e trabalhadores comunicam 
com profunda dor e consternação o desaparecimento físico do 
seu director-geral JOAQUIM ELÍSIO IANALE, ocorrido no dia 
28/6/2021, pelas 21.30 horas, em Maputo, vítima de doença e que as cerimónias 
fúnebres decorreram hoje, dia 1/7/2021, na capela do HCM, pelas 9.00 horas, 
precedidas do enterro que têm lugar pelas 11.00 horas, no Cemitério daTexlom.

6413

DOMINGOS MASSINDA
FALECEU

O Conselho de Administração do Banco de Moçambique e todos 
os trabalhadores comunicam com profunda dor e consternação 
o falecimento do Sr. DOMINGOS MASSINDA, pai do Sr. Gabriel
Domingos, trbalhador deste Banco, ocorrido no dia 28/6/2021,
cujas cerimónias fúnebres tiveram lugar no dia 30/6/2021, pelas 14.00 horas, no
Cemitério de Zembe, em Chimoio. À familia enlutada, apresentam as mais senti-
das condolências. Paz à sua alma.

7289

AMADO ASSIS DA SILVA

FALECEU

Seus irmãos Ceciliana e Sérgio comunicam com profunda 
mágoa a perda do seu ente querido AMADO ASSIS DA SILVA, 
ocorrida no dia 29/6/2021, em Maputo, cujo funeral se realiza amanhã, dia 2/7/2021, 
no Cemitério de Lhanguene, pelas 9.00 horas, antecedido de velório na capela 
do HCM, pelas 8.00 horas. Paz à sua alma.

6410

AFONSO 
ESQUADRA 
CHIRINDJA

FALECEU

Seus filhos Gina, Alice, Élia, Glória, Suzana, 
Lindoca, Leonel e Anísia, sobrinhos e netos 
comunicam com profunda mágoa o falecimen-
to do seu ente querido AFONSO ESQUADRA 
CHIRINDJA, ocorrido no dia 29/6/2021, vítima 
de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 
1/7/2021, pelas 10.30 horas, no Cemitério de 
Lhanguene, antecedido de velório na capela do 
HCM, pelas 8.00 horas. Paz à sua alma.

6411

JÚLIO ERNESTO PFUMO
FALECEU

A Direcção da Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane, corpo docente, 
discente e Técnico Administrativo comunicam com profunda mágoa e consternação o 
falecimento do Sr. JÚLIO ERNESTO PFUMO, pai da Sra. Judite Júlio Pfumo, funcionária 
desta Faculdade, ocorrido no dia 29/6/2021, em Maputo, vítima de doença, cujo funeral 
se realiza hoje, dia 1/7/2021, no Cemitério de Michafutene, pelas 11.00 horas. À família 
enlutada, apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

6404

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

4ª SECÇÃO

ANÚNCIO

Pela Quarta Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo cor-
rem éditos de trinta dias, citando o executado Isildo Cristino Alfre-
do Massambo, residente na Rua Gito Baloi, nº 78, 3º andar, esquerdo, 
Bairro da Malanga, nesta cidade, actualmente em parte incerta, para 
no prazo de dez dias, a contar da data da segunda e última publicação 
deste anúncio no Jornal “Notícias”, pagar ao exequente Banco Interna-
cional de Moçambique, SA, a quantia de 465 211,56MT (quatrocen-
tos e sessenta e cinco mil, duzentos e onze meticais e cinquenta 
e seis centavos), em dívida nos Autos de Execução Ordinária Para 
Pagamento de Quantia Certa, registados sob o nº 135/2020-E, que 
por este Juízo e Cartório de único ofício lhe move o exequente, ou, no 
mesmo prazo, nomear à penhora, bens suficientes para tal pagamento 
e do mais que acrescer, ou deduzir oposição que tiver, nos termos do 
artigo 812º e seguintes do CPC, sob pena de, não o fazendo, se devolver 
esse direito ao exequente, prosseguindo a execução seus termos, pelos 
fundamentos constantes da petição inicial, que se encontra arquivada 
no Cartório desta Secção à sua disposição, podendo levantá-la dentro 
das horas normais de expediente.

Maputo, aos 14 de Junho de 2021

A Escrivã de Direito
Flora da Graça Adriano

Verifiquei

A Juíza de Direito
Luísa Arrone Samuel Matlaba

6409

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA
1.º CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ABOUBAKAR BIN ABOUDOU

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de quinze de Junho de dois mil e vinte e um, lavrada de folhas oito verso e seguintes, do livro de 
notas para escrituras diversas número 724-A, deste Primeiro Cartório Notarial de Maputo, perante mim, RICARDO MORESSE, Conservador e Notário 
Superior em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de ABOUBAKAR BIN ABOUDOU, natural 
de Maputo, falecido no dia cinco de Junho de dois mil e doze, no Hospital Central de Maputo, casado que era com Maimuna Abdul Azize Haji Tajú, filho 
de Aboubakar Bin Mohamed e de Maida Abdillah, com última residência habitual na cidade da Matola.
Que não deixou testamento, nem qualquer outra disposição de sua última vontade, e sucedem-lhe como únicos e universais herdeiros de todos seus 
bens móveis e imóveis, seus filhos: Munira Abubakar Bin Abudou, solteiro, natural de Maputo, Ismael Abubakar Bin Abudou, natural de Maputo, 
casado com Zulfete Fátima Nangy, Hadija Abubakar Bin Abubakar, natural de Maputo, solteira, Abubakar Abdul Azizi Bin Abudou, divorciado, 
natural de Maputo, Yasmina Abubakar Bin Abudou, solteiro, natural de Maputo, Raúfo Nairo Abubakar Bin Abudou, natural de Maputo, solteiro, 
todos residentes nesta cidade.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados herdeiros ou com eles possam concorrer na sucessão à herança do referido 
ABOUBAKAR BIN ABOUDOU.
Está conforme

Maputo, aos 18 de Junho de 2021
A Notária
(Ilegível)

7070

RUA DE SOFALA NO 437- MATOLA ‘’F’’ 
+258 84 9104309

+258 84 7625486

Email: comercial.grafica@snoticias.co.mz

SOMOS A MAIOR 
  E MAIS MODERNA GRÁFICA DO PAÍS

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS 
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES 
EM TODAS AS PROVÍNCIAS 

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

INOVAÇÃO EFICIÊNCIA RAPIDEZ

SN GRÁFICA

PUBLICIDADE

Renovar a subscrição
dos seus Jornais digitais

É Simples, Rápido e Prático.
*Termos e condições aplicáveis 

Internet 
(ebanking)

+258 84 3400623Apoio ao cliente: Info@snoticias.co.mz|

RUA DE SOFALA NO 437- MATOLA ‘’F’’ 
+258 84 9104309

+258 84 7625486 

 Email: comercial.grafica@snoticias.co.mz

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS 
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES 
EM TODAS AS PROVÍNCIAS 

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

SN GRÁFICA
RAPIDEZEFICIÊNCIAINOVAÇÃO 

Acesse https://t.me/Novojornal
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PRECISA-SE

LOJAS, armazéns, escritório, hotéis, 
ruína, geminadas, moradias, aparta-
mento, restaurantes, tabacarias, edifí-
cios, estabelecimento, flat´s, precisa-se. 
Contacto: 84-8383889 ou 828121492.

6954

FLAT tipo 2, 3 ou 4, nos bairros Som-
merschield, Polana, Coop, Central, 
Malhangalene e Alto Maé precisa-se 
com muita urgência para comprar 
pagamento cash de 3 000 000,00MT a 
30 000 000,00MT. NB: se for mais pode-
-se negociar. Contacto: 82-4824670 ou 
84-6018957

7084

VENDE-SE

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

APARTAMENTO tipo 3, com suite, es-
paçosa, sala ampla, cozinha montada, 
estacionamento, jardim, prédio peque-
no, Av. Julius Nyerere próximo da es-
quadra, vende-se por 17 000 000,00MT. 
Temos apartamento tipo 3, com suite e 
garagem, prédio pequeno por 11 000 
000,00MT, atrás da Interfranca. Contac-
to: 84-8383889 ou 82-8121492.

6954

MORADIA tipo 8, independente com 
3 pisos, com 5 suites, 2 salas, cozinha 
espaçosa, 2 anexos, jardim para 8 
carros, na Sommerschield 1, próximo 
à Escola Italiana, vende-se por 850 
000USD; moradia independente tipo 
5, espoçosa, com piscina, jardim, no 
Bairro Polana próximo à Escola Josina 
por 750 000USD. Contacto: 84-8383889 
ou 82-8121492.

6954

FLAT tipo 3, num R/C, com 2wc, 
garagem, no Polana, vende-se por 
13 000 000,00MT; flat tipo 3, num 1º 
andar, com garagem, Central por 7 500 
000,00MT; geminada tipo 3, num R/C, 
anexo tipo 1, com quintal para mais de 6 
carros, na Polana por 20 000 000,00MT. 
Contacto: 82-1387740, 84-4277003 ou 
87-4277003.

6980

FLAT tipo 3, num 1º andar, limpa, com 
garagem fechada, no bairro Malanga, 
vende-se por 3 500 000,00MT; tipo 
2, num R/C, espaçosa, dependência, 
quintal privado à frente, localizado atrás 
da Malanga por 3 000 000,00MT; tipo 
2, num 3º andar, no Alto Maé por 3 500 
000,00MT; tipo 2, num 4º andar, Alto 
Maé por 4 000 000,00MT. Contacto: 
82-4433330 ou 84-7234033, Nuvunga.

7005

VICKY Imobiliária vende casa gemi-
nada, tipo três, no Bairro Central preço 
12 500 000,00MT; flat tipo três, duas 
casas de banho por 8 500 000,00MT; 
Coop, vivenda tipo quatro por 22 000 
000,00MT; Polana, flats em prédios no-
vos tipos quatro, três, dois e um. Valores 
35 000 000,00MT, 22 000 000,00MT, 
15 000 000,00MT, 13 000 000,00MT; 
Alto Maé, tipo três por 5 000 000,00MT; 
tipo dois por 4 000 000,00MT, 3 500 
000,00MT; Malhangalene tipo três por 
6 500 000,00MT; tipo dois  por 4 500 
000,00MT; Sommerschield, vivenda por 
750 000,00USD. Contacto: 84-2047905 
ou 82-2982995.

7033 

IMOBILIÁRIA Corporate & Retail Servi-
ces (CRS) vende, escritórios e imóveis 
na Coop, Sommercheild 1, 2, Polana, 
Torres Vermelhas, Bairro Central, 
Triunfo e Malhangalene e nos bairros 
arredores de Maputo; armazém pre-
ços muito atraentes. Temos também 
projectos de parceria e investimentos 
para construção de edifícios. Contacto: 
84-4277006 e comercial@crs.co.mz e
www.crs.co.mz.

6334

VÁRIAS casas à venda na Machava 
e Matola a preços super acessíveis, 
podem contactar pelos números: 87-
6098248, 84-7184900. Clientes super 
aflitos fotos disponíveis, WhatsApp: 87-
6098248 ou 84-7184900, João Júnior.

7046

LOJA de 100m², na Av. Josina Machel, 
vende-se ao preço 12 000 000,00MT; 
a mesma loja, arrenda-se por 45 
000,00MT. Contacto: 84-6474040, 84-
8310829 ou 86-6474040.

7052

ARRENDA-SE

VICKY Imobiliária arrenda vivendas 
e flats no Polana, no bairro Central, 
Malhangalene e Alto-Maé, na Polana, 
flat´s tipo um mobilada por 90 000 
000,00MT; tipo dois na Frederic Engels 
tem piscina, ginásio, parque infantil por 
120 000,00MT; tipo três mobilada por 80 
000,00MT; tem suite no Bairro Central 
tipo dois mobilada 40 000,00MT; tipo 
dois por 30 000,00MT; tipo três por 45 
000,00MT; Malhangalene, tipo três por 
30 000,00MT; tipo dois 20 000,00MT. 
Contacto: 84-2047905 ou 82-2982995.

7033

FLAT tipo 3, num 1º andar, com 2wc, 
cozinha moderna, água quente, cli-
matizada e parqueamanto, pronta a 
habitar, no Alto Maé, arrenda-se por 32 
000,00MT; vivenda tipo 3, com 2wc, na 
Rua de Xipamanine, Big-Brother por 40 
000,00MT; tipo 4, num 10º andar, com 
2wc, no Alto Maé, Versalhes por 19 
000,00MT. Contacto: 84-7234033 ou 
82-4433330, Nuvunga.

7050

VENDE-SE

VIVENDA e terreno na KaTembe, com 
vista para ao mar, vende-se. Contacto: 
84-4183088 ou 82-3940510.

7041

CAIXA de velocidades vende-se por 
30 000,00MT; bloco por 15 000,00MT; 
cabeça por 15 000,00MT; bomba 
injectora por 12 000,00MT; cambota 
por 10 000,00MT; molas de trás por 5 
000,00MT; Xumaceira por 5 000,00MT; 
tudo de Mitsubishi Canter de 1,5 to-
neladas. Contacto: 84-8494112 ou 
82-3071180.

7042

DEPENDÊNCIA numa área  de 
35x50m², bem localizada no Triunfo, 
rua pavimentada, próximo do edifício 
Open, vende-se por 5 000 000,00MT; 
geminada tipo 4, com 2wc, cozinha 
americana, ideal para habitação ou 
escritórios, quintal para 7 carros, no B. 
Central, próximo ao Mimmo´s-2 por 14 
200 000,00MT, negociáveis. Contacto: 
82-4824670 ou 84-6018957.

7084

VIVENDA num R/C, 1º e 2º andares, 
com 2 suites, 4wc, cozinha america-
na, piscina, quintal para 4 carros, na 
Sommerschield, próximo ao Hotel Indy 
Viilage, ideal para habitação ou escritó-
rios, vazia, vende-se; flat tipo 2, pronta 
a habitar, na Av. 24 de Julho, próximo 
ao Cenáculo, por 3 650 000,00MT, 
negociáveis.Contacto: 82-4824670 ou 
84-6018957

7084

6974

TRESPASSE DE PEDREIRA

DIREITOS de exploração 
de uma pedreira, localizada 
em Boane, trespassa-se. Para 
mais informações, contacte:                                  
84-3880210.

6550

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

5.ª Secção

ANÚNCIO
Pela Quinta Secção deste Tribunal correm éditos de 
trinta dias, a contar da segunda e última publicação 
deste anúncio, citando o réu Cláudio Adonis 
Magaia, com último domicílio conhecido no Bairro 
de Albazine, Q. 05, casa n.º 26, cidade de Maputo, 
ora em parte incerta, para no prazo de vinte dias, 
que começa a correr depois de findo o dos éditos, 
contestar, querendo, apresentando a sua defesa, 
nos Autos de Execução Ordinária n.º 89/2019/T, 
que por esta Secção lhe move EMOSE - Empresa 
Moçambicana de Seguros, S.A., com sede na Av. 
25 de Setembro, n.º 1383, nesta cidade, conforme 
tudo melhor consta do duplicado da petição inicial, 
que se encontra à disposição do citando no Cartório 
desta Secção, podendo ser levantado dentro das 
horas normais de expediente, sob a cominação de 
que a falta de contestação importa a confissão dos 
factos articulados pelo autor. 

Maputo, aos três de Junho de dois mil e vinte e um

O Ajudante de Escrivão de Direito
Remónio Pedro Buqueiro

Verifiquei
A Juíza de Direito

Judite António Sindique Correia
7032

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE TETE

1.ª Secção Cível

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Cível do Tribunal Judicial da Província de Tete correm 
termos uns Autos de Acção Executiva Para Pagamento de Quantia Certa, 
com o número noventa barra dois mil e treze, em que é exequente African 
Banking Corporation Moçambique, S.A. e executado Joaquim Waquissone 
Gabriel, solteiro, maior, de nacionalidade moçambicana, natural de Furacungo, 
titular do B.I. n.º 050100420579F,  residente à data dos factos no Bairro Samora 
Machel, cidade de Tete, telefone n.º 82-7644889, ora em parte incerta. É por esta 
forma citado, para no prazo de 10 (dez) dias, finda a dilação de trinta (30) dias 
a contar da publicação deste e do último anúncio, pagar a dívida exequenda ou 
nomear bens suficientes à penhora ou, opor-se à execução, sob pena de não o 
fazendo devolver-se ao exequente o direito de nomear os bens à penhora, nos 
termos do artigo 811 e seguintes do C.P.C.

A petição inicial encontra-se à disposição no Cartório da Quinta Secção Comercial 
deste Tribunal.

Tete, aos 14 de Junho de 2021

A Escrivã de Direito
Rosa Queressone Gandali

O Juiz de Direito
Dr. Justo Mulembué

6336

ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE CONCURSO
1. A Imprensa Nacional de Moçambique, E.P. convida as empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos seguintes:

Nº do 
Concurso

Objecto do Concurso
Modalidade Preço do 

Documento de 
Concurso

Data e hora apresen-
tação propostas

Data e hora 
da aber-tura  

propostas

Garantia 
provisória

(MT)

Validade

das

propostas

15/INM/
RAQ/2021

Contratação de prestação 
de serviços de manutenção 

e  reparação de máquinas de 
impressão digital.

Concurso

Público
1500,00Mt

26.07.2021

10:00 horas

26.07.2021

10:15 horas
Requerida 60 dias

17/INM/
RAQ/2021

Contratação de prestação 
de serviços de fornecimento 
de produtos alimentares, de 

higiene e conforto

Concurso 
Limitado

1500,00Mt
19.07.2021

10:00 horas

19.07.2021

10:15 horas
Não 

requerida
60 dias

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou levantá-los no endereço indicado no n.º 3 deste
anúncio, pela importância não reembolsável referida na coluna 4 da tabela acima.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas no mesmo local, na presença dos concorrentes e de outros interessados que
desejarem presenciar o acto.

IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE, E.P., Rua da Imprensa, n.º 283., Maputo-Moçambique

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 05/2016, de 8 de Março.

Maputo, 1 de Julho de 2021

A Autoridade Competente 
Armindo Matos

/Presidente do Conselho de Administração/
6405

ANÚNCIO DE CONCURSO REF nº COP20/044/LOG-MPT 

FGH, ONG Internacional sem fins lucrativos que opera no ramo 
da saúde na Província da Zambézia, pretende adquirir os serviços 
abaixo discriminados:  

FORNECIMENTO DE REAGENTES
Os interessados poderão obter os Termos de Referência detalhados 
de maneira gratuita até 17h do dia 05/07/2021, solicitando 
através de email: aprovisionamento.mpt@fgh.org.mz. O assunto do 

email deve ser o seguinte código FGH-044.

As propostas completas deverão ser entregues em envelopes 
selados até as 15h do dia 08/07/2021 nos endereços indicados 
nos Termo de Referência do concurso.

6379

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de nove de Junho 
de dois mil e vinte e um, exarada de folhas oitenta e dois a oitenta e 
três, do livro de notas para escrituras diversas número trezentos e 
cinquenta e oito, 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 Stélio Newton Craveirinha, de 
setenta anos de idade, no estado de casado sob o regime de comunhão  
de bens adquiridos com Hawana Adamo Ismael Craveirinha, que era de 
nacionalidade moçambicana, com última residência habitual no Bairro 
Central “A”, filho de José João Craveirinha e de Maria de Lurdes Nicolau 
Baptista.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da 

sua última. Deixando como únicos e universais herdeiros de todos os 
seus bens, sua esposa Hawana Adamo Ismael Craveirinha, viúva, que 
ocupa simultaneamente a posição de meeira e seus filhos: Jorge José 
Craveirinha e Sheilla Maria Craveirinha, solteiros, maiores, naturais 
de Maputo, residentes nesta cidade.
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.
Está conforme

Maputo, aos 10 de Junho de 2021
A Notária 
(Ilegível)

7061

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPARTIÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE STÉLIO NEWTON CRAVEIRINHA

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

Acesse https://t.me/Novojornal



DESPORTO Quinta-feira, 1 de Julho de 202134

N EURO-2020 N EURO-2020  N EURO-2020  N EURO-2020  N EURO-2020 N 

PUBLICIDADE

1. O Conselho Municipal de Maputo convida a todas empresas elegíveis, nacionais, interessadas e que reúnem os

requisitos de elegibilidade e tributos autárquicos regularizados, a apresentarem propostas seladas para os concursos 

constantes do quadro abaixo:

Nº de Concurso Objecto de Contratação

Data, hora e local 

de concentração 

da visita 

Alvará
Data, Hora e Local de 

abertura do concurso

Garantia 

Provisória

Concurso 

de Pequena 

Dimensão OM 

- 29/CMM/

ADMKMB/UGEA 

17/2021

Aquisição de 
Equipamentos, Materiais 
e Montagem na Oficina 
de Reciclagem Ambiental 

N/A

Alvará 
Compatível 
com a 
natureza do 
objecto de 
contratação

Dia: 14/07/2021

Local: Administração 
do Distrito Municipal 
KaMubukwana

Hora de entrega: 11H 

Hora de abertura:11h e 
15min.

N/A

Concurso 

Limitado OM 

- 30/CMM/

ADMKMB/

UGEA 17/2021

Fornecimento de 
Material de consumo de 
Escritório

N/A

Alvará 
Compatível 
com a 
natureza do 
objecto de 
contratação

Dia: 14/07/2021

Local: Administração 
do Distrito Municipal 
KaMubukwana

Hora de entrega: 12H 

Hora de abertura:12h e 
15min.

N/A

Concurso 

Por Cotações 

- 31/CMM/

ADMKMB/

UGEA 17/2021

Aquisição de Material 
para Manutenção e 
Reparação de Bens 
Móveis “

N/A

Alvará 
Compatível 
com a 
natureza do 
objecto de 
contratação

Dia: 14/07/2021

Local: Administração 
do Distrito Municipal 

KaMubukwana

Hora de entrega: 13H 

Hora de abertura:13h e 
15min.

N/A

Concurso Por 

Cotações OM 

- 32/CMM/

ADMKMB/

UGEA 17/2021

Aquisição de Material e 
Equipamento de Limpeza  N/A

Alvará 
Compatível 
com a 
natureza do 
objecto de 
contratação

Dia: 15/07/2021

Local: Administração 
do Distrito Municipal 

KaMubukwana

Hora de entrega: 10H 

Hora de abertura:10h e 
15min.

N/A

Concurso 

Limitado OM 

- 33/CMM/

ADMKMB/

UGEA 17/2021

Aquisição de Material de 
uso Geral e Limpeza N/A

Alvará 
Compatível 
com a 
natureza do 
objecto de 
contratação

Dia: 15/07/2021

Local: Administração 
do Distrito Municipal 

KaMubukwana

Hora de entrega: 11H 

Hora de abertura:11h e 
15min.

N/A

2. As propostas deverão ser validas por um período de 120 dias para concursos: Limitado, Pequena Dimensão e por
cotações;

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e consultar ou adquirir os documentos dos concursos 
no endereço indicado no n° 6, no horário das 8Hrs até 15h e 30min, a partir do dia 01/07/2021.

4. Os documentos do concurso Limitado poderão ser consultados ou adquiridos mediante o pagamento de uma taxa
não reembolsável de 1.000,00MT (Mil e quinhentos Meticais) e os de Pequena Dimensão a 500.00MT (Quinhentos
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 e levantamento de recibo emitido pela
Recebedoria Municipal do Bairro 25 de Junho “A” ou recebedoria Municipal de Zimpeto, ambas situadas no Distrito
Municipal KaMubukwana .

5. 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° 05/2016, de 08 de Março.

6. As propostas deverão se entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos concorrentes que desejarem
comparecer a sessão. Não serão permitidas propostas electrónicas e as entregues após o prazo limite serão rejeitadas.

CONSELHO MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO MUNICIPAL KAMUBUKWANA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA 17)

 ANÚNCIO DE CONCURSO    

Conselho Municipal de Maputo
Administração do Distrito Municipal KaMubukwana

      Av. de Moçambique Rua São Pedro nº 5314
Maputo – UGEA 17

6415

A DERROTA da França com a Suíça, nos oita-
vos-de-final do Europeu, gerou mal estar na 
bancada entre os familiares dos jogadores. 

Segundo a rádio RMC Sport, a mãe de 
Adrien Rabiot, Veronique, envolveu-se numa 
discussão com a família de Paul Pogba e de 
Kylian Mbappé depois do jogo.

A mãe do futebolista da Juventus come-
çou por recriminar a família de Pogba na se-

quência de uma bola perdida pelo médio, 
que originou o golo do empate dos suíços. 
Depois, Veronique não perdoou o penalte fa-
lhado por Mbappé e disse ao pai do avançado do 
PSG que o seu filho devia ser menos arrogante. 
Os vários familiares que tinham viajado até 
Bucareste para assistir à partida ficaram sur-
preendidos pela agressividade demonstrada 
por Veronique Rabiot.

Q
UANDO o Euro-2020 
começou, todos 
olharam para o Grupo 
“F” como o “grupo 
da morte”. Afinal de 

contas estavam ali os vence-
dores das últimas três grandes 
competições internacionais: 
Alemanha (vencedor do Mun-
dial-2014), Portugal (campeão 
europeu em título) e a França 
(vencedora do Mundial-2018). 
Chegou a temer-se que até um 
deles ficasse pelo caminho, 
mas as contas finais acabaram 
por permitir o apuramento de 
todos, com Portugal a passar 
como melhor terceiro. Che-
garam os três aos “oitavos”... 

JOACHIM Low despediu-se 
terça-feira da selecção ale-
mã. Após quinze anos a tra-
balhar na Federação do seu 
país, o treinador confessou 
que sente o coração aperta-
do, sobretudo por sair desta 
forma, após ser elimina-
do nos oitavos-de-final de 
uma competição, frente a 
um grande rival como é a 
Inglaterra.

“Ao longo destes 15 
anos muitas coisas boas nos 
aconteceram. Crescemos 
como equipa e pudemos 
formar uma selecção jo-
vem que venceu o Mundial. 
Existem laços muito fortes, 
mas também houve proble-
mas. O que vai ficar são to-
dos os momentos, todas as 
vitórias, todas as derrotas e 
todas as lições que aprendi 
com aqueles que me rodea-
ram”, começou por dizer.

“Agora, no presente, o 
que resta é a decepção, e não 
é algo que vai ser esquecido 

O FUTURO do astro argentino Lionel Messi 
é tema de conversa desde ontem. O con-
trato do jogador do Barcelona terminou 
precisamente ontem, último dia do mês de 
Junho, e tudo continua em aberto. 

Joan Laporta, presidente do clube ca-
talão, já deu a garantia de que a estrela da 
companhia vai continuar a brilhar no Camp 
Nou, acreditando firmemente que o con-
trato será renovado em breve.

A verdade é que até agora não houve 
acordo entre as duas partes e o jogador, 
de momento a participar na Copa Améri-
ca com a selecção “albiceleste”, está livre 
desde ontem para assinar a custo zero com 
qualquer clube de futebol.

Barcelona está assim em suspenso, e 
o jornal Sport até detalha os efeitos práticos
do fim da ligação contratual. 

A principal consequência, e mais óbvia, 

também, é a de que Messi está livre para in-
tegrar outro clube a partir de hoje.

Se Messi sofrer uma lesão na Copa 
América, por exemplo, a responsabilidade 
já não será do emblema catalão, pois o se-
guro expira com o contrato.

O Barcelona também estará impedido 
de usar a imagem de Messi para promover 
a nova camisa ou qualquer actividade da 
próxima temporada, bem como vender a 
camisola da temporada 2021/2022 com o 
nome do jogador.

Pode, contudo, continuar a usar a ima-
gem do jogador com a camisa de outras 
temporadas, tanto nas redes sociais como 
em acções de promoção. O clube pode 
também manter o nome e a imagem de 
Lionel Messi no “site” oficial, informação 
que será actualizada quando o plantel na 
nova época estiver fechado.

E aos “oitavos”... caíram 
todos os apurados 
do “grupo da morte”

Os embondeiros caíram com estrondo!

contro de loucos com a Suíça, 
foi a vez da França. E na ter-
ça-feira, em Londres, caiu a 
derradeira sobrevivente desse 
“grupo da morte”, com a Ale-
manha a perder ante a Ingla-
terra por 2-0 em Wembley. É 
o primeiro grupo a ficar sem
representantes... quem diria!
(Record).

EMBATES DOS 
“QUARTOS”

SEXTA-FEIRA (2 DE JU-
LHO)

Bélgica-Itália (21.00 horas), 
Munique 

Suíça-Espanha (18.00 ho-
ras), São Petersburgo

SÁBADO (3 DE JULHO)
República Checa-Dina-

marca (18.00 horas), Baku
Ucrânia-Inglaterra (21.00 

horas), Roma

DERROTA DA FRANÇA DÁ CONFUSÃO NA BANCADA

Mãe de Rabiot “atira-se” 
a familiares de Pobga e Mbappé

e por ali ficaram.
O primeiro a cair foi Por-

tugal, ao perder com a Bélgi-
ca. Um dia depois, num en-

JOACHIM LOW E O ADEUS À SELECÇÃO ALEMÃ

É uma decepção, preciso de respirar
do mais cedo.

“Estamos eliminados, 
é uma decepção, mas com 
todas as dificuldades que 
tivemos, só posso dizer que 
aprendi muitas coisas. Não 
acho que me vá tornar um 
pensionista. Preciso de res-
pirar, sim, de um pouco de 
distância, é normal que eu 
não queira já um projecto 
novo, mas vou aproveitar 
o tempo. Vai haver novas
oportunidades e isso vai ser
bom para mim”.

Joacim Low deixa, de 
resto, todas as possibilida-
des em aberto para o futu-
ro, mas diz que nesta altura 
o mais provável é que opte
por parar e descansar.

“Ainda não tomei uma 
decisão, vou fazê-lo nos 
próximos dias, mas talvez, 
passados 15 anos, me faça 
bem dar um passo atrás. Vai 
ajudar-me a melhorar, mas 
o futuro dirá. Logo vere-
mos”.

rapidamente. Quero agra-
decer a todos que passaram 
pela selecção ao longo des-
tes quinze anos”.

Recorde-se que, depois 
de vencer o Mundial-2014 
e de chegar às meias-finais 

do Euro-2016, a Alemanha 
somou decepções no Mun-
dial-2018 (não passou da 
fase de grupos) e no Euro-
2020 (afastado nos oitavos-
-de-final). Por isso Joachim
Low diz que já devia ter saí-

Messi é jogador livre

Acesse https://t.me/Novojornal
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CONSELHO MUNICIPAL
ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO MUNICIPAL KANYAKA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSOS
De acordo com alínea d) do n.º 2 do artigo 33 conjugado com o n.º 2 do artigo 63, ambos 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 adjudicação do objecto dos concursos abaixo indicados, suportado pelo Orçamento Municipal, nos termos do n.º 2, 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 que os concursos 
abaixo foram adjudicados de acordo com o seguinte:

N.° do concurso Objecto de Concurso Empresa Valor de Adjudicação
0003/CMM/ADMKY/UGEA/S/21 Fornecimento de material de consumo informático LA & S, SERVICES, LDA 196.560,00MT

0004/CMM/ADMKY/UGEA/S/21 Fornecimento de material de consumo para escritório LA & S, SERVICES, LDA 149.619,60MT

0009/CMM/ADMKY/UGEA/S/21 Aluguer de barco de passageiros de KaNyaka ao continente e vice-versa ER SOCIEDADE, HOTELARIA E TURISMO 150.000,00MT

0001/CMM/ADMKY/UGEA/G/21 Fornecimento de géneros alimentícios LEYA NKANHE COMERCIAL 155.740,00MT

0002/CMM/ADMKY/UGEA/G/21 Fornecimento de material de limpeza e higiene LEYA NKANHE COMERCIAL 128.440,00MT

0011/CMM/ADMKY/UGEA/G/21 Fornecimento de material de dísticos e camisetes MALAMBE DESIGN, LDA 77.4545,00MT

Maputo, aos 30 de Junho de 2021

Autoridade Competente

(Ilegível)

Administração do Distrito Municipal KaNyaka, Bairro Ribjwene, Q n.º 1, Telefone: +258 (82) 30000969
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COMEÇOU, na manhã de on-
tem, a imunização dos agen-
tes desportivos com a segunda 
dose da vacina contra a Co-
vid-19.

Espera-se que a adminis-
tração da segunda dose, que 
se prolonga até o próximo dia 
10 do corrente mês, assegure 
a imunização dos desportistas 
com vista à continuidade de 
competições ou de treinos.

A vacinação tem lugar em 
todas as províncias do país e 
abrange, numa primeira fase, 
atletas de alta competição. 

Lembre-se que a decisão 
de incluir os desportistas no 
grupo das pessoas prioritárias a 
tomar a vacina foi tomada em 
finais de Abril pelo Governo e a 
primeira dose foi administrada 
entre 4 e 14 de Maio passado.

TORNEIO COSAFA

“Mambas” procuram 
automatismos

O 
PRIMEIRO ensaio dos 
“Mambas” realizado 
ontem, contra a Liga 
Desportiva de Ma-
puto, no contexto da 

preparação do torneio COSA-
FA, foi marcado pela intensi-
dade e busca de automatismos 
entre os atletas, o que nem 
sempre foi conseguido, bas-
tando assinalar que a partida 
terminou com uma vitória por 
2-0 do conjunto orientado por 

Dário Monteiro.
Mais do que o desfecho 

final do ensaio, Horácio Gon-
çalves terá saído satisfeito com 
o empenho dos jogadores e a
intensidade que emprestaram
a cada jogada disputada, tendo 
para isso também contribuí-
do a astúcia da formação da
Liga. Os golos “muçulmanos”
foram marcados todos na pri-
meira parte, por Eládio e Nazir. 
A selecção olímpica desperdi-

çou uma grande penalidade na 
etapa decisiva, através de Dil-
son, curiosamente avançado 
da Liga.

Dos jogadores convocados, 
não esteve presente na sessão 
o defesa Fidel, da Associação
Black Bulls, devido à lesão.
Apenas o guarda-redes Er-
nani não foi utilizado. Ainda
ontem, foi administrada aos
atletas a vacina contra a Co-
vid-19, sendo em alguns casos 

a segunda dose.
Os “Mambas” estão em 

estágio na Casa Militar e pre-
param a sua participação no 
torneio regional da COSAFA a 
ter lugar na cidade de Port Eli-
zabeth, África do Sul, de 7 a 18 
de Julho corrente. 

Depois das sessões de trei-
nos previstas para Maputo, a 
equipa moçambicana deverá 
seguir no dia 4 de Julho próxi-
mo para a África do Sul, onde 
vai realizar o primeiro jogo 
no dia 8 de Julho. Moçambi-
que vai disputar o apuramen-
to às meias-finais no Grupo 
“C”, juntamente com Sene-
gal, Zimbabwe e Namíbia.

O primeiro jogo 
dos “Mambas” nesta edição do 
Torneio da COSAFA será no dia 
8 de Julho, às 12.00 horas, con-
tra o Zimbabwe. Na segunda 
jornada, Moçambique vai jo-
gar com o Senegal, a partir das 
17.00 horas do dia 11 de Julho 
e o terceiro e último encontro 
da fase de grupos está marcado 
para o dia 14 de Julho, contra a 
Namíbia.

Segundo o regulamento da 
prova, apuram-se às meias-
-finais os primeiros classifica-
dos de cada grupo e o segundo
melhor classificado de todos os 
grupos.

FÓIA NILTON

Transformar os sonhos 
em realidade

Vamos lutar, no futebol 
nada é fácil

“FOI a primeira participação minha neste grupo, 
não conseguimos uma vitória, mas acredito que 
a ideia era juntarmo-nos. Vamos melhorar. Com 
o grupo que temos, podem esperar resultados
positivos e a perspectiva é boa. Estamos a tra-
balhar arduamente para colocar mais sorriso nos 
moçambicanos. Vamos trabalhar porque nós,
moçambicanos, somos vencedores e a selecção
é um grupo de jovens que vai transformar os so-
nhos em realidade”.

“O PRIMEIRO jogo treino foi um pouco difícil para nós, porque al-
guns jogadores ainda estão cansados por causa dos jogos nos clubes 
e da viagem. O que ficou de bom é que já estamos a nos conhe-
cer melhor, há colegas novos que chegaram e estamos a assimilar 
as ideias do treinador. Esperamos que brevemente estejamos mais 
coesos para competir ao mais alto nível e representar o país da me-
lhor forma no COSAFA. Estamos num grupo difícil, mas no futebol 
quem quer conquistar algo não deve esperar facilidades. Queremos 
sair do grupo em primeiro lugar e conquistar o COSAFA, sabemos 
que não vai ser fácil e no futebol nada é fácil”.

 Os “Mambas” esperam fazer melhor que no Torneio Triangular

Iniciou administração 
da 2.ª dose a desportistas

O BARREIRISTA moçambica-
no Creve Machava, a residir e 
competir na Alemanha como 
bolseiro, foi convidado pela 
organização para participar 
na XXXII dos Jogos Olímpicos 
de Verão, a terem lugar em 
Tóquio, Japão, de 23 de Julho 
corrente a 8 de Agosto, con-
firmou ontem o presidente da 
Federação Moçambicana de 
Atletismo, Francisco Manhe-
che.

Depois de não ter conse-
guido a qualificação por mé-
rito, Creve viu o seu sonho 
olímpico tornar-se realidade 
fruto das suas performances, 
que o colocam como um po-
tencial barreirista nos próxi-
mos tempos, provando isso o 
facto de já ter feito 47.7 segun-
dos nos 400 metros.

Com este convite recebi-
do da organização do evento, 
Creve Machava salva o atletis-

JOGOS OLÍMPICOS

Creve repescado
mo moçambicano, visto que 
depois do falhanço de Kurt 
Couto – outro renomado bar-
reirista já em finais de carreira, 
com 36 anos – será o único re-
presentante do país na moda-
lidade, por sinal a rainha dos 
Jogos Olímpicos.

Cecília Cuambe, que tam-
bém faz 400 metros barreiras, 
sendo a melhor atleta da ac-
tualidade, esteve no leque das 
opções moçambicanas de re-
pescagem, mas a escassez de 
competições em 2020 e 2021 
contribuiu negativamente 
para que não se aferisse o seu 
nível de progressão na espe-
cialidade. 

Refira-se que a delegação 
moçambicana aos Jogos Olím-
picos, dominada por atletas 
do sexo feminino, será de 10 
atletas, nomeadamente Creve 
(atletismo), Joaquim Lobo (ca-
noagem), Rady Gramane e Al-
cinda Panguana (boxe), Deyse 
Nhaquile e a dupla Denise Par-
ruque/Maria Machava (vela), 
Kevin Loforte (judo) e, por fim, 
Domingas Munhemeze e Igor 
Mogne (natação). 

A delegação despede-se do 
secretário de Estado do Des-

porto, Carlos Gilberto Mendes, 
na tarde do dia 6 de Julho cor-
rente, havendo a frisar que o 
atleta Creve Machava será o úl-
timo a desembarcar em terras 
nipónicas, no dia 24, devendo 
fazer-se acompanhar do trei-
nador com quem vem traba-
lhando em Herzogenauchach, 
na Alemanha.

Acesse https://t.me/Novojornal
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A EMME recomenda: Não leve 
crianças no banco de frente... se o 
airbag dispara poderá ser-lhes fatal 

Rebeldes de Tigray 
rejeitam cessar-fogo  
OS combatentes rebeldes da região etíope de Tigray rejeitaram 
terça-feira o cessar-fogo unilateral decretado pelas forças gover-
namentais etíopes, prometendo expulsar estas para a capita do 
país, Addis-Abeba, bem como os seus aliados militares eritreus. 
“Nada nos deterá até libertarmos todos os metros quadrados da 
região de Tigray, que tem cerca de seis milhões de residentes”, 
disse o porta-voz dos combatentes, Getachew Reda, em entre-
vista à Associated Press (AP), quase oito meses depois do início 
dos conflitos naquela região etiope entre as forças de Tigray e os 
militares do governo federal. A declaração é uma rejeição limi-
nar e unilateral do cessar-fogo decretado na segunda-feira pelo 
governo federal, que o porta-voz rebelde  considerou ser uma 
“piada doentia”. As Forças de Defesa do Tigray (TDF, na sigla em 
língua inglesa) afirmam ter o controlo total da capital estadual, 
Mekele, depois da retirada do Exército federal e do anúncio pelo 
governo etíope na segunda-feira de um cessar-fogo unilateral.

Afiliada ao EI reivindica 
explosões na RDCongo
UMA organização terrorista filiada ao grupo Estado Islâmico rei-
vindicou terça-feira a responsabilidade por duas explosões no 
leste da República Democrática do Congo (RDCongo), incluindo 
o seu primeiro ataque suicida, aumentando o medo da amea-
ça extremista na região. As reivindicações surgiram dias depois
de um homem ugandês ter detonado os seus explosivos num
cruzamento movimentado na cidade oriental de Beni, onde as
forças de manutenção de paz das Nações Unidas e o Exército
congolês têm mantido uma forte presença nos últimos anos.
Na ocasião, as autoridades disseram que este integrava o grupo
rebelde das Forças Democráticas Aliadas (ADF, em inglês). No
entanto, apesar de este grupo ter prometido lealdade ao Estado
Islâmico, não houve validação independente de que estas duas
organizações estivessem a realizar um trabalho coordenado.

Líder separatista 
do Biafra detido 
O LÍDER separatista do Biafra, Nnamdi Kanu ,foi detido e levado 
de volta à Nigéria para ser julgado pelas acusações de terrorismo, 
após vários anos em fuga, anunciou o procurador-geral nigeria-
no. “O chefe do Ipob (sigla inglesa do Movimento Independen-
tista para os Povos Indígenas do Biafra) foi preso em 27 de Junho 
em colaboração com serviços de informações cuja nacionalida-
de não foi revelada”, afirmou o ministro da Justiça e procurador 
da Nigéria, Abubakar Malami, numa conferência de imprensa. 
Kanu será julgado sob 11 acusações, incluindo terrorismo, disse 
Malami. Kanu foi preso pela primeira vez em 2015, tendo sido 
acusado de traição, mas foi libertado sob caução - pagou 300 
milhões de nairas (46,1 milhões de meticais ao câmbio actual). 

Estados da ONU 
alcançam acordo  
OS Estados-membros da ONU alcançaram um acordo para o pró-
ximo orçamento das missões de paz da organização um dia antes 
de terminar o prazo, permitindo evitar que as operações sejam 
afectadas, segundo o porta-voz do secretário-geral, Stéphane 
Dujarric. Chamada dentro das Nações Unidas como uma “crise”, 
a falta de acordo que se verificou até terça-feira estava perto de 
causar um “shutdown” (encerramento imediato e temporário) 
de 12 missões de paz em todo o mundo, a partir de hoje, 1 de Ju-
lho. A falta de acordo deveu-se sobretudo, segundo fontes diplo-
máticas, a um impasse criado pela posição assumida pela China 
e a pedidos de última hora de vários países africanos para altera-
ções dos métodos de trabalho. Já em 2020, o orçamento para as 
operações de paz da ONU foi objecto de negociações complicadas 
e só foi aprovado uma semana antes do fim do prazo.

Luanda admite 
dificuldades em controlar 
lotação nos transportes  
O GOVERNO angolano reconheceu ontem que não tem sido fá-
cil controlar o excesso de lotação que se verifica diariamente nos 
transportes públicos, sobretudo em Luanda, visando travar a Co-
vid-19, admitindo estar-se diante de um grande desafio. Segun-
do o ministro dos Transportes angolano, Ricardo de Abreu, há um 
grande desafio ao nível dos transportes públicos, particularmente 
em Luanda, cuja taxa de ocupação limitada passou dos 50% para 
os actuais 75% e desde logo criou desafios aos operadores. O mi-
nistro respondia às inquietações apresentadas pelos partidos po-
líticos na oposição sobre o “excesso de lotação” nos transportes 
públicos em Luanda, contrariando as regras de biossegurança.

Onda de calor causa 
dezenas de mortes 
no Canadá  
DEZENAS de pessoas foram vítimas de morte súbita nos últimos 
dias na área de Vancouver, um pico de óbitos associado à onda 
de calor no Canadá, que registou na terça-feira um novo recorde 
de 49,5 graus. As autoridades contaram pelo menos 134 casos de 
morte súbita desde sexta-feira na região da metrópole da costa 
do Pacífico canadiano, que vive uma onda de calor histórica, tal 
como a zona ocidental dos Estados Unidos. Os serviços de saúde 
receberam 233 notificações de mortes na região entre sexta-feira 
e segunda-feira, contra uma média de cerca de 130 registada nor-
malmente para o mesmo período. O Canadá e os Estados Unidos 
estão a sentir recordes históricos de temperatura, uma onda de 
calor de intensidade extremamente rara, que já causou o encer-
ramento de escolas e de centros de vacinação contra a Covid-19.

A MISSÃO conjunta entre as Nações Unidas e a 
União Africana no Darfur (Unamid) anunciou 
terça-feira a conclusão do processo de retirada 
gradual do Sudão, que foi concluída na manhã 
de ontem, após 13 anos de mandato nesta região 
do país.

Numa conferência de imprensa, o secretá-
rio-geral da Unamid, Babacar Cisse, anunciou o 
encerramento e entrega às autoridades sudane-
sas de 14 centros da missão, apelidando o pro-
cesso como “complicado”, uma vez que muitas 
destas instalações estavam em locais remotos ou 
de difícil acesso.

O responsável disse que grande parte do 
material policial e militar já foi devolvido aos 
países que o atribuíram à missão.

Babacar Cisse recordou que ao longo dos 13 
anos da missão, a Unamid conseguiu devolver 
1.300 menores recrutados por grupos armados 
e contribuiu para a construção de muitas es-

quadras da Polícia e tribunais rurais, além de ter 
reintegrado mais de 11 mil antigos combatentes 
rebeldes. Numa declaração, citada também pela 
Efe, a missão da ONU disse que irá manter uma 
unidade policial de 363 pessoas durante um 
ano, a partir de hoje, para proteger o pessoal, 
instalações e bens das Nações Unidas na base Al 
Fasher, uma conflituosa zona no Darfur.

O fim da missão de paz foi exigido por Car-
tum, com apoio da Rússia, China e membros 
africanos do Conselho de Segurança, mas a data 
foi considerada prematura pelos membros oci-
dentais deste organismo da ONU, que exigiram 
um processo gradual e cauteloso em nome da 
protecção de civis.

De acordo com as Nações Unidas, o conflito 
em Darfur causou mais de 300 mil mortos desde 
2003 e obrigou cerca de 2,5 milhões a abando-
narem as suas casas.

O conflito teve início em 2003.  -(LUSA)

V
ÁRIAS pessoas morre-
ram e dezenas ficaram 
feridas em novos con-
frontos entre a Polícia e 
manifestantes no reino 

de Eswatini, informaram on-
tem activistas pró-democracia.

“Oito manifestantes foram 
mortos a tiro em Manzini, a cer-
ca de 40 quilómetros da capital, 
Mbabane”, disse o porta-voz da 
Rede de Solidariedade da Swa-
zilânia, Lukcy Lukhele, citado 
pela Agência France-Presse, 
acrescentando que 28 manifes-
tantes foram atingidos por tiros.

O secretário-geral da Fren-
te Democrática Unida da Swa-
zilândia, Wandile Dludlu, que 
acusou o rei Mswati III de, na 
segunda-feira, ter “libertado 

soldados e polícias armados 
sobre civis desarmados”, disse 
que 18 pessoas foram baleadas.

Nenhum destes números foi 
confirmado pela Polícia.

Os protestos são raros em 
Eswatini, pequeno Estado na 
fronteira entre Moçambique e 
África do Sul, que até há poucos 
anos tinha o nome de Swazi-
lândia. Os partidos políticos es-
tão proibidos, mas nas últimas 
semanas irromperam protestos 
violentos em partes do territó-
rio contra aquela que é a última 
monarquia absoluta de África.

O governo anunciou, na 
terça-feira, a imposição de um 
recolher obrigatório e o encer-
ramento das escolas, invocando 
o combate à pandemia de Co-

A RÚSSIA acusa o Ocidente de 
impor regras a seu bel-prazer, 
“onde nenhuma voz dissiden-
te pode ser ouvida”, querendo 
forçar Moscovo e Beijing a obe-
decer às suas exigências.

Num artigo publicado na 
segunda-feira na revista Rússia 
nos Assuntos Internacionais, o 
ministro dos Negócios Estran-
geiros russo, Serguei Lavrov, 
lançou um duro ataque à es-
tratégia dos países ocidentais, 
liderados pelo Governo norte-
-americano do Presidente Joe
Biden, por tentar impor um
conjunto de regras “ditas de-
mocráticas”, sem ter em conta
os interesses de quem tem di-
ferentes perspectivas sobre a
ordem global.

Lavrov criticou as recentes 
cimeiras dos EUA com a NATO, 
no G7 e com a União Europeia, 
dizendo que se tratou de uma 
encenação para deixar “uma 
mensagem clara” de que o Oci-
dente “está unido como nunca 

e fará o que acredita estar cer-
to nos assuntos internacionais, 
forçando os outros, especial-
mente a Rússia e a China, a se-
guir o seu caminho”.

Lavrov lembrou que, na 
língua russa, as palavras “lei” e 
“regra” têm a mesma raiz eti-
mológica, mas que em inglês, 
“law” (lei) e “rule” (regra) têm 
raízes diferentes, com a palavra 
“rule” a estar associada a “ru-
ler” (o que governa).

“Veem a diferença? ‘Re-
gra’ não tem a ver com a lei, no 
sentido de leis comummente 
aceites, mas sobre as decisões 
tomadas por quem governa”, 
escreveu Lavrov, dizendo que 
esta diferença linguística se re-
flecte no sentimento político em 
que o Ocidente procura impor 
as suas regras como se fossem 
baseadas em leis universalmen-
te aceites. Para Lavrov, nem a 
NATO, nem a União Europeia 
querem divergir da sua políti-
ca de “subjugar outras regiões 

do planeta, proclamando uma 
missão messiânica global”, que 
essencialmente quer contribuir 
para a “hegemonia dos EUA na 
região do Índico e do Pacífico, 
claramente para travar a China”.
Assim, o ministro dos Negó-
cios Estrangeiros russo defende 
que, no que diz respeito ao seu 
país, “está na altura d que todos 
compreendam que foi desenha-
da uma linha que não pode ser 
ultrapassada para quem quiser 
jogar” com o Kremlin.

E o chefe da diplomacia rus-
sa deixa um conselho para quem 
quiser aprender a lidar com o 
Kremlin nos próximos anos.

“Quanto à questão de como 
proceder no cenário interna-
cional, que não fiquem dúvidas 
de que os líderes sempre terão 
um papel importante, mas eles 
devem reafirmar a sua autori-
dade, oferecer novas ideias e 
liderar por convicção, não por 
ultimatos”, recomenda Lavrov. 
- (LUSA)

O PARTIDO Comunista Chinês comemora hoje, 
1 de Julho, o seu centenário, uma efeméride que 
servirá, não apenas para glorificar o passado, mas 
também para consolidar o seu futuro e o do se-
cretário-geral e Presidente, Xi Jinping.

Na preparação para o aniversário, Xi e o Par-
tido exortaram os seus membros e a nação a lem-
brarem os primeiros dias de luta, nas colinas da 
região interior de Yan’an, onde Mao Tse-tung 
se estabeleceu como líder do Partido Comunista 
nos anos 1930.

As celebrações desta semana concentram-se 
em duas épocas distintas - as primeiras lutas e as 
conquistas recentes - omitindo quase três déca-
das de governação de Mao, dos anos 1950 a 1970, 
quando políticas sociais e económicas desastro-
sas deixaram milhões de mortos e o país à beira 
do colapso.

O PCCh há muito invoca a sua história para 
justificar o direito de governar, disse Joseph 
Fewsmith, professor de política chinesa na Uni-
versidade de Boston, citado pela AP.

Reforçar a sua legitimidade é fundamental, já 
que o Partido Comunista governou a China sozi-
nho por mais de 70 anos, ultrapassando o colapso 
da União Soviética e através da adopção inespe-
rada de reformas económicas que construíram 
uma potência económica, embora milhões con-

tinuem na pobreza.
A riqueza recém-descoberta da China deu ao 

Partido os meios para construir uma rede ferro-
viária de alta velocidade e outras infra-estrutu-
ras, para modernizar o país, e projectar influência 
no exterior, com um forte exército e um ambi-
cioso programa espacial.

A China ainda é um país de médio rendimen-
to, mas a sua dimensão torna-a a segunda maior 
economia do mundo, colocando-a em trajectó-
ria para rivalizar com os Estados Unidos como 
superpotência.

Embora seja difícil avaliar o apoio público 
ao Partido, ele provavelmente foi impulsiona-
do pelo menos em alguns sectores pelo sucesso 
relativo da China em controlar a pandemia da 
Covid-19 e por ter resistido às críticas dos EUA e 
outros países ocidentais.

“Nunca estivemos tão confiantes sobre o 
nosso futuro”, disse a porta-voz do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros, Hua Chunying, aos 
jornalistas.

O Partido insiste que não tem intenções de 
exportar o seu modelo para outros países, mas se 
a China continuar a crescer, pode muito bem de-
safiar o modelo democrático ocidental que ven-
ceu a Guerra Fria e dominou a era pós Segunda 
Guerra Mundial. -(LUSA)

O DIRECTOR do Progra-
ma Mundial de Alimentação 
(PMA) teme uma “fome sem 
precedentes de proporções bí-
blicas” em dezenas de países 
devido à escassez de alimentos

Para David Beasley, que 
falava num evento do G20 rea-
lizado em Brindisi, no sul da 
Itália, é necessário que os lí-
deres mundiais repassem mais 
recursos para os países mais 
afectados, como aconteceu no 
ano passado por conta da pan-
demia do novo coronavírus.

“Achávamos que no ano 
passado superaríamos a pan-
demia do novo coronavírus, 
em vez disso, ela permanece 
com as variantes devastan-
do especialmente as nações 
de baixa renda e os países em 

desenvolvimento que foram 
catastroficamente atingidos 
por essa tempestade perfeita”, 
alertou.

O PMA, que recebeu o Pré-
mio Nobel da Paz no ano pas-
sado pelo seu trabalho contra 
a fome no mundo, solicita 6 
mil milhões de dolares (379,6 
mil milhoes de meticais) para 
ajudar 41 milhões de pessoas à 
beira da fome em 43 países.

As condições pioraram na 
Etiópia, Madagascar, Sudão do 
Sul e Iêmen, enquanto a Nigé-
ria e Burkina Faso são motivo 
de especial preocupação, aler-
tou.

“Não são apenas números, 
não são apenas estatísticas, são 
pessoas reais com nomes e so-
brenomes, vidas reais, frágeis e 

literalmente à beira da fome”, 
disse Beasley em conferência 
de imprensa conjunta com o 
ministro italiano das Relações 
Exteriores, Luigi Di Maio.

“Se não atendermos às suas 
necessidades, durante os pró-
ximos seis a nove meses pode 
haver uma fome sem prece-
dentes, de proporções bíblicas, 
seguida de desestabilização em 
muitas nações e migrações em 
massa”, reiterou.

“A solução mais simples é 
dar mais apoio”, disse.

As agências internacionais 
de ajuda estimam que a es-
cassez de alimentos devido a 
conflitos, mudanças climáticas 
e crises económicas foi exa-
cerbada pela crise gerada pela 
pandemia da Covod-19.

PROTESTOS EM ESWATINI

Activistas apontam vários 
mortos e dezenas de feridos 

Protestos continuam em Eswatini

vid-19.
Segundo Dludlu, as duas 

principais cidades do país – 
Manzini e Mbabane –, estão 
sob controlo militar, estando o 
acesso à Internet também limi-
tado.

O primeiro-ministro in-
terino, Temba Masuku, que 
substituiu Ambrose Dlamini 
falecido em Deembro devido à 
Covid-19, pediu calma, con-
tenção e paz, tendo prometido 
que o executivo iria actualizar 
a nação sobre as intervenções 
face à situação actual.

Masuku negou também os 
rumores de que o rei Mswati III 
tenha fugido, apontando que o 
Chefe de Estado está no país e 
continua a governar. (LUSA)

UA e ONU encerram 
missão de 13 anos 
no Darfur 

PMA teme crise 
alimentar severa 
em muitos países

Rússia acusa 
Ocidente de impor 
regras e eliminar 
“vozes dissidentes”

PCCh tenta consolidar 
o seu futuro quando
celebra cem anos
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