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O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, efec-
tua hoje uma visita de trabalho à província de 
Inhambane. O Chefe do Estado escalará o distri-
to de Mabote, onde dirigirá, no Parque Nacional 
do Zinave, a cerimónia das celebrações do 20.º 
aniversário da Declaração da Área de Conserva-
ção Transfronteiriça do Grande Limpopo (ACT-
FGL). Em seguida, deslocar-se-á ao distrito de 
Inhassoro para inauguração da linha de energia 
eléctrica Chibabava-Vilankulo e a Subestação 
de Temane. 

INICIA, dentro de dois meses, a montagem de cinco 
estações meteorológicas automáticas na província de 
Sofala, num investimento de cerca de dez milhões de 
meticais. Segundo o delegado provincial do Instituto 
Nacional de Meteorologia (INAM), Achado Paiva, os 
equipamentos serão instalados nos distritos de Chiba-
bava, Búzi, Muanza, Chemba e Marromeu, no âmbito 
da iniciativa presidencial “Um Distrito, uma Estação 
Climatológica”. Paiva disse que está prevista a cons-
trução de mais estações meteorológicas nos distritos 
de Machanga, Nhamatanda e Marínguè.

A ELECTRICIDADE de Moçambique (EDM) lança hoje, no município 
da Matola, província de Maputo, a campanha de consciencialização 
das comunidades, no âmbito do combate ao roubo e vandalização de 
equipamentos eléctricos. Segundo uma nota recebida na Redacção, 
o evento será dirigido pelo director da Área de Serviço ao Cliente de
Infulene, que se fará acompanhar por técnicos do Departamento de
Prevenção e Combate ao Roubo e Vandalização de Infra-Estruturas
Eléctricas, assessor jurídico da Direcção de Protecção de Receita e
Controlo de Perdas, secretários dos bairros e representantes das au-
toridades policiais.

Nyusi trabalha  
em Inhambane

Projectadas cinco
estações meteorológicas

EDM sensibiliza 
contra roubo de energia

Cidade de Maputo
ganha silo automóvel

Mazula lança crítica 
a universidades

Reforçado combate
à corrupção na emissão 
de vistos

A SEMANA foi marcada pela vigorosa exigência do Presi-
dente da República às autoridades do Serviço Nacional de 
Migração (SENAMI) com vista a pautarem pelo profissio-
nalismo no rastreio dos cidadãos que entram no país, acto 
crucial para evitar a penetração, em território nacional, de 
pessoas indesejadas, ligadas à rede internacional do crime.

Para nós, este recado revela a indignação do mais alto 
magistrado da nação pela dimensão da porosidade das fron-
teiras nacionais terrestres, aéreas e marítimas e suas con-
sequências para a segurança, soberania e desenvolvimento 
do país.

Na verdade, os problemas de corrupção nas nossas fron-
teiras não são novos, têm barba rija, mas desta vez quere-
mos acreditar que esta é uma oportunidade para a liderança 
do SENAMI operar as mudanças necessárias a fim de recu-
perar a beliscada imagem da instituição e contribuir na er-
radicação do fenómeno da migração ilegal.

E o trabalho parece-nos facilitado, pois conta com o en-
corajamento, ou seja, a licença do Comandante-Chefe para 
a purificação das fileiras, que acolhem pessoas infiltradas ou 
viciadas ao longo do tempo.

Não estamos a dizer que todos os funcionários destes 
serviços sejam corruptos, mas sim que existe um grupo de 
compatriotas espalhados um pouco por todo o país que se 
preocupam apenas com o seu umbigo em detrimento da se-
gurança colectiva e colocando o país vulnerável, ao permitir 
que pessoas ilegais tenham acesso ao território nacional.

Afirmamos isto recordados de alguns casos que de-
veriam servir de exemplo para que os colaboradores desta 
instituição envolvidos nestes esquemas ponham mão na 
consciência. 

Com efeito, recentemente, cinco funcionários do SE-
NAMI, em Sofala, foram detidos, suspeitos de facilitar o 
tráfico de drogas, cuja venda serviria como fonte de finan-
ciamento para o terrorismo que grassa nalguns distritos da 
província de Cabo Delgado. Em 2017, uma funcionária dos 
Serviços de Migração, afecta ao posto de travessia no distrito 
de Palma, em Cabo Delgado, foi suspensa das suas funções 
por ter recebido um valor de 10 mil meticais e permitido a 
entrada ilegal de 19 cidadãos que nunca chegaram a decla-
rar os reais propósitos da sua vinda ao país, acreditando-se 
que tenham ido se juntar aos grupos terroristas. No ano se-
guinte, foi descoberto um grupo de funcionários nas nossas 
fronteiras que se dedicavam à emissão de vistos falsos em 
passaportes que lhes chegavam às mãos, através de sindica-
tos do crime organizado, estabelecidos tanto em território 
nacional, como de fora dele, mesmo em países onde Mo-
çambique possui representação diplomática, o que, por si 
só, deveria ter constituído motivo de suspeita por parte da-
queles a quem foi confiada a missão de serem os primeiros 
guardiões da integridade da nação. 

Como se pode depreender, no lugar de zelar pela se-
gurança do país, estes compatriotas, a troco de valores 
monetários, dificultam ainda mais as acções de prevenção 
e combate ao fenómeno de imigração ilegal, ao colocar as 
fronteiras nacionais vulneráveis e Moçambique a mercê de 
criminosos que promovem desordem, nalguns casos para 
pilhar recursos a seu bel-prazer e sem incómodo das auto-
ridades. 

Todos estes exemplos revelam que a purificação de fi-
leiras deve começar sem demoras. É uma questão urgente. 
No entanto, não será suficiente identificá-los e colocá-los 
fora da instituição, mas também responsabilizá-los crimi-
nalmente.

Queremos recuperar a afirmação do mais alto magistra-
do da nação quando diz que é preciso reestruturar e reforçar 
a área do controlo e disciplina, com vista a identificar e neu-
tralizar os focos internos de facilitação de migração ilegal, 
falsificação de documentos e corrupção.

Entretanto, é também nosso entendimento que as ac-
ções a serem levadas a cabo no âmbito das reformas neces-
sárias, devem ser acompanhadas de uma modernização na 
prestação de serviços do próprio Serviço Nacional de Migra-
ção, pois um atendimento mais humanizado, organizado e 
célere é de primordial importância para atrair investidores, 
sobretudo estrangeiros, cujos recursos são necessários para 
impulsionar a economia nacional, bem como tornar Mo-
çambique num mercado turístico competitivo a nível re-
gional, continental e mundial.

M
AIS de 35 mil pes-
soas passam a con-
sumir água potável 
nas cidades da Beira 
e Dondo, em Sofala, 

mercê da inauguração ontem, 
pelo Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Nyusi, da estação de 
bombagem deste recurso, na 
localidade de Mutua.

O projecto, financiado 
pelo Governo de Moçam-
bique e o Banco Mundial, 
no valor de 7.5 milhões de 
dólares norte-americanos, 
incluiu ainda a expansão da 
rede em 97.6 quilómetros, 
captando diariamente 90 
mil metros cúbicos.

O Fundo de Investimen-
to e Património do Abaste-
cimento de Água (FIPAG) 
aumenta assim, o número 
de beneficiários, de 471 mil 
para 506 mil consumido-
res e incrementa de 65 mil 
ligações domiciliares para 
72 mil, fixando-se a taxa de 
cobertura da rede em 58 por 
cento nas duas cidades.

Entre os novos consu-
midores, constam morado-
res dos bairros periféricos 
de Inhamízua, Matadouro, 
Manga-Mungassa e Ndun-
da, na cidade da Beira, e Ka-

PR INAUGURA ESTAÇÃO DE MUTUA

PR premindo o botão que simboliza o arranque da Estação de Bombagem de Água de Mutua

nhandula, Nhamayábwè e 
Samora Machel, no Dondo.

O Chefe do Estado con-
siderou que este feito re-

sulta do esforço do Governo 
na busca de soluções para 
a melhoria da qualidade de 
vida e bem-estar da po-

pulação, assumindo-se a 
provisão de água segura e 
permanente como condição 
essencial para alavancar as 

actividades sócio-econó-
micas e o consequente de-
senvolvimento do país.

“O acesso à água po-

tável significa melhoria de 
saúde da população, bom 
rendimento escolar para as 
crianças e desenvolvimento 
de uma forma geral”, disse 
Nyusi.

Lembrou que a Estação 
de Bombagem de Mutua é 
das infra-estruturas vitais 
seriamente danificadas pelo 
ciclone tropical Idai, que 
fustigou em Março as cida-
des da Beira e Dondo, em 
Março de 2019.

Por isso, manifestou-se 
satisfeito com a entrada em 
funcionamento do sistema 
de abastecimento de água, 
pois vai contribuir substan-
cialmente para o alcance do 
Programa Quinquenal e dos 
Objectivos de Desenvolvi-
mento Sustentável, concre-
tamente no que diz respeito 
à expansão e acesso à água 
potável.

Ainda ontem, o Presi-
dente da República inaugu-
rou, na cidade do Dondo, o 
novo edifício do Conselho 
Municipal, a loja do FIPAG e 
o campo de futebol.

Já na Beira, o PR inau-
gurou o Hospital Privado na 
zona de Estoril, e reuniu-se 
ainda com o sector privado.

Moçambique quer explorar
mercado do algodão orgânico
MOÇAMBIQUE está pronto para 
transitar da produção do algodão 
convencional à  orgânica, num 
esforço destinado a diversificar o 
mercado do produto e responder 
à dinâmica actual, que procura 
cada vez mais alternativas sus-
tentáveis.

A garantia foi dada ontem, 
em Maputo, pela directora do 
Instituto do Algodão e Oleagi-
nosas de Moçambique, Yolanda 
Gonçalves, no Fórum do Algodão 
da África Austral e Oriental, que 
juntou representantes de gover-
nos, produtores e outros inter-
venientes.  

Yolanda Gonçalves explicou 
que o fórum acontece num mo-
mento em que o instituto está 
consolidar a sua nova estrutura, 
que antes tinha competência so-
bre a cadeia de valor do algodão 
e outras fibras têxteis, mas que 
hoje expandiu a sua competên-
cia para dinamizar o valor das 
oleaginosas.

“A nossa expectativa é que 
esta sessão possa contribuir para 
que o continente africano, com o 

contributo específico das regiões 
austral e oriental, possa traçar 
um roteiro que responda aos de-
safios da cadeia de valor do algo-
dão”, disse.

Por seu turno, o inspector-
-geral do Ministério da Agricul-
tura e Desenvolvimento Rural
(MADER), Rui Mapatse, disse
que o mundo está a dar passos
para uma agricultura orientada
para produção sustentável e vi-
rada à conservação dos recursos
naturais e Moçambique não está
alheio a esta tendência actual. 

“A agenda do algodão orgâ-
nico em Moçambique é emer-
gente e está enquadrada na po-
lítica de desenvolvimento do 
sector agrário e na política de 
integração do sector familiar em 
cadeias de valor produtivas”, ex-
plicou. 

Segundo Gonçalves, uma 
das expectativas do evento, que 
hoje termina é trocar experiên-
cias e identificar respostas sobre 
os passos que as regiões da África 
Austral e Oriental deverão se-
guir para introduzir e massificar 

a produção do algodão orgânico 
e poderem aproveitar as oportu-
nidades que este mercado emer-
gente oferece ao chamado “ouro 
branco”.

Acrescentou que a produção 
de algodão orgânico pelos pro-
dutores do sector familiar cons-
titui uma oportunidade para o 
aumento da renda das famílias 
rurais e para melhoria da quali-
dade de vida. 

“Estamos cientes que esta 
transição ou a exploração deste 
mercado do algodão orgânico 
tem desafios relativos à tecno-
logia adequada, pesquisa das 
melhores práticas, pacotes tec-
nológicos, assistência técnica aos 
produtores, mudanças culturais 
e acesso a financiamento, o que 
irá requerer empenho e compro-
metimento individual de cada 
país e esforço de todos como 
membros do fórum”, frisou.

A XV Sessão do Fórum do Al-
godão da África Austral e Orien-
tal (SEACF)  realiza-se sob o lema 
“Perspectivas para o Algodão 
Orgânico em África”.

APONTA RELATÓRIO DA OAM

Melhora protecção 
dos Direitos Humanos
O AMBIENTE de protecção dos Direi-
tos Humanos no país registou melho-
rias nos últimos dois anos, apesar das 
dificuldades impostas por diversos 
factores adversos que assolam o país, 
como o terrorismo, os ciclones e a 
pandemia da Covid-19.

Esta é uma das conclusões do V Re-
latório da Ordem dos Advogados de 
Moçambique (OAM) sobre a situação 
dos Direitos Humanos no país no pe-
ríodo entre 2020 - 2021, que foi lança-
do ontem em Maputo. 

O documento indica que os ciclo-
nes no Centro e Norte do país e um 
pouco no Sul, aliados ao surto da Co-
vid-19, colocaram pressão nos esfor-
ços para garantir a protecção e gozo 
dos direitos humanos..

Refere que nas regiões centro e 
norte a situação agravou-se devido ao 
terrorismo, que causou a deslocação 

da população e gerou espaço para a 
violação dos Direitos Humanos.

Apesar dos desafios, segundo o re-
latório, o país continuou a alargar o 
quadro normativo de protecção dos 
Direitos Humanos, num contexto em 
que o foco era resolver a questão da 
pandemia e os efeitos dos desastres 
naturais.

O relatório avaliou, entre outras 
questões, o ambiente político e de 
governação; gestão da crise de saúde 
pública decorrente da pandemia; a si-
tuação da superlotação dos estabeleci-
mentos penitenciários e a questão das 
prisões preventivas.

O Bastonário da OAM, Duarte Ca-
simiro, afirmou que apesar das difi-
culdades, a situação da protecção dos 
Direitos Humanos está a melhorar no 
país, mas com dificuldades decorren-
tes das situações arroladas.
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DICAS SOBRE SAÚDE

PRIMEIRO PLANO2

DISCUTINDO LEIS
DIDIER MALUNGA

O QUIABO é um alimento com uma colo-
ração verde; possui formato cilíndrico com 
superfície lisa ou rugosa. O sabor é bastante 
suave, levemente adocicado e combina bem 
com outros ingredientes mais picantes. 

Esse legume é fonte de fibras, Vitamina A, 
C, B6, cálcio, ferro, magnésio, fósforo, sódio e 
potássio. Veja detalhes dos benefícios. 

1. PREVINE PROBLEMAS CARDÍACOS
O quiabo é fonte de fibras e elas desem-

penham um papel importante no controle 
do colesterol e triglicérides, que são fatores 
de risco para os problemas cardíacos. Além 
de reduzirem a absorção desses lipídeos, as 
fibras presentes no quiabo também formam 
um gel que se liga aos ácidos biliares no intes-
tino e aumentam a excreção nas fezes, dimi-
nuindo sua reabsorção pelo organismo.

2. AJUDA NO CONTROLO DA GLICEMIA 
Mais uma vez, as fibras do quiabo propor-

cionam benefícios ao organismo, pois con-
tribuem para o controlo do açúcar no sangue. 
Sabe-se que uma alimentação rica em fibras 
ajuda a diminuir a absorção de glicose no in-
testino, o que é uma estratégia complemen-
tar no tratamento de pessoas com diabetes.

3. FAZ BEM PARA O INTESTINO 
Em 100 gramas de quiabo há 2,5 gramas 

de fibras. Recomenda-se o consumo de 25 
gramas de fibras por dia para adultos. Portan-
to, ingerir o alimento juntamente com outros 
legumes, verduras, cereais e frutas com fibras 
melhora o funcionamento do intestino e pre-
vine a constipação.

4. MELHORA A SAÚDE ÓSSEA 
Consumir o quiabo ajuda a fortalecer os 

ossos e prevenir fraturas porque ele é fon-
te de Vitamina K. Além disso, esse alimento 
contém minerais como cálcio, ferro, fósforo 
e cobre que são importantes para a formação 
óssea e dos dentes.

5. FAZ BEM PARA O CÉREBRO 
Por ser um alimento com ácidos , vitami-

nas do complexo B, magnésio, zinco, além de 
ser um alimento antioxidante, o quiabo tam-
bém auxilia na memória e no aprendizado. 
Sabe-se que pode ajudar na redução de an-
siedade, sintomas de depressão e na resposta 
inflamatória cerebral.

6. AUMENTA A SACIEDADE 
O quiabo é rico em fibras, o que aumenta 

a sensação de saciedade e faz com que a fome 
demore mais tempo para chegar. Por isso, o 
consumo desse vegetal contribui com a ma-
nutenção do peso, pois também é pouco ca-
lórico.

7. FORTALECE A IMUNIDADE 
Possuir Vitamina C contribui com o forta-

lecimento do sistema imunológico, uma vez 
que estimula a produção das células de defesa 
do corpo. Dessa forma, o organismo fica mais 
preparado para combater as infecções. 

8. MELHORA A VISÃO 
O quiabo contém Vitamina A e por isso faz 

bem para a visão, previne problemas ocula-
res e protege a córnea. A falta dessa vitamina 
causa alterações oculares e doenças como a 
degeneração macular e, em casos extremos, 
a perda da visão.

9. É INDICADO PARA GESTANTES 
O quiabo contém ácido fólico que é um 

nutriente importante para as mulheres grá-
vidas. Isso porque ele diminui o risco de um 
defeito no tubo neural, que afecta o cérebro e 
a coluna do bebé em desenvolvimento. 

Fonte: https://www.uol.com.br/vivabem/
noticias/redacao/2020/03/27/quiabo-contri-
bui-com-a-saude-do-coracao-veja-9-benefi-
cios-desse-vegetal.

Ivone Zilhão defende a denúncia de todas as formas de violência

EPISÓDIO Social: eclodiu um conflito familiar 
por conta da distribuição da herança. No por-
menor da narrativa, após a morte do pai, no-
tou-se que dois imóveis foram vendidos a um 
dos filhos de um conjunto de três herdeiros. 
A venda, embora, pendente de formalização, 
tem um contrato-promessa já cumprido na 
íntegra, faltando apenas a concretização por 
meio de uma procuração deixada pelo pai a 
favor do referido filho beneficiado.

O património restante e disponível redu-
z-se a uma dependência num terreno loca-
lizado em zona suburbana. O falecido esteve 
no estado de viúvo e o ponto a discutir orienta 
para perceber até que medida a venda de pai 
a um filho prejudica os direitos dos demais 
filhos, dentro da responsabilidade parental e 
dignidade humana (?)

DISCUTINDO
O Código Civil é chamado como subsidiá-

rio para uma análise dos aspectos sucessórios 
patentes no caso, dentro de um exercício a 
contemplar, ainda, o sentido dos deveres fa-
miliares cobertos pela Lei da Família.

As relações familiares baseiam-se na ma-
triz de solidariedade e assistência mútua en-
tre os membros de um certo núcleo familiar. 
Come feito, do artigo 5 da Lei da Família se 
descortina como um dos deveres da família, 
velar para que sejam respeitados os direitos e 
os legítimos interesses de todos e de cada um 
dos seus membros.

Num outro plano, da Lei das Sucessões ex-
traem-se regras sobre a distribuição da heran-
ça entre filhos, sendo por cabeça e em partes 
iguais, dividindo-se em tantas partes quantos 
forem os herdeiros(artigo124).

A aquisição onerosa do património do pai, 
feita por um dos filhos, se coloca como um 

acto de antecipação na obtenção da herança, 
esvaziando-se o espírito de igualdade dos fi-
lhos no acesso à herança.Uma venda de pai a 
filho gera um desconforto no seio familiar e 
denota atitudes discriminatórias e até certo 
ponto, simulação de negócio para, no fundo, 
beneficiar um único filho em detrimento dos 
demais.

O Código Civil ao regular o instituto de 
compra e venda, consolidou uma ferramenta 
de protecção aos filhos pelo artigo 877, im-
pondo que os pais e avós não podem vender 
a filhos ou netos, se os outros filhos ou netos 
não consentirem na venda. A venda feita com 
quebra desta regra é anulável a requerimento 
dos lesados dentro do prazo de um ano a con-
tar do conhecimento da celebração do contra-
to, ou do termo da incapacidade por menori-
dade (depois dos 21 anos de idade).

Em conclusão, o ordenamento jurídico al-
cança uma coerência, conectando as diferen-
tes leis em linhas de protecção da dignidade 
humana. Quanto ao tema de venda a filhos, 
a proibição da venda visa, essencialmente, 
assegurar que o negócio não seja um disfarce 
de doação a um filho em detrimento de outros  
ou o uso do poder económico de um filho em 
prejuízo dos irmãos, relativamente a um pa-
trimónio de que todos tenham expectativa de 
herdar.

Debate Contínuo: da conclusão acima ver-
tida, a reflexão que fica toca a todos, na rebus-
ca do espírito de solidariedade e assistência 
familiar, como um pilar a considerar dentro 
do que é a finalidade da família: socialização 
da pessoa humana.Quem sabe, com famílias 
mais unidas reduzir-se -   ia mas infindáveis 
intrigas e lutas que de foco familiar se escalam 
a toda a humanidade, dizimando-a, sem dig-
nidade.

Dignidade e Direitos(68)
(Venda a filhos, deveres parentais e a dignidade)
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Benefícios do quiabo

Violência arrisca 
integridade das vítimas

DALTON SITOE

S
ETE em cada 10 mil ha-
bitantes sofrem violência 
baseada no género, no 
país, sendo a mulher e a 
criança as mais afectadas 

por este fenómeno. As esta-
tísticas mostram uma redução 
dos casos em relação a 2018,  
quando nove em cada dez mil 
pessoas eram vítimas.

Os episódios mais frequen-
tes estão relacionados com as 
dificuldades financeiras aliadas 
à perda das fontes de rendi-
mento e a prevalência de nor-
mas sociais nocivas. 

Nalgumas circunstâncias 
estes casos terminam em mor-
te de vítimas, revelando a gra-
vidade com que os crimes são 
perpetrados. Apesar dos esfor-
ços dos vários intervenientes 
para reduzir a incidência da 
violência baseada no género, a 
situação vem ganhado contor-
nos assustadores. 

O número de casos inscritos 
pela Polícia reduziu, no entanto 
há situações que se destacam 
pelo seu impacto e consequên-
cias na vida das vítimas.

As agressões física, verbal 

e patrimonial, a violação se-
xual, falta de pagamento e 
pensão de sobrevivência de 
filhos menores e a disputa 
de bens, são alguns dos ca-
sos que chegam ao Gabinetes 
de Atendimento à Família e 
Menores Vítimas de Violência 
(GAFMVV).

A presidente da Coligação 

para Eliminação das Uniões 
Prematuras (CECAP), Fero-
za Zacarias, considera que os 
níveis de violência continuam 
altos, exigindo a adopção de 
esforços conjuntos para a sua 
erradicação.

Citando uma pesquisa 
realizada, entre 2019 e 2020, 
revelou que foram reportados 

mais de 11 mil casos, sendo a 
Região do Grande Maputo a 
que registou maior número 
de ocorrências de violência 
baseada no género. A pro-
víncia de Nampula e a cidade 
de Maputo notificaram mais 
episódios de casos contra a 
criança.

Zacarias exortou,  recen-

temente, aos profissionais da 
comunicação social, a serem 
mais sensíveis às questões do 
género e, fazendo uso do seu 
papel social, contribuírem 
para eliminação de todas as 
formas de agressão contra a 
mulher e criança.

“Temos observado que 
alguns meios de comunica-
ção social não têm produzido 
artigos e reportagens explo-
ratórios sobre a violência ba-
seada no género, o que limita 
uma investigação minuciosa 
por parte das instituições de 
justiça”, alertou.

Realçou que a informação 
é um direito fundamental da 
sociedade e influencia na to-
mada de decisões, definição 
de rumos da vida em comum, 
daí a importância de maior 
divulgação e debates sobre 
esta temática.

Para a activista, a violên-
cia baseada no género cons-
titui um grande atropelo aos 
direitos humanos e é neces-
sário estar em alerta, porque 
destrói famílias e comunida-
des, ameaça a vida humana e 
promove a formação de uma 
sociedade violenta e doentia.

União de sinergias é fulcral

OS diversos actores sociais 
devem agir de forma harmo-
niosa e concertada na elabo-
ração de estratégias para fazer 
cumprir o quadro legal sobre a 
violência baseada no género e 

as uniões prematuras.
A posição é da represen-

tante do Departamento do 
Género na Procuradoria-Ge-
ral da República (PGR), Elda 
Homo, para quem os órgãos 

de comunicação social, orga-
nizações da sociedade civil e o 
Ministério Público têm a obri-
gação de cooperar em prol do 
bem-estar da mulher.

Defende a necessidade de 

a imprensa auxiliar na veri-
ficação da aplicabilidade do 
pacote normativo contra es-
tas práticas nocivas para as 
crianças e raparigas, assim 
como na consciencialização 

deste grupo para a denúncia 
de casos.

“A violência e as uniões 
prematuras destroem so-
nhos de crianças. É necessá-
rio consciencializá-las sobre 
o fenómeno, pois pode haver 
algumas que, por falta deste 
conhecimento, julguem ser 
melhor a condição de vida 
que estas práticas as subme-
tem”, alertou.

Esclareceu que a produção 
de leis é feita pelo poder legis-
lativo, mas antes há uma aus-
cultação à sociedade. Todavia, 
segundo Homo, é necessário 
contar com a media para aler-
tar sobre as lacunas do quadro 
legal com casos concretos no 
terreno para aprimoramento 
das normas caso necessário.

Fraca denúncia
A REDUÇÃO de casos repor-
tados às autoridades policiais 
pode estar relacionada à pre-
valência de vários factores 
sociais e culturais que levam 
as vítimas a não denuncia-
rem.

Na maioria dos casos, 
as vítimas não apresentam 
queixa à Justiça e não acei-
tam a instauração do proces-
so-crime contra os perpetra-
dores deste mal social. 

Quando submetem a 
queixa procuram somente a 
reposição da ordem no casa-
mento. Em geral, a maioria 
das mulheres procura a so-
lução dos seus problemas ao 
nível comunitário, com re-
curso a familiares, vizinhos, 
padrinhos de casamento e 
anciões.

A médica especialista em 

Saúde Pública, Ivone Zilhão, 
disse que às vezes a socieda-
de entende como violência, a 
agressão física e sexual, actos 
mais denunciados às autori-
dades.

“É preciso clarificar as ti-
pificações da violência, para 
que as pessoas saibam e evi-
tem ter problemas psíquicos. 
Estas marcas são mais graves 
do que as físicas, porque a 
cura delas é muito delicada”, 
advertiu a médica.

Acrescentou que se tor-
na mais grave quando é jul-
gada irrelevante, pois as ví-
timas acabam dispensando o 
acompanhamento psicológi-
co e as marcas ficam na men-
te da pessoa às vezes por toda 
a vida.

Zilhão, que também é ac-
tivista da Rede dos Direitos 

Sexuais e Reprodutivo, con-
siderou que uma das melho-
res formas de levar as pessoas 
a não desvalorizarem a vio-
lência psicológica, e não só, 
é trazer os depoimentos das 
vítimas, expondo as conse-
quências de ter passado por 
este tipo de situação, caben-
do a imprensa desempenhar 
o seu papel

Para a fonte, trazer al-
guém que viveu na primeira 
pessoa tem impacto muito 
grande em detrimento de co-
locar um profissional a falar, 
o que leva muitas vezes as ví-
timas a acharem que as suas 
palavras se devem ao facto de 
ser psicólogo, por exemplo, e 
estar a cumprir o seu dever.

“Precisamos dar a mais 

pessoas, ao nível das comu-
nidades, a oportunidade de 
participarem em fóruns de 
formação sobre a violência 
baseada no género. É mo-
mento apropriado para mos-
trarmos as consequências 
deste mal e evidenciar que é 
importante evitar as marcas 
psicológicas que são deixadas 
nas vítimas”, aconselhou.

Normas sócio-culturais continuam determinantes

A PREVALÊNCIA das normas 
sócio-culturais, a ausência do 
diálogo familiar e a dependên-

cia financeira da mulher estão 
entre as principais causas dos 
elevados índices de violência 

baseada no género.
A erradicação deste mal, 

segundo nossos intervenientes, 
está refém do estabelecimen-
to e consolidação do diálogo e 
ambiente de constante enten-
dimento para evitar conflitos. 
Apenas a conversa aberta e 
franca pode dissipar os equívo-
cos e pressionar o cônjuge a se 
desculpar ao assumir o erro.

O ciúme e a suspeita de 
infidelidade conjugal, em par-
te, constituem outros grandes 
factores de risco para a ocor-
rência de comportamento de 

violência física contra a mulher 
nos diferentes meios de convi-
vência. 

As origens da violência si-
tuam-se na estrutura social 
e no complexo conjunto de 
valores, tradições, costumes, 
hábitos e crenças que estão in-
timamente ligados à desigual-
dade sexual, onde a vítima da 
violência é quase sempre a mu-
lher e o agressor quase sempre 
o homem, servindo-se das es-
truturas da sociedade de con-
firmação desta desigualdade.

Acredita-se que a violência 

contra a mulher seja resultado 
da crença historicamente fo-
mentada em muitas culturas, 
de que o homem é superior e 
deve ser detentor de mais direi-
tos que a mulher, nos diferen-
tes meios de convivência social. 

Por outro lado, é censo co-
mum que a violência contra a 
mulher resulta de um desequi-
líbrio de poder entre mulheres 
e homens, com base nas rela-
ções sociais desiguais, susten-
tadas por um sistema hierár-
quico a que se pode chamar de 
patriarcado.

Violência contra a mulher continua preocupante

Feroza Zacarias defende  a conjugação de esforços para erradicação da violência União de esforços é fundamental,  Elda Homo

Jornalistas chamados a denunciar casos de violência

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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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

MAPUTO

Contratação de serviços de auditoria para a Embaixada 
da Suécia em Maputo 

A Embaixada da Suécia em Maputo pretende contratar empresas para prestação 
de serviços de auditoria. A descrição dos serviços procurados encontra-se nos 
documentos de aquisição patentes no sítio electrónico abaixo: 
https://www.swedenabroad.se/pt/embaixada/moçambique-maputo/
As empresas interessadas estão convidadas a submeter as suas propostas na 
Embaixada da Suécia em Maputo, sita na Avenida Julius Nyerere 1128, até ao dia 18 
de Agosto de 2022, às 16.00 horas.

MAPUTO

Procurement of audit services for the Embassy of Sweden in Maputo

The Embassy of Sweden in Maputo intends to procure framework agreement 
with audit services providers. The assignments to be undertaken by the firms are 
described in the procurement documents which can be accessed on the Embassy’s 
website below: 
https://www.swedenabroad.se/en/embassies/mozambique-maputo/
Interested firms that comply with the requirements are invited to submit their bids 
at the Embassy of Sweden in Maputo, Ave. Julius Nyerere Nr. 1128, by 18th August 
2022, at 16:00.
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U
M silo automóvel, 
de três pisos e com 
capacidade para es-
tacionamento re-
munerado de 440 

viaturas, está a ser construido 
na zona baixa da cidade de Ma-
puto para responder à deman-
da de carros e a mobilidade 
nesta região.

A infra-estrutura é erguida 
ao lado do Mercado Central de 
Maputo, na esquina entre as 
avenidas 25 de Setembro, Fili-
pe Samuel Magaia e Zedequias 
Manganhela.

O presidente do Conselho 
Municipal de Maputo (CMM) 
Eneas Comiche procedeu on-
tem, ao lançamento da primei-

ra pedra  para o início das obras, 
avaliadas em 420 milhões de 
meticais.

Os fundos são provenien-
tes das receitas arrecadadas 
pela Empresa Municipal de 
Mobilidade e Estacionamento 
(EMME). A conclusão da infra-
-estrutura está prevista para o 
primeiro semestre do próximo 
ano.

 Comiche disse, na ocasião, 
que a edilidade projecta um to-
tal de quatro silos até ao final do 
próximo ano.

“Teremos dois silos na zona 
do aterro da Maxaquene e o 
quarto na área adjacente ao Ga-
binete do Primeiro-ministro”, 
revelou.

O silo em construção de-
verá incluir, no rés-do-chão, 
a extensão do mercado Cen-
tral, proporcionando 330 novas 
bancas e sanitários públicos, de 
modo a permitir que os ven-
dedores possam exercer a sua 
actividade em ambiente con-
digno.

Haverá ainda um espaço re-
servado ao estacionamento de 
viaturas conduzidas por pes-
soas com deficiência, enquanto 
o segundo e terceiro pisos serão 
dedicados ao parqueamento, 
totalizando 440 viaturas.

O Presidente do Conselho 
de Administração da EMME, 
João Ruas, afirmou que a ex-
tensão do mercado central vai 

acolher comerciantes tirados 
da venda informal para que 
possam exercer as actividades 
de forma correcta.

Ruas acredita que, com 
o investimento vai retirar os 
veículos que se encontram es-
tacionados nas ruas para um 
ambiente controlado e seguro, 
facilitando assim  a mobilidade 
na via pública.

“O custo pelos serviços 
será de 80 meticais diário e 4 
mil meticais mensais por re-
serva de espaço. O pagamento 
poderá ser feito via M-Pesa, 
Mkesh, cartão de credito/dé-
bito, POS e pagamento em nu-
merário na sede da empresa”, 
acrescentou.

A POLÍCIA da República de Mo-
çambique (PRM) desmantelou, 
na passada quarta-feira, uma fá-
brica clandestina de produção de 
droga, localizada no interior de 
uma residência no bairro de In-
guide, distrito municipal Ka Tem-
be, em Maputo.

A descoberta é fruto de ope-
ração conjunta envolvendo 
membros do Serviço Nacional de 
Investigação Criminal (SERNIC) e 
agentes da PRM.

A PRM deteve quatro indiví-
duos dos quais, dois condutores e 
respectivos ajudantes, e dois ca-
miões que faziam o transporte dos 
reagentes do Porto de Maputo até 
à referida residência.

Falando a jornalistas, na re-
sidência onde está localizada a 
fábrica, o porta-voz da PRM a 
nível da cidade de Maputo, Leo-
nel Muchina, disse que durante 
a operação foram detidos quatro 
indivíduos na posse de reagentes.

A PRM também apreendeu 
uma quantidade não especificada 
de droga que, segundo Muchina, 
se presume seja metanfetamina, 
vulgarmente conhecida por ice, 
tina, speed ou cristal.

“Nesta apreensão temos vá-
rios reagentes e várias maquinetas 
de pesagem, para além de uma 
rota de fuga que se pode explorar 
através de túneis”, disse a fonte.

Explicou que os túneis foram 
criados propositadamente para se 
escapulirem no caso de uma in-
tervenção das autoridades.

Segundo Muchina, são escas-
sas as informações sobre o fun-
cionamento da fábrica e a quanti-
dade de droga produzida naquele 
local, afirmando que o SERNIC vai 
prosseguir com as investigações 
para neutralizar toda a rede que 
inclui cidadãos moçambicanos e 
nigerianos. 

“Não basta o desmantela-
mento, é preciso prosseguir com 

as investigações para encontrar 
os responsáveis deste acto”, afir-
mou.

Fontes da PRM no local afir-
maram que há dias morreu um 
indivíduo, aparentemente por in-
toxicação, depois de inalar gases 
produzidos naquele laboratório.

Para disfarçar o cheiro emiti-
do pela fábrica, os indivíduos de-
cidiram instalar um aviário para a 
criação de aves. 

A operação acontece num 
contexto em que, na semana pas-
sada, o SERNIC e a PRM também 
desmantelaram uma fábrica clan-
destina de produção de “man-
drax”, no município da Matola, 
província de Maputo.

Durante operação, foram de-
tidos quatro indivíduos, dois de 
nacionalidade chinesa e igual nú-
mero de moçambicanos. A fábrica 
funcionava há três meses e a droga 
era produzida pelos dois cidadãos 
estrangeiros.

O TRÁFEGO de viaturas está 
condicionado, desde ontem, 
no entroncamento entre as 
avenidas Kenneth Kaunda e 
Kim Ill Sung até à Praça do 
Destacamento Feminino, na 
cidade de Maputo, devido à 
inspecção das caixas de visita 
para permitir a reabilitação do 
sistema de esgotos e estações 
elevatórias.

O processo, que terá a du-
ração de 45 dias, vai garantir 
que cerca de 12.800 ligações 
de esgotos, actualmente des-

carregadas na baía de Mapu-
to, sejam conduzidas à Esta-
ção de Tratamento de Águas 
Residuais do Infulene (ETAR).

Fernando Mazuze, da 
Administração de Infra-Es-
truturas de Água e Sanea-
mento (AIAS), referiu que 
a reabilitação do sistema de 
saneamento prevista para o 
primeiro trimestre de 2023 
vai minimizar o vazamento 
de águas negras em algumas 
avenidas.

Neste contexto, apela-se 

aos automobilistas a tomarem 
atenção à sinalização colocada 
em locais previamente identi-
ficados para garantir a fluidez 
do trânsito. Igualmente, reco-
menda-se que os condutores 
utilizem vias alternativas.

Refira-se que, o sector de 
Águas e Saneamento está a 
investir mais de 15 milhões de 
dólares (975 milhões de meti-
cais), na expansão da capaci-
dade de tratamento de águas 
residuais na Região do Grande 
Maputo.

Baixa da cidade 
ganha silo automóvel

Nasce silo automóvel na baixa da cidade de Maputo

MELHORIA DO SANEAMENTO

Trânsito condicionado
na Kenneth Kaunda

DESTA VEZ NA CATEMBE

Desmantelada mais 
uma fábrica de droga

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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                                      MERCADO CAMBIAL
                                    BOLETIM Nº  126/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 30 Junho
   de 2022

                                             CÂMBIOS(MT)
PAÍSES                 MOEDAS          COMPRA          VENDA    MÉDIA

Estados Unidos(a)      Dolar           63,23           64,49     63,86

2.   OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES          MOEDAS
  Àfrica do Sul        Rand             3,85            3,93      3,89
  Botswana             Pula             5,11            5,21      5,16
  eSwatini             Lilangueni       3,85            3,93      3,89
  Mauricias            Rupia            1,39            1,42      1,40
  Zâmbia               Kwacha           3,76            3,84      3,80

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES                 MOEDAS
  Japão                Iene           464,65          473,91    469,28
  Malawi               Kwacha          62,66           63,91     63,29
  Tanzânia             Shilling        27,17           27,71     27,44
  Zimbabwe             Dólar          167,28          170,61    168,94

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda
        PAÍSES         MOEDAS
  Brasil               Real            12,06           12,30     12,18
  Canada               Dolar           49,01           49,99     49,50
  China/Offshore       Renminbi         9,44            9,63      9,54
  China                Renminbi         9,45            9,63      9,54
  Dinamarca            Coroa            8,84            9,02      8,93
  Inglaterra           Libra           76,66           78,19     77,43
  Noruega              Coroa            6,36            6,49      6,43
  Suécia               Coroa            6,13            6,25      6,19
  Suíça                Franco          66,04           67,35     66,70
  União Europeia       Euro            65,80           67,11     66,46

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   4,7500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  2,9467100  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.824,80000
Venda..............  1.825,80000

                              Maputo,  01.07.2022
(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.

MAIS de trinta e um mil 
hectares de terras aráveis 
de plantação de coqueiros 
em cinco distritos da pro-
víncia da Zambézia estão 
a ser renovados pelo Gru-
po Madal.

O objectivo desta em-
presa, de capitais mo-
çambicanos, com um 
investimento anual de 
cerca de 64 milhões de 
meticais, é explorar o 
elevado potencial para a 
produção e venda de coco 
existente naquela pro-
víncia.

Para o efeito, o Grupo 
Madal rubricou, na quar-
ta-feira, em Maputo, um 
protocolo  com a Uni-
versidade Zambeze, com 
o objectvo de se avançar 
com a implementação 
conjunta do projecto in-
tegrado de repovoamento 
do coqueiro abragendo os 
distritos de Chinde, Ma-
ganja da Costa, Inhassun-
ge, Pebane e Nicoadala.

Segundo apurou o 
“Notícias”, o acordo é 
válido por quatro anos e 
prevê igualmente a in-
tegração dos estudantes 
e docentes dos cursos de 
Engenharia Agronómica 
e Florestal na iniciativa.

Falando na cerimónia 
de assinatura do docu-
mento, o administrador 
do Grupo Madal, João 
Lameiras, lembrou que 
a província da Zambézia 
foi até há alguns anos a 

maior produtora de coco 
em Moçambique e um 
dos maiores palmares do 
mundo. 

Hoje, segundo ele, 
grande parte das vastas 
plantações de coqueiros 
que constituíam a base da 
economia da província foi 
destruída pela doença do 
amarelecimento letal das 
folhas do coqueiro.

“O protocolo que 
acabámos de assinar vai 
nos permitir fazer algu-
mas investigações sobre 
as causas do amareleci-
mento e encontrar solu-
ções, bem como devolver 
àZambézia o estatuto de 
maior produtor de coco 
no país”, disse.

A fonte disse ainda que 
o Grupo pretende resta-
belecer-se como “uma 
empresa comercial bem-
-sucedida de desenvolvi-
mento agrícola e florestal, 
estabelecendo padrões de 
responsabilidade social 
amigos do meio ambien-
te”. 

“Queremos que es-
tas acções resultem num 
crescimento comunitário 
e em melhorias equitati-
vas e integradas no Pro-
duto Interno Bruto (PIB) 
e na infra-ºestruturas 
locais, de modo a que te-
nhamos ganhos susten-
táveis de renda, educação 
e oportunidades em al-
ternativas económicas”, 
frisou.

Por seu turno, o Rei-
tor da UniZambeze, Bet-
tencourt Preto Sebastião 
Capece, disse que a sua 
instituição vai honrar o 
protocolo assinado, atra-
vés da produção e dis-
seminação da ciência, 
tecnologia, cultura, in-
vestigação e extensão, 
focalizando as ciências 
naturais e sociais e valo-
rizando o saber humano 
para o desenvolvimento 
sustentável do país.

Com este memorando, 
a Universidade Zambeze 
terá o papel de identificar 
e disponibilizar estudan-
tes e docentes das áreas 
Engenharia Agronómica 
e Florestal, desenvolver 
estudos de investigação 
do coqueiro em sistemas 
agroflorestais, editar ma-
nuais técnicos em vigor 
na Madal.

Vai ainda ter a tarefa de 
supervisionar as activi-
dades desenvolvidas pe-
los estudantes e assegurar 
a implementação do pro-
jecto nos termos defini-
dos bem como produzir 
e disponibilizar relatórios 
ou informação científica 
decorrente da experiên-
cia da implementação da 
iniciativa.

Recorde-se que a pro-
víncia da Zambézia con-
tinua a perder grandes 
plantações de coqueiro 
por causa da doença do 
amarelecimento letal.

EM CINCO DISTRITOS

Madal investe na renovação
de coqueiros na Zambézia

Da esquerda para a direita: João Lameiras e Bettencourt Preto Sebastião Capece, selando o acordo
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DIRECTOR re-
gional da Transi-
tex para a África, 
empresa do ramo 
logístico e tran-

sitário especializada no 
transporte internacional de 
carga, disse que a sua com-
panhia pretende contribuir 
para o reforço do tráfego co-

mercial entre Moçambique e 
Espanha.

A pretensão de Tiago 
Martins foi manifestada re-
centemente, em Maputo, 
durante uma visita que o 
embaixador da Espanha em 
Moçambique, Alberto Ce-
rezo Sobrinho, efectuou às 
instalações da Transitex, em 

Maputo, com o objectivo de 
promover e reforçar as par-
cerias comerciais entre os 
dois países.

Durante a visita, o di-
rector regional da Transitex 
para a África explicou que a 
Espanha é um país relevan-
te para as operações da sua 
empresa.

“Se, por um lado, Mo-
çambique tem, geografi-
camente, uma posição que 
permite a ligação a vários 
países da África Austral, por 
outro, a natureza ibérica da 
Transitex faz com que seja o 
parceiro logístico ideal para 
os exportadores espanhóis”, 
disse Tiago Martins.

Reforçado tráfego 
comercial com a Espanha

A Transitex Moçambique está envolvida em operações de logística de carga através dos corredores marítimos nacionais

OS ministros do Mar dos 
países lusófonos formali-
zaram esta semana a cria-
ção de uma plataforma de 
cooperação que visa pro-
mover a pesca sustentável e 
combater a pesca ilegal, não 
declarada e não regulamen-
tada, que representa 35% 
das capturas mundiais. O 
instrumento que cria a Pla-
taforma de Cooperação para 
a Promoção da Pesca Susten-
tável e Prevenção, Combate 
e Eliminação da Pesca Ilegal, 
Não Declarada e Não Regula-
mentada foi assinada durante 
uma reunião extraordinária 
dos ministros dos Assuntos 
do Mar dos Estados-Mem-
bros da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa 
(CPLP), que decorreu quar-
ta-feira na sede da organiza-
ção em Lisboa.

“A pesca ilegal, não de-
clarada e não regulamentada 
[INN] continua a ser uma das 
maiores ameaças aos ecos-

sistemas marinhos, devido 
à sua potente capacidade de 
minar os esforços nacionais 
de regionais para gerenciar a 
pesca de forma sustentável, 
bem como os esforços para 
conservar a biodiversidade 
marinha”, disse o ministro 
do Mar de Angola, país que 
preside actualmente à CPLP, 
na abertura da reunião.

Segundo António Fran-
cisco de Assis, as pescas INN 
abrangem todos os tipos e 
dimensões de pescas, tan-
to em alto mar como áreas 
de jurisdição nacional, po-
dendo estar associadas ao 
crime organizado. 

“Os recursos pesqueiros 
disponíveis para os pesca-
dores de boa-fé são remo-
vidos” pela pesca INN, o 
que pode levar ao colapso 
da pesca local e os produtos 
desta atividade ilegal podem 
chegar aos diferentes mer-
cados através do comércio 
externo, estrangulando 

assim a oferta local de ali-
mentos, pelo que “ameaça 
os meios de subsistência, 
eleva os índices de pobreza e 
contribui para a insegurança 
alimentar e nutricional” nos 
países da CPLP, afirmou o 
ministro angolano

Presente na cerimónia, a 
directora-adjunta da orga-
nização para a Alimentação 
e a Agricultura (FAO), Maria 
Helena Semedo disse que 
atualmente “cerca de 35% 
das capturas mundiais vêm 
da pesca ilegal”. 

“Reparem o que isso 
pode representar em ter-
mos de riqueza e em ter-
mos de uma contribuição 
para a segurança alimen-
tar”, salientou.

Segundo Semedo, os 
países lusófonos, apesar de 
representarem 3,7% da po-
pulação mundial, têm cerca 
de 6,5% da área económica 
exclusiva, o que é quase o 
dobro. 

“Isso mostra a importân-
cia dos oceanos ou do mar 
para a CPLP”, apontou, de-
fendendo que o instrumen-
to quarta-feira criado “vai 
permitir uma gestão mais 
sustentável destes recur-
sos, vai permitir uma gestão 
mais efectiva, vai permitir a 
troca de informações e vai 
também ajudar na imple-
mentação da última decisão 
da Organização Mundial do 
Comércio”.

A organização aprovou, 
em 17 de Junho, em Gene-
bra, um acordo que prevê 
um quadro global que limita 
os subsídios à pesca INN, es-
timados em 22 mil milhões 
de dólares (21 mil milhões 
de euros) e considerados o 
maior fator na redução das 
populações globais de pei-
xes.

Lembrando que o con-
sumo de pescado aumentou 
de seis quilos ‘per capita’ por 
ano em 1960 para 20 quilos 

agora, a responsável da FAO 
sublinhou a importância das 
pescas para a segurança ali-
mentar, mas também o pa-
pel económico e social que 
as pescas representam. 

Sobre o acordo agora as-
sinado, Semedo disse tra-
tar-se de “um grande avan-
ço da CPLP”, que “vai trazer 
mais crescimento” aos Es-
tados-membros, e defendeu 
que agora é preciso passar 
à sua implementação, ma-
nifestando a disponibilida-
de da FAO para continuar a 
colaborar com a organização 
lusófona.

O secretário-executivo 
da CPLP, Zacarias da Costa, 
classificou o acordo como 
“boas notícias” para a CPLP 
e sublinhou que o facto de 
o acordo ter sido alcançado 
em apenas oito meses “é 
demonstrativo do interes-
se que o tema suscitou nos 
Estados-membros da or-
ganização”. 

CPLP cria plataforma 
para combater pesca ilegal

A UNIÃO Europeia (UE) enalteceu 
os “avanços muito importantes” 
dos Países Africanos de Língua 
Oficial Portuguesa (PALOP) e de 
Timor-Leste na transparência, 
mas quer um bom funcionamento 
dos sistemas de controlo das con-
tas públicas e privadas.

“É importante para todos os 
países do mundo, não só para PA-
LOP e Timor-Leste”, afirmou Pe-
dro Campo Llopis, chefe de Coo-
peração da Delegação da União 
Europeia em Cabo Verde, na aber-
tura de uma reunião do grupo de 
trabalho dos ministérios das Fi-
nanças e do Plano dos PALOP e 
Timor-Leste, ontem na cidade da 

Praia.
Segundo ele, a transparência 

é um elemento fundamental da 
democracia e as sociedades têm 
de saber quais são as contas pú-
blicas, mas também as privadas e 
poderem posicionar-se a respeito 
das mesmas e responsabilizar os 
governos sobre os gastos.

O encontro acontece no âm-
bito da segunda fase do Programa 
para a Consolidação da Gover-
nação Económica e Sistemas de 
Gestão das Finanças Públicas nos 
PALOP-TL, financiado pela União 
Europeia em 7,8 milhões de euros 
e que está na sua fase final, estan-
do a ser implementado pelo Escri-

tório do PNUD em Cabo Verde.
Durante três dias, quadros 

dirigentes dos ministérios das 
Finanças e/ou Plano dos PALOP-
-TL vão falar sobre orçamentação 
programática, contabilidade pa-
trimonial e a transversalização do 
género nos ciclos de planificação 
e orçamentação, bem como iden-
tificar os desafios e as oportunida-
des no desenho e/ou implemen-
tação de reformas dos sistemas de 
gestão das finanças públicas para 
a adoção progressiva dessas me-
todologias e instrumentos.

O chefe de Cooperação da De-
legação da União Europeia em 
Cabo Verde salientou que todos 

os Governos fazem promessas e 
compromissos, mas sublinhou 
que os cidadãos têm de ter capa-
cidade de verificar que são reali-
zados.

E relativamente aos PALOP 
(Angola, Cabo Verde, Guiné-Bis-
sau, Moçambique e São Tomé e 
Príncipe) e Timor-Leste, disse 
que têm feito “avanços muito im-
portantes” na transparência, mas 
entendeu que ainda há um cami-
nho a percorrer.

“A transparência não é uma 
meta que se consegue e se pára. É 
um processo contínuo e os PALOP 
e Timor-Leste têm de prosseguir 
nesse sentido”, desafiou Llopis.

NOS PALOP E TIMOR-LESTE

UE defende transparência 
e controlo de contas públicas

A fonte realçou que num 
futuro próximo a Transitex 
Moçambique prevê “poten-
ciar o tráfego desta rota co-
mercial, reforçando, assim, 
as transacções comerciais 
com Espanha, garantindo a 
sua posição estratégica atra-
vés do acesso aos corredores 
marítimos de Maputo, Beira 
e Nacala”.

De referir que a Transitex 
iniciou as suas actividades 
há duas décadas naquele 
país europeu, e desenvol-
ve, hoje, intensas trocas 
comerciais entre Espanha e 
Moçambique. Importa des-
tacar ainda que na 23ª edi-
ção do ranking da KPMG, 
uma organização global de 
firmas independentes que 
prestam serviços profissio-
nais nas áreas de Auditoria, 
Impostos e Consultoria em 
Gestão e Estratégia, a Tran-
sitex foi enquadrada nas 
“100 Maiores Empresas em 
Moçambique”. Situou-se na 
62ª posição, no ranking ge-
ral, e em 10ª lugar no sector 
de Transporte e Armazena-
gem.

Em Espanha a empresa 
tem cinco escritórios, nas 
cidades de Madrid, Sevilha, 
Badajoz, Valência e Vigo.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O 
CONSELHO Mu-
nicipal da Beira e o 
Governo da Holanda 
discutiram na terça-
-feira a possibilidade 

de mobilização de mais fundos 
para a concretização dos pro-
jectos de protecção costeira e 
drenagem. 

As conversações foram 
chefiadas pelo autarca Albano 
Carige e pela diplomata daque-
le país europeu acreditada em 
Maputo, Henny Vries.

Segundo o vereador de 
Construção e Urbanização no 
município da Beira, Augusto 
Manhoca, o projecto de cons-
trução do muro de protecção 
costeira da cidade da Beira, 
com 25 quilómetros, entre a 
Praia Nova e a zona do Estoril, 
já tem financiamento assegu-
rado pelo Governo da Holan-
da, Banco Mundial e o KFW 
da Alemanha, em 60 milhões 
de dólares (3,8 mil milhões de 
meticais).

Outro projecto de grande 
envergadura está relacionado 
com a segunda fase do sistema 
de drenagem da cidade da Bei-
ra, para o qual o Banco Mundial 
já disponibilizou, igualmente, 
60 milhões de dólares.

O empreendimento em 
alusão ainda se encontra em 
concurso, devendo seguir-se 
um estudo de viabilidade e 
de impacto das salvaguardas 
ambientais. Esta empreitada 
deverá iniciar no primeiro se-

Município busca 
parcerias para obras 
de engenharia

mestre de 2024.
Manhoca recordou ainda 

que esta empreitada inclui a 
construção de uma bacia de 
retenção de águas pluviais e 
valas do escoamento da água 
das chuvas entre os bairros 
Macurungo, Matacuane, Ma-
cuti e Estoril.

Apurámos também que as 
duas delegações prestaram es-
pecial atenção ao projecto das 
25 mil casas, através da Socie-

dade de Desenvolvimento Ur-
bano.

Para a sua concretização, 
a edilidade já demarcou 400 
hectares nos bairros de Maraza 
e Manga-Mascarenhas.

“Abordámos com a em-
baixadora da Holanda estes e 
outros assuntos de desenvolvi-
mento da cidade da Beira para 
ver se é possível, até Outubro, 
avançar alguma coisa, numa 
altura em que estamos a inte-

ressar a alguns investidores”, 
sintetizou.

A embaixadora Henny 
Vries garantiu ter registado as 
preocupações do município, 
que terão resposta na devida 
altura.

Defendeu a necessidade de 
construções resilientes para 
uma melhor adaptação aos 
eventos extremos como ciclo-
nes tropicais, tempestades e 
outros desastres naturais. 

 Albano Carige, presiden-
te do município, agradeceu o 
empenho e dedicação da di-
plomata, que se encontra no 
fim da sua missão em Moçam-
bique, manifestando esperan-
ça de que o seu sucessor man-
tenha o mesmo espírito.

A cidade da Beira tem 
acordos com as cidades ho-
landesas de Amesterdão e Ro-
terdão, que têm similaridades 
topográficas. 

Impõe-se reposição da barreira de protecção da cidade da Beira

SEISCENTAS e quarenta viatu-
ras de transporte de passageiros, 
294 “txopelas”, 465 moto-táxis 
e seis “txovas” foram apreendi-
dos de Janeiro a Junho deste ano 
na cidade da Beira por diversas 
irregularidades.

O chefe das Operações na 
Polícia Municipal (PM), Manuel 
Gimo, disse que as apreensões 
resultaram de fiscalização na via 
pública da observância das re-
gras de trânsito e das medidas de 
prevenção da Covid-19.

Segundo o chefe das Ope-
rações da PM, neste trabalho 
foram fiscalizadas 7045 meios 
circulantes.

De acordo com Gimo, a 
apreensão dos semicolectivos 
deveu-se ao desvio e encurta-
mento de rotas, especulação de 
tarifas, superlotação, falta de 
licença e estacionamento irre-
gular.

Revelou que as rotas nas 

quais se verificam com maior 
frequência tais situações de des-
respeito às normas de trânsito e 
às medidas da Covid-19 são as de 
Macúti-Baixa e Baixa-Munhava.

O parqueamento dos 
“txopelas” deveu-se à falta de 
licenças, sendo que para a sua 
soltura os proprietários foram 
obrigados a regularizar a docu-
mentação e a pagar multas.

Para os motociclos, pesou 
o facto de não apresentarem a 
devida documentação, trans-
porte de mais de duas pessoas e 
os condutores e passageiros não 
usarem capacete, coletes reflec-
tores e máscaras de protecção 
facial. 

Já os seis “txovas”, segundo 
Gimo, recolheram por extracção 
ilegal de solos na orla maríti-
ma, concorrendo para a erosão 
costeira. Lembrou que as dunas 
têm um papel preponderante na 
segurança, principalmente em 

tempos de mudanças climáticas.
Realçou a importância de o 

condutor estar devidamente li-
cenciado, levando sempre con-
sigo os documentos e meios de 
protecção, de acordo com o tipo 
de transporte, com vista a evitar 
acidentes.  

Apesar do trabalho diário 
dos agentes da Polícia Muni-
cipal, segundo referiu o entre-
vistado, os condutores insistem 
em não cumprir as normas e em 
não regularizar os documentos, 
o que tem lesado os passageiros.

Por conseguinte, pediu aos 
utentes maior vigilância e de-
núncia dos casos de desvio e 
encurtamento de rotas.

“A denúncia destes casos 
vai ajudar-nos a ter uma ac-
tuação mais célere e visível. Por 
isso, pedimos a colaboração de 
todos para facilitar o trabalho 
da Polícia Municipal”, reco-
mendou. 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Apreendidos seiscentos
veículos por irregularidades

O SERVIÇO Nacional de In-
vestigação Criminal (SERNIC) 
acaba de remeter ao Tribunal 
Judicial de Sofala o processo de 
legalização da prisão de cinco 
funcionários do Estado afectos 
ao sector da Migração indi-
ciados de facilitar a entrada de 
somalis e quenianos suspeitos 
de recrutar pessoas para inte-
grarem grupos terroristas que 
actuam no norte de Cabo Del-
gado.

Trata-se de dois inspecto-
res de passaporte, um agente 

de serviço, um chefe do posto 
migratório do Aeroporto Inter-
nacional da Beira e outro cuja 
identidade e função não foi 
possível apurar.

De acordo com o porta-voz 
do SERNIC, Alfeu Sitoe, já fo-
ram cumpridos os passos que 
cabiam ao seu sector, devendo 
o tribunal dar seguimento.

“Não sei dizer se a legaliza-
ção já foi formalizada pelo juiz 
de instrução, mas confirmo que 
já remetemos o processo com 
vista à legalização da prisão dos 

suspeitos”, elucidou Sitoe. 
Recorde-se que os soma-

lis e quenianos, em número de 
cinco, entre os quais uma mu-
lher, além de serem indiciados 
de recrutar pessoas para inte-
grarem grupos terroristas que 
actuam em Cabo Delgado, são 
acusados de tráfico de drogas 
e de pessoas, uso e falsificação 
de documentos, entre outros 
crimes.

Os indiciados estão detidos 
nas celas da 3.ª, 5.ª, 6.ª e 7.ª es-
quadras na cidade da Beira.

PRISÃO DE FUNCIONÁRIOS DA MIGRAÇÃO

SERNIC remete 
processo ao tribunal

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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VINTE e nove pessoas perderam a vida 
e trinta e oito ficaram feridas, dezas-
seis das quais com gravidade, em con-
sequência de acidentes de viação re-
gistados semana finda nas estradas do 
país. 

Rocinda Uelemo, subinspectora da 
Polícia de Trânsito (PT) no Comando-
-geral, disse que foram registados da-
nos avultados em seis sinistros, uma 
redução em relação a igual período 
do ano anterior, em que se contabili-
zaram 15. O número de danos ligeiros 

manteve-se inalterado, com cinco ca-
sos.

“Houve um elevado índice de aci-
dentes nas províncias de Cabo Delga-
do, Sofala, Inhambane, Gaza e Mapu-
to”, disse.

Entre os acidentes, há a destacar 
nove atropelamentos, um choque en-
tre carros, cinco despistes e dois em-
bates entre carro e moto.

O excesso de velocidade continua 
a ser a principal causa da sinistralida-
de nas estradas nacionais, seguida de 

má travessia do peão, ultrapassagens 
irregulares e o mau estado técnico das 
viaturas.

No âmbito da fiscalização rodoviá-
ria, foram detidos sete indivíduos por 
condução ilegal e 81 por corrupção ac-
tiva. Foram ainda aplicadas 3851 mul-
tas por diversas infracções.

A subinspectora da PT apelou aos 
condutores para avisarem os outros 
automobilistas quando pretenderem 
efectuar ultrapassagem, com vista a 
reduzir os acidentes de viação.

UM milhão de pessoas afec-
tadas pelo terrorismo na 
província de Cabo Delgado 
e pelos conflitos armados 
na zona centro do país, en-
tre 2013 e 2019, já foram va-
cinadas contra a Covid-19.

O número representa 75 
por cento da meta do plano 
de vacinação da população 
de seis distritos das provín-
cias de Cabo Delgado, Ma-
nica e Sofala, num esforço 
apoiado pelo Comité Inter-
nacional da Cruz Vermelha 
(CICV).

O coordenador do CICV 
no país, Emilio Mashant, 
disse que o conflito armado 
teve impacto real no siste-
ma de saúde, verificando-
-se a destruição de unida-
des sanitárias e dificuldade 
no acesso aos cuidados.

“A violência impediu 
que o sistema de saúde se 
deslocasse para estes locais 
para administrar a vacina 
contra a Covid-19”, disse 
Mashant, indicando que a 
CICV apoia as autoridades 
nacionais em combustível 

para o transporte de vaci-
nas, equipas de saúde e vo-
luntários.

Em Cabo Delgado, região 
em que o terrorismo impac-
tou o acesso à saúde, com 
mais de três mil famílias a 
fugirem das suas casas em 
busca de segurança, foram 
abrangidos os distritos de 
Pemba, Montepuez e Ibo.

“Prestamos a mesma 
assistência, além de dispo-
nibilizar veículos na região 
central do país, nos dis-
tritos de Báruè, Mossurize 

(Manica) e Gorongosa (So-
fala), onde o conflito de 
2013-2019 afectou forte-
mente a saúde”, acrescen-
tou Mashant, sublinhando 
que “a falta de acesso a ser-
viços essenciais continua 
a ser uma das principais 
preocupações humanitá-
rias”.

Igualmente, mais de 50 
mil pessoas foram cons-
ciencializadas sobre a im-
portância da vacinação nas 
comunidades das provín-
cias de Sofala e Manica.

AS empresas públicas e pri-
vadas devem adoptar medi-
das enérgicas para a protec-
ção da criança de práticas 
nocivas perpetradas pelos 
seus trabalhadores, como o 
abuso sexual, trabalho infan-
til e gravidez precoce.

A directora-executiva 
da Rede da Criança, Amélia 
Fernanda, disse na terça-fei-
ra, em Maputo, citando um 
estudo realizado no período 
2020/2021 nas províncias de 
Gaza, Manica, Nampula, re-
giões sul, centro e norte, res-
pectivamente, que 48 rapari-
gas foram vítimas de práticas 
nocivas promovidas por tra-
balhadores.

Segundo a fonte, as in-
fracções ocorreram, na sua 
maioria, no perímetro onde 

decorria a construção de 
grandes empreendimentos 
públicos e privados.

Fernanda explicou que, 
face à vulnerabilidade dos 
menores, aliada à situação 
financeira das suas famílias, 
os petizes acabam sendo ali-
ciados por trabalhadores, 
culminando com gravidezes 
indesejadas e desistência es-
colar, o que acaba engros-
sando o número de crianças 
em situação vulnerável.

“Queremos que o sector 
empresarial passe a garantir 
a observância dos direitos da 
criança, para que deixe de 
estar exposta a várias práti-
cas nocivas”, disse Fernanda.

A fonte explicou que no 
final dos debates será ela-
borado um código de con-

duta-modelo, que se espera 
“muito bem” recebido pelas 
empresas e o adoptem dentro 
da cadeia de negócios.

“A expectativa é que o 
sector empresarial acolha de 
forma aberta esta necessi-
dade de adoptar o código de 
conduta e ter a política de 
protecção da criança dentro 
das suas empresas, além de 
o praticar com vista a termos 
uma nação saudável”, subli-
nhou a fonte.

Por sua vez, a directora 
nacional-adjunta dos Direi-
tos Humanos e Cidadania no 
Ministério da Justiça, Assun-
tos Constitucionais e Religio-
sos, Graça Nhate, sublinhou 
que o evento se enquadra 
numa das prioridades do pe-
louro na protecção da criança 

de todas práticas nocivas.
Por isso, enalteceu a ela-

boração documento, que irá 
direccionar o sector empre-
sarial na defesa do interesse 
dos menores.

 “Com a aprovação do có-
digo de conduta, espera-se 
que este instrumento sirva 
como ferramenta que irá es-
pelhar a estratégia da advo-
cacia denominada ‘Negócios 
e Direitos da Criança’”, re-
feriu.

Participaram no evento o 
presidente da 1.a Comissão 
da Assembleia da República, 
representantes do Fundo das 
Nações Unidas para a Infân-
cia (UNICEF) e das empresas 
públicas e privadas, parceiros 
de cooperação, entre outros 
convidados.

O GABINETE Central de 
Combate à Corrupção (GCCC) 
está a prestar assistência téc-
nica ao Tribunal Administra-
tivo para a elaboração de um 
plano nacional de combate à 
corrupção no sector admi-
nistrativo, relacionado a su-
postos casos de subornos para 
facilitar a atribuição de vistos 

em diferentes processos. 
A informação foi revelada 

há dias por Sinai Lonzo, di-
rector do Gabinete Provincial 
de Combate à Corrupção de 
Inhambane, num encontro 
que manteve com uma dele-
gação do Tribunal Adminis-
trativo que está a trabalhar na 
produção do referido docu-

mento.
Conforme explicou Lon-

zo, a inclusão não só do GCCC 
como dos Gabinetes Pro-
vinciais de Combate à Cor-
rupção, sobretudo na fase 
de diagnóstico, vai permitir 
que se desenhem estratégias 
consistentes para pôr fim aos 
actos de corrupção no sector 

AS autoridades sanitárias anuncia-
ram ontem mais 100 casos de Co-
vid-19, o que eleva para 227.919 o 
cumulativo de pessoas que já foram 
infectadas pela doença desde o re-
gisto do primeiro caso, em Março de 
2020.

As novas infecções foram detec-
tadas em 823 amostras de indivíduos 
suspeitos e contactos de casos posi-
tivos, indicando uma positividade 
de 12,15 por cento e uma proporção 
acumulada de 16,91 por cento.

O maior número de casos foi re-
portado em Inhambane, com 41 epi-
sódios, seguido da cidade de Maputo, 
com 27 infecções.

Entre quarta-feira e ontem, uma 
pessoa com complicações respirató-
rias teve de ser internada nos centros 
de isolamento, enquanto duas rece-
beram alta hospitalar. Os dados da 
Direcção Nacional de Saúde Pública 
indicam que oito pacientes seguem 
internados, três dos quais estão nos 
cuidados intensivos em oxigeno-te-
rapia.

Entretanto, 81 indivíduos in-
fectados foram declarados livres da 
doença nas províncias de Gaza, Ma-
puto, Inhambane, Zambézia e Cabo 
Delgado, fixando-se em 389 o nú-
mero de casos activos.

Mantém-se em 2212 o cumulati-

vo de vítimas mortais relacionadas à 
doença, não havendo registo de no-
vos óbitos.

No que diz respeito à vacinação, 
8897 indivíduos maiores de 18 anos 
tomaram a primeira e segunda doses 
do imunizante contra a Covid-19, o 
que elevou para 15,29 milhões o nú-
mero de pessoas que tomaram pelo 
menos uma dose.

Até ontem, 478.212 profissionais 
de saúde, idosos, doentes crónicos e 
grupos de alto risco tinham tomado 
a dose de reforço e 14,5 milhões es-
tavam completamente vacinadas. A 
cobertura de vacinação está situada 
em 95,5 por cento.

vai inaugurar a Subestação 
de Temane, com capaci-
dade de 33 KV, e a linha de 
energia Vilankulo-Chiba-
bava, um projecto avaliado 
em 40 milhões de dólares 
(2,6 mil milhões de meti-
cais).

O director de Eletrifi-
cação e Projectos na Elec-
tricidade de Moçambique 
(EDM),  Cláudio Dane, 
disse que a conclusão do 
projecto vai melhorar a 
qualidade de energia eléc-
trica nesta região, relançar 
e dinamizar a iniciativa 
presidencial “Energia para 
Todos”.

Disse que nos cinco 
distritos já foram feitas 
7500 novas ligações, o que 
vai impulsionar o desen-
volvimento destes locais 
onde já terminaram as 
restrições no fornecimen-
to de energia.

O
S ataques terroristas 
que se registam em 
alguns distritos da 
província de Cabo 
Delgado, associa-

dos aos fenómenos naturais 
ocorridos na época chuvosa 
2021/22, destruíram 126 uni-
dades sanitárias no país.

Segundo o ministro da 
Saúde, Armindo Tiago, 31 hos-
pitais foram danificados pelos 
terroristas que desde 2017 co-
metem atrocidades contra ci-
dadãos indefesos.

 Outras 95 unidades sani-
tárias tombaram na sequência 
da passagem dos ciclones tro-
picais Ana, Gombe e Dumako, 
que fustigaram as regiões cen-
tro e norte do país. 

A destruição de infra-es-
truturas deixou centenas de 
famílias sem serviços de saú-
de.  Para o mitigar o seu im-
pacto, o Governo, com o apoio 

de parceiros, encontrou alter-
nativas de modo a assegurar a 
prestação de serviços básicos à 
população afectada pelos dois 
fenómenos.

 Em Moçambique existem 
actualmente 1596 unidades 
sanitárias. Deste número, 1532 
centros de saúde (96 por cen-
to) constituem a rede de aten-
ção primária, com 1370 cen-
tros de saúde nas áreas rurais, 
50 hospitais distritais, rurais e 
gerais.

 Tiago reconheceu os es-
forços dos profissionais e par-
ceiros do sector na melhoria 
dos serviços básicos de saúde 
à população.

Sublinhou que o terroris-
mo e os fenómenos naturais 
colocaram à prova a resiliência 
do sistema de saúde na luta 
por uma melhor qualidade de 
prestação de cuidados sanitá-
rios aos moçambicanos.

 “Foi um verdadeiro revés 
aos ganhos alcançados neste 
sector. A situação condicio-
nou o cumprimento pleno dos 
planos traçados. Apesar des-
ses fenómenos, continuamos 
a caminhar firmemente rumo 
ao alcance das metas plas-
madas no Plano Estratégico 
do Sector da Saúde dentro do 
Programa Quinquenal do Go-
verno”, disse Tiago.

 O ministro arrolou algu-
mas acções realizadas pelo 
sector, destacando a respos-
ta à ocorrência de casos de 
poliovírus no vizinho Malawi 
e nas províncias do norte e 
centro de Moçambique. 

Explicou que este ano o 
país realizou duas rondas de 
vacinação para mais de onze 
milhões de crianças. 

“São números sem pre-
cedentes. Na primeira ronda 
alcançámos 4,8 milhões de 

crianças. Na segunda ronda, 
5,5 milhões de petizes”, afir-
mou

Como forma de consoli-
dar essa resposta, arranca a 7 
de Julho a terceira ronda de 
vacinação contra a poliomie-
lite, envolvendo todas as pro-
víncias do país. Nesta fase, a 
meta é vacinar 6,8 milhões de 
crianças. 

Para o sucesso da campa-
nha, Tiago pede o envolvi-
mento de todos os cidadãos. 

“Apelamos aos pais e en-
carregados de educação para 
que adiram massivamente à 
campanha. Mesmo no meio 
de adversidades no contexto 
Covid-19, calamidades natu-
rais e outros fenómenos as-
sociados, o sector tem sabido 
dar resposta a esses desafios 
para prover serviços de saúde 
de qualidade à população”, 
disse.

TERRORISMO E CICLONES

Destruídas mais de 
120 unidades sanitárias

Terrorismo e fenómenos naturais destruíram mais de 120 unidades sanitárias

Saúde anuncia mais 
cem casos de Covid-19

EMISSÃO DE VISTOS

TA reforça combate à corrupção

TA quer reduzir corrupção na emissão de vistos

administrativo. 
Referiu que, com o plano, 

estarão igualmente criadas 
condições para travar os casos 
de corrupção nos processos de 
cadastro no e-visto, onde tem 
havido relatos de cobranças 
ilícitas para flexibilizar os ac-
tos administrativos.

Por seu turno, Patrício 
Sande, do TA, referiu que a 
aproximação ao GPCCI surge 
pelo facto de esta instituição 
possuir larga experiência na 
elaboração de planos secto-
riais, além de lidar melhor 
com matérias ligadas à pre-
venção e combate à corrup-
ção.

“A nossa presença nas 
províncias visa desencadear, 
de entre várias actividades, a 
auscultação em vários secto-
res da administração pública 
para medir o nível de actuação 
do TA, assim como procurar 
identificar focos de corrup-
ção de modo a tornar cada vez 
mais robusto o plano de pre-
venção e combate à corrup-
ção que se pretende elaborar”, 
disse.

Cinco distritos com
energia de qualidade

Melhora qualidade de energia em cinco distritos de Sofala e Inhambane

MAIS cinco distritos das 
províncias de Inhambane 
e Sofala contam, a partir 
de hoje, com energia de 
qualidade, com a inau-
guração da Subestação de 
Temane, conectando-se 

à Subestação da Vila Nova 
no distrito de Chibabava.

Trata-se de uma in-
fra-estrutura que vai as-
segurar a disponibilidade 
de corrente eléctrica aos 
distritos de Vilankulo, 

Inhassoro e Govuro, em 
Inhambane; Machanga e 
Chibabava, em Sofala.

O Presidente da Re-
pública, Filipe Nyusi, que 
efectua hoje uma visita à 
província de Inhambane, 

Acidentes de viação fazem 29 vítimas

Empresas chamadas 
a proteger as crianças

Vacinados um milhão de deslocados

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



CIDADE DE NAMPULA 7

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

Sexta-feira, 1 de Julho de 2022

A VOZ DO MUNÍCIPE

Aiube Carlos

MOUZINHO DE ALBU-

QUERQUE

A 
MENDICIDADE não é 
um fenómeno novo 
na cidade de Nampu-
la. Porém, nos últimos 
anos houve aumen-

to exponencial pedintes na 
urbe, expostos, todas as sex-
tas-feiras, nas esquinas, ruas 
e entradas dos restaurantes, 
estabelecimentos comerciais 
e residências. Algumas opi-
niões dizem que a forma como 
o apoio é dado pode eternizar 
o problema e transmitir a ideia 
de que a vida de indigente é 
fácil e conveniente.

O que mais preocupa é que 
hoje o fenómeno também en-
volve jovens e crianças, mes-
mo com as estratégias que têm 
sido adoptadas pelas autorida-
des para eliminá-lo.

Uma das formas de resol-
ver o problema, cujos resul-
tados não foram satisfatórios, 
foi a criação, pelo Governo e 
parceiros, de um centro aberto 
no bairro de Natikiri, onde às 
sextas-feiras os mendigos iam 
buscar alimentos canalizados 
por empresários de boa von-
tade para evitar que deambu-
lassem pelas ruas, alguns em 
cadeiras de rodas, de bengalas, 
acompanhados por menores, 
pedindo esmola e correndo o 
risco de atropelamento, entre 

O eterno dilema
da mendicidade urbana

outros problemas. 
Na altura, foi considera-

da como a melhor estratégia 
que o Governo provincial de 
Nampula alguma vez havia 
adoptado para combater em 
definitivo o fenómeno. Mas 

quem assim pensou se enga-
nou, pois o que se assiste até 
hoje é o contínuo e triste ce-
nário do fluxo de pedintes. 

O que se apurou é que, 
mesmo com a existência do 
centro, os mendigos conse-

guiam facilmente dos agentes 
económicos apoios em di-
nheiro ou bens só se dirigin-
do aos seus estabelecimentos 
comerciais. 

Por outro lado, muitas 
crianças abandonam os seus 

lares, supostamente por falta 
de condições ou outros mo-
tivos, incluindo fuga à pater-
nidade, e entregam-se à sua 
sorte nas ruas da cidade, onde 
pedem esmola.

O “Notícias” escalou al-

gumas ruas e estabelecimen-
tos comerciais que concen-
tram centenas de mendigos 
todas as sextas-feiras. A jus-
tificação dada é que a mendi-
cidade continua a ser o único 
meio para a sua sobrevivên-
cia.

Acreditam que o fenó-
meno ainda vai perdurar en-
quanto não tiverem outra saí-
da para o seu sustento.  

“Sem pedir esmola nas 
ruas ou lojas, principalmente 
aos estrangeiros, não tenho 
nada para comer. Por isso, 
procuro alguma coisa nesses 
locais para a minha sobrevi-
vência”, disse Sara Manueli-
no, na rua Napatima.

Manuel João, de 11 anos, 
que sempre pede esmola nos 
estabelecimentos comer-
ciais localizados na Avenida 
Eduardo Mondlane, contou 
que saiu do distrito de Me-
conta há bastante tempo, 
com o tio, para viver na ci-
dade de Nampula, mas a si-
tuação financeira agravou-se 
e este, inconformado com a 
pobreza, decidiu regressar à 
origem, deixando-o só.

Outro menor, que se 
identificou apenas por Jorge, 
revelou que a casa dos pais se 
situa no bairro de Muahivire, 
mas é nas lojas da Avenida 25 
de Setembro onde consegue 
algo para comer, pedindo es-

mola, principalmente às sex-
tas-feiras. 

Já o adolescente Elísio de 
Castro, de 16 anos, que disse 
ser órfão de pai, justificou que 
a sua presença na rua se deve 
às imensas dificuldades que 
ele e mais três irmãos meno-
res vivem, visto que a mãe 
ficou desempregada na se-
quência da Covid-19. 

Marcos Justino, de 70 
anos, disse que todas as sex-
tas-feiras se desloca aos esta-
belecimentos comerciais do 
bairro central, na companhia 
de mais pessoas vulneráveis 
da sua e outras idades, com a 
intenção de conseguir algum 
dinheiro ou comida para ga-
rantir o auto-sustento.

“Sou o mais velho de três 
irmãos órfãos. Nunca fomos à 
escola por falta de condições. 
Estou na rua todas as sextas-
-feiras a pedir esmola porque 
não tenho como sobreviver 
nesta cidade”, explicou.

Na rua do Viaduto, con-
cretamente na firma do Gru-
po Gulamo, em Napipine, en-
contrámos Silvino Alexandre, 
de 10 anos, que nos disse que 
perdeu os pais há oito anos. 
Vivia com a madrasta, no 
bairro de Murrapaniua, mas, 
devido aos maus-tratos, de-
cidiu sair de casa e passou a 
viver na rua, pedindo esmola 
nas lojas para sobreviver.

A pobreza é a causa da mendicidade nas cidades

Empresários falam de pobreza como causa
OS empresários de Nampula 
consideram que a mendici-
dade na capital provincial se 
deve à pobreza, associada ao 
facto de, segundo disseram, 
não haver ainda uma estra-
tégia eficiente e eficaz para 
combater o fenómeno.

O presidente do Conse-
lho Empresarial Provincial de 
Nampula, Yunus Gafar, afir-
mou que é com muita tristeza 
que vê, todas as sextas-fei-
ras, numerosos idosos, jo-
vens e crianças dirigindo-se 
às ruas e centros comerciais 
para pedir esmola, com o ris-
co de serem atropelados.

 Yunus defendeu a ne-
cessidade de trabalho coor-
denado entre o Governo e 
os agentes económicos para 
fazer face à situação. Na sua 

Yunus Gafar, empresário, defende trabalho coordenado entre o Governo e os agentes económicos

opinião, os agentes econó-
micos também devem orga-
nizar-se e disciplinar-se na 
forma como disponibilizam 
o apoio aos mendigos à por-
ta dos seus estabelecimentos 
comerciais.

“É necessário muito es-
forço para tirar as crianças e 
outras pessoas das ruas. O mal 
é que as pessoas encaram a 
mendicidade não mais como 
uma prática degradante, mas 
como uma oportunidade ou 

saída permanente para a sua 
sobrevivência, por causa da 
pobreza na nossa cidade. Por 
isso, é preciso que este assun-
to seja encarado como algo 
absolutamente prioritário”, 
acrescentou. 

Governo adopta nova estratégia
O GOVERNO de Nampula aca-
ba de adoptar uma nova estra-
tégia de combate à mendicida-
de. A directora provincial do 
Género, Criança e Acção So-
cial, Albertina Ussene, expli-
cou que a estratégia consistirá 
na disponibilização de apoios 
a pessoas vulneráveis em cada 
posto administrativo urbano. 
Para o efeito, todos os agentes 
económicos serão mapeados 
com o objectivo de conferir 
transparência ao processo de 
canalização das ofertas.

A responsável indicou 
que isso revela que o Governo 
nunca se eximiu da sua res-
ponsabilidade de evitar a pro-
liferação de mendigos nas ruas 
e esquinas da cidade, um fe-
nómeno que em muito resulta 
da destruição do tecido social, 
levando a miséria humana à 
exposição pública, em que as 
crianças, em particular, são 
usadas como chamariz.

Paralelamente a esta es-
tratégia, será construído na 
urbe um novo centro de con-
centração e disponibilização 
de apoios, que terá também 
serviços assistência jurídica, 
sanitária e atribuição de NUIT 
ao grupo-alvo. 

Criticada atitude de alguns agentes económicos que disponibilizam esmola aos mendigos

Sobre o fracasso da estraté-
gia que levou à criação do cen-
tro de concentração de mendi-
gos em Natikiri, a entrevistada 
explicou que se deveu às atitu-
des tomadas pelos beneficiá-
rios, pois depois de receberem 
os apoios no local corriam logo 
para as ruas da urbe, além de 
alguns agentes económicos 
não terem aderido à iniciativa.

Albertina Ussene enfati-
zou que o triste cenário que se 
observa nas ruas da cidade de 
Nampula exige reflexão e ac-
ção não só do Governo, como 
também de outras entidades, 
incluindo a sociedade em ge-
ral. Referiu-se, por exemplo, 
às crianças que se tornam 
mendigos tão cedo, um cená-
rio triste que compromete o 

seu futuro. 
“A mendicidade na nossa 

cidade é um grande problema 
há anos e uma preocupação do 
Governo e dos próprios em-
presários. Com a nova aborda-
gem, queremos fazer com que 
nenhum agente económico 
dê apoios à porta da sua loja. 
E pensamos que desta vez vai 
dar certo”, perspectivou.

Comércio informal dificulta 
saneamento do meio na cidade

O COMÉRCIO informal 
pode estar a dificultar o sa-
neamento do meio na ci-
dade de Nampula, segundo 
alguns munícipes.

Caracterizado sobretudo 
por venda de diversos arti-
gos diversos nos passeios, 
esta actividade tem emba-
raçado sobremaneira o Con-
selho Municipal nos seus 
esforços de manter a cidade 
limpa com os poucos meios 
que tem.

As avenidas Paulo Sa-
muel Kankhomba e do Tra-
balho são as mais críticas. A 
circulação de pessoas tem 
sido dificultada, havendo 
casos de atropelamentos e 
até discussões que muitas 
vezes terminam em pele-
ja, se inadvertidamente um 

transeunte pisar os artigos 
comercializados nos pas-
seios.

O munícipe António 
Augusto lamentou a prolife-
ração dos vendedores infor-
mais na cidade, pois, apesar 
de se reconhecer que esta 
actividade garante o susten-
to de muitos, ela está a re-
velar-se um problema para 
a livre circulação de peões. 
Acusou alguns vendedores 
informais de serem negli-
gentes, a ponto de se trans-
formarem em agentes da 
proliferação do lixo na urbe.

Júlio Assane atribuiu 
culpas aos gestores munici-
pais pela situação. Segundo 
disse, já houve, num pas-
sado não muito longínquo, 
uma feira que acolhia todos 

os vendedores informais, 
mas que já não existe.

“De um dia para outro, 
o espaço que servia de feira 
foi vendido. Só o município 
pode falar do assunto”, dis-
se, lamentando, entretanto, 
que os informais teimem 
em permanecer nos pas-
seios mesmo com o esforço 
da Polícia Municipal, que os 
sensibiliza para se retirarem 
para os mercados identi-
ficados para o exercício da 
actividade.

Félix Abel afirmou que 
a proliferação de lixo na ci-
dade de Nampula também 
resulta de grandes quan-
tidades de embalagens de 
produtos, plásticos e outro 
tipo de material que os ven-
dedores informais transpor-

tam sem se importarem com 
a sua devida conservação ou 
destino.

Aiube Carlos foi, po-
rém, de opinião contrá-
ria. Segundo ele, antes de 
retirá-los dos passeios, o 
município deve criar con-
dições apropriadas e dignas 
nos mercados identificados 
e onde recomenda que os 
vendedores devem exercer a 
sua actividade.

O interlocutor afirmou 
que os vendedores infor-
mais são úteis para determi-
nados grupos sociais, além 
de que muitos praticam a 
actividade não porque que-
rem, mas sim para garantir 
o sustento das suas famílias, 
perante um cenário de falta 
de emprego formal.

 António Augusto Júlio Assane Félix Abel

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ALMIRO MAZIVE, DA AIM

M
O Ç A M B I Q U E 
continua com-
prometido com 
a Carta da Com-
monwealth, por 

acreditar que tem papel 
importante a desempenhar 
para garantir que a juven-
tude construa futuro me-
lhor.

Esta posição foi real-
çada pelo Primeiro-Mi-
nistro, Adriano Maleiane, 
no decurso da 26ª cimeira 
dos Chefes de Estado e de 
Governo da Commonweal-
th, que teve lugar de 24 a 
25 de Junho, em Kigali, no 
Ruanda. 

Na ocasião, Adriano 
Maleiane também mani-
festou apreço do Governo 

e do povo pelo apoio in-
condicional que cada Es-
tado-membro da “Família 
da Commonwealth” deu 
à candidatura e eleição de 
Moçambique para mem-
bro não-permanente do 
Conselho de Segurança das 
Nações Unidas para o pe-
ríodo 2023-2024.

“Moçambique conti-
nua comprometido com a 

SETENTA combatentes da luta de 
libertação nacional e da defesa de 
soberania e democracia residen-
tes nos distritos da Beira e Dondo 
foram capacitados em criação e 
gestão de projectos, no âmbito do 
Fundo da Paz e Reconciliação Na-
cional.

De acordo com a secretária de 
Estado na província de Sofala, Ste-
lla Zeca, que dirigiu a cerimónia de 
abertura da acção formativa, o pro-
jecto tem como objectivo a reinser-
ção social e económica dos comba-
tentes.

Acrescentou que os benefícios 
são feitos por sequência e não há 
espaço para exclusão de nenhum 
combatente.

“Aqueles irmãos que aceitaram 
deixar as armas para se integrar na 
vida civil devem ter alguma ocu-

pação. Muitos deles ficaram muito 
tempo sem se formar, mas desen-
volvem pequenos projectos nas 
áreas da agricultura bem como pis-
cicultura”, explicou, frisando que 
no distrito de Nhamatanda alguns 
combatentes juntaram-se e cria-
ram um projecto que está a ter su-
cesso.

Recordou que, além do Desar-
mamento, Desmobilização e Rein-
tegração (DDR), é necessário ter al-
ternativa para que se possam sentir 
como os outros cidadãos que con-
tribuem para o desenvolvimento do 
país.

“Todos somos chamados a tra-
balhar e a contribuir para a paz para 
que o país possa crescer sem retro-
cessos. Portanto, queremos com 
esta capacitação dar maior opor-
tunidade para que os projectos te-

nham rendimento”, afirmou.
Por sua vez, a representante do 

Fundo da Paz e Reconciliação Na-
cional em Sofala, Páscoa Luís, sa-
lientou que 260 projectos foram fi-
nanciados na província desde 2015, 
dos quais 71 de empreendedorismo 
e 189 simplificados.

Segundo a representante do 
Fundo da Paz, 80 por cento de 260 
projectos falharam devido à infla-
ção da moeda.

“O comércio, pecuária e hotela-
ria e turismo são algumas áreas em 
que há sucesso. Conseguimos dos 
260 projectos financiados o reem-
bolso de 8.60 por cento, o que cor-
responde a mais de dois milhões de 
meticais”, revelou.

Fez saber ainda que mais de 30 
milhões de meticais foram finan-
ciados para o projecto.

JOANA MACIE, 
EM MIDRAND

O DEPUTADO Aires Ali, 
eleito ontem em Midrand 
vice-presidente do grupo 
parlamentar da região da 
África Austral no Parla-
mento Pan-Africano, pro-
mete representar o país 
com dignidade e estabe-
lecer a coesão e espírito de 
trabalho em grupo. 

A presidência da re-
gião, para a qual Aires Ali 
concorria, ficou com a 
sul-africana Pemmy Ma-
jadine, deputada no Parla-
mento sul-africano desde 
1999.

Falando a jornalistas 

momentos após a eleição, 
o deputado Ali conside-
rou que a vice-presidên-
cia é também uma posição 
de prestígio e dignificante 
para o país. “A disputa da 
presidência foi renhida. 
Perdemos por um voto a 
favor da África do Sul, que 
arrecadou 20 votos e nós 
19”, reconheceu Aires Ali, 
membro da Comissão Polí-
tica da Frelimo.

A região da África Aus-
tral é constituída por 10 
países e cada um tem cinco 
deputados, perfazendo 50. 
No acto da votação esteve 
ausente Angola, um dos 
países que havia assegura-
do o apoio a Moçambique.

Aires Ali, deputado 
desde 1994, saudou o Pre-
sidente da República, Fili-
pe Nyusi, que acompanhou 
e apoiou o processo, assim 
como deu orientações ao 
grupo moçambicano para 
trabalhar no sentido de 
garantir a vitória de Mo-
çambique. “Se consegui-
mos este prestígio é gra-
ças a todo o trabalho da 
diplomacia e de contactos 
que foram feitos pelo nosso 
Presidente da República. 
Mas também houve traba-
lho a nível do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros 
e Cooperação, das nossas 
embaixadas na União Afri-
cana e na África do Sul”, 

País comprometido
com o documento

O PRIMEIRO-MINISTRO 
participou nesta reunião 
em representação do Pre-
sidente da República, Fili-
pe Nyusi, que decorreu sob 
lema “Rumo a Um Futuro 
Comum: Conectando, Ino-
vando e Transformando”.

Entretanto, no ba-
lanço da participação de 
Moçambique na cimeira, 
Maleiane afirmou que os 
países-membros da Com-
monwealth acordaram que 
o apoio prestado no com-
bate ao terrorismo deve ser 
eficaz.

“Os membros da Com-
monwealth disseram e con-
cordaram que a organiza-
ção, como um bloco, deve 
não só apoiar no combate 
ao terrorismo mas fazer 
com que esse mesmo apoio 
chegue em tempo oportuno 
porque, quando se demora, 
às vezes a ajuda não é efi-
caz”, afirmou Maleiane.

Referiu que “foi impor-
tante a referência à preo-
cupação e solidariedade 
demonstrada para connos-
co por causa do assunto de 
Cabo Delgado”.

Ainda sobre conflitos, 
Maleiane disse que na ci-
meira, de dois dias, foi re-
forçada a ideia de que a paz 
e estabilidade são condi-
ções sem as quais não se 
pode crescer.

... diz que Moçambique está comprometido com os desígnios da organização

Carta da Commonwealth, 
pois acreditamos que tem 
um papel importante a de-
sempenhar para garantir 
que esta geração construa 
um futuro melhor para a 
humanidade e para o nosso 
planeta terra”, disse o Pri-
meiro-Ministro.

O país, segundo Ma-
leiane, está empenhado 
em contribuir para solu-
ções colectivas e para de-
safios comuns através do 
multilateralismo e uma 
maior cooperação interna-
cional.

O governante disse ain-
da que a Commonwealth 
pode contar com Moçam-
bique para dar voz e apoiar 
as necessidades e pontos 
de vista partilhados.

Maleiane lembrou que 
desde a cimeira da Com-
monwealth de Londres, 
em 2018, o mundo experi-
mentou desenvolvimentos 
desafiadores tanto a nível 
político quanto socioeco-
nómico, caso do surto da 
Covid-19, com um impac-
to que exacerbou os desa-
fios que assolam o mundo 
hoje.

“Não há dúvidas que a 
pandemia afectou os sis-
temas de saúde em todo o 
mundo bem como a eco-
nomia global, levando a 
contrações do Produto In-
terno Bruto (PIB) em nú-
mero considerável de nos-
sos países”, observou.

A par do novo corona-
vírus, Maleiane falou da 
intensificação dos desafios 
ambientais, como ciclo-
nes, inundações e secas, 
que também impactaram 
as economias, levando a 
uma vulnerabilidade so-
cial sem precedentes que 
prejudica as perspectivas 
de desenvolvimento sus-
tentável e a agenda global, 
incluindo de Moçambique.

Apoios na luta 
contra o terrorismo

Primeiro-Ministro, Adriano Maleiane, na Cimeira da Commonwealth...

VICE-PRESIDENTE DO PARLAMENTO PAN-AFRICANO

Aires Ali vai defender coesão 
e espírito de trabalho em grupo

frisou o deputado. Disse 
que Moçambique aceitou 
o desafio em nome da na-
ção e do povo e, como vi-
ce-presidente do grupo 
da África Austral, promete 
fazer o melhor junto da-
quele órgão regional, con-
tribuindo com a sua expe-
riência.

Prometeu que o traba-
lho em equipa é o forte de 
Moçambique, dando como 
exemplo o facto de ter sido 
director da sua campanha 
o deputado André Magibi-
ri, da bancada parlamentar 
da Renamo e secretário-
-geral daquele partido da 
oposição. A este facto Aires 
Ali colocou de lado as dife-
renças partidárias e ideo-
lógicas e disse que os de-
putados estão lá não para 
representar partidos, mas 
sim Moçambique. E todos 
têm uma única liderança, 
a da Presidente do Parla-
mento, Esperança Bias, e 
única orientação de tra-
balho conjunto dada pelo 
Chefe do Estado, Filipe 
Nyusi. Essa coesão, ajun-
tou, não se vê em muitos 
países africanos.

Segundo o político, 
mesmo em termos orga-
nizacionais o Parlamento 
moçambicano está muito 
mais avançado em relação 
aos de muitos africanos. 
Por isso, acha que, como 
vice-presidente, traba-
lhará para alcançar maior 
interação e influenciar 
mudanças positivas neste 
órgão decisor.

A ELEIÇÃO, esta quarta-feira, do 
deputado zimbabweano Fortune 
Charumbira para presidir o Par-
lamento Pan-Africano representa 
uma vitória da reivindicação que 
a região da África Austral vinha 
exercendo para a implementação 
do princípio de rotatividade na 
Mesa daquele órgão.

Desde a sua criação, em 2004, 
esta é a primeira vez que a região 
assume a presidência naquele ór-
gão, que tem a sede em Midrand, 
na África do Sul. E isso aconteceu 
graças ao reconhecimento da im-
portância da rotatividade, uma vez 
que sem isso seria difícil alcançar 
tal objectivo, em face do reduzido 
número de deputados que o grupo 
regional da África Austral tem em 
relação aos demais grupos regio-

nais do continente.
Reagindo à eleição do zimba-

bweano, o porta-voz do grupo 
nacional de Moçambique em Mi-
drand, o deputado Damião José, 
disse ser importante reconhecer 
a decisão da União Africana, que 
mandatou uma equipa para super-
visionar o processo eleitoral.

Igualmente, saudou o “empe-
nho pessoal do Presidente da Re-
pública, Filipe Nyusi, na interação 
com outros chefes de Estados para 
que o princípio de rotatividade hoje 
fosse uma realidade no Parlamento 
Pan-Africano”, disse Damião José.

Entretanto, a IV Sessão da V le-
gislatura do Parlamento encerrou 
ontem com apelos para renovação 
do órgão e trabalho árduo visando 
a eliminação da má imagem que 

ostenta.
O presidente do órgão legisla-

tivo, Fortune Charumbira, deixou 
claro que não vai permitir actos de 
indisciplina, como cenas de pan-
cadaria e ameaças de morte entre 
os deputados, actos que levaram à 
interrupção dos trabalhos em Maio 
do ano passado.

“Nos vossos parlamentos na-
cionais não cometem indisciplina 
porque sabem que o presidente 
corre convosco da sala. Aqui falam 
enquanto o presidente também 
está a falar e quando vos manda 
calar não aceitam. Deixem os vos-
sos maus hábitos nas vossas ca-
sas”, atirou Charumbira, que pede 
para que sejam os próprios 265 
deputados a valorizarem o Parla-
mento.

 Aires Ali no processo de votação

Eleição do Zimbabwe sublinha 
importância da rotatividade

CARTA DA COMMONWEALTH

Capacitados 70 combatentes
em criação e gestão de projectos

Tomou como exemplo 
o conflito na Ucrânia, que 
tem provocado a subida dos 
preços de combustíveis, 
cereais e fertilizantes. 

“A questão da logística e 
do comércio externo foi ob-
jecto de análise e se acordou 
que é preciso criar todas as 
condições para a recupera-
ção económica e resiliência 
ou mitigação a este tipo de 
fenómenos globais”, co-
mentou. 

Ainda sobre a cimeira, 
as autoridades diplomáti-
cas de Moçambique assegu-

ram que o país teve ganhos 
desde que decidiu aderir à 
Commonwealth, organiza-
ção que congrega 54 países 
independentes, a maioria 
dos quais antigas colónias 
britânicas.

Na ocasião, Manuel 
Gonçalves, vice-ministro 
dos Negócios Estrangeiros 
e Cooperação, que inte-
grava a comitiva nacional, 
afirmou que Moçambique 
sempre teve ganhos desde 
que aderiu à organização em 
1995”.

Um dos grandes anún-

cios feitos na cimeira foi o 
do Primeiro-Ministro britâ-
nico e presidente-cessante 
da Commonwealth, Boris 
Johnson, que prometeu in-
vestir, este ano, mais de 370 
milhões de libras para re-
forçar a segurança alimen-
tar global, incluindo 130 
milhões para o Programa 
Mundial de Alimentação.

A Cimeira de Chefes 
de Estado e de Governo da 
Commonwealth também 
reconduziu, ao cargo, a se-
cretária-geral da organiza-
ção, Patrícia Scotland.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Agência de Implementação do 

Projecto:

Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

Projecto: Projecto de Administração de Terras (Terra Segura)

Serviços de Consultoria: Contratação de Serviços de Consultoria para a Avaliação 

do nível de percepção e satisfação dos beneficiários 
directos do Projecto MozLand (Terra Segura) em relação 

ao processo de regularização sistemática de terra

País: Moçambique

Fonte de Financiamento: IDA Grant No. D401-MZ

Referência: 143-2/MLAND/CQBS/2022

Date of issuance: 1 de Julho de 2022

Pedido de Manifestações de Interesse

Serviços de Consultoria

1. O Governo de Moçambique, representado pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável (FNDS), recebeu fundos para a 

implementação de um projecto de modernização dos serviços 

de administração de terras e regularização dos direitos de 

posse da terra em Moçambique, intitulado “Projecto MozLand” 

(Terra Segura), financiado pelo Grupo Banco Mundial e 
pretende aplicar parte destes fundos para a Contratação de 

Serviços de Avaliação o nível de percepção e satisfação dos 

beneficiários directos do Projecto MozLand (Terra Segura) 
em relação ao processo de regularização sistemática de terra.

2. O principal objectivo da contratação é identificar uma 
firma para a Avaliação o nível de percepção e satisfação dos 
beneficiários directos do Projecto MozLand (Terra Segura) 
em relação ao processo de regularização sistemática de terra.

3. A duração total da consultoria é estimada em cerca de 4 meses.

4. Os Termos de Referência detalhando o âmbito dos Serviços, 

podem ser encontrados no website https://www.fnds.gov.mz/

index.php/pt/recursos/concursos ou podem ser solicitados 

através do endereço electrónico, abaixo indicado.

5. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável convida 
empresas de consultoria elegíveis a manifestar o seu interesse 

em prestar os Serviços. Os consultores interessados, deverão 
providenciar informação que demonstre que possuem as 
qualificações necessárias e experiência relevante para a 
prestação dos Serviços. Os critérios de qualificação serão: i) Ter 
pelo menos sete (7) anos de experiencia no desenvolvimento 
de estudos de pesquisa de programas e projectos nacionais ou 
internacionais financiados pelo Banco Mundial e/ou outras 
agências multilaterais/internacionais de financiamento; ii) 
Ter experiencia comprovada em avaliações de percepção e/
ou satisfação de beneficiários em relação a implementação de 
projectos; iii) Estar familiarizada com o contexto local; iv) Deve 
possuir uma capacidade logística e quadros qualificados para 
a execução do trabalho de forma profissional com capacidade 
para responder aos objectivos dos Termos de Referência; 
e v) Possuir uma rede de supervisores responsáveis pelo 
controlo de qualidade das entrevistas e inquiridores com o 
conhecimento do contexto do local onde será implementada 
a pesquisa, bom como com capacidade comunicativa (fala e 
escrita) na língua local.

6. O consultor será seleccionado de acordo com os procedimentos 
do Banco Mundial, definidos no “Regulamento do Banco 
Mundial para Mutuários do IPF” datado de Julho de 2016 e 
revisto sucessivamente em Novembro de 2017, Agosto de 
2018 e Novembro de 2020, e o método de contratação será 
“Seleção Baseada em Qualidade e Custo (QCBS)”.

7. Os Consultores são encorajados e poder-se-ão associar a outras 
empresas para melhorar as suas qualificações, entretanto, 
deverão indicar a natureza da associação seja Joint Venture 
ou Sub-consultoria. No caso de se tratar de Joint-Venture, as 
partes serão conjunta e solidariamente responsáveis pela 
implementação do contrato.

8. Informações adicionais podem ser obtidas no endereço abaixo 
durante o horário normal de expediente (8.00h-15.00h). 

9. As Manifestações de Interesse deverão ser feitas por escrito 
e entregues no endereço abaixo até às 15.30h do dia 15 de 
Julho de 2022. As manifestações de interesse podem ser 
submetidas via email através do endereço electrónico abaixo.

10. Endereço:

Att: Coordenador do Projecto

Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS)

Edifício Millennium Park, andar 16, na Avenida Vladimir 
Lenine, 174

Maputo - Moçambique

Email: mozland.fnds@gmail.com  com cc para 

remigio.timbrine@fnds.gov.mz e 

procurement@fnds.gov.mz

5813

HORÁCIO JOÃO
 

O 
PRESIDENTE da Re-
pública, Filipe Nyusi, 
reafirmou ontem, na 
autarquia do Dondo, 
em Sofala, que o Go-

verno continua comprometido 
com o processo de descentra-
lização do país, mas sempre de 
uma forma gradual.

Falando na inauguração do 
novo edifício do Conselho Mu-
nicipal daquela urbe, com dois 
pisos e secretaria digitalizada, 

Filipe Nyusi acrescentou que a 
descentralização iniciou na dé-
cada de 1990, com a realização 
das primeiras eleições autárqui-
cas em 1998, abrangendo 10 vilas 
e 23 cidades do país, num pro-
cesso gradual, existindo até hoje 
53 autarquias locais.

“É importante sublinhar o 
gradualismo, porque nas últimas 
eleições ficou claro que não havia 
condições para aumentar mais 
autarquias. E, neste exercício, 
os moçambicanos sabem muito 
bem quando e como fazer as coi-

sas com perfeição”, reiterou.
Explicou ainda que a des-

centralização visa, entre outros 
objectivos, aproximar o poder de 
decisão às comunidades, onde 
os factos ocorrem e, sobretudo, 
acelerar o desenvolvimento lo-
cal, exemplificando com aquilo 
que chamou de maravilhas do 
Dondo, município que tem ser-
vido de referência, com a popu-
lação a sentir-se parte do poder.

“É isto que nós, o Governo, 
queremos. Que o processo seja 
irreversível. Este processo não é 

panaceia, pois existem muitos 
desafios que devem ser suplan-
tados de forma conjunta, entre 
os poderes Central e local”, fri-
sou Nyusi.

É neste contexto, confor-
me indicou, que como com-
plemento das transferências 
orçamentais do Estado para a 
operacionalização do programa 
de governação autárquica, em 
coordenação com os parceiros de 
cooperação, o Governo tem en-
vidado esforços para incremen-
tar a capacidade institucional das 

OS partidos políticos devem 
incluir ainda mais as mulheres 
nas suas listas de candidatu-
ra para as eleições autárquicas 
de 2023 e gerais de 2024, por 
forma a assegurar uma parti-
cipação paritária nos órgãos de 
tomada de decisão.

O posicionamento foi de-
fendido ontem, em Maputo, 
por mulheres, durante a rea-
lização da mesa-redonda rea-
lizada sob o lema “A Caminho 
das Eleições Numa Perspectiva 
de Género: Oportunidades e 
Desafios”, na qual estiveram 
parlamentares e membros da 
sociedade civil.

Segundo a deputada pela 
bancada da Frelimo, Ana Rita 
Sithole, que orientou a cerimó-
nia de abertura, a posição da 
mulher está cada vez mais visí-
vel nos órgãos de relevo, como 
Governo, Parlamento e outros, 
mas prevalece o desafio de os 
partidos políticos contribuírem 
para o aumento do efectivo fe-
minino nesses lugares.

“O nosso sistema eleitoral 

tem como base fundamental os 
partidos políticos. E neles esta 
luta deve se manter, dizendo-
-se a elas para concorrerem 
sempre que houver oportuni-
dades estatutárias”, disse Ana 
Rita Sithole.

Frisou que na Frelimo es-
tão em curso eleições internas, 
processo em que os membros 
deste partido estão a trabalhar 
para incrementar o número 
de mulheres nas listas de can-
didaturas ao nível das células, 
comités de círculo, zonas, dis-
tritos e Comité Central. 

“Isso é feito de forma de-
mocrática e estamos a fazer 
de tudo para que as mulheres 
estejam lá e aí havemos de ter 
ideia do quão conseguimos 
elevar o número que vai se 
reflectir nas listas em 2023 e 
2024”, acrescentou.

Falou da importância da 
formação, referindo que as 
mulheres precisam ser incen-
tivadas a estudar por forma a 
aumentarem o seu potencial de 
conhecimentos.

Por sua vez, Sónia Mboa, 
membro do MDM, disse que o 
seu partido trabalha nas bases 
para incentivar as mulheres 
a participarem nos processos 
eleitorais e, assim, ocuparem 
mais cargos de relevo.

Defendeu ainda que deve se 
transformar em lei a necessida-
de de equilíbrio do género nas 
listas de candidatura. 

Por sua vez, Lorena Mazive, 
da Academia Política da Mu-
lher do Instituto para Demo-
cracia Multipartidária (IMD), 
afirmou que as normas gerais 
e regulamentares que regem 
os processos eleitorais não têm 
disposições específicas claras 
de inclusão das mulheres tais 
como, quotas obrigatórias para 
os órgãos colegiais eleitos.

Reconheceu a tendência 
crescente dos partidos políticos 
elegerem mulheres, sobretudo 
ao nível da Assembleia da Re-
pública, criticando o facto de 
não estar legislado o equilíbrio 
de género, o que deixa a deci-
são à escolha dos partidos.

GARANTE PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Governo continua comprometido 
com a descentralização gradual

Presidente da República inaugurou o edifício do Conselho Municipal do Dondo

autarquias locais.
Para o efeito, referiu que o 

Governo está a implementar o 
programa PRODIA concebido 
juntamente pela República Fede-
ral da Alemanha e financiado pela 
Cooperação Financeira daquele 
país, KfW, num montante de 40 
milhões de euros, contemplando 
15 autarquias nas províncias de 
Manica, Sofala e Inhambane.

O programa compreendeu 
duas fases, sendo a primeira de 
PRODIA-I, abarcando os mu-
nicípios de Inhambane, Maxi-
xe, Vilankulo, Chimoio, Gon-
dola e Catandica, enquanto o 
PRODIA-II foi estendido a mais 
nove autarquias, nomeada-
mente Quissico, Maxixe, Beira, 
Dondo, Gorongosa, Marromeu, 
Nhamatanda, Sussundenga e 
Manica.

A iniciativa visa providen-
ciar infra-estruturas nos mu-
nicípios abrangidos, havendo 
necessidade de capacitá-los 
para disponibilizarem, de forma 
eficiente, serviços públicos. 

Com base neste financia-
mento, Nyusi deu a conhecer 
que foi possível a construção do 
novo edifício do município do 
Dondo, tendo o Chefe do Estado 
mostrado esperança na melho-
ria da prestação de serviços de 
atendimento ao público e de tra-
balhos administrativos daquela 
autarquia, incrementando a ar-
recadação de receitas próprias.

Por isso, apelou à manuten-
ção do imóvel, para permitir que 
tenha uma vida útil longa, sendo 
que os utentes devem contribuir 
positivamente no seu bom uso, 
cuja imponência veio alterar po-
sitivamente o ambiente paisagís-
tico daquela cidade.

PROCESSOS ELEITORAIS

Partidos desafiados 
a garantir paridade

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



PUBLICIDADE10 Sexta-feira, 1 de Julho de 2022

AVISO DE CORTE 

A Electricidade de Moçambique, E. P., informa aos seus estimados clientes e ao público em 

geral, que no âmbito da Manutenção Preventiva e Correctiva das infra-estruturas eléctricas, 

haverá interrupção no fornecimento de energia eléctrica na Quarta-feira e Sábado dias 29 de 

Junho e 02 de Julho de 2022, nos seguintes locais e horários: 

DIRECÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA 

Iluminando a Transformação de Moçambique 

Maputo, 29  de Junho de 2022 

Quarta-feira dia 29/06/2022  
 
Cidade de Maputo 

Das 08:00 às 16:00 horas, devendo afectar os Bairros Magoanine A, B, Laulane e Mahotas. 

 
Sábado dia 02/07/2022  
 
Cidade de Maputo 

Das 08:00 às 16:00 horas, devendo afectar os Bairros Magoanine A, B, Laulane e Mahotas. 

 

Para efeitos de precaução, todas as instalações deverão ser consideradas como estando per-

manentemente em tensão. 

 

Pelos transtornos que esta situação poderá criar aos consumidores das zonas acima indica-

das, assim como para o público em geral a EDM endereça sinceras desculpas. 

 

 

 

5849 5715

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO E REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação

De acordo com o nº 2 do artigo 33, conjugado com o nº 2, do artigo 63 do 
Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 5/2016 de 
8 de Março, comunica-se a Adjudicação dos Concursos abaixo discriminados:

N/O Nº de Concurso Objecto de Concurso
Nome de 

Concorrente 
Vencedor

Valor 
Adjudicado

1

Concurso por 
Cotações nº28/
CC/25A001652/
UGEA/INGD/2022

Fornecimento de 
lanches

Palace Complexo Lda 12.987,00Mt

2

Concurso por Ajuste 
Directo nº27/
AD/25A001652/
UGEA/INGD/2022

Aquisição de Passagens 
Aéreas

Linhas Aéreas de 
Moçambique

13.305.000,00Mt

3

Concurso por Ajuste 
Directo nº26/
AD/25A001652/
UGEA/INGD/2022

Kits de Assistência 
Médica Medicamentosa

Imprensa Nacional de 
Moçambique 

26.040,00Mt

4

Concurso por 
Cotações  nº12/
CC/25A001652/
UGEA/INGD/2022

Assinatura para 
fornecimento do 
Boletim da República

Imprensa Nacional de 
Moçambique

48.000,00Mt

5

Concurso por Ajuste 
Directo nº30/
A D / 2 5 A 0 0 1 6 5 2 /
UGEA/INGD/2022  

Contratação da UEM 
para mapear 29 
Distritos

Universidade Eduardo 
Mondlane

14.000.000,00Mt

Autoridade Competente

(Ilegível)

 
 

CONTAGEM DE STOCK SEMESTRAL 

Maputo, Beira, Moatize, Nampula e Pemba

01 de Julho de 2022

 

Delegação Contacto Endereço 

  

 

5768

ANÚNCIO DE VAGA

A DKT MOZAMBIQUE, LDA, pretende contratar um Coordenador de Marketing (a 
tempo inteiro).

Deveres e Responsabilidades

Os principais deveres e responsabilidades do trabalho são: 
• Coordenar as actividades de marketing entre o departamento de marketing da 

DKT e as agências de marketing contratadas;

• Supervisionar conteúdo e actividades online. Deve ser altamente familiarizado 
com plataformas digitais e redes sociais;

• Executar tarefas administrativas de marketing e acompanhar cronogramas;

• Manter um inventário de materiais de Trade Marketing e coordenar a criação de 
novos materiais conforme necessário;

• Avaliar e monitorar o desempenho da campanha/actividade a decorrer para 
determinar o seu impacto nas vendas.

Requisitos e Local de Trabalho

• Formação superior em Marketing/Comunicação, Gestão de Negócios ou área 
similar com pelo menos 4 anos de experiência;

• Proficiente em Microsoft Office;
• Familiarizado com software de design como Illustrator, Photoshop ou 

CorelDraw;

• Criativo com excelente habilidade de comunicação escrita e verbal;

• Deve ser capaz de trabalhar de forma independente com fortes habilidades 
organizacionais e boa atenção aos detalhes;

• Localização: Sede da DKT Mozambique em Maputo.

Candidatura 

Os interessados poderão enviar as suas candidaturas (Carta de candidatura e CV) para 
o endereço Avenida Cahora Bassa nro.26, Bairro da Sommerschield, Cidade de Maputo 
ou através do email: info@dktmozambique.org até ao dia 8 de Julho de 2022.

5853

Rua Gare de Mercadorias Nr 690  -  Telefone 871245390  -  Parque do INGD -  Maputo

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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CONSELHO MUNICIPAL
PELOURO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 5

ADITAMENTO DE ANÚNCIO DE CONCURSO 
O Conselho Municipal de Maputo convida a todas empresas elegíveis, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade, 
e tributos autárquicos regularizados a apresentarem propostas seladas para os concursos constantes da tabela abaixo.

Nº Concurso Objecto do Concurso
Data, Hora e Local de 

Concentração para 
visita

Alvará
Data, Hora e Local de 
abertura do concurso

Garantia 
Provisória

Valor da Taxa de não 
reembolsável

(Mt)

I – Secção

1
Concurso Limitado 1/CMM/

PED/UGEA5/G/2022

Aquisição de Material para 
7 Oficinas de Carpintarias, 

Serralharia escolar
N/A

Compatível 
ao objecto de 
contratação

Dia: 4/7/2022
Entrega: 8.30h

Abertura: 9.00h
N/A

1000,00

2
Concurso Limitado 2/CMM/

PED/UGEA5/G/2022 Fornecimento de Balizas
 N/A

Compatível 
ao objecto de 
contratação

Dia: 4/7/2022
Entrega: 10.00h
Abertura:10.30h

N/A 1000,00

Concurso de Pequena 
Dimensão 3/CMM/PED/

UGEA5/S/2022

Aquisição e Fornecimento de 
bens Imóveis  

N/A
Compatível 

ao objecto de 
contratação

Dia: 4/7/2022
Entrega: 12.30h
Abertura:13.00h

N/A 500,00

                            II – Secção

1
Concurso Por Cotação

1/CMM/PED/UGEA5/G/22
Aquisição e Fornecimento de 

bens Imóveis e Móveis
N/A

Compatível 
ao objecto de 
contratação

Dia: 5/7/2022
Entrega: 8.30h

Abertura: 9.00h
N/A N/A

3

Concurso por Cotações 
2/CMM/PED/

UGEA5/S/20222/CMM/
PED/UGEA5/S/2022

Fornecimento de Serviços para 
Manutenção e Reparação de 
Máquinas e Equipamentos

N/A
Compatível 

ao objecto de 
contratação

Dia: 5/7/2022
Entrega: 10.00h

Abertura: 10.30h
N/A N/A

 As propostas deverão ser válidas por um período de 30 dias para os Concursos por Cotações 45 dias para o Concurso Limitado e de Pequena Dimensão;

 Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e consultar ou adquirir os documentos dos concursos no endereço abaixo indicado, no 

horário das 8.00 às 15.00 horas, a partir do dia 28 /6/2022;

 Os documentos dos concursos poderão ser adquiridos na UGEA5, sita no Edifício dos Serviço de Assuntos Sociais – Sector da Educação, Rua Fernão 
Veloso, nº 54, 3º Andar, mediante apresentação do recibo de pagamento emitido pela Recebedoria Municipal, sita na Av. Karl Marx nº173, referente 

ao valor da taxa não reembolsável para os concursos da tabela acima, através de um  depósito directo, a favor do Conselho Municipal de Maputo (CMM), 

conta em meticais nº 54690056, NIB 000 105610000000243263, Banco MILLENIUM BIM;

 É de realçar, que os concursos são 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 8 de Março;

 Os Documentos do Concurso, as Propostas e a Sessão de Abertura das mesmas, ocorrerá na presença dos concorrentes que desejarem comparecer à 

sessão;

 Não serão permitidas propostas electrónicas e as entregues após o prazo limite serão rejeitadas.

Pelouro de Educação e Desporto 
 Unidade Gestora Executora das Aquisições 5 – UGEA5

Rua Fernão Veloso (Edifício dos Serviços de Assuntos Sociais – Sector da Educação), nº 54, 3º Andar, Maputo
Caixa Postal 251, Maputo - Telefone: +258 82 30 75 374

A UGEA5
(Ilegível) 5619

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

9ª SECÇÃO

ANÚNCIO PARA CITAÇÃO

Faz saber que por esta Secção correm termos processuais uns Autos de Acção Ex-
ecutiva para Pagamento de Quantia Certa com Processo Ordinário, registados 
sob o nº 36/21/H, que a exequente ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, EP, move 
contra o executado CONSTRUÇÕES CCM, com domicílio na Matola “A”, actualmente 
em parte incerta.

É desta forma citado o executado, para, no prazo legal de 10 (dez) dias, com 
dilação de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da afixação do presente 
anúncio, pagar à exequente Electricidade de Moçambique, EP, a quantia de 
412 169,45MT(quatrocentos e doze mil, cento e sessenta e nove meticais, 
quarenta e cinco centavos), nos mesmos autos, que por este Tribunal lhe move a 
exequente, ou no mesmo prazo, nomear à penhora bens suficientes para tal paga-
mento e do mais que acrescer, ou deduzir a 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 temos, conforme tudo melhor consta do 
duplicado da petição inicial, que se encontra arquivado no Cartório desta Secção à 
sua disposição, podendo levantá-lo dentro das horas normais de expediente.

Matola, aos vinte dias do mês de Maio do ano dois mil e vinte e dois

A Escrivã de Direito
Hermenegilda da Luz Canda

Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. Salomão Paulo Manhiça

5736

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE NAMPULA
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES  

ANÚNCIO DE CONCURSOS
A Administração Nacional de Estradas, Instituto Público (ANE, IP) - Delegação Provincial de Nampula (DPANE-NPL) solicita propostas seladas para concursos de Bens e Serviços de 
acordo com a tabela abaixo:

Nº de Concurso Objecto  de   Concurso
Modalidade 
de Concurso

Garantia 
Provisória

Data e hora 
limite de 

submissão de 
Propostas

Data e hora 
limite de 

Abertura de 
Propostas

Data de anúncio 
de Posicionamento 

de concorrentes
Observação

14/ANE,IP-NP/
BENS/FR/2022

Contratação de um Provedor de Serviços para 
fornecimento de refeições à ANE, IP - Delegação de 

Nampula 

Concurso 
Limitado

N/A 
15/7/2022
9.00 horas

15/7/2022
9.15 horas

28/7/2022
10.00 horas

Possuir Alvará

15/ANE,IP-NP/
BENS/FCL/2022

Fornecimento de combustíveis e lubrificantes Concurso 
Limitado

N/A
15/7/2022
10.00 horas

15/7/2022
10.15 horas

28/7/2022
10.10 horas

Possuir Cadastro 
Único

O prazo de validade das propostas é de 90 dias.

Os Documentos de Concurso e informações adicionais poderão ser adquiridos durante as horas normais de expediente, no endereço 
abaixo indicado, a partir do dia 30 de Junho de 2022.

Administração Nacional de Estradas, IP

Delegação Provincial de Nampula

Estrada N104, Av. FPLM, nº 2526

Muahivire-Expansão

Tel: 82 324 272 0; Fax: 26 212 062,

Nampula – Moçambique

mediante o pagamento de uma quantia não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais), ou equivalente em moeda livremente convertível, para cada concurso, apresentando o respectivo 
talão de depósito na conta: ANE-Delegação Provincial de Nampula, Banco Millenium BIM-11834098. Os concorrentes interessados poderão obter informação adicional através do 
mesmo endereço. 

As propostas deverão ser apresentadas devidamente identificadas até à hora e datas indicadas na tabela acima, na Secretaria da ANE, IP-Delegação Provincial de Nampula.

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.

Nampula, Junho de 2022
(Entidade Contratante)

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE GAZA

ANÚNCIO DE CONCURSOS 

1. A Administração Nacional de Estradas, Instituto Público – Delegação Provincial de Gaza (ANE-DPAG) convida empresas de Construção Civil e Obras Públicas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam requisitos 
de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para os concursos abaixo indicados:

N° do Concurso Modalidade Objecto
Alvará

Classe Categoria
47J000541/CL/04/2022 Concurso Limitado Contratação de Empreitada de Obras para Construção de Infra-estruturas Auxiliares da Portagem de Chidenguele

3ª III47J000541/CL/05/2022 Concurso Limitado Contratação de Empreitada de Obras para Manutenção de Rotina da Estrada N1 Macia – Xai-Xai
47J000541/CL/06/2022 Concurso Limitado Contratação de Empreitada de Obras para Construção de Aquedutos na Estrada R441 Maxaila - Chinhezane

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concursos ou adquirí-los no endereço abaixo, a partir do dia 1 de Julho de 2022, nas horas normais de expediente. Para 
aquisição de cada documento de Concurso, os concorrentes deverão pagar uma importância não reembolsável de 2.500,00MT (dois mil e quinhentos meticais) através da conta da Delegação Provincial da ANE Gaza, 
nº 66215887, domiciliado no Millennium BIM– Conta.

•	ENDEREÇO: Administração Nacional de Estradas - Delegação Provincial de Gaza
Rua do Hospital Provincial – Bairro 10 – Residencial da ANE

Telefones Nos:(+258)28 22 50 59/(+258) 82 30 56 006/ +258) 84 32 11 629,Telefax Nº: (+258) 28 22 65 39
Xai – Xai – Moçambique

3.  O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias e não serão exigidas garantias provisórias.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço indicado no número 2 do presente anúncio. A sessão pública de abertura das propostas e o anúncio de posicionamento dos concorrentes será no mesmo endereço, na 
presença dos concorrentes que desejarem comparecer, nas seguintes datas e horas:

Refa do Concurso Data e Hora-final de entrega das propostas Data e Hora das Abertura das Propostas Data e Hora do Anúncio de Posicionamento dos Concorrentes

47J000541/CL/04/2022
12/7/2022– 9.00 horas 12/7/2022 – 9.15 horas

22/7/2022 – 10.00 horas47J000541/CL/05/2022
47J000541/CL/06/2022 13/7/2022 – 9.00 horas 13/7/2022 – 9.15 horas

5. As visitas guiadas aos locais de obras serão efectuadas na seguinte data e hora: 

Refa do Concurso Data Hora Local de Concentração
47J000541/CL/04/2022 4/7/2022 10.00 horas Portagem de Chidenguele
47J000541/CL/05/2022 4/7/2022 13.00 horas Báscula da Macia
47J000541/CL/06/2022 6/7/2022 7.00 horas Bombas de Combustível de Mapai

6. 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.   

Xai-Xai, aos 30 de Julho de 2022
120

Relativamente ao assunto acima mencionado, vimos por meio desta informar que é prorrogado o prazo anteriormente estabelecido no anúncio publicado no 
jornal “Notícias” dos dias 26 e 27 de Maio de 2022 para a entrega das propostas, passando para o dia e hora abaixo discriminado:

Nº
Nº DO 

CONCURSO
OBJECTO MODALIDADE

CRITÉRIO DE 
AVALIAÇÃO

DATA E HORA (DATA 
INICIAL) DE ABERTURA DAS 

PROPOSTAS

DATA E HORA DE ABERTURA 
(ACTUAL) DAS PROPOSTAS

1 01/AT/2022

Concessão de Serviços de Desenho, 
Implementação, Operação & Manutenção 
para a Plataforma Única do Comércio de 
Moçambique

Concurso Público
Critério 

Conjugado

Data: 30/6/2022

Hora: 10.00H

Data: 19/7/ 2022

Hora: 10.00H

 

Maputo, Junho de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível)

Rua Timor Leste nº95 -  2º andar – Maputo
Tel +258 21 311 146 Fax +258 21 311 148

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE

DIRECÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS COMUNS

Adenda ao Anúncio do Concurso Público nº 01/AT/2022

5753

Pela Terceira Secção do Tribunal Judicial da Cidade 

de Maputo, nos Autos de Incidente de Habilitação 

de Sucessores nº 13/21-L, movidos pelo requerente 

DÁRIO DA SILVA BARRALHO, residente nesta cidade, 

contra o requerido CALISTO DA SILVEIRA CHURANA, 

com último domicílio no Bairro da Malhangalene, Rua 

da Amizade, nº 89, R/C, ora em parte incerta, é este 

requerido citado para contestar, querendo, no prazo de 

oito dias, que começa a contar depois de finda a dilação 
de trinta dias, contados da data da segunda e última 

publicação deste anúncio, o pedido que o requerente 

deduz naquele processo, conforme tudo melhor 

consta da petição inicial, cujo duplicado se encontra 

no Cartório desta Secção à disposição do citando, 

onde poderá solicitá-lo em qualquer dia útil, durante 

as horas normais de expediente, com a advertência 

de que na falta de contestação os autos seguirão seus 

termos até decisão, nos termos do artº 373 do Código 

do Processo Civil.

Maputo, aos 23 de Maio de 2022
A Ajudante de Escrivão

Maria de Fátima Sequene
Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. José Macaringue

5792

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

3ª SECÇÃO

ANÚNCIO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO PROVINCIAL DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS

AVISO
O Serviço Provincial de Infra-Estruturas 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 segunda publicação no jornal “Notícias”, chamando a 
quem se julgue com direito a opor-se que seja atribuído 
o Certificado Mineiro número 11037CM para Pedra 
de Construção, no distrito de Namaacha, na província 
de Maputo, a favor do requerente NELI RICARDO, com 
as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -25   56   10,00 32   14   30,00

2 -25   56   10,00 32   15   10,00

3 -25   57    0,00 32   15   10,00

4 -25   57    0,00 32   14   30,00

Maputo, aos vinte e oito de Junho de dois mil e vinte e dois

O Director do Serviço Provincial

Fernando Andela

(Especialista “B”)

4630

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E EMPREGO

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 02/SEJE/INEP-IP/RAQ/2022

1. O Instituto Nacional de Emprego, Instituto Público, abreviadamente, designado INEP, IP, 

torna público que no âmbito do Programa de Reconstrução da Província de Cabo Delgado 

(PRCD) está aberto concurso para o Fornecimento de Kits Profissionais de Auto-emprego, 
de acordo com o quadro abaixo. 

2. Assim sendo, convida-se a todas as pessoas colectivas ou singulares interessadas e que 
reúnam as condições de elegibilidade a apresentarem propostas em cartas fechadas.

Objecto Modalidade
Entrega das 
propostas

Abertura das 
propostas

Preço do 
Caderno

Garantia 
Provisória

Fornecimento 
de 424 Kits 

Profissionais 
de Auto-
Emprego

Concurso 
Público

Até 10.00 
horas do dia 
20/7/2022

10.15 horas 
do dia 20/7/2022

1.500,00MT
Exigida conforme 

o Caderno de 
Encargos

3. O caderno de encargos poderá ser consultado e/ou adquirido na Secretaria deste Instituto, 

mediante a apresentação do comprovativo de depósito do valor do caderno de encargos na 

conta no 1058066921001MZN, domiciliada no Standard Bank.

4. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 

Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto no 5/2016, 

de 8 de Março, conjugado o com o Decreto n.º  89/2021, de 29 de Outubro.

5. As propostas serão recebidas e abertas na sede do INEP, IP, na Repartição de Aquisições, 1o 

andar, sito na Av. 24 de Julho, n.º 2240.

Maputo, aos 30 de Junho de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)
5756 78

Estrada N6 s/n, Bairro da Manga-Mascarenhas, CP 154, Tel: 23302613, Fax: 23302613, Beira, Sofala - Moçambique

Estrada N6 s/n, Bairro da Manga-Mascarenhas, CP 154, Tel: 23302613, Fax: 23302613, Beira, Sofala - Moçambique 78

Delegação Provincial da ANE, IP - Sofala

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
OBRAS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE NA ESTRADA ASFALTADA NA PROVÍNCIA DE SOFALA

1. A Administração Nacional de Estradas, IP - Delegação Provincial de Sofala, através do financiamento do 
Fundo de Estradas, FP convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas, para a execução 
dos trabalhos de Manutenção de obras de Arte na estrada asfaltada na Província de Sofala, por um 
período de 12 meses.

Estrada Km Nº de Concurso
Garantia 

Provisória
 (MT)

Valor de 
Aquisição 

(MT)
Alvará 

mínimo

Data, Hora e Local de 
concentração para a visita 

às obras

N1 Inchope/ 
Gorongosa/ Muera

1,16
6/MOA-ASF/
DPANES/22

50.000,00 2.000,00
4ª 

Classe
12/7/2022, 8.00 horas 

Báscula de Inchope

2. O concurso é público e é aberto a todas as firmas nacionais e estrangeiras, elegíveis e possuidoras de 
Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas acima indicadas ou superior, Categoria III, subcategorias 1, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, e 10.

3. Os concorrentes interessados poderão adquirir os Documentos de Concurso a partir do dia 5/7/2022, 
ou obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou levantá-los pela importância 
não reembolsável no valor acima indicado, mediante a apresentação do recibo de depósito na conta nº 
66546948 do Banco Millennium BIM, no endereço abaixo:

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA ANE, IP - SOFALA
Estrada Nacional nº 6, 19º Bairro da Manga-Mascarenha

Cidade da Beira, Província de Sofala, Moçambique
Telefone: 23301636, Fax: 23301850, Caixa Postal nº 154

4. As propostas deverão ser devidamente seladas com indicação clara do objecto do concurso e entregues em 
um original e duas cópias no endereço acima citado, até às 9.00 horas do dia 29/7/2022 e serão abertas 
em sessão pública, no mesmo endereço e na mesma data, às 9.15 horas, na presença dos concorrentes que 
desejarem assistir ao acto.

5. O período de validade das propostas será de 90 dias. As garantias provisórias serão válidas pelo prazo de 
120 dias.

6. A reunião de pré-concurso dos concorrentes será no dia 14/7/2022, pelas 10.00 horas, na Sala de 
Reuniões da ANE, IP - Delegação de Sofala.

7. A reunião para indicação do posicionamento dos concorrentes está marcada para o dia 23/8/2022, pelas 
9.00 horas, no endereço acima indicado.

8. O concurso será conduzido através dos procedimentos do Governo de Moçambique aprovados pelo Decreto 
nº 5/2016, de 8 de Março que regula a Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de 
Bens e Prestação de Serviços ao Estado.

Beira, aos 29 de Junho de 2022

Repartição de Aquisições

(Ilegível)

Delegação Provincial da ANE,IP Sofala

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

OBRAS DE MANUTENÇÃO DE ROTINA DE ESTRADAS TERRAPLANADAS NA PROVÍNCIA DE SOFALA

1. A Administração Nacional de Estradas,IP Delegação Provincial de Sofala, através do financiamento do Fundo de 
Estradas, FP, convida empresas interessadas para apresentarem propostas fechadas, para a execução dos trabalhos 
de Manutenção de Rotina de estradas terraplanadas na Província de Sofala, por um período de 12 meses.

Estrada Km Nº de Concurso

Garantia 

Provisória 

(Mt)

Valor de 

Aquisição 

(Mt)

Alvará 

mínimo

Data, Hora e Local de 

concentração para a 

visita de obra

N261 Nhamapaza/ 
Macossa (fr. Manica)

47 1/MR-TPL/DPANES/22 50.000,00

2.000,00 3ª Classe
12/7/2022, 8.00 horas, 

Báscula de Inchope

R564 Gorongosa/ Piro 75 2/MR-TPL/DPANES/22 50.000,00

R521 Crz. N280/ Crz. N1 
(Casa Nova) 76

4/MR-TPL/DPANES/22 50.000,00

R560/R561 Crz. N1/ 
Machanga

60 5/MR-TPL/DPANES/22 50.000,00

N283 Caia/ Sena/ 
Chemba 100

3/MR-TPL/DPANES/22
50.000,00

2.000,00 5ª Classe

2. O concurso é público, e é aberto a todas as firmas nacionais e estrangeiras elegíveis e possuidoras de Alvará de 
Empreiteiro de Obras Públicas acima indicados ou superior, Categoria III, subcategorias 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10.

3. Os concorrentes interessados poderão adquirir os Documentos de Concurso a partir do dia 5/7/2022, ou obter 
mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou levantá-los pela importância não reembolsável 
nos valores acima indicados, mediante a apresentação do recibo de depósito na conta nº 66546948 do Banco 
Millennium BIM, no endereço abaixo:

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA ANE-IP SOFALA
Estrada Nacional nº 6, 19º Bairro da Manga-Mascarenha
Cidade da Beira, Província de Sofala, Moçambique
Telefone: 23301636, Fax: 23301850, Caixa Postal nº 154

4. As propostas deverão ser devidamente seladas com indicação clara do objecto do concurso e entregues em um 
original e duas cópias no endereço acima citado, até às 9.00 horas do dia 29/7/2022 e serão abertas em sessão 
pública no mesmo endereço e na mesma data às 9.15 horas na presença dos Concorrentes que desejarem assistir 
ao acto.

5. O período de validade das propostas será de 90 dias. As garantias provisórias serão válidas pelo prazo de 120 dias.
6. A reunião de pré-concurso dos concorrentes será no dia 14/7/2022 pelas 10:00 horas, na sala de reuniões da 

ANE,IP Delegação de Sofala.
7. A reunião para indicação do posicionamento dos concorrentes está marcada para o dia 23/8/2022  pelas 9.00 

horas no endereço acima indicado.
8. A ANE,IP Delegação de Sofala reserva-se ao direito de não adjudicar mais de um objecto de concurso por concorrente.
9. O concurso será conduzido através dos procedimentos do Governo de Moçambique aprovado pelo Decreto 

nº5/2016, de 8 de Março que regula a Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços ao Estado.

Beira, aos 29 de Junho de 2022
Repartição de Aquisições

(Ilegível)

Estrada N6 s/n, Bairro da Manga-Mascarenhas, CP 154, Tel: 23302613, Fax: 23302613,  Beira, Sofala - Moçambique

Delegação Provincial da ANE, IP - Sofala

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

OBRAS DE MANUTENÇÃO DE ROTINA DE ESTRADAS ASFALTADAS NA PROVÍNCIA DE SOFALA

1. A Administração Nacional de Estradas, IP - Delegação Provincial de Sofala, através do financiamento do 
Fundo de Estradas, FP convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas, para a execução 
dos trabalhos de Manutenção de Rotina de estradas asfaltadas na Província de Sofala, por um período 
de 12 meses.

Estrada Km Nº de Concurso
Garantia 

Provisória 
(MT)

Valor de 
Aquisição 

(MT)
Alvará 

mínimo

Data, Hora e Local de 
concentração para a 

visita às obras

N1 Rio Save/ Muxúnguè 110 1/MR-ASF/DPANES/22 50.000,00

2.000,00 4ª Classe
12/7/2022 
8.00 horas 

Báscula de Inchope

N1 Gorongosa/ Muera 65 2/MR-ASF/DPANES/22 50.000,00

N1 Muera/ Nhamapaza 65 3/MR-ASF/DPANES/22 50.000,00

N1 Nhamapaza/ Rio Zangue 51.5 4/MR-ASF/DPANES/22 50.000,00

N1 Rio Zangue/ Caia 62.5 5/MR-ASF/DPANES/22 50.000,00

2. O concurso é público e é aberto a todas as firmas nacionais e estrangeiras, elegíveis e possuidoras de Alvará de 
Empreiteiro de Obras Públicas acima indicadas ou superior, Categoria III, subcategorias 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10.

3. Os concorrentes interessados poderão adquirir os Documentos de Concurso a partir do dia 5/7/2022, 
ou obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou levantá-los pela importância 
não reembolsável no valor acima indicado, mediante a apresentação do recibo de depósito na conta nº 
66546948 do Banco Millennium BIM, no endereço abaixo:

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA ANE, IP - SOFALA
Estrada Nacional nº 6, 19º Bairro da Manga-Mascarenha

Cidade da Beira, Província de Sofala, Moçambique
Telefone: 23301636, Fax: 23301850, Caixa Postal nº 154

4. As propostas deverão ser devidamente seladas, com indicação clara do objecto do concurso e entregues em 
um original e duas cópias no endereço acima citado, até às 9.00 horas do dia 29/7/2022 e serão abertas 
em sessão pública no mesmo endereço e na mesma data, às 9.15 horas, na presença dos concorrentes que 
desejarem assistir ao acto.

5. O período de validade das propostas será de 90 dias. As garantias provisórias serão válidas pelo prazo de 
120 dias.

6. A reunião de pré-concurso dos concorrentes será no dia 14/7/2022, pelas 10.00 horas, na Sala de 
Reuniões da ANE, IP - Delegação de Sofala.

7. A reunião para indicação do posicionamento dos concorrentes está marcada para o dia 23/8/2022, pelas 
9.00 horas, no endereço acima indicado.

8. A ANE, IP - Delegação de Sofala reserva-se ao direito de não adjudicar mais de uma obra do objecto 
de concurso por concorrente.

9. O concurso será conduzido através dos procedimentos do Governo de Moçambique aprovados pelo Decreto 
nº 5/2016, de 8 de Março que regula a Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens 
e Prestação de Serviços ao Estado.

Beira, aos 29 de Junho de 2022

Repartição de Aquisições
(Ilegível)

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_____

 TRIBUNAL SUPREMO

AVISO
ESCRITURÁRIO JUDICIAL E OFICIAL DE DILIGÊNCIAS PROVINCIAL 

De acordo com o aviso publicado nas edições de 20 e 21 de Dezembro de 2021, do Jornal “Notícias“, 
publica-se a lista provisória dos candidatos admitidos, admitidos condicionalmente e excluídos ao 
Concurso para provimento de vagas no Aparelho do Estado na carreira de Assistentes de Oficiais de 
Justiça, categoria de Escriturário Judicial Provincial e Oficial de Diligências Provincial, existentes 
no quadro de pessoal dos tribunais de província, devendo ser consultada nas vitrinas do Tribunal 
Supremo, nos respectivos Tribunais e na página Web www.ts.gov.mz.

Fixa-se o prazo de (15) quinze dias, contados da segunda e última publicação deste aviso, para 
eventuais reclamações e a sanação de irregularidades constatadas nos candidatos admitidos 
condicionalmente, a serem apresentadas na Secretaria do Tribunal Supremo e dos respectivos 
Tribunais.

Maputo, aos 9 de Junho de 2022

O Presidente do Júri
Enoque Daniel Ubisse

(Escrivão de Direito Provincial)
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL

 DELEGAÇÃO DA CIDADE DE MAPUTO

“Modernizar para melhor servir”

A Delegação da Segurança Social da Cidade de Maputo, por esta via, 
convida todos os beneficiários (Regime de Trabalhador por conta de 
outrem, Trabalhadores por Conta Própia e Manutencão Voluntária no 
Sistema) a realizarem a actualização de dados nos termos do Artigo 9 
do aprovado pelo Decreto 51/2017, de 9 de Outubro.
Para este efeito são exigidos os seguintes documentos:

•	 DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO VÁLIDO(B.I, Cedula Pessoal, 
Certidão ou Assento de Nascimento ou DIRE – para estrangeiros)

•	 NUIT

•	 CONTACTO TELEFÓNICO

•	 E-MAIL, Caso tenha

•	 ENDEREÇO

•	 DOCUMENTOS DE IDENTIFICACÃO DO AGREGADO FAMILIAR 
(Esposa/Esposo, Filhos menores até 25 anos se estiver a 
frequentar o nível superior)

•	 ASSENTO DE CASAMENTO PARA OS UNIDOS PELO MATRIMÓNIO

A falta de cumprimento terá as suas penalizações nos termos 
legalmente previstos no Regulamento da Segurança Social 
Obrigatória.

Os documentos devem ser originais ou cópias visíveis e 
devidamente autenticadas.

“INSS- MODERNIZAR PARA MELHOR SERVIR”

Delegação da Cidade de Maputo: Av. 24 de Julho nº 3549, R/C no 3º Andar/ Av. Rio Limpopo * 
Tel: 21 403010/25 * 21 408634 * Fax: 21 401988, Linha verde: 800146000 * Site: www.inss.gov.mz * 

Email: inss@gov.mz, C. Postal nº 2551 – Maputo

Delegação da Cidade de Maputo: Av. 24 de Julho nº 3549, R/C no 3º Andar/ Av. Rio Limpopo * 
Tel: 21 403010/25 * 21 408634 * Fax: 21 401988, Linha verde: 800146000 * Site: www.inss.gov.mz * 

Email: inss@gov.mz, C. Postal nº 2551 – Maputo
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL

 DELEGAÇÃO DA CIDADE DE MAPUTO

“Modernizar para melhor servir”

A Delegação da Segurança Social da Cidade de Maputo, por esta via, convida todos os Contribuintes a 
realizarem a actualização de dados nos termos do Artigo 10 do Decreto 51/2017, de 9 de Outubro.
Esta actividade consiste na actulização de dados daqueles Contribuintes que por vários motivos, tenham 
alterado a sua situação e não fizeram a devida comunicação à Segurança Social.
Para este efeito são exigidos os seguintes documentos:

•	 NOME DO CONTRIBUINTE

•	 Nº DE CONTRIBUINTE

•	 TODOS OS DOCUMENTOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA A CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA ( De acordo 
com a forma jurídica da empresa)

•	 ENDEREÇO: AV/RUA/BAIRRO; (Morada)

•	 NOME DO RESPONSÁVEL – Documento de identificação do representante legal
•	 CONTACTO TELEFÓNICO DO REPRESENTANTE LEGAL

•	 NUIT DO REPRESENTANTE LEGAL

•	 NUIT DA EMPRESA

•	 E-MAIL DO REPRESENTANTE LEGAL E DA EMPRESA

Os documentos devem ser originais ou cópias visíveis e devidamente autenticadas

E de acordo com o artigo 9 do Decreto 51/2017, de 9 de Outubro deve também  anexar informação relativo 
aos seus trabalhadores para o mesmo fim, para o efeito deve reunir os seguintes documentos:

•	 DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO VÁLIDO(B.I, Cedula Pessoal, Certidão ou assento de Nascimento ou 
DIRE – para estrangeiros)

•	 CONTACTO TELEFÓNICO

•	 E-MAIL, Caso tenha

•	 DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR (Esposa/Esposo, Filhos menores até 25 
anos se estiver a frequentar o nível superior)

•	 ASSENTO DE CASAMENTO PARA OS UNIDOS PELO MATRIMÓNIO

•	 NUIT

A falta de cumprimento terá as suas penalizações nos termos legalmente previstos no Regulamento 
da Segurança Social Obrigatória.

“INSS- MODERNIZAR PARA MELHOR SERVIR”
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Faculdade de Ciências da Linguagem, Comunicação e Artes

EDITAL
MESTRADO EM EDUCAÇÃO/ENSINO DE FRANCÊS

3ª EDIÇÃO: 2022 - 2024

A Faculdade de Ciências da Linguagem, Comunicação e Artes com apoio da Agência Universitária da 
Francofonia vai abrir a 3ª Edição do Mestrado em Educação/Ensino de Francês, com início no 2º Semestre de 
2022. O processo de submissão de candidaturas decorre de 1 a 29 de Julho de 2022.
Duração do Curso: dois anos 
Condições de Acesso: Possuir o grau académico de Licenciatura em Ensino de Francês, Tradução, Interpretação 
de Conferência ou áreas afins.

Condições de Candidatura:
a)Carta de manifestação de interesse, dirigida à Directora da Faculdade, indicando a motivação da 

candidatura; Cópia autenticada do Certificado/Diploma de Licenciatura; Curriculum Vitae (máximo de 
3 páginas); Fotocópia autenticada do B.I. ou do DIRE/Passaporte; Ficha de Candidatura (a ser obtida 
na Secretaria); duas fotografias coloridas tipo-passe e pré-projecto de Dissertação (três páginas); duas 
cartas de recomendação emitidas pelo Professor Doutor.

b)Inscrição: 2.000,00MT não reembolsáveis. Depósito na conta UP-Departamento de Francês; Nº 
131125474, Millennium BIM; NIB: 000100000013112547457 e apresentação do talão comprovativo 
do depósito.

Selecção: de 1 a 4 de Agosto de 2022. Divulgação de Resultados: 5 de Agosto de 2022. 
Inscrição definitiva e Matrícula: 8 a 12 de Agosto de 2022. 
Início das aulas: 15 de Agosto de 2022
Local e Horário de Funcionamento: FCLCA/UP-Sede, Maputo, Museu; Regime: Pós-laboral (16.00 às 20.00 
horas); Modalidade: híbrida

Taxas aplicadas e mensalidades: 
• Inscrição...........2.000,00MT (dois mil meticais - cidadãos nacionais e estrangeiros);
• Matrícula..........5.000,00MT (cinco mil meticais - cidadãos nacionais)  e
                                   10.000,00MT (dez mil meticais - cidadãos estrangeiros);
• Mensalidades..10.000,00MT (dez mil meticais - cidadãos nacionais) e
                                    15.000,00MT (quinze mil meticais - cidadãos estrangeiros).

Nota: A abertura do Curso está dependente da existência do número mínimo de 18 candidatos apurados. 
Para informações e esclarecimentos adicionais: Telefone fixo-Secretaria - 842020983 
Endereço electrónico: secretariaposgfclcaup@gmail.com

Maputo, aos 29 de Junho de 2022

A Directora da Faculdade

Profª. Doutora Leonilda Sanveca
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As várias avaliações do ensino primário, incluindo as realizadas pelo Ministério de Educação e Desenvolvimento 
Humano (MINEDH) através do Instituto Nacional de Desenvolvimento de Educação (INDE), pelo Banco Mundial, 
pelo Consórcio de Monitoria da Qualidade de Educação da Africa Austral e Oriental (SAQMEC) e por Organizações 
da sociedade civil, têm mostrado que estamos perante uma situação degradante (que se arrasta há longos anos) 
no que concerne à qualidade de ensino e aprendizagem da Educação básica. Actualmente apenas uma em cada 
vinte crianças que completa o ensino primário fá-lo com as competências esperadas. Conscientes de que são vários 
os factores que contribuem para esta situação, não podemos deixar de destacar a forma como as fragilidades 
recorrentes na governação, gestão, fiscalização e responsabilização chocam toda uma sociedade que perspectiva 
e anseia por um desenvolvimento alicerçado numa educação sólida e de qualidade.

O recente escândalo relativo aos erros detectados nos livros escolares do ensino primário é um exemplo, sem 
precedentes, da situação insustentável em que nos encontramos. O Centro de Aprendizagem e Capacitação da 
Sociedade Civil (CESC), o Fórum da Sociedade Civil dos direitos das Crianças (ROSC), o Movimento de Educação 
para Todos (MEPT) e outros actores interessados da sociedade, reivindicaram medidas correctivas imediatas e de 
médio prazo. Em resultado disso, algumas medidas imediatas foram anunciadas pela porta-voz do Conselho de 
Ministros e pela Ministra de Educação e Desenvolvimento Humano através de comunicações públicas que foram 
realizando. Entre outras, as medidas anunciadas incluem a retirada de circulação do livro mais polémico (o de 
ciências sociais da 6ªclasse), a suspensão de alguns quadros do MINEDH e INDE e a nomeação de uma Comissão 
de Avaliação supostamente independente. 

Contudo, o tempo vai passando, desde o anúncio da constituição da dita Comissão e, infelizmente, a sociedade 
ainda não vê respondidas algumas das suas principais inquietações, nomeadamente:

1. Conhecer os termos de referência da Comissão criada pelo Governo e esperamos que esta apresente ao 
público, de forma transparente, as constatações da avaliação feita a toda a cadeia de produção do livro 
escolar, desde o lançamento de concurso, produção do livro pelas editoras, avaliação do livro, selecção/
aprovação da editora que produziu o livro, impressão, até à sua distribuição pelo país.

2. Ouvir do Governo as medidas objectivas de seguimento face às constatações encontradas no relatório de 
avaliação abordando acções ligadas à responsabilização e outras ações ligadas à governação e gestão que 
garantam a boa qualidade da produção do livro escolar no futuro. 

Sendo a educação básica um direito fundamental, um bem público e, ainda, um condimento central para a 
construção do desenvolvimento sustentável do país, resguardado pela Constituição da República e pela Lei nº 
18/2018, exigimos ao Governo seriedade na gestão deste processo.

Acreditamos que só através de um processo independente e transparente, que possa ser acompanhado por todas 
as moçambicanas e moçambicanos, se poderá acreditar na credibilidade da avaliação em curso e devolver a 
esperança de um compromisso e dever mais alto em relação à educação.

Maputo, 01 de Julho de 2022

EXIGIMOS SERIEDADE E COMPROMISSO 
DO GOVERNO COM A EDUCAÇÃO

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 

A Electricidade de Moçambique, E.P., serve-se do presente meio para comunicar a 

todos os interessados, que nos termos do artigo 50 do Regulamento de Contratação 

de Empreitada de Obras Publicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços da 

EDM, a adjudicação para o seguinte processo de cadastro: 

 

ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, E.P. 
Direcção de Aquisições 
Av. Eduardo Mondlane, Nº 1398, 7º Andar, 
Telefone: +258 21 359690 
Maputo-Moçambique 
www.edm.co.mz 

Maputo, 01 de Julho de 2022 

DIRECÇÃO DE AQUISIÇÕES  

Iluminando a Transformação de Moçambique  

Item Manifestação  
de Interesse 

Data da  
Publicação 

Objecto Empresas Cadastradas 
(Apuradas) 

1 Cadastro de  
Despachantes  
Aduaneiros  
para EDM 

30 de  
Setembro de 
2021 

Prestação de 
Serviços de  
Despachantes 
Aduaneiros para 
Desembaraço 
Aduaneiros de 
Equipamentos/
Materiais  
Destinados aos 
Projectos de  
Eletrificação da 
EDM. 

 Florentina Virgílio Al-
berto 

 A&C Despachantes 
Aduaneiros Associados, 
Lda 

 GARP 

 Juldio Faixe Despa-
chante Aduaneiro 

 SODEL 

 Arnaldo Guibunda & 
Associados, Lda 

 MPDA, Lda 

 Grupo Faduco, Lda 

57945794

ANÚNCIO DE CONCURSOS 

A Electricidade de Moçambique, E.P., convida as empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para o fornecimento de 
bens e prestação de serviços conforme tabela abaixo: 

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquiri-los, no 
endereço abaixo indicado, a partir do dia 01 de Julho de 2022, contra o pagamento de uma taxa não reembolsável de 1,500.00 MT 
(mil e quinhentos meticais). O pagamento poderá ser feito através de depósito na conta BIM número 1188445 e o recibo deverá 
ser levantado na Tesouraria da Empresa sita na Cidade de Maputo na Av. Agostinho Neto, N° 70, R/C. 

3. Os concursos regem-se pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, fornecimento de bens e prestação de 
Serviços a EDM. 

4. Informações adicionais poderão ser obtidas directamente no endereço abaixo, entre as 07:30 e as 15:30 horas, de Segunda a Sexta-
Feira. 

 
ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, E.P. 
Direcção de Aquisições 
Av. Eduardo Mondlane, Nº 1398, 7º Andar, 
Telefone:  +258 21 359690 
Maputo-Moçambique 
www.edm.co.mz 

 
Maputo, 01 de Julho de 2022 

Iluminando a Transformação de Moçambique 

DIRECÇÃO DE AQUISIÇÕES  

Item 
N° do  

Concurso 
Objecto  

de Contratação 

Data, hora e local da 
entrega das 
propostas  

Data e 
hora da 
abertura 

das 
propostas  

Garantia 
provisória 

(MZN) 

Data, hora 
e local da 

visita 
Lotes 

1 

Concurso 
Público nº 
73/EDM-
DIA/2022 

Fornecimento, 
Instalação e 

Comissionamen
to de Painel de 
Protecção de 
Barramento e 

Retrofit de 
Painéis de 

Protecção de 
Linha de 

Transporte 
 

Visita ao Local 
Obrigatória.  

 
09 de Agosto de 2022 

10:00 horas 
  

Av. Eduardo 
Mondlane, Nº 1398, 
7º Andar, Cidade de 

Maputo 
 

 
09 de 

Agosto 
de de 
2022 
10:15 
horas 

Lote Único 
500,000.00  

14 de 
Julho de 

2022 
10:00 
horas 

 
Av.  

Eduardo 
Mondlane  
Nº 1398,  

7º Andar, 
Cidade de 

Maputo 

Único 

2 

Concurso 
Público Nº 
75/EDM-
DIA/2022 

Fornecimento, 
Instalação e 
Comissiona-

mento de Siste-
ma de Au-
tomação de 

Subestação de 
Nacala, 

Monapo e Mar-
romeu 

 
Visita ao Local 
Obrigatória. 

08 de Agosto de 2022 
10:00 horas  

 
Av. Eduardo 

Mondlane, Nº 1398, 
7º Andar, Cidade de 

Maputo 

08 de 
Agosto 
de 2022 

10:15 
horas 

Lote I: 
250,000.00 

 
Lote II: 

350,000.00 
 

Lote III: 
350,000.00  

  
19 à 22 de 
Julho de 

2022 
 
 

Av.  
Eduardo 

Mondlane
Nº 1398,  

7º Andar, 
Cidade de 

Maputo 

Lote I: Integração de 
painéis de 11kV e 

33kV no sistema de 
automação da 

subestação de Nacala  
 

Lote II: Fornecimento, 
Instalação e comis-

sionamento de Siste-
ma de Automação 
para Subestação de 

Monapo 
  

Lote III: Fornecimen-
to, Instalação e Comis-
sionamento de Siste-
ma de Automação de 
Subestação de Mar-

romeu  

PROJECTO DE SANEAMENTO URBANO

CONDICIONAMENTO DE TRAFÉGO RODÓVIARIO

AVISO
A Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, Instituto Público (AIAS, IP), 
em coordenação com o Conselho Municipal da Cidade de Maputo, informa ao público 
em geral, e aos automobilistas em particular, que a Empresa PLUMÉRIA, Construção 
e Serviços, Lda., vai realizar trabalhos de Substituição de Tampas das Caixas de Visita 
localizadas ao longo da Avenida Kenneth Kaunda, entre as avenidas Kim Il Sung 
e a Praça do Destacamento Feminino, com o objectivo de garantir as condições de 
inspecção para a preparação e finalização do Projecto Executivo para a Reabilitação da 
Rede de Esgotos e Estações Elevatórias na Cidade de Maputo.

Durante a realização dos trabalhos de empreitada, haverá condicionamento de trânsito 
por um período de 45 dias, contados a partir do dia 1 de Julho de 2022, nos seguintes 
troços:

Troço 1: Entroncamento entre a rua 1309 e a Av. Kenneth Kaunda;
Troço 2: Cruzamento entre a Av. Kenneth Kaunda e Av. Kim Il Sung até a Praça do 

Destacamento Feminino.

Neste contexto, e com vista a garantir a normal fluidez do trânsito dos habituais usuários 
assim como demais automobilistas, apela-se a todos para uma especial atenção à 
sinalização que será colocada nos locais previamente identificados. Adicionalmente, 
recomenda-se a todos os automobilistas a usarem as vias alternativas existentes 
por forma a evitar transtornos durante o período de execução dos trabalhos acima 
descritos. 

Para mais informações, favor de contactar a AIAS, IP, através dos contactos 
+258843008126 ou dirigindo-se às suas instalações na Av. Eduardo Mondlane, no 
1352, 4º andar.

Pelos transtornos causados, pedimos as nossas mais sinceras desculpas.

Maputo, a 1 de Julho de 2022
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO PÚBLICO

GABINETE PROVINCIAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO DE TETE 

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 

Nos termos da alínea d) nº 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada 
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado 
pelo Decreto nº 5/2016, 8 de Março, comunica-se que os objectos dos concursos foram 
adjudicados às seguintes empresas: 

Objecto de contratação
Modalidade do 

concurso
Nome da empresa 

adjudicada
Valor em Mt

Aquisição de mobiliário 
para residência do 
Magistrado do Ministério 
Público 

Ajuste Directo  SWEET HOME, LDA 459.950,00

Arrendamento de um 
imóvel para habitação 

Ajuste Directo  
ORLANDO GUIMARÃES DO 
ROSÁRIO 

30.000,00

Prestação de serviços de 
limpeza 

Ajuste Directo  CL CLEAN UP, LDA 336.960,00

Prestação de serviços 
gráficos  Ajuste Directo 

ADEL SHACHOMBE & 
FILHOS, LDA

950.000,00

Prestação  de serviços 
de produção de carta 
de serviço e placas de 
identificação  

Ajuste Directo  STOPRESS, LDA 22.756,00

Tete, aos 30 de Junho de 2022

A Entidade Competente
(Ilegível) 

Av. Independência- Cidade de Tete, Telf:833018577, Linha Verde 823802/858004567/863408001

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_______

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS 
O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER), através do Instituto Nacional de Irrigação 
(INIR), convida aos concorrentes interessados e elegíveis, inscritos no cadastro único a apresentarem propostas 
seladas, para os concursos discriminados na tabela abaixo:

Número/Objecto
Modalidade 
de concurso

Data-limite de 
entrega das 
propostas

Data e hora de 
abertura

Data do anúncio do 
posicionamento dos 

concorrentes 

Custo do 
documento de 

concurso  

35A005041/CL/007/2022- 
Prestação de Serviços de 
Manutenção, Reparação de 
viaturas e Serviços de “Break 
Down”

Concurso 
Limitado

15/7/2022
10.00horas

15/7/2022
10.15horas

20/7/2022 
9.00horas

1.500,00MTs

35A005041/CL/014/2022- 
Prestação de Serviços de 
Desinfecção contra COVID-19 e 
Fumigação contra Mosquitos 

Concurso 
Limitado  

15/7/2022
9.00horas

15/7/2022
9.15horas

20/7/2022 
9.30horas

1.000,00MTs

35A005041/CL/011/2022- 
Prestação de Serviços de 
Segurança nas Instalações do 
INIR 

Concurso 
Limitado

15/7/2022
11.00horas

15/7/2022
11.15horas

20/7/2022
10.00horas

1.500,00MTs

35A005041/CL/012/2022- 
Prestação de Serviços de 
Jardinagem nas Instalações do 
INIR 

Concurso 
Limitado

15/7/2022
12.00horas

15/7/2022
12.15horas

20/7/2022
10.30horas

1.500,00MTs

35A005041/CL/013/2022- 
Prestação de Serviços de 
Limpeza nas Instalações do 
INIR 

Concurso 
Limitado

15/7/2022
13.00horas

15/7/2022
13.15horas

20/7/2022
11.15horas

1.000,00MTs

Os Concorrentes interessados e elegíveis poderão obter mais informações e ou examinar os 
documentos do concurso no endereço abaixo, nos dias úteis da semana das 8.00 -15.00h, ou ainda 
adquirí-los mediante depósito do valor correspondente e não reembolsável, a ser depositado na conta 
n.º 424151319, do Banco Millennium BIM a favor do INSTITUTO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO. Os recibos 
serão emitidos na Secretaria deste Instituto mediante a apresentação do talão de depósito.
O período de validade das propostas é de 120 dias.  

Endereço: Instituto Nacional de Irrigação, Departamento de Aquisições, Bairro de Maxaquene “C”, 
Rua 3253, nº 134, telefone+25821415380, correio electrónico – ugeainir@gmail.com, Maputo 
Moçambique.
O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de 
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 Março. 

Maputo, aos 28 de Junho de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)

Iluminando a Transformação de Moçambique 

COMUNICADO 
 
A Electricidade de Moçambique, E. P. (EDM) informa aos 
seus estimados clientes e ao público em geral, que para 
dar lugar a trabalhos de Manutenção Preventiva e Cor-
rectiva das infra-estruturas eléctricas, haverá interrup-
ções no fornecimento de energia eléctrica no próximo Sá-
bado dia 02 de Julho do corrente ano, no período das 
05:00 às 09:00 horas, devendo afectar a Cidade da Mato-
la, os Bairros Matola C, Belo Horizonte, Km16, Campoa-
ne, Bloco II, Chinonaquila, Matola Rio e parte da zona de 
Cinema 700. 
 
Para efeitos de precaução todas as instalações deverão 
ser consideradas como estando permanentemente em 
tensão. 
 
Pelos transtornos que esta situação poderá criar aos con-
sumidores das zonas acima indicadas, assim como para 
o público em geral a EDM endereça sinceras desculpas. 
 

Maputo, 30 de Junho de 2022 

DIRECÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA 

Termos de referência para os Tutores Externos de Licenciatura
a) Assessorar o coordenador do curso na gestão dos processos 

académicos;

b) Tutorar diferentes módulos do respectivo curso;

c) Avaliar o processo de aprendizagem dos estudantes;

d) Acompanhar o trabalho dos outros tutores afectos no ISCED a 
tempo parcial;

e) Emitir pareceres necessários para um bom andamento dos 
processos académicos do curso;

f) Trabalhar com o sistema eSura;

g) Atender e dar vazão as diferentes solicitações dos estudantes;

h) Actualizar os conteúdos temáticos do respectivo módulo, na 
plataforma online;

i) Dirigir, assistir e apoiar pedagógica, social, administrativa e 
tecnicamente o estudante na aprendizagem;

j) Desenvolver, no estudante, uma aprendizagem motivadora e 
assegurar o cumprimento dos objectivos de aprendizagem;

k) Utilizar intensamente as tecnologias da informação e 
comunicação de forma que estas contribuam para o aprendizado 
dos estudantes, através de um trabalho cooperativo, colaborativo 
e interactivo com os mesmos;

l) Orientar as sessões presenciais e online programadas com os 
estudantes;

m) Fornecer feedback à Faculdade de Ciências de Saúde sobre os 
materiais de estudos e as dificuldades dos estudantes;

n) Servir de intermédio entre a instituição e os estudantes, 
prestando esclarecimentos das dúvidas que estes tiverem;

o) Elaborar e submeter propostas à Faculdade de Ciências de 
Saúde que julgar pertinentes para a melhoria do processo de 
aprendizagem dos estudantes;

p) Desempenhar outras funções que lhe forem recomendadas pelo 
Coordenador do Curso.

Requisitos:
•	 Grau académico mínimo de Mestre na área em que pretende 

concorrer ou afim;

•	 Experiência mínima de, pelo menos, de 3 anos de docência no 
Ensino Superior;

•	 Experiência mínima de, pelo menos, 5 anos de experiência 
profissional;

•	 Experiência em e-learning é uma vantagem;

•	 Domínio da língua inglesa é uma vantagem.

Tabela 1:  Disciplinas com necessidade de Tutores do curso 
de Nutrição

Número Descrição da Disciplina

1 Saúde da Comunidade

2 Elementos de Pedagogia

3 Bromatologia

4 Nutrição Dietética

5 Farmacologia

6 Imunologia

7 Dietoterapia I

8 Patologia I

9 Composição e análise de alimentos 

10 Enfermagem e primeiros socorros

11 Educação Alimentar e primeiros socorros

12 Epidemiologia

Tabela 2: Disciplinas com necessidade de Tutores do curso de 
Enfermagem

Número Código da Disciplina Descrição da Disciplina

1 ISCED21 -ENFCFEOOIO Antropologia e Sociologia

2 ISCED21 -ENFCFEOOI I Microbiologia e Parasitologia

3 ISCED21-ENFCFE0012 Genética

4 ISCED21-ENFCFE0013 Bioquímica e Nutrição

5 ISCED21-ENFCFE0014 Enfermagem em Doenças 
Transmissíveis

6 ISCED21-ENFCFE0015 Nutrição e Dietética Aplicada à 
Enfermagem

7 ISCED21-ENFCFE0016 Patologia, Enfermagem Médica 
e Urgências Medicas

8 ISCED21-ENFCFE0017 Estatística Enfermagem 
Aplicada (Bioestatística)

9 ISCED21-ENFCFE0018 Farmacologia

10 ISCED21-ENFCFE0019 Imunologia

11 ISCED21-ENFCFE0020 Epidemiologia

12 ISCED21-ENFCFE0021 Enfermagem em Saúde 
Comunitária

Exigências:
•	 Carta de manifestação de Interesse dirigida ao Magnífico Reitor 

da UnISCED;

•	 Curriculum Vitae;

•	 Fotocópia reconhecida dos certificados de habilitações da 
Licenciatura e Mestrado;

•	 Fotocópia reconhecida de BI;

•	 NUIT.

       Formas de Candidatura:

O (a)s candidatos (a)s interessados para submeterem as suas candidaturas 
deverão visitar o website da UnISCED www.unisced.edu.mz/carreiras   

Validade 16 de Julho de 2022.

A Universidade Aberta ISCED (UnISCED) pretende recrutar para o seu quadro de pessoal, na cidade 
da Beira, tutores Externos para leccionar as disciplinas dos cursos de Licenciatura em Nutrição e 

Licenciatura em Enfermagem.

5789
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O Maputo Private Hospital, Lda. pretende re-
crutar para o seu quadro de pessoal dois (2) 
Especialistas em Radiologia, a tempo inte-
gral.

Serão responsáveis por garantir a qualidade 
dos resultados no atendimento aos pacientes, 
realização de exames e demais rotinas da fun-
ção, de forma excelente, de acordo com os va-
lores da instituição.

Perfil
• Experiência comprovada em Radiologia, 

com incidência sobre: - conhecimento de 

todo o material diferenciado utilizado na 
Radiologia; 

• Participar em equipa multidisciplinar na 
execução de exames de Biópsias guiadas 
por TC e por Ecografia;

• Experiência comprovada em Ressonância 
Magnética; 

• Dá-se preferência a Radiologistas com ex-
periência académica.

Requisitos de Admissão:

• Licenciatura em Radiologia; 
• Cédula Profissional vigente; 

• Disponibilidade imediata;
• Estar inscrito na Ordem dos Médicos de 

Moçambique;
• Estar registado como Especialista.

Envio de Candidaturas:
As candidaturas deverão ser enviadas para o 
email

sergia.fonseca@lenmedmaputo.co.mz 

até ao dia 5 de Julho de 2022. 

Apenas os seleccionados serão contactados.   

5612

ANÚNCIO DE VAGAS

MÉDICOS RADIOLOGISTAS

5787
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO
Faz-se público que Laura Armando Neves, natural de Maputo e 
residente na cidade da Matola, no Bairro Acordos de Lusaka, quarteirão 
23, casa nº 30, requereu autorização para mudança do seu nome, para 
passar a usar o nome completo de Khetekile Armando Neves.
Nos termos do nº 1, artigo 360º 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 
escrito, a oposição que tiverem direito de fazer.

Maputo, aos 3 de Junho de 2022
A Directora Nacional Adjunta

Fátima J. Achá Baronet
(Conservadora e Notária Superior)

5856

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
TERCEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO

Av. Vladimir Lenine, nº 1472-1º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE HERMÍLIO 
AGOSTINHO MANHIÇA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de onze de 
Setembro de dois mil e dezanove, exarada de folhas oitenta e dois a 
oitenta e três, do livro de notas para escrituras diversas número 
oitocentos e sessenta e dois, traço “D”, no Terceiro Cartório Notarial, 
perante FÁTIMA VALENTE SITÓI BATA, licenciada em Direito, 
Conservadora e Notária Superior, em exercício no referido Cartório, 
foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de 
HERMÍLIO AGOSTINHO MANHIÇA, no estado de casado com Ângela 
Meives Aurélio Matsinhe, em regime de comunhão geral de bens, 
natural de Maputo, residente que foi nesta cidade.
Que ainda pela mesma escritura pública foram declaradas como únicas 
e universais herdeiras de todos os seus bens e direitos, sua esposa 
Ângela Meives Aurélio Matsinhe e sua filha Zhané Ângela Manhiça, 
menor, natural de Maputo e residente nesta cidade.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram às 
declaradas herdeiras ou com elas possam concorrer à sua sucessão.

Está Conforme
Maputo, aos 16 de Junho de 2022

A Notária Superior
(Ilegível)

5577

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

PRIMEIRA SECÇÃO

ANÚNCIO
O Meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Secção do 
Tribunal Judicial da Província de Nampula.
Faz saber que nesta Secção correm seus trâmites 
legais uns Autos de Acção de Restituição de 
Posse, registado sob o nº 48/2022, em que é autora 
Green Corporatyon (PYT), Limitada, sociedade 
comercial por quotas de responsabilidade limitada, 
com sede na cidade de Nampula, representada pelo 
seu mandatário judicial Dr. Mário José Amisse e 
réus Hassan Abdi Jama, solteiro, maior, natural de 
Galkaio - Somália, Ali Mohamud Farah, solteiro, 
maior, natural da Somália e Lilafi Abdullah, 
solteiro, maior, natural da Somália, contactável pelos 
números 87-8596206 e 84-5000019, são estes réus, 
que actualmente se encontram em partes incertas 
da cidade, citados para, no prazo de 10 (dez) dias, 
finda a dilação de mais 30 (trinta) dias, pagar a 
quantia exequenda no valor de 600 000,00MT 
(seiscentos mil meticais), ou nomear bens à 
penhora ou ainda, deduzir, querendo, oposição por 
meio de embargos, bem como agravar do despacho 
que ordena a citação, sob pena de, o direito de 
nomeação de bens à penhora ser devolvido ao autor.
Para constar se lavrou o anúncio que será publicado, 
finda dilação de 30 (trinta) dias, contados da data 
da última publicação do último anúncio.

Nampula, aos 24 de Junho de 2022
O Escrivão de Direito Provincial

António Manuel Mayer

O Juiz de Direito
Dr. Fernando Luís Emaga

290

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O Governo de Moçambique recebeu um Donativo do Banco Mundial para 

financiar o Projecto de Economia Digital e Governo Electrónico (EDGE) e 
pretende aplicar parte dos fundos para custear serviços de consultoria.

Os serviços incluem não só, mas também, realizar o acompanhamento 
técnico e apoiar a execução das actividades do Projecto relacionadas 
com transformação digital.

As actividades do projecto EDGE incluem, entre outras: 
•	 Capacitação direccionada de funcionários públicos e partes 

interessadas relevantes na transformação digital; 
•	 In-sourcing de habilidades para o INAGE, INTIC e outras agências 

relevantes;
•	 Desenvolvimento de normas e padrões relativos ao projecto, 

implementação, aquisição e manutenção de bens digitais, serviços 
e força de trabalho;

•	 Ampliação da infra-estrutura tecnológica para digitalização 
segura dos serviços públicos;

•	  Operacionalização de plataforma de interoperabilidade, incluindo 
autenticação e certificação para a prestação de serviços públicos;

•	  Digitalização de registos em papel para o sistema de Registo Civil;
•	 Aquisição de software e hardware (por exemplo, computadores, 

impressoras) para os beneficiários do Projecto; 
•	  Compra de serviços de voz e SMS para recursos multicanal; 

Para esta consultoria pretende-se contratar um consultor individual, 
com experiência relevante na área. Para ser considerado qualificado 

para executar os serviços, o consultor deverá ser capaz de demonstrar 
qualificações académicas apropriadas e habilidade para executar todas 
tarefas especificadas nos termos de referência. O candidato deverá 
ter grau de Mestre em gestão estratégica, ou em desenvolvimento 
organizacional/ciências organizacionais, ou engenharia da computação, 
tecnologia da informação e comunicação, ou outras áreas afins e ainda: 

• 10 anos de experiência profissional versátil, perfis como: Director 
de Informações/Director de Informações Digitais, Chefe de 
Inovação Digital, Chefe de Agile, Chefe de Desenvolvimento,  
Proprietário do produto, Scrum Master;

• Conhecimento prático de metodologias de desenvolvimento ágil; 
•  Conhecimento de design centrado no usuário e metodologias/

áreas associadas (pesquisa do usuário, experiência do usuário); 
• Capacidade de traduzir necessidades em especificações técnicas; 
•  Boa capacidade de escrita, nomeadamente para Termos de 

Referência ou especificações técnicas, relatório técnico, checklist; 
•  Experiência em reengenharia de procedimentos e processos 

administrativos, principalmente na implantação de novos 
sistemas de gestão; 

•  Orientado para resultados; 
•  Capacidades de análise e integração; 
•  Fortes habilidades interpessoais e de comunicação, capazes de 

trabalhar efectivamente em equipa e trabalhar em um ambiente 
multicultural;

• Experiência no sector privado em desenvolvimento e exportação 
de software e mobilização de competências locais; 

•  Capacidade de trabalhar em situação de emergência, sob pressão 
no contexto da administração pública em constante evolução; 

•  Fluência em Português e Inglês - escrito e falado.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) convida 
consultores individuais elegíveis a manifestarem o seu interesse para 
a prestação deste serviço de consultoria. Os consultores interessados 

devem fornecer informações indicando que estão qualificados para 
prestar os serviços (CV, descrição de serviços similares, experiência em 
condições similares, etc.) 
Um consultor será seleccionado de acordo com os procedimentos 

estabelecidos no Regulamento de Aquisições para Mutuários de Operações 

de Financiamento de Projectos de Investimento, de Julho de 2016, revisto 

em Novembro de 2020. O candidato seleccionado deverá inscrever-se 
no CEF- Cadastro Electrónico de Fornecedores de Bens e Serviços.
Os consultores interessados poderão obter os Termos de Referência no 
portal do MCTES (www.mctes.gov.mz).  
 

As manifestações de interesse deverão ser entregues no endereço 
abaixo até ao dia 18 de Julho de 2022.
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Projecto de Economia Digital e Governo Electrónico - EDGE
Email- procurement.piu@mctes.gov.mz; 
departamento.aquisicoes@mctes.gov.mz 

Av. Patrice Lumumba, 770
Tel. +258 21352800 
Fax. +258 21352860
Maputo-Moçambique

Município de Montepuez
Conselho Autárquico da Cidade de Montepuez
Unidade Gestora Executora das Aquisições

Anúncio de Concursos
1. O Conselho Autárquico da Cidade de Montepuez 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 

propostas fechadas válidas por 90 dias para seguintes concursos:

Nº do Concurso Objecto Modalidade
Data e hora final de 

entrega das propostas
Data e hora abertura das 

propostas
Garantia

Provisória

CP 01/CACM/
UGEA/2022

Aquisição de duas máquinas Pá -Carregadora para serviços internos na Autarquia 
de Montepuez – Região Sul

Concurso 

Público 9.45 H; 22/7/2022 10.00 H; 22/7/2022 DG

CP02/CACM/
UGEA/2022

Aquisição de 3 viaturas para serviços internos do Conselho Municipal - Região Sul Concurso 

Público 9.45 H; 22/7/2022 11.00 H; 22/7/2022 DG

2. Os concorrentes interessados deverão ser titulares de alvará ou licenças compatíveis ao objecto que concorrem. 
3. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou levantá-los no Conselho Autárquico da Cidade de Montepuez na secção da UGEA, sita na Av. 1 de Junho, nas horas normais de expediente 

pela importância não reembolsável de 2.500,00 Mts (Dois mil e quinhentos meticais cada).
4. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.
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 05/2016, de 8 de Março.

Montepuez, aos 30 de Junho de 2022
O Presidente

Cecílio Anli Chabane

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO E REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Posicionamento

De acordo com a alínea i) do artigo 255, do 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, comunica-se o Posicionamento dos concorrentes abaixo discriminados:

N/O Nº de Concurso Objecto de Concurso

Empresas Apuradas na Manifestação de 
Interesse para Lista Curta

 

1

Concurso Público nº01/
CP/25A001652/UGEA/INGD/2022

Auditoria Financeira as Contas Financiadas 

pelo Governo da Irlanda em Moçambique
     1-Infinty Consulting Lda;
     2-KPMG- Auditores e Consultores;
     3- Mazars Lda.

Autoridade Competente

(Ilegível)
5869

222

5796

República de Moçambique
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Projecto de Economia Digital e Governo Electrónico - EDGE
Doação nº IDA-D906-MZ

Solicitação de Manifestação de Interesse
Contratação de um Especialista em Transformação Digital  

*Termos e condições aplicáveis 

Use:

Internet 
(ebanking)

Apoio ao cliente:                            
+258 84 3400623

Info@snoticias.co.mz

Renovar a subscrição
dos seus Jornais digitais

É Simples, Rápido e Prático.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d) do nº 3 do artigo 33 conjugado com o nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 05/2016, de 8 de Março, comunica-se a 
adjudicação do objecto dos concursos abaixo indicados:

Nº Concurso Modalidade Objecto Empresa Adjudicada Valor (MT)

39A002552/SC/063/2021 Concurso Público  
Estudo Ambiental Simplificado (EAS) dos postos de abastecimento de combustíveis nas Províncias de Niassa, Nampula, Zambézia, Tete, Manica, Inhambane e Gaza
Lote I: EAS nos PAC´s de Mepica (Cuamba), Aube (Angoche) e Mugulama (Ile)

DELCAM CONSULTORIA E 
SERVIÇOS, LDA 2.786.457,53

39A002552/SC/063/2021 Concurso Público  
Estudo Ambiental Simplificado (EAS) dos postos de abastecimento de combustíveis nas Províncias do Niassa, Nampula, Zambézia, Tete, Manica, Inhambane e Gaza
Lote II: EAS nos PAC´s de Muze (Zumbo), Mandie Sede (Guro), Sitila (Morrumbene) e Nalazi (Guijá)

DELCAM CONSULTORIA E 
SERVIÇOS, LDA 2,591,568.17

39A002552/SC/064/2021 Concurso Público  
Contratação de serviços de consultoria para a elaboração do Plano de Gestão Ambiental (PGA) nos Postos de Abastecimento de combustíveis nas Províncias de Inhambane, Tete, Sofala e Niassa
Lote I:  Postos de abastecimento de combustíveis de Metangulo, Mavago, Marrupa, Metarica, Mecula, Maua, Nipepe, Ngauma e Sanga

GMSC - GEO MANAGEMENT 
SERVICES & CONSULTANCY LTD 3,571,610.61

39A002552/SC/064/2021 Concurso Público  
Contratação de serviços de consultoria para a elaboração do Plano de Gestão Ambiental (PGA) nos Postos de Abastecimento de combustíveis nas Províncias de Inhambane, Tete, Sofala e Niassa
LOTE II; Postos de abastecimento de combustíveis de Buzi, Nhamatanda, Zumbo, Tsangano e Zavala

GMSC - GEO MANAGEMENT 
SERVICES & CONSULTANCY LTD 2,330,244.71t

39A002552/CP/050/2022 Concurso Público  

Construção de Mini-redes de distribuição de energia eléctrica nas Localidades de Tome-Sede (Distrito de Funhalouro), Ilha De Bazaruto (Distrito de Inhassoro) e Mawayela-Sede(Distrito de Panda)  
na Província De Inhambane
Lote I: Tome-Sede (Distrito de Funhalouro)

TECNOLELÉCTRICA LIMITADA 15 409 413,72

39A002552/CP/050/2022 Concurso Público  

Construção de Mini-redes de distribuição de energia eléctrica nas Localidades de Tome-Sede (Distrito de Funhalouro), Ilha De Bazaruto (Distrito de Inhassoro) e Mawayela-Sede (Distrito de Panda)  
na Província De Inhambane
Lote II: Ilha De Bazaruto (Distrito de Inhassoro)

TECNOLELÉCTRICA LIMITADA 33 993 421,13

39A002552/CP/050/2022 Concurso Público  

Construção de Mini-redes de distribuição de energia eléctrica nas Localidades de Tome-Sede (Distrito de Funhalouro), Ilha De Bazaruto (Distrito de Inhassoro) e Mawayela-Sede (Distrito de Panda)  
na Província De Inhambane
Lote III: Mawayela-Sede (Distrito de Panda)

TECNOLELÉCTRICA LIMITADA 22 735 747,40

39A002552/CP/051/2022 Concurso Público  
Construção de Mini Redes de Distribuição nas Localidades de Mualazi-Sede e N´Sadzu-Sede no Distrito De Chifunde, Província De Tete                                                                                     Lote I: 
Mualazi-Sede (Distrito de Chifunde) KAUNGA ELETROTÉCNICOS, LDA 12.961.354,00

39A002552/CP/051/2022 Concurso Público  
Construção de Mini-Redes de Distribuição nas Localidades de Mualazi-Sede e N´Sadzu-Sede no Distrito De Chifunde, Província De Tete                                                                                                                                             
Lote II: N´Sadzu-Sede (Distrito de Chifunde) KAUNGA ELETROTÉCNICOS, LDA 16.134.810, 00

ANÚNCIO DE CONCURSO DESERTO

De acordo com o artigo 61 do 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, comunica-se que os seguintes concursos ficaram desertos :

Nº Concurso Modalidade OBJECTO Motivo

39A002552/PQ/002/2021
Concurso com Prévia 

Qualificação
Obras de Construção da mini-hídrica de Berua, no Posto Administrativo de Majaua, Distrito de Milange, província da Zambézia Desclassificação de todos os concorrentes

39A002552/CP/083/2022 Concurso Público  Construção de mini-central fotovoltaicas na Localidade de Nguawala-Sede, Distrito de Macossa, Província de Manica Desclassificação de todos os concorrentes

39A002552/CP/084/2022 Concurso Público  Construção de mini-central fotovoltaica na Localidade de Nalazi, Distrito de Guijá na Província de Gaza Desclassificação de todos os concorrentes

39A002552/CP/085/2022 Concurso Público  Construção de mini-central fotovoltaica na Localidade de Lúrio Sede, Distrito de Lúrio, na Província de Nampula Desclassificação de todos os concorrentes

FUNAE- SEDE: Rua da Imprensa, 256, 6º andar, portas 607- 610 – 618, Caixa Postal 2289, Telefone: : 21304717 / 21304720, Fax: 21309228; Email: funae@funae.co.mz, Cidade de Maputo.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA

INSPECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Nos termos do disposto no nº2, do artigo 64, do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, 

comunica-se a adjudicação das contratações abaixo:

Modalidade Objecto do Concurso Empresa adjudicada
Valor de Adjudicação 

MT (inc iva)

Concurso n.º 05/IGAP/OE/CC/2022 Fornecimento de Molduras. MOLD ARTE 7.800,00 

Concurso n.º 06/IGAP/OE/CC/2022  Aquisição de  Pneus. CASA DE PNEUS 14.800,00 

Concurso n.º07/IGAP/OE/CC/2022 Aquisição de Capulanas CASA PANDIA LDA 18.427,50

Concurso n.º 08/IGAP/RA/OE/CC/2022 Aquisição de Ramos de Flores FLORISTA MÃE 3.250,00

Concurso n.º 11/IGAP/OE/RA/CC/2022 Aquisição material gráfico SHAAN TECHNOLOGIES 52,533.00

Concurso n.º 13/IGAP/OE/CC/2022  Aquisição de  Pneus. CASA DE PNEUS 35.000,00 

Concurso n.º 13/IGAP/OE/CC/2022  Aquisição de consumíveis de escritório SPECTRUM GRAPHICS LDA 20.125,23

Concurso  n.º14 /IGAP/RA/CC/2022 Aquisição de garrafas de água e cartões de abastecimento GES 20 (ÁGUA DE NAMAACHA) 27.360,00

Concurso n.º  16/IGAP/RA/OE/CC/2022 Produção de dístico LOGOS SERIGRAFIA 7.138,17 

Concurso n.º 19/IGAP/RA/OE/CC/2022 Aquisição de bens alimentícios DATER LDA 153.186,79

Concurso n.º21/IGAP/RA/OE/CC/2022 Aquisição de consumíveis de informática LIVRARIA E PAPELARIA MAPUTO 144.400,00

Concurso n.º27/IGAP/RA/OE/CC/2022 Aquisição de 2 Rool Ups LOGOS SERIGRAFIA 17.550,00

Concurso n.º31/IGAP/RA/OE/CC/2022 Serviços de Catering PASTELARIA KIKI 28.080,00

Concurso n.º32/IGAP/RA/OE/CC/2022 Utensílios domésticos BAZAR CENTRAL 16.320,00

Concurso n.º33/IGAP/RA/OE/CC/2022 Fornecimento de trinta camisetas LOGOS SERIGRAFIA 26.149,50

Concurso n.º 01/IGAP/RA/OE/CL/2022  Fornecimento de Combustível e Lubrificantes BGNJ- COMÉRCIO & SERVIÇOS 640,000.00

Concurso n.º 02/IGAP/RA/OE/CL/2022  Passagens aéreas COTUR LDA 149.100.00 

Concurso n.º 03/IGAP/RA/OE/CL/2022  Manutenção e reparação de viaturas SED AUTO LDA 169.825,50

Concurso n.º 01/IGAP/RA/OE/AD/2022 Anúncio de Publicação SOCIEDADE NOTÍCIAS 13.520,52

Concurso n.º 02/IGAP/RA/OE/AD/2022 Publicação de anúncios e fornecimento de Jornal SOCIEDADE NOTÍCIAS 93.200,00 

N.º 03/IGAP/RA/OE/AD/2022 Prestação de serviços na portagem REVIMO, S.A 30.000,00

Ajuste directo n.º 04/IGAP/RA/OE/AD/2022 Prestação de serviços na portagem TRANS AFRICAN CONCESIONS (TRAC) 50.000,00

Ajuste directo n.º 05/IGAP/RA/OE/AD/2022 Publicação de quadro de pessoal IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE 215.910,40

Maputo, Junho de 2022
A Entidade competente

(Ilegível)

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

Sistema de Gestão de Qualidade com o Certificado Nº /INNOQ – Q.002/13
   Sistema de Gestão da Qualidade com Certificado Nº PT08/02280      

                      Sistema de Gestão Ambiental com  Certificado Nº PT10/03200

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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De acordo com Despacho de 20 de Junho de 2022, de Sua Excelência o Ministro da Agricultura e Desenvolvimento 

Rural (MADER) e nos termos do n° 5 do artigo 38 do Decreto nº 41/2018, de 23 de Julho, que define o quadro 
regulador das atribuições, órgãos, da autonomia, regime orçamental e demais aspectos relativos à organização 

e funcionamento dos Institutos, Fundações e Fundos Públicos, esta aberto o Concurso Público para o 
preenchimento de vagas de Directores de Divisão, para o FAR, FP, nomeadamente: 

1. Director de Divisão de Extensão Rural

Principais funções:
a) Garantir a implementação da política nacional de assistência e extensão rural e operacionalização do 

Sistema Unificado de Extensão;
b) Coordenar a distribuição geográfica e de áreas temáticas de intervenção das Organizações Não-

Governamentais e sector privado na prestação de serviços de extensão no País; 
c) Cadastrar, supervisionar e fiscalizar as entidades públicas, privadas, ONG´s (nacionais e internacionais) 

promotoras de serviços agrários e de extensão rural a nível nacional;
d) Articular com órgãos centrais e locais do Estado e demais entidades públicas, privadas e ONG´s 

(nacionais e internacionais), provedoras de serviços de extensão rural, visando a programação geral 

de actividades;
e) Promover o desenvolvimento de tecnologias agropecuárias sustentáveis que permitam elevar a 

produtividade e o aumento da renda familiar;
f) Promover a transferência de tecnologia, financiamento a produção e ligação aos mercados, dentro de 

uma lógica de fomento de cadeia de valor produtivas que permitam aos pequenos agricultores melhorar 

o seu rendimento familiar;
g) Promover o apoio a estruturação produtiva das famílias rurais, através do desenvolvimento de planos 

produtivos, que permitam elevar a renda das famílias assistidas acima da linha da pobreza;
h) Promover e facilitar o processo de adopção de tecnologias agrárias adequadas pelos produtores do 

sector familiar;
i) Coordenar a implementação e divulgação de boas práticas agrícolas adaptadas as mudanças climáticas 

que contribuem para o uso sustentável dos recursos naturais;
j) Promover e fortalecer as organizações de produtores através de formações, assistência técnica e 

disseminação de informações úteis; e
k) Realizar outras actividades que lhe sejam superiormente determinadas nos termos da legislação 

aplicável.

Requisitos:
a) Possuir no mínimo o grau de Licenciatura numa das áreas de Ciências Agrárias ou Desenvolvimento 

Rural e estar enquadrado na Carreira de Especialista, em Extensão Agrária, investigação;

b) Ser funcionário do Estado de nomeação definitiva com pelo menos 10 anos de serviço na Administração 
Pública, com Avaliação de Desempenho não inferior a Bom nos últimos anos;

c) Ter experiência no sector agrário com enfoque na promoção de desenvolvimento de tecnologias 

agropecuárias, transferência de tecnologias, financiamento a produção, ligação aos mercados 
envolvendo pequenos, médios e grandes agricultores;

d) Possuir especialização na área de Extensão e fortalecimento de organizações de produtores é uma 

vantagem;

e) Ter experiência de Direcção e chefia é uma vantagem.

2. Director de Divisão de Fomento à Produção

Principais funções:

a) Implementar políticas e estratégias de transformação da agricultura de subsistência para uma 

agricultura familiar orientada para o mercado através da integração dos produtores a diferentes linhas 

de financiamento especiais adequadas;
b) Identificar fontes, facilidades e oportunidades de financiamento para promoção de acesso aos serviços 

financeiros e não financeiros;
c) Assistir técnicamente as instituições financeiras no desenho e implementação de programas de 

financiamento a política de fomento;
d) Desenhar e promover produtos financeiros adaptados à regiões agro-geológicas e corredores de 

desenvolvimento Agrário;
e) Promover a mobilização de recursos públicos, internos e externos para criação de fundos de garantia e 

seguros do sector agropecuário; 
f) Promover a mobilização e facilitação de investimentos públicos e privados com vista a integração da 

agricultura familiar em cadeia de valor produtiva;
g) Mobilizar recursos financeiros para o estabelecimento de linhas especiais adequadas ao sector familiar 

e operações de fomento;
h) Desenhar os instrumentos de linhas de financiamentos de Fomento à produção agropecuária, Fundos de 

Garantia, Seguro do sector agrário, e propôr a fixação de taxas de juros a serem aplicadas em diferentes 
áreas financiáveis pelo FAR, FP; e

i) Realizar outras actividades que lhe forem superiormente determinadas, nos termos da legislação 

aplicável.

Requisitos:
a) Possuir no mínimo o grau de Licenciatura numa das áreas de Ciências Agrárias, Agronegócio, Económicas, 

Gestão de empresas, áreas afins ou ainda estar enquadrada no mínimo na carreira de Técnico Superior 
N1;

b) Ser funcionário do Estado com nomeação definitiva com pelo menos 10 anos de serviço com boas 
informações nos últimos anos;

c) Ter conhecimento das variáveis económicas bem como habilidade de análise de mercados;
d) Possuir conhecimentos de políticas e estratégias de transformação de agricultura de subsistência para 

uma agricultura familiar para o mercado;
e) Ter experiência na promoção de acesso aos serviços financeiros e não financeiros, na assistência técnica 

a instituições financeiras no desenho e implementação de programas de financiamento a política de 
fomento é uma vantagem;

f) Ter experiência de Direcção e chefia é uma vantagem.

3. Director de Divisão de Administração e Recursos Humanos

Principais funções:
a) Elaborar a proposta do orçamento do FAR,FP de acordo com as metodologias e normas estabelecidas;
b) Garantir a rentabilização das máquinas, alfaias, instalações, infra-estruturas agrárias e equipamentos 

pertencentes ao FAR, FP;
c) Articular com entidades afins o processo de arrecadação de receitas próprias e consignadas do sector 

Agrário nos termos da legislação aplicável;
d) Executar o orçamento de acordo com as normas de despesa internamente estabelecidas e com as 

disposições legais;
e) Administrar os bens patrimoniais do Fundo de acordo com as normas e regulamentos estabelecidos 

pelo Estado e garantir a correcta utilização, manutenção, protecção, segurança e higiene;
f) Elaborar o balanço anual da execução orçamental a submeter ao Ministério das Finanças e ao Tribunal 

Administrativo;
g) Coordenar a implementação e sincronização do e-folha para o processamento dos salários dos 

funcionários e agentes de Estado afectos aos FAR,FP; 
No âmbito dos Recursos Humanos:

a) Assegurar o cumprimento do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado e demais legislação 

aplicável aos funcionários e agentes dos Estado;
b) Elaborar e gerir o Quadro de Pessoal;
c) Organizar, controlar e manter actualizado o e-SIP do sector, de acordo com as orientações e normas 

definidas pelos orgãos competentes;
d) Implementar e monitorar a política de desenvolvimento de recursos humanos do sector.

e) Planificar, coordenar e assegurar as acções de formação e capacitação profissional dos funcionários 
e agentes do Estado dentro e fora do país, implementar a política de formação e desenvolvimento de 

recursos humanos do Fundo;
f) Implementar as actividades no âmbito das políticas e estratégias do HIV e SIDA, Género e Pessoa 

portadora de deficiência;
g) Implementar as normas e estratégias relativas a saúde, higiene e segurança no trabalho;
h) Assistir o respectivo dirigente nas acções de diálogo social e consulta no domínio das relações laborais 

e sindicalização;
i) Implementar as normas de Providência Social dos funcionários e agentes do Estado;
j) Planificar, implementar e controlar os estudos colectivos de legislação.
k) Realizar outras actividades que lhe forem superiormente determinadas, nos termos da legislação aplicável.

Requisitos;
a) Possuir no mínimo o grau de Licenciatura numa das áreas de Ciências Económicas, Administração, 

Gestão, Auditoria e Controlo Interno ou áreas afins estar enquadrado no mínimo na carreira de Técnico 
Superior N1;

b) Ser funcionário do Estado com nomeação definitiva com pelo menos 10 anos de serviço com boas 
informações;

c) Ter conhecimento de gestão de diferentes linhas de financiamento e criação de fundos de garantia;
d) Ter experiência em auditoria, inspecção e controlo interno, estar enquadrado na carreira de Inspector 

Superior Administrativo é uma vantagem;
e) Ter experiência de Direcção e Chefia na área de Administração e Recursos Humanos é uma vantagem.

Requisitos Gerais:

- Para a função de Director de Divisão para além de requisitos específicos, exige-se domínio da língua 
portuguesa, comunicação em língua inglesa, planeamento estratégico, proatividade, mobilização e trabalho 

em equipa e conhecimento de informática na óptica de utilizador;

- O concurso é valido por 3 anos, contados a partir da data da publicação da lista de classificação final no 
Boletim da República.

4. Procedimentos e prazo de candidatura
O processo de candidatura deve ser constituído pelos seguintes documentos obrigatórios:

a) Requerimento/carta de candidatura  dirigida ao Director-Geral do FAR, FP, com assinatura reconhecida 
pelo notário;

b) Fotocópias de certificados de habilitações literárias autenticadas;
c) Certidão de Nascimento ou fotocópia do Bilhete de Identidade autenticados;
d) Curriculum Vitae detalhado e devidamente assinado;
e) Fotocópia do Diploma de Provimento ou comprovante de enquadramento na carreira conforme o caso;
f) Despacho de nomeação definitiva;
g) Declaração sob compromisso de honra de onde conste que nunca foi expulso do Aparelho do Estado;
h) Certidão de Aptidão física para o desempenho da função;
i) Certidão de Registo Criminal;
j) Certificado de inscrição ou cumprimento do Serviço Militar Obrigatório;
k) Fichas de Avaliação de Desempenho não inferior a Bom dos últimos 5 anos.

Os documentos comprovativos das situações referidas nas alíneas g), h) e i), serão obrigatoriamente 
apresentados aquando do processo de provimento.

5. Processo de Avaliação 

O Processo de avaliação é precedido pela verificação de entrega de documentos solicitados, os candidatos que 
tiverem algum documento em falta serão automaticamente excluídos do processo, ficando definitivamente 
excluídos.

Os Candidatos apurados serão submetidos a avaliação curricular e entrevista profissional.

6. Entrega de Candidaturas

As candidaturas devem ser entregues no edifício do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural 
- FAR, FP, Av. Acordos de Lusaka n° 1406, Praça dos Heróis Moçambicanos, Bloco D, 2º andar, caixa Postal 
1406, Maputo – Moçambique, durante o horário normal de expediente até 31 de Julho do ano em curso com a 

indicação da vaga que o candidato é concorrente.

Maputo, aos 30 de Junho de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
FUNDO DE FOMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL, FUNDO PÚBLICO – FAR, FP

ANÚNCIO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE AGRICULTURA E PESCAS
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 
De acordo com a alínea d) do nº3 do Artigo 33, do 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, comunica-se que os concursos abaixo 
indicados foram adjudicados de acordo com a relação nominal das empresas indicadas na tabela abaixo:

Nº 
Ordem

Objecto de Contratação Modalidade
Valor total de 
Adjudicação 

(Mt)
Nome da Empresa

1 Prestação de serviços preparatórios para 
organização e produção da Feira Agro-pecuária no 
recinto da FACIM

35K/AD/005/2021-Serviços 1.500,00 Arena eventos e 
leilões 

2 Trabalhos de reabilitação e manutenção do edifício-
sede da DPAPM

35K/CC/015/2021/Obras 138.369,16 BuziRios, Lda

3 Aquisição de semente de milho e de hortícolas 
diversas

35K/CL/001/2022- Bens 655.670,00 Prolibuds, Lda

4 Prestação de serviços de limpeza, fumigação 
desinfecção e jardinagem

35K/CL/009/2022- Serviços 393.120,00 Golden Cleaning

5 Extensão de canal principal não revestido de rega 
e construção de pontecas de acesso aos campos de 
produção Agrícola no Regadio de Macassane Fase II 
40ha.

35K/AD/001/2022-Obras 1.195.350,11 Gaveya, Lda

6 Reabilitação de 25 Tanques Piscícolas nos Distritos 
de Matutuíne, Boane e Moamba

35K/CPD/001/2022-Obras 349.870,75 Nwabedzo, 
Construções Lda

7 Arrendamento do Centro Social da DPAPM 35k/CC/002/2022- Serviços 10.000,00 Odete´s DELIGHT´S 
lda

Matola, a 1 de Julho de 2022
A Directora Provincial 

Assinatura 
(Ilegível) 450

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

Administração Judicial
UGEA

Anúncio de Adjudicação

Nos termos da 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 05/2016, de 8 de Março, comunica-se que os objectos dos concursos abaixo foram adjudicados às 
empresas abaixo indicadas: 

Nº do Concurso Objecto Entidade  Adjudicada
Montante de 

adjudicação incluindo 
o IVA

 Concurso por Ajuste Directo
 Nº34/TJPM/UGEA/2022  

  Para aluguer de viatura  para o conselho 
conrdenador no Distrito de Moamba 

                  Yes Investimentos             140.000,00Mt

Concurso por Ajuste Directo 
nº23 /TJPM/UGEA/2022

Para fornecimento de refeições para policiais 
e funcionários

Tacho perfeito 394.290,00Mt

Concurso por Ajuste Directo 
nº33/TJPM/UGEA/2022

 

Para aquisição de passagens aéreas para 
Juízes Desembargadores do Tribunal de 

Recuso 
Safe Travel Lda 1.466,100Mt

Concurso Limitado nº04/
TJPM/UGEA/2022

 

Para aquisição de livros de escrituração e 
impressos diversos  

Todos os concorrentes ficarão 
desclassificados por apresentarem 
propostas acima do valor estimado 

para contratação

cancelado

Concurso por Cotações  nº1 
/TJPM/UGEA/2022

 
Para manutenção e reparação das  viaturas 

Todos os concorrentes ficarão 
desclassificados por apresentarem 
propostas acima do valor estimado 

para contratação

cancelado

Matola, aos 30 de Junho de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)
455

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA

INSPECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de concurso 

1. A Inspecção Geral da Administração Pública (IGAP) convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais 

ou estrangeiras interessadas a apresentarem propostas fechadas, para o seguinte concurso:

Modalidade
Objecto do 

Concurso

Data e Hora de 

entrega das propostas

Data e Hora para 

abertura das 

propostas

Garantia 

provisória

Limitado n.º04/IGAP/OE/

RA/22 

Aquisição de 

equipamento de 

informática 

15/7/2022
10.00

15/7/2022

10.20
N/A

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinando os documentos do Concurso 

ou levantá-los, no endereço indicado no número 3 deste anúncio, pela importância não reembolsável 

de 1.500,00 MT (mil e quinhentos meticais). O pagamento deverá ser feito em depósito na conta 

bancária número 22568970710001 – Banco Comercial e de Investimentos.

3.  As propostas deverão ser entregues na Avenida 10 de Novembro nº 110, praceta nº 1196, 3º andar, 

telefone nº 21300082 igap@maefp.mz, Maputo, na data e hora estabelecidas neste anúncio e serão 

abertas em sessão pública, no mesmo local, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

4. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 

de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº5/2016, de 8 de Março.   

Maputo, Junho de 2022

          A Entidade competente

      (Ilegível)
5797

ANÚNCIO DE CONCURSO

REF: ITT/SCIMOZ/2022 – 006
A Save the Children acredita que cada criança merece um futuro. Em Moçambique e em todo o mundo, 
damos às crianças um começo saudável na vida, a oportunidade de aprender e protecção contra danos. 
Fazemos o que for necessário para as crianças - todos os dias e em tempos de crise - transformando as suas 
vidas e o futuro que partilhamos.

“A Save the Children International convida a todos os interessados a submeterem suas propostas com vista 

a um contrato para o fornecimento do seguinte serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVER O CURRÍCULO DE DIÁLOGO COMUNITÁRIO PARA OS 

CAMPEÕES DE GÉNERO – PROJECTO SBIS

As especificações técnicas detalhadas/termos de referência estão incluídas nos documentos do concurso. 
Se estiver interessado em apresentar uma proposta, por favor solicite os documentos do concurso a partir 
do dia 1 de Julho de 2022, no seguinte endereço electrónico: scimoz@savethechildren.org

Recomenda-se a solicitar os Documentos do Concurso logo que possível. Os Documentos do Concurso 
preenchidos/propostas deverão ser enviadas electronicamente até ao dia 21 de Julho de 2022.
Apresentação: Todas as propostas concluídas deverão ser enviadas electronicamente para o email: 
procurementmoz@savethechildren.org

NOTA:  Só serão contactados os concorrentes aprovados para o contrato.
“A Save the Children compromete-se a garantir que todos os seus funcionários e programas sejam 
absolutamente seguros para as crianças.
Aplicamos procedimentos rigorosos para garantir que somente os candidatos adequados para trabalhar 
com crianças tenham permissão para se juntar à nossa organização e todos os candidatos serão, portanto, 
sujeitos a este escrutínio.”
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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

Energia para Moçambique
                                                                                                                                 

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Serviços de Consultoria nº 39A002552/SC/045/2022

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MINI-REDES FOTOVOLTÁICAS 

1. O FUNAE, FP convida a todas as empresas interessadas e elegíveis a manifestarem o seu interesse para prestação de serviços 
de fiscalização de obras de construção civil de edifícios, vedação, sistema de bombeamento de água e redes eléctricas de 
média e baixa tensão 33kV/400V nos Postos Administrativos de:

•	 Muze, Chinthopo e Zambuê na Província de Tete (LOTE 01) 
•	 Negomano na Província de Cabo Delgado, Chipene, e Namiroa na Província de Nampula (LOTE 02)
•	 Nacumua, Muipite, Chiúta, na Província do Niassa (LOTE 03)
•	 Pafuri na Província de Gaza, Chire e Campo na Província de Zambézia (Lote 04)

2. As empresas interessadas deverão fornecer informação indicando a sua capacidade e qualificações para prestar os serviços: 
experiência geral em trabalhos de consultoria, descrição de trabalhos realizados com características similares, disponibilidade 
de capacidade adequada entre o seu pessoal para a execução dos trabalhos descritos, alvarás/licenças, cartas abonatórias e 
outras informações que julgar relevantes.

3. O concurso será conduzido com base nos procedimentos do 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. 

4. As manifestações de interesse serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios:
•	 Experiência geral do consultor
•	 Experiência na execução de trabalhos similares
•	 Cartas abonatórias de trabalhos feitos – mínimo de quatro
•	 Capacidade técnica do seu pessoal para execução do trabalho proposto
•	 Metodologia de execução dos serviços

5. As Manifestações de Interesse deverão ser redigidas na Língua Portuguesa, devendo conter um (1) original e duas (2) cópias a 
serem entregues no endereço abaixo até as 10.00 horas do dia 20.7.2022.

Os envelopes contendo as Manifestações de Interesse deverão indicar claramente “Fiscalização de obras de construção de 

mini-redes fotovoltáicas isoladas”.

6. Os candidatos podem obter informação adicional no endereço abaixo:
•	 FUNAE – Fundo de Energia
•	 Rua da Imprensa 256, 6º andar, Portas 607 – 618 (Prédio 33 andares)
•	 Telefones: +258 21 304717/20; Fax: +258 21 309228; Celular. 82 ou 84 3216550
•	 Maputo – Moçambique

NOTA:. Os concorrentes podem apresentar manifestação de interesse para mais de um lote mas, serão selecionados 
para listas curtas em no máximo em dois lotes.

Maputo, aos  31 de Maio de 2022

Rua da Imprensa, 256 – 6º Andar • C.P.: 2289 – Maputo • Tel.: (+258) 21 30 47 17/20 • Fax.: (+258) 21 30 92 28 • E-mail: funae@funae.co.mz •  Webpage: www.funae.co.mz

                                                                           
Sistema de Gest\ao Ambiental com o Certificado Nº /INNOQ – A.002/18

Sistema de Gestão de Qualidade com o Certificado Nº /INNOQ – Q.002/13
Sistema de Gestão da Qualidade com Certificado Nº PT08/02280

Sistema de Gestão Ambiental com Certificado Nº PT10/03200
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Nome da actividade: [Chamada de propostas]

Nome do Projecto:  [Apoio à Consolidação da Democracia em Moçambique II]

Data-final de submissão: As propostas deverão ser submetidas 

antes das 23.59, hora de Maputo, do 

dia 31 de Julho de 2022. As propostas 

recebidas após o prazo estabelecido não 

serão consideradas. O International IDEA 

reserva-se ao direito de responder apenas 

aos proponentes que reúnam os requisitos 

necessários.

Endereço de submissão: E-mail: infomaputo@idea.int 

Modalidade de submissão: As Propostas devem ser submetidas 

por email. As propostas técnicas e os 

orçamentos devem ser submetidas 

em ficheiros diferentes e devidamente 
identificados. 

Email para clarificação: E-mail:  infomaputo@idea.int 

Esclarecimentos podem ser solicitados por e-mail até 5 dias antes do prazo 

de submissão das propostas no endereço de e-mail acima descrito. 

CONVITE À SUBMISSÃO DE PROPOSTAS 

Secção 1 Informação geral 

1.1 O International IDEA em Moçambique está a implementar o 

Programa “Apoio à Consolidação da Democracia em Moçambique”, 

financiado pela União Europeia (UE) e co-financiado pela Agência 
Austríaca para o Desenvolvimento (ADA). O programa foi concebido 
para apoiar o processo democrático em Moçambique através do 

apoio à capacidade e iniciativas de observação eleitoral nacional, 

acções de educação cívica e eleitoral, apoio a reformas eleitorais e 
desenvolvimento de capacidades das instituições eleitas e dos seus 

membros e funcionários. 

1.2 No quadro das acções de educação cívica e eleitoral, o International 

IDEA convida instituições e organizações moçambicanas a 

submeterem propostas de acções/iniciativas inovadoras e eficazes 
para promover a conscientização e a participação da juventude no 

processo de governação democrática. 

1.3 As propostas podem ser de intervenções concebidas especialmente 

em resposta a esta chamada, ou de intervenções já em curso de 

forma a  assegurar a sua continuidade e/ou expandi-las. 

1.4 Elegibilidade: 

1.4.1 São elegíveis instituições e organizações moçambicanas, 

legalmente constituídas, sem fins lucrativos ou de carácter 
lucrativo mas com actividades de responsabilidade social, 

incluindo associações, fundações, grupos culturais, grupos 
de midia, instituições de ensino públicas e/ou privadas, entre 

outras, sediadas em qualquer ponto de Moçambique, em pleno 

cumprimento das suas obrigações estatutárias em termos 

de governação corporativa interna, com pelo menos 7 anos 

de actividade e com experiência de trabalho na promoção 
de práticas participativas e de engajamento cívico no geral 

e preferencialmente da juventude e com ideias inovadoras 
e criativas de mobilização e engajamento da juventude nos 

processos de governação democrática. 

1.4.2 As instituições de carácter lucrativo que queiram apresentar 

propostas no âmbito das suas actividades de responsabilidade 

social devem incluir na sua proposta financeira uma 
contribuição monetária ou em espécie equivalente a pelo 

menos 50% do valor total da proposta.

1.4.3 As propostas podem ser submetidas por instituições ou 

organizações de forma individual ou em consórcio.

1.5 Duração da acção: As iniciativas/intervenções devem ter uma 

duração mínima de 6 meses e máxima de 12 meses e terminar a 
sua implementação até 31 de Agosto de 2023, sem possibilidade 

de extensão ou renovação. 

1.6 Âmbito geográfico: As iniciativas/acções podem ser de âmbito 
nacional, regional, provincial e municipal.

1.7 Número de acções a financiar e seu valor: O International IDEA 
pretende financiar no mínimo uma acção e no máximo cinco. 
No entanto, o International IDEA reserva-se o direito de rejeitar 

qualquer ou todas as propostas recebidas e repetir o convite, se 

as propostas recebidas não cumprirem os requisitos mínimos. O 

International IDEA não estabelece um valor mínimo ou máximo 
para cada proposta, mas as propostas orçamentais devem ser 

financeiramente realistas e razoáveis e adequadas à duração 
máxima da acção e aos seus propósitos. 

Secção 2  Formato e Conteúdo das Propostas 

2.1 Língua: O idioma oficial para a apresentação da proposta e quaisquer 
outros documentos de suporte relacionados à candidatura é o 

Português.
2.2  As propostas devem ser apresentadas em fonte tipo Arial 11, 

espaçamento simples e ter pelo menos uma polegada de margens na 

parte superior, inferior e ambos os lados.  
2.3  O orçamento deve ser apresentado em Euros e Meticais, devendo o 

orçamento em Meticais ser a base de cálculo para a versão em Euros. 

2.3.1 Em caso de projectos já em curso o proponente deverá identificar 
as fontes de financiamento já existentes e os respectivos 
montantes, assim como discriminar no orçamento da proposta 

a submeter ao International IDEA o peso da comparticipação 

dessas fontes de financiamento, caso seja proposto haver co-
financiamento. 

2.4 As propostas são apresentadas por conta e risco da respectiva 

instituição/organização ou consórcio e nada neste convite constitui 

um compromisso por parte do International IDEA em pagar pelos 

custos incorridos na preparação e apresentação das propostas.  

2.5 Para facilitar a análise competitiva das propostas, o International 
IDEA considerará apenas as que estiverem em conformidade com o 
formato prescrito abaixo. 

Cada proposta deve incluir: 

1. Página de Rosto (1 página)  

2. Resumo Executivo (máximo 2 páginas)  

3. Experiência e Desempenho Anteriores (máximo 5 páginas) 

4. Abordagem metodológica (máximo 4 páginas)

5. Capacidade Institucional (máximo 3 páginas) 

6. Quadro lógico 

7. Orçamento 

8. Anexos 

1. Página de Rosto: Uma única página com os nomes da organização 
ou organizações envolvidas na apresentação da proposta. A página 

de rosto deve incluir igualmente informações sobre uma pessoa de 
contacto da candidatura, incluindo o nome da pessoa (digitados e com 
sua assinatura), cargo na organização, endereço físico e de e-mail e 
contactos telefónicos. Se a pessoa de contacto não for a pessoa com 
autoridade para representar contratualmente a organização ou 

organizações proponentes, esta pessoa também deve ser incluída 

na página de rosto, com toda a informação requerida à pessoa de 
contacto.  

2. Resumo Executivo: uma breve descrição de no máximo duas (2) 
páginas do perfil da organização ou organizações, motivação para 
apresentação da proposta e breve descrição do enfoque da acção, 
dos resultados a atingir e da metodologia a ser aplicada e resumo do 

orçamento.  

3. Experiência e Desempenho Anteriores: No máximo de cinco (5) páginas, 
uma descrição da experiência geral de actividade da organização 
ou organizações e, em particular com processos participativos e de 

engajamento social, sobretudo de jovens, para jovens e com jovens. Esta 

descrição deve incluir os nomes de todos os projectos que a organização 

ou organizações candidatas tenham implementado nesta área nos 

últimos 5 anos, os doadores (se aplicável) para os quais os projectos 
foram executados, as datas de execução dos projectos, o montante 
de cada projecto e uma breve descrição de cada projecto (objectivos, 
resultados esperados, principais actividades implementadas, resultados 

alcançados e âmbito geográfico).  

4. Abordagem metodológica: No máximo de quatro (4) páginas, deve 
apresentar-se uma descrição sobre como será implementada a acção, 

indicando os métodos e técnicas, as fases de implementação da acção, 
os intervenientes, a especificação do(s) grupo(s)-alvo, o âmbito 
geográfico, bem como as estratégias que serão usadas para assegurar a 
participação dos jovens durante a implementação da acção. Por último, 

os proponentes devem apresentar as modalidades e mecanismos de 

continuidade dos impactos da acção ou da própria acção após o fim da 
subvenção.  

5. Capacidade Institucional: No máximo de três (3) páginas, uma descrição 
da estrutura organizacional da instituição e da sua equipa, incluindo 

uma descrição da amplitude e profundidade do conhecimento e 
experiência do pessoal técnico em relação a projectos desta natureza.   

6. Quadro lógico: Apresentação da lógica de intervenção, indicando o 

objectivo geral, propósito da acção, resultados esperados, actividades 

que irão concorrer para o alcance de cada resultado esperado e os 

recursos necessários para a implementação da acção. A descrição do 

quadro lógico deverá incluir também os indicadores e suas metas e 

fontes de verificação, potenciais riscos que poderão se registar durante 
a implementação da acção e as estratégias para a mitigação dos mesmos;

7. Orçamento: Apresentação do orçamento discriminado em custos 

directos e indirectos. Os custos directos devem estar dividido em três (3) 
principais rúbricas: (i) Recursos Humanos, (ii) Custos Administrativos/
Escritório e (iii) Actividades, devidamente codificadas, ou seja, número 
da rúbrica e nome. Os custos administrativos não devem exceder 30% 
do orçamento total. Os custos indirectos não devem exceder 7% do 
total dos custos directos (a soma das três rúbricas).

8. Anexos: Organograma, Estatutos, cópias das actas das últimas três 
reuniões dos órgãos sociais (se aplicável), CVs de pessoal-chave da 
organização em termos de Direcção e de pessoal técnico com informação 
relevante das suas experiências de gestão e de implementação de 
projectos similares; e outros documentos que ajudem a satisfazer os 
critérios de avaliação.  

Secção 3 Submissão de Propostas 

3.1 As propostas devem ser submetidas em formato eletrónico por 
e-mail. A Proposta Técnica, em MS Word, e o Orçamento, em MS 

Excel, devem ser apresentados em ficheiros separados e marcadas 
em conformidade. Os restantes documentos de suporte podem ser 
apresentados em MS Word, MS Excel ou PDF. Os detalhes completos 
sobre como apresentar as propostas estão no início deste documento. 

3.2 As propostas devem permanecer válidas por pelo menos 60 dias após 

a sua submissão. Durante esse período, espera-se que os proponentes 

mantenham à disposição a equipa profissional proposta para a 
implementação da acção. 

Secção 4 Avaliação das propostas 

4.1 As propostas serão avaliadas e pontuadas em relação aos seguintes 

critérios técnicos com os respectivos pesos correspondentes: 

(i) Experiência específica na promoção de práticas participativas e 
de engajamento cívico no geral, e da juventude, em particular 
(máximo de 20 pontos);

(ii)  Metodologia criativa e inovadora e adequada aos objectivos da 
acção e ao plano de actividades (máximo 30 pontos);

(iii) Qualificações e experiência da equipa-chave proposta para a 
implementação da acção (máximo 30 pontos); 

(iv) Consistência e coerência entre o orçamento e as actividades 
propostas (máximo 10 pontos)

(v) O projecto tem considerado a relação custo e benefício em 
relação aos resultados a atingir (máximo 10 pontos)

A pontuação máxima das propostas é de 100 Pontos. 

Secção 5  Considerações finais 

5.1 Serão selecionadas as propostas que melhor atendam aos requisitos 

deste convite de acordo com os critérios de avaliação acima indicados. 

No entanto, o International IDEA reserva-se o direito de rejeitar 

qualquer ou todas as propostas recebidas e de repetir o convite, se as 

propostas recebidas não cumprirem os requisitos mínimos. 

5.2 No processo de negociação, o International IDEA reserva-se ao direito 

de sugerir variações na quantidade de actividades, no escopo do acção 

e no orçamento. 

5.3 As propostas que incluam dados que os proponentes não desejem 

divulgar ao público para qualquer finalidade ou usado pelo 
International IDEA, excepto para fins de avaliação da proposta, 
devem incluir na Página de rosto o seguinte texto: “Esta proposta 
inclui dados que não devem ser divulgados fora do International 
IDEA e não devem ser copiados, usados ou divulgados - no todo ou em 

parte - para qualquer propósito diferente de avaliar esta proposta.” 
Esta restrição não limita o direito do International IDEA de usar as 

informações contidas nestes dados se elas puderem ser obtidas de 
fontes públicas ou abertas. Cada página da proposta que contenha 
dados que o proponente deseje restringir deve incluir o seguinte 

texto: “O uso ou divulgação dos dados contidos nesta folha está sujeito 
à restrição indicada na Página de rosto desta proposta.”

5.4 Informação adicional sobre o International IDEA poderá ser 
encontrada no nosso website http://www.idea.int/

5.5 O International IDEA agradece que informe, através do email 
supracitado, logo após a recepção desta chamada para propostas, se 

pretende submeter uma proposta ou não. 

Programa “Apoio à Consolidação da Democracia em Moçambique”

CONVITE À SUBMISSÃO DE PROPOSTAS DE INICIATIVAS/INTERVENÇÕES EFICAZES E INOVADORAS PARA 
PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO DOS JOVENS NOS PROCESSOS DEMOCRÁTICOS

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE MAPUTO

ANÚNCIO DE CONCURSOS PÚBLICOS
1. A Administração Nacional de Estradas, Instituto Público (ANE, IP - Delegação Provincial de Maputo) convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, 

interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para os seguintes concursos:

Concurso Nº 47K000541-CP/0003/2022: Obras de Manutenção de Rotina de Estradas Pavimentadas da Província de Maputo

Lote Estrada
Troço 

(início / fim)
Extensão 

(Km)
 Datas de 

Visita
Alvará

Mínimo
Reunião 

Preliminar
Entrega das
Propostas

Abertura das 
Propostas

1 N1 Marracuene / Manhiça 48.00

11/7/2022

4ª Classe 

Data: 
15/7/2022

Hora: 10.00

Data: 22/7/2022

Hora:10.00 

Data: 
22/7/2022

Hora: 10.15

2 N1 Manhiça / 3 de Fevereiro 36.00
5ª Classe 

3 N1 3 de Fevereiro / Incoluane 17.00

4 N1 Lhanguene / Zimpeto 14,50

3ª Classe

5 N2 Matola / Boane 27.00

12/7/2022
6 N3 Goba / Impaputo 31.00

7 R400 Boane / Michangulene 27.00

8 R401
Cruz. N2 (Boane) / Km 20.5 

Machavatimuca
20.50

9
R401  Cruz. N4 / Moamba 6.50

13/7/2022
R402 Moamba / Ponte de Incomati 4.00

10 R407 Goba (Cruz. N3) / Changalane 16.70 12/7/2022

11 R412 Magude / Motaze 39.00
14/7/2022

12 R802 Sábiè / Corrumana 15,00

13 N/C Cruz. N2 / Painéis Solares 12,00
12/7/202214 N/C Cruz. N2 Matianine / Mbuzini 22,00

15 N/C Baixa de Infulene / Nó da Machava 6,00

16 N/C Michafutene/ Mali 5,50 11/7/2022

Concurso Nº 47K000541-CP/0004/2022: Obras de Manutenção de Rotina de Estradas Terraplenadas da Província de Maputo

1 R402 Moamba / Sábiè 34,00
14/7/2022

3ª Classe

Data:
15/7/2022

Hora: 10.00

Data: 22/7/2022

Hora:10.00 

Data: 
22/7/2022

Hora: 10.15

2 R402 Magude / Sábiè 55,00

3 R404 Mungazine / KaTembe 11.00 13/7/2022
4 R405 Magude / Mahel 45.00 14/7/2022

5 R406 Salamanga / Catuane 71.00

13/7/2022
6 R407 Changalane / Porto Henriques 20.00

7 R408 Cruz. R407 / Catuane 62.00

8 R409 Moamba / Pessene 16.00

9 R410 Cruz. N1 / Ilha Josina 5.00 11/7/2022

10 R411 Magude / Panjane 28.00 14/7/2022

11 R413 Maragra / Calanga 31.00
11/7/2022

12 R414 Cruz. R413 / Machubo 13.00
13 R808 Michafutene / Vundiça 41.00

13/7/2022
14 R810 Vundiça / Moamba 21.00

15 N/C Mahel / Mapulanguene 60.00 14/7/2022

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concursos ou adquirí-los a partir do dia 1 de Julho 2022, no endereço a seguir 
indicado. A aquisição dos mesmos deverá ser feita mediante apresentação de comprovativo de depósito bancário na conta abaixo indicada, na importância não reembolsável 
de 2.500,00MT (dois mil e quinhentos meticais) para cada Concurso.  

ANE, IP - Delegação Provincial de Maputo Dados Bancários
Repartição de Aquisições ·Beneficiário:      ANE - Delegação Provincial de Maputo 
Av. de Moçambique Nº 1225 ·Banco:   Millennium BIM
Celular: +258 87 79 19 300 ·Número da Conta: 66226460
Maputo – Moçambique ·NIB:   0001 0000 0006622646057

3. O prazo mínimo de validade das propostas é de 90 dias, e as mesmas deverão ser acompanhadas obrigatoriamente de uma Garantia Provisória, ou uma Declaração 
de Garantia, reconhecida pelo Cartório Notarial, em conformidade com o Decreto n.º 89/2021, de 29 de Outubro de 2021, no valor de 100.000,00MT (cem mil 
meticais) válida por 120 dias, contados a partir da data de abertura das propostas. Os documentos de qualificação definidos nos Documentos de Concurso deverão estar 
actualizados e autenticados. Não serão aceites propostas apresentadas sob qualquer formato electrónico.

4. As Visitas Guiadas aos locais das obras para aferir das acessibilidades, o estágio actual e condições actuais dos locais de intervenção, terão lugar nas datas acima indicadas, 
com Concentração a partir das 08:00 horas, na Delegação Provincial da ANE, IP - Maputo e partida às 08:30 horas.

5. A Reunião Preliminar de Concurso, os actos de Submissão e Abertura das propostas serão realizadas no endereço, datas e horário acima indicados. As datas de Comunicação 
do Posicionamento dos Concorrentes serão oportunamente anunciadas aos concorrentes que submeterem propostas.

6. Os concursos são 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 8 de Março.

Maputo, 1 e 4 de Julho de 2022. 5874 132
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 PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA 
DIRECÇÄO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS                

REPARTIÇÃO DE GESTÃO, EXECUÇÃO, AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO 

Anúncio de Adjudicação
De acordo com a alínea c) do número 2 do artigo 33, do Regulamento de Contratação de Empreitada 
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 
n° 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos concursos abaixo indicados:

Ord.
Número do 
Concurso

Objecto do Concurso Nome do Concorrente
Valor da 

Adjudicação 
incluindo IVA (Mts)

1
47E001261/

CP/0004/2022 –
Lote I

Reabilitação de 100 fontes de 
Abastecimento de água, nos 

Distritos de Chinde (33), Luabo 
(24), Mopeia (15), Morrumbala 

(8) e Derre (20).

PILARES - 
CONSTRUÇÕES 

SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LDA

2.241.037,80

2
47E001261/

CP/0004/2022 – 
Lote II

Reabilitação de 100 fontes de 
Abastecimento de água, nos 

Distritos de Ile (20), Molumbo 
(20), Milange (20), Gurué (20) e 

Namarroi (20).

ECO BAG, LDA 1.491.378,70

3
47E001261/

CP/0004/2022 – 
Lote III

Reabilitação de 100 fontes 
de Abastecimento de água, 

nos Distritos de Alto Molocué 
(20), Gilé (20), Mulevala (20), 

Mocuba (20), Lugela (20).

SCOE SERVIÇOS 
-CONSTRUÇÕES DE 
ENGENHARIA, E.I

1.534.502,40

4
47E001261/

CP/0004/2022 – 
Lote IV

Reabilitação de 100 fontes de 
Abastecimento de água, nos 

Distritos de Maganja da Costa 
(23), Pebane (27), Namacurra 

(25) e Mocubela (25).

PILARES- 
CONSTRUÇÕES 

SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LDA

1.658.457,40

5
47E001261/

CP/0004/2022 – 
Lote V

Reabilitação de 100 fontes de 
Abastecimento de água, nos 

Distritos de Inhassunge (35), 
Quelimane (36) e Nicoadala 

(29).

SHAQUIL 
CONSTRUÇÕES, LDA  

1.628.667,96

6
47E001261/

CP/0003/2022- 
LOTE ÚNICO

Conclusão da Construção de um 
(1) Sistema de Abastecimento 

de Água, no Distrito de 
Mocubela.

ARH – Construçðes, 
Lda,

18.999.885,54

Quelimane, aos 30 de Junho de 2022

O DIRECTOR PROVINCIAL
(Assinatura Ilegível)

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
_____

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES 

Anúncio de Concurso
1. No âmbito 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, O Departamento de Aquisições do Ministério da Economia e Finanças, convida empresas interessadas a apresentarem 

propostas fechadas para o provimento do seguinte serviço: 

Nº do Concurso Objecto do Concurso Modalidade
Validade 

da 
Proposta

Prazo de entrega 
das propostas e

Documentos de Qualificação e 
ou Manifestação de Interesse

Data de abertura das 
propostas

Data de Posicionamento 
dos Concorrentes

Valor da
Garantia 

Provisória em MT

  Data Hora Data Hora Data Hora

05/
CP/27A000100/2022

Prestação de Serviço de 
Fornecimento de Passagens Aéreas 
Internacionais

Concurso 
Público

120 Dias 25/7/2022 09h00 25/7/2022 09h15 10/8/2022 9h00 36.000,00Mt

06/
CP/27A000100/2022

Prestação de Serviço de 
Fornecimento de Passagens Aéreas 
Nacionais no Âmbito do Projecto de 
Gestão de Recursos Públicos para 
Prestação de Serviços (GEPRES)

Concurso 
Público

120 dias 25/7/2022 11h00 25/7/2022 11h15 10/8/2022 11h00 32.000,00Mt

07/
CP/27A000100/2022

Prestação de Serviço de 
Fornecimento de Passagens Aéreas 
Internacionais no Âmbito do Projecto 
de Gestão de Recursos Públicos para 
Prestação de Serviços (GEPRES)

Concurso 
Público

120 dias 26/7/2022 09h00 26/7/2022 09h15 10/8/2022 09h00 32.000,00Mt

10/
CP/27A000141/2022

Prestação de Serviço de 
Fornecimento de Passagens Aéreas 
Nacionais

Concurso 
Público

120 dias 26/7/2022 11h00 26/7/2022 11h15 10/8/2022 11h00 32.000,00Mt

05/
CL/27A000100/2022

Prestação de Serviço de Manutenção, 
Ornamentação e Jardinagem

Concurso 
Limitado

120 dias 18/7/2022 09h00 18/7/2022 09h15 28/7/2022 09h00 Não Requerida

06/
CL/27A000100/2022

Impressão de Brochuras
Concurso
 Limitado

120 dias
18/7/2022

11h00 18/7/2022 11h15 28/7/2022 11h00 Não Requerida

2. Os concorrentes interessados poderão baixar os documentos, sem custos, no site:www.UFSA.Gov.mz; ou ainda examinar os Documentos de Concurso ou 

adquirí-los no Departamento de Aquisições, sito na Avenida Julius Nyerere nº 449/469, 13º andar, Torre A, pela importância não reembolsável de 500,00 

MT (Quinhentos meticais), das 8 horas às 15 horas, de 2ª a 6ª feira.

3. Para o efeito, os concorrentes deverão depositar a quantia na conta n° 3110000131 do Absa Bank Moçambique, SA em nome do Ministério da Economia 

e Finanças e apresentar o talão de depósito no endereço acima referenciado.

4. As propostas e documentos de qualificação deverão ser entregues no Departamento de Aquisições, sito na Avenida Julius Nyerere, 449/469, 13º andar, 
Torre A, de acordo com o horário e datas indicados na tabela.

Maputo, Junho de 2022

O Departamento de Aquisições
5746

ARKO COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.

CONVOCATÓRIA

Assembleia Geral Ordinária
Em conformidade com o disposto no número um e dois do Artigo Décimo Quinto dos Estatutos da Sociedade, é 
convocada a Assembleia Geral Ordinária da Sociedade ARKO COMPANHIA DE SEGUROS, S.A., com sede na Av. Armando 
Tivane, N.º 569, em Maputo, e registada na Conservatória do Registo das Entidades Legais sob o número 100 659 271, 
para ter lugar no dia 4 de Agosto de 2022, pelas 15 horas, na Sede Social, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

1) Apreciação e aprovação do relatório e contas de 2021;

2) Aprovação da proposta de aplicação dos resultados;

3) Eleição do Conselho Fiscal para o ano 2022;

4) Outros Assuntos do interesse da sociedade.

Os sócios que não puderem participar fisicamente poderão fazê-lo através de uma plataforma on-line cujo endereço 
será indicado oportunamente.

Maputo, aos 29 de Junho de 2022
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

5804
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL

INSPECÇÃO GERAL DO TRABALHO

DELEGAÇÃO DE MANICA

Notificação
Fica notificado o Sr: Inácio António Mucumbe, titular do NUIT 107695133 
para no prazo de 30 dias, a contar da data da publicação da presente, 
comparecer no Departamento de Recursos Humanos, a fim de tratar de 
assuntos do seu interesse.

Chimoio, aos 27 Junho de 2022

O Delegado Provincial
__________________________

Eusébio Mateus C. Miquitaio
(Técnico Superior N1)

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PROJECTO DE RESILIÊNCIA RURAL NO NORTE DE MOÇAMBIQUE (MOZNORTE)

(MOZNORTE)

PEDIDO DE MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE
LOAN/CREDIT/GRANT No. IDA-69320, WB Project ID No. P174635

CONTRATAÇÃO DE UM ANALISTA DE PROCUREMENT
CONSULTOR INDIVIDUAL

Ref.: 27/IC/MOZNORTE/2022

O Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS) recebeu financiamento do Banco Mundial para custear o Projecto de Resiliência 
Rural no Norte de Moçambique (MOZNORTE) e pretende aplicar parte dos recursos em serviços de consultoria através de um consultor 
individual com a função de Analista de Procurement.

O principal objectivo do posto de Analista Procurement é de apoiar na implementação do plano de aquisições do projecto assegurando deste 
modo uma actuação eficiente e registo atempado de todas as aquisições de bens e contratação de serviços relativos ao Projecto MOZNORTE. O 
Analista estará baseado na Cidade de Maputo, nos escritórios do FNDS e prestará contas ao Coordenador do Projecto MOZNORTE. A duração 
do contrato inicial é de doze (12) meses. A extensão será de igual período e estará sujeita ao desempenho satisfatório do candidato contratado.

Os Termos de Referência detalhados (TOR) para esta posição podem ser encontrados no seguinte site: https://www.fnds.gov.mz/index.
php/pt/recursos/concursos ou pode ser obtido no endereço abaixo.

O Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável convida Consultores Individuais qualificados a indicar seu interesse em prestar os Serviços. 
Os Consultores interessados devem fornecer CV acompanhada de carta de apresentação, certificados e diplomas relevantes e documento 
de identificação, demonstrando que possuem as qualificações exigidas e experiência relevante para a execução dos Serviços, incluindo 
referencias contactáveis. Os critérios para seleccionar o consultor qualificado são: (i) Licenciatura em uma das seguintes áreas: Direito, Gestão 
Financeira, Gestão de Aquisições, Economia, Arquitectura ou Engenharia; (ii) Ter pelo menos 5 (cinco) anos de experiência em aquisições, 
com um mínimo de 3 (três) anos em projectos financiados pelo Banco Mundial ou instituições multilaterais similares e um mínimo de três 
anos no nível de Analista/Oficial de Aquisições; (iii) Experiência comprovada na contratação de obras (pelo menos um contrato avaliado 
em 2.000.000,00 USD), bens e Serviços Não-Consultoria (pelo menos um contrato avaliado em 500.000,00 USD cada), bem como serviços 
de consultoria (pelo menos um contrato avaliado em 200.000,00 USD cada), incluindo a elaboração de TdRs, documentos de concurso, 
abertura e avaliação de propostas dos concorrentes, negociação e gestão de contratos. Os Consultores seleccionados para a lista curta serão 
contactados para uma entrevista.

A fluência em inglês é um requisito e o português é desejável. 

Chama-se a atenção dos Consultores interessados para a Seção III, gráficos, 3.14, 3.16 e 3.17 do “Regulamento de Aquisição para Mutuários 
de IPF” do Banco Mundial de Julho de 2016, revisto em Novembro de 2017 e Agosto de 2018, estabelecendo a política do Banco Mundial 
sobre conflitos de interesse. Além disso, consulte as seguintes informações específicas sobre conflitos de interesse relacionados a esta tarefa: 
“Os consultores não devem ser contratados para qualquer tarefa que esteja em conflito com suas obrigações anteriores ou actuais para com 
outros clientes, ou que possa colocá-los em uma situação ou posição de ser incapaz de realizar a cessão no melhor interesse do Mutuário …”

O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção de Consultores Individuais (IC) estabelecido no Regulamento de Aquisições.

Mais informações podem ser obtidas no endereço abaixo durante o horário de expediente das 8.00 às 15.00 horas.

As Manifestações de Interesse deverão ser entregues por escrito no endereço abaixo (pessoalmente, por correio ou por e-mail) até 15 de 
Julho de 2022 às 14.00 horas. Apenas os consultores pré-seleccionadas serão contactados.

Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável

Projecto de Resiliência Rural no Norte de Moçambique (MOZNORTE)

Att: Coordenador do Projecto

Edifício Millennium Park, Avenida Vladimir Lenine, 174, Andar 4, Direito 
E-mail: procurement.moznorte@fnds.gov.mz  

Maputo, Moçambique

5801

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_______

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DA ZAMBÉZIA

Anúncio da venda em hasta pública

O Tribunal Administrativo Provincial da Zambézia, 
em respeito ao estatuído no número 1 do artigo 
90 do Regulamento de Gestão do Património do 
Estado, aprovado pelo Decreto 42/2018 de 24 de 
Julho, torna público que aceita propostas em carta 
fechada de venda de bens móveis pertencentes a este 
Tribunal. As propostas deverão ser apresentadas no 
máximo de 8 dias, a contar da data da publicação 
do presente anúncio, que deverão ser depositadas 
no Tribunal Administrativo Provincial da Zambézia, 

Departamento de Administração e Finanças-

Repartição de Património e Transporte, sita na 

avenida da Liberdade, nº1213, Bairro Mapiazua, 

cidade de Quelimane, durante as horas normais de 
expediente.
As demais condições de venda poderão ser 
consultadas no Edital fixado na vitrina da Secretaria 
do Tribunal supra citado. Os bens poderão ser 
apreciados nas horas normais de expediente, nas 
antigas instalações do Tribunal Administrativo 
Provincial da Zambézia, sita na Av. Samora Machel 
nº 414 esquima com Av. Eduardo Mondlane, Cidade 
de Quelimane. 

Quelimane, Julho de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)
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REQUEST FOR PROPOSALS
SUPPLY OF ASSORTED FOOD PARCELS.

The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) invites 
potential suppliers for food parcels to be distributed to the beneficiaries based in 
four locations of Niassa Provice (Mandimba, Cuamba, Mecanhelas and Nipepe). The 
distribution is expected to take place in the last week of July 2022, reaching 1,082 

House holds.

Interested suppliers are advised to obtain the bidding documents by sending an email 
to carren.oyayo@ifrc.org on or before 6th July 2022.

Bidders should fulfil all requirements specified in the bid document and comply with 
the specification, terms, and conditions of IFRC.

A complete proposal should be sent to IFRC closed bidding email address: africa.

bidreceiving@ifrc.org  on or before 15th  July 2022, 5:00 pm.   Proposals received 
after the submission deadline shall be rejected. Bidders are therefore, responsible for 
the submission of their bids on time and in accordance with the instructions provided 
in the bid documents.

The IFRC shall not take any responsibility for any expense incurred by bidders in 
connection with the bid preparation.  

Naemi Heita

Acting Head of Delegation, Country Cluster, Mozambique and Angola
For enquiries, please email Naemi.heita@ifrc.org  

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS

FORNECIMENTO DE DIVERSOS PACOTES DE ALIMENTARES

A Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho 
(IFRC) convida potenciais fornecedores de pacotes de alimentares a serem distribuídos 
aos beneficiários baseados em quatro localidades da Província do Niassa (Mandimba, 
Cuamba, Mecanhelas e Nipepe). A distribuição está prevista para a última semana de 
julho de 2022, chegando a 1.082 domicílios.

Os fornecedores interessados são aconselhados a obter os documentos de concurso 
enviando um e-mail para carren.oyayo@ifrc.org até ao dia 6 de julho de 2022.

Os concorrentes devem preencher todos os requisitos especificados no documento de 
licitação e cumprir com a especificação, termos e condições da IFRC.

A proposta final deve ser enviada para o e-mail de concurso fechado da IFRC: africa.
bidreceiving@ifrc.org até 15 de julho de 2022, 17.00 horas.   As propostas 
recebidas após o prazo de apresentação serão rejeitadas. Os concorrentes são, portanto, 
responsáveis pela apresentação de suas propostas dentro do prazo e de acordo com as 
instruções fornecidas nos documentos de concurso.

A IFRC não assumirá qualquer responsabilidade por qualquer despesa incorrida pelos 
concorrentes em conexão com a preparação da proposta.  

Naemi Heita
Chefe interino de delegação, agrupamento de países, Moçambique e Angola
Em caso de duvidas , favor enviar um e-mail para Naemi.heita@ifrc.org 

Address
C/o Cruz Vermelha de Moçambique, Av. 24 de Julho no 641,
Maputo Mozambique 5877

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MUNICÍPIO DE MAPUTO 
CONSELHO MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO MUNICIPAL KAMAXAKENI
UNIDADE GESTORA  EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSOS 
1. O Conselho Municipal de Maputo convida todas empresas elegíveis, nacionais, interessadas e que reúnem os requisitos de elegibilidade e tenham a SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA AUTÁRQUICA REGULARIZADA a 

apresentarem propostas seladas para os concursos constantes do quadro abaixo.

Concurso Objecto do Concurso Modalidade
Data Limite da entrega das 

Propostas/ horas 
Data, Hora e Local de 

Abertura do Concurso
Garantia 

Provisória

90L000141/CPD/ADMKMAX/N.º 001/2022 1. Aquisição de Material de consumo Para Escritório Concurso de Pequena Dimensão
21/7/2022

9:00h Entrega
21/7/2022

9:15h Abertura
N/A

90L000141/CC/ADMKMAX/N.º002/2022 2. Fornecimento de Serviços Gráficos Concurso Por Cotações
21/7/2022

9:00h Entrega
21/7/2022

9:15h Abertura
N/A

90L000141/CL/ADMKMAX/N.º003/2022 3. Fornecimento De Géneros Alimentícios e  Material de Limpeza e Higiene Concurso Limitado 
21/7/2022

10:00h Entrega
21/7/2022

10:15h Abertura
N/A

90L000141/CL/ADMKMAX/N.º 004/2022 4.  Aquisição de Ferramentas de Uso Geral Concurso Limitado
21/7/2022

10:00h Entrega
21/7/2022

10:15h Abertura
N/A

90L000141/CL/ADMKMAX/N.º 005/2022 
5. Contratação de Serviços para Recolha Primária de Resíduos Sólidos em Zonas 

Suburbanas do Distrito Municipal KaMaxakeni
Concurso Público

18/7/2022
11:00h Entrega

18/7/2022
11:15h Abertura

N/A

90L000141/CL/ADMKMAX/N.º 006/2022 6. Aquisição de Material de Consumo para Informática Concurso Limitado
22/7/2022

11:00h Entrega
22/7/2022

11:15h Abertura
N/A

90L000141/CPD/ADMKMAX N.º008 /2022 7. Aquisição de material para manutenção e reparação de bens móveis e imóveis Concurso de Pequena Dimensão
22/7/2022

12:30h Entrega
22/7/2022

12:40h Abertura
N/A

90L000141/CPD/ADMKMAX N. º009/2022 8. Fornecimento de Serviços de Representação Concurso de Pequena Dimensão
22/7/2022

12:30h Entrega
22/7/2022

12:30h Abertura
N/A

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

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e consultar ou adquirir os documentos dos Concursos no endereço indicado no n° 7, no horário das 8.00 até às 15.30 horas, a partir do dia 3/7/2022.

4. O Conselho Municipal de Maputo realizará um workshop de formação e explicação das técnicas de preenchimento das propostas técnicas, incluindo técnicas de dimensionamento dos serviços de recolha primária no 

endereço indicado no no 7, no dia 6 de Julho de 2022, pelas 11.30 horas.

5. Os documentos dos concursos poderão ser consultados ou adquiridos (eletronicamente) 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), Conta em Meticais Nº 54690056, no BANCO MILLENIUM BIM, através do NIB a ser fornecido pela Recebedoria Municipal, sita na Av. Karl Marx, no 173 ou qualquer outra 

Recebedoria Municipal e posterior levantamento do respectivo recibo no mesmo local.

6. 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° 5/2016, de 8 de Março.

7. 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: Administração do Distrito Municipal KaMaxakeni – UGEA;

Rua Projectada da Malhangalene nr. 243, Rés do Chão

Conselho Municipal de Maputo

Tel.: +258 (21) 416470

MUNICÍPIO DE MAPUTO

CONSELHO MUNICIPAL

AVISO

CONDICIONAMENTO DO TRÁFEGO NO ÂMBITO DA 

REALIZAÇÃO DA PROVA DE TRIATLO LURDES MUTOLA

O Conselho Municipal de Maputo avisa a todos os munícipes, 

em geral e aos automobilistas, em particular, que no contexto 

da realização da prova de “Triatlo Lurdes Mutola”, a ter lugar 

Domingo, 3 de Julho, das 6.30 às 12.00 horas,  o tráfego estará 

condicionado, na Avenida da Marginal, no troço entre o Hotel 

Glória e a Portagem da Costa do Sol na faixa costeira.

Cientes dos transtornos que o evento irá provocar naquela via, 

apelamos a compreensão e colaboração de todos e endereçamos 

as nossas mais sinceras desculpas.  

Maputo, a 1 de Julho de 2022

Maputo Cidade Mais Bela, Limpa, Empreendedora e Próspera

MUNICÍPIO DE MAPUTO

CONSELHO MUNICIPAL

AVISO

O Conselho Municipal de Maputo avisa a todos os munícipes, em 

geral e aos utentes do Mercado Grossista do Zimpeto em particular, 

que a partir do dia 6 de Julho de 2022, estarão a decorrer obras 

de pavimentação da estrada adjacente ao mercado que liga a EN1 

ao Terminal Rodoviário do Zimpeto, localizada nos talhões 5 e 6 

da parcela 7168D/E, Bairro do Zimpeto. As obras têm o prazo de 

execução de 90 dias. 

Cientes dos transtornos de que as actividades deverão interferir 

com a mobilidade de pessoas e bens no em torno do Mercado 

Grossista do Zimpeto, apelamos a compreensão e colaboração de 

todos e endereçamos as nossas mais sinceras desculpas.  

Maputo, a 1 de Julho de 2022

Maputo Cidade Mais Bela, Limpa, Empreendedora e Próspera

5807

5807

5807

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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CONSELHO MUNICIPAL
ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO MUNICIPAL KAMUBUKWANA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA 17)

 

 ANÚNCIO DE CONCURSOS 
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:

Nº de Concurso
Objecto de 

Contratação

Data, Hora e Local 

de contratação 

visita

Alvará
Data, Hora e Local de abertura do 

concurso

Garantia 

Provisória

Concurso Limitado OM 

- 04/CMM/ADMKMB/

UGEA 17/2022

Construção de 
Secretaria no Bairro 

de Inhagoia “A”

Visita de carácter 
obrigatório no dia 
5/7/2022 pelas 

9:00horas;
Local de 

concentração;
Administração do 
Distrito Municipal 

KaMubukwana

Alvará de 
empreiteiros de 
obras publicas 

de 4ª classe, 
categoria I a VI, 
subcategoria de 

1ª a 14ª 

Dia: 18/7/2022

Local: Administração do Distrito 
Municipal KaMubukwana

Hora de entrega: 9H 

Hora de abertura:9h e 15min.

N/A

Concurso Limitado OM 

- 05/CMM/ADMKMB/ 

UGEA 17/2022

Fornecimento de 
material de consumo 

informático

N/A

Alvará 
compatível 

com a natureza 
do objecto de 
contratação 

Dia: 18/7/2022

Local: Administração do Distrito 
Municipal KaMubukwana

Hora de entrega: 10H 

Hora de abertura:10h e 15min.

N/A

Concurso Limitado OM 

- 06/CMM/ADMKMB/ 

UGEA 17/2022

Fornecimento de 
géneros alimentícios 
e material de higiene 

e limpeza

Lote I: Fornecimento 
de géneros 

alimentícios

Lote II: Fornecimento 
de material de higiene 

e limpeza

N/A
Alvará 

compatível 
com a natureza 
do objecto de 
contratação

Dia: 18/07/2022

Local: Administração do Distrito 
Municipal KaMubukwana

Hora de entrega: 11H 

Hora de abertura:11h e 15min.

N/A

Concurso Limitado OM 

- 07/CMM/ADMKMB/ 

UGEA 17/2021

Fornecimento 
e Montagem de 

Manilhas 

Visita de carácter 
obrigatório no dia 
5/7/2022 pelas 

8.00horas;
Local de 

concentração;
Administração do 
Distrito Municipal 

KaMubukwana

Alvará de 
empreiteiros de 
obras publicas 

de 3ª classe, 
categoria I a VI, 
subcategoria de 

1ª a 14ª

Dia: 18/07/2022

Local: Administração do Distrito 
Municipal KaMubukwana

Hora de entrega: 12H 

Hora de abertura:12h e 15min.

   N/A

2. As propostas deverão ser validas por um período de 120 dias.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e consultar ou adquirir os documentos dos concursos no endereço 

indicado no nº 6 deste documento, no horário das 8Hrs até 15h e 30min, a partir do dia 4/7/2022.

4. Os documentos 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, conta em meticais NIB 

000105610000000243263, no BANCO MILLENIUM BIM e levantamento de recibo emitido pela Recebedoria Municipal do Zimpeto ou 

recebedoria Municipal do Bairro 25 de Junho “A”, 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 nº 05/2016, de 8 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 de Maputo
Administração do Distrito Municipal KaMubukwana
      Av. de Moçambique Rua São Pedro nº 5314

Maputo – UGEA 17
5807

República de Moçambique
Ministério Público

Procuradoria Provincial da 
República-Tete

Repartição da UGEA

Anúncio do Concurso 
Público nº1300F141/

CP/00014/2022

1. A Procuradoria Provincial 
da República-Tete convida 
pessoas colectivas, nacionais, 
interessadas e que reúnam 
os requisitos de elegibilidade 
a apresentarem propostas 
fechadas para aquisição de 
viatura.

2. Os concorrentes interessados 
poderão obter mais 
informações, examinar os 
documentos do Concurso ou 
adquirí-los na Procuradoria 
Provincial da República-Tete, 
sita na Av. Kenneth Kaunda, 
Palácio da Justiça, na cidade 
de Tete, pela importância não 
reembolsável de 500,00Mt 
(quinhentos meticais).

3. O prazo de validade das 
Propostas será de 90 dias.

4. As Propostas deverão ser 
entregues no endereço acima 
indicado, até as 10h:00 do dia 
25/7/2022 e serão abertas 
em sessão pública às 10h:15.

5. As propostas deverão ser 
acompanhadas de uma 
garantia provisória no valor 
de 70.000,00Mt, válida pelo 
prazo de 90 dias.

6. O Anúncio de posicionamento 
dos concorrentes terá lugar 
em sessão pública, no mesmo 
endereço às 10h:00 do dia 
1/8/2022.

7. O Concurso será regido pelo 
Regulamento de Contratação 
de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecimento de 
Bens e Prestação de Serviços 
ao Estado, aprovado pelo 
Decreto nº 5/2016, de 8 de 
Março.

Tete, aos  30 de Junho de 2022
A Entidade Competente

(Ilegível)
259

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES   

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 

 

CONCURSO LIMITADO Nº 47A002741/CP/S/0011/21 - 
SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DO 

FIPAG 

 
 

De acordo com a alínea “d” do nº 3 do artigo 33 conjugado com o nº 

2 do artigo 64 do Regulamento de Empreitada de Obras Públicas, 

Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado 

pelo Decreto nº 05/2016 de 08 de Março, comunicamos que o objec-

to do concurso acima foi adjudicado a empresa Triângulo Eventos e 

Serviços, Lda no valor  de 3.500.000,00MT (Três milhões e 
quinhentos mil meticais) incluindo o IVA. 

Entidade Contratante 

 

 

FIPAG –Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água 

Av. Filipe Samuel Magaia, nº 1291, R/c – Maputo 

Tel: (+258 - 1) 21 308840/21308815  

 Fax: (+258 – 1) 21 308881 

Email: ugea.sede@fipag.co.mz 

 

 

5799

5802

456

5807

222

291

Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DO
CONCURSO POR COTAÇÕES Nº 27A001141CC00112022 

PARA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SERVIÇOS DE SIMULAÇÃO DE EMERGÊNCIA E MANUTENÇÃO 

DOS KITS DE PRIMEIROS SOCORROS

De acordo com o nº 2 do artigo 64 do Regulamento de 
Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto nº 05/2016, de 08 de Março, comunica-se que o 
objecto do concurso em epígrafe foi adjudicado à concorrente 
SMM – Sociedade Médica de Moçambique, S.A., pelo preço 
de até 350.000,00 MT, por 12 (doze) meses.

Maputo, aos  30 de Junho de 2022
Autoridade Competente

 
(Ilegível)

Av. Guerra Popular nº 20, Prédio CEDSIF 1º andar – Maputo Tel.: 21-327363/6, 
Fax. 21-309784, 84 3982706/7 ou 823042172/3042169 E-mail: direcçao.

geral@cedsif.gov.mz ou cedsif@cedsif.gov.mz

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE MONTEPUEZ

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

Anúncio de Adjudicação de Concursos por Ajuste Directo
De acordo com alínea d) nº 3 do artigo 33 conjugado com o nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 
aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo indicados: 

Nº de Concurso Nome do Concorrente Objecto de Concurso
Valor da adjudicação incluindo 

IVA

AD No 02/CACM/UGEA/2022 SIRAJI CONSTRUÇÕES, LDA Obra de Vala de Drenagem Sobre o Monte Girimba na Autarquia de Montepuez – Região Sul 1.697.620,86 Mts

AD No 03/CACM/UGEA/2022 ZAC CONSTRUÇÕES, LDA
Obras de Pavimento em Pavet da Rua S/N entroncamento da EN1 (Do Sanches ao Instituto Técnico Indus-
trial), Vulgo Via Nantari, em 2475 metros de Extensão e Largura de 8 metros; Localização: Município de 

Montepuez – Região Sul
28.626.191,40 Mts

AD No 10/CACM/UGEA/2022 ZAC CONSTRUÇÕES, LDA
Manutenção da rua 1 de Julho (cruzamento da EN14 até estação de Mutaliano via Nairoto) na Autarquia 

de Montepuez – Região Sul
1.200.420,00 Mts

ADNº 11/CACM/UGEA/2022 
SIRAJI CONSTRUÇÕES, LDA

Obras de reabilitação e ampliação da EPC Sebastião Marcos Mabote (Matuto iv) na Autarquia de Monte-
puez – Região Sul

1.302.388,49 Mts

Montepuez, aos 30 de Junho de 2022
O Presidente

Cecílio Anli Chabane

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA

CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

SERVIÇOS PROVINCIAS DE ASSUNTOS SOCIAIS DE NAMPULA
INSTITUTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE NAMPULA

Unidade Gestora Executora das Aquisições 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com o nr 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nr.5/2016 de 8 de 
Março, comunica-se a adjudicação do concurso nos seguintes termos:

Nº de Concurso Objecto Nome do Concorrente
Preços

(Incluindo IVA)

Concurso Público nº 
01/IICN/2022

Aquisição de Software 
de Gestão Institucional- 

Primavera
SGC, LDA 798.600,00Mt

Nampula, aos 27 de Junho de 2022

A entidade Competente

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE MAPUTO

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE AGRICULTURA E PESCAS
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

Anúncio de Cancelamento 
do Concurso nº 35K/
CL/003/2022-Bens

(Aquisição de Gado para o 
Fomento Pecuário)

De acordo com o artigo 61 do 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, comunica 
-se o cancelamento do concurso no âmbito 
de contratação para aquisição de gado para 
o fomento pecuário, fica cancelado para a 
revisão orçamental.

Matola, a 1 de Julho de 2022
Entidade competente

(Ilegível)

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO DO 
DISTRITO MUNICIPAL 

KAMPFUMU

Anúncio 
A Administração do Distrito 

Municipal KaMpfumu vem 

por este meio solicitar a com-

parência nesta instituição da 

funcionária Laurinda Estacão 

Munguambe Auxiliar, dentro 

de 15 dias, contados a partir 

da data da publicação deste 

anúncio a fim de tratar de as-

sunto do seu interesse. 

Maputo, a 1 de Julho de 2022

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

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural

Direcção de Planificação e Políticas

Projecto de Cadeias de Valor Agrárias e Empoderamento
de Jovens (AVACYEP)

 

CANCELATION OF TENDER NR. ICB 01/AVACYEP/WORKS/
AfDB/19 - LOT 1 CONSTRUCTION AND REHABILITATION 

OF FIVE (5) DEEP THANKS AND SIX (6) TREATMENT 
CATTLE CORRIDOR ASSOCIATED WITH TWELVE (12) 
MULTIPURPOSE BOREHOLES IN THE DISTRICTS OF 

MOAMBA, NAMAACHA; CHÓKWÈ AND CHONGOENE IN THE 
PROVINCES OF MAPUTO AND GAZA, RESPECTIVELY

The Government of Mozambique, through the Ministry of Agriculture and Rural 
Development (MADER), received a Grant from the African Development Fund 
(ADF) to implement the Agricultural Value Chain and Youth Empowerment 
Project (AVACYEP), which has been implemented in the Provinces of Maputo 
and Gaza, in the districts of Moamba and Namaacha, as well as in Chókwè and 
Chongoene, respectively.
The MADER/AVACYEP launched a tender for Construction and Rehabilitation 
of Five (5) deep thanks and six (6) treatment cattle corridor associated with 
twelve (12) multipurpose boreholes in the Provinces and Districts above 
mentioned.
In this context, we would like to inform you that the above mentioned tender 
was cancelled.

(Eligible)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural

Direcção de Planificação e Políticas

Projecto de Cadeias de Valor Agrárias e Empoderamento de Jovens 

(AVACYEP)

CANCELAMENTO DO CONCURSO NR. ICB 01/AVACYEP/
WORKS/AfDB/19 - LOTE 1 CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO 

DE CINCO (5) TANQUES CARRACICIDAS E SEIS (6) 
CORREDORES DE TRATAMENTO DE GADO ASSOCIADOS A 

DOZE (12) FUROS MULTIUSO NOS DISTRITOS DA MOAMBA 
E NAMAACHA; CHÓKWÈ E CHONGOENE NAS PROVÍNCIAS DE 

MAPUTO E GAZA, RESPECTIVAMENTE

O Governo de Moçambique, através do Ministério da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural (MADER), recebeu um Donativo do Fundo Africano 
de Desenvolvimento (FAD) para implementar o Projecto de Cadeia de Valor 
Agrárias e Empoderamento de Jovens (AVACYEP), que está a ser implementado 
nas Províncias de Maputo e Gaza, nos Distritos de Moamba e Namaacha bem 
como nos distritos de Chókwè e Chongoene, respectivamente.

O MADER/AVACYEP lançou um concurso para a Construção e Reabilitação 
de Cinco (5) tanques carracicidas, seis (6) corredores de tratamento de gado, 
associados a doze (12) furos multiuso nas Províncias e Distritos acima referidos.

Neste contexto, informamos que o concurso acima referido foi cancelado.

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural

Direcção de Planificação e Políticas
Projecto de Cadeias de Valor e Empoderamento de Jovens

(AVACYEP)

REQUEST OF EXPRESSION OF INTEREST

SELECTION OF INDIVIDUAL CONSULTANT FOR A BASELINE SURVEY AMONG THE 
BENIFICIARIES OF IRRIGATIONS KITS

Financing Agreement reference: 2100155037718
Project ID No.: P – MZ – AA0 - 034

The Government of Mozambique has received financing from the African Development Bank toward the cost of the Agricultural Value Chain and Youth 
Empowerment Project (AVACYEP) and intends to apply part of the agreed amount for this grant to payments under the contract for Individual Consultant for 

conducting a Baseline Survey among the beneficiaries of Sprinkler Irrigations Kits (five and ten hectars). 
The services included under this project are i) improvement of horticulture infrastructure, ii) improvement of animal health and increasing of animal production, 

iii) improvement of production and conservation of nutritious feed and forage, iv) construction of marketing facilities and v) capacity building. The project has a 

duration of 5 years and the Executing Agency is the Ministry of Agriculture and Rural Development (MADER). 

The consultancy envisages to collect relevant data among the beneficiaries of sprinkler irrigation kits purchased through the project and allocated to selected 
vegetable producers particularly in project targeted districts, namely Moamba and Namaacha (Maputo province) and in Chokwé and Chongoene (Gaza province). 

The contract duration is three months and half  months 

MADER now invites eligible consultants to indicate their interest in providing these services. Interested consultants must provide information indicating that 

they are qualified to perform the services (curriculum vitae, certificates and diplomas of academic and professional qualifications, two recommendation letters, 
description of experience in similar assignments and in similar/ comparable conditions). 

The individual consultant shall possess the following qualifications and experience:

•	 First degree in agricultural engineer, agronomy, agricultural extension, agriculture economics, agriculture sciences; being the degree obtained in at 

least 15 years.

•	 At least ten (10) years of field level experience, working/ interacting with farmers and farmers organizations in production support programs;
•	 At least 5 years of experience in working with farmers in irrigated perimeters or using irrigation kits, particularly in horticulture;

•	 Proved experience in conducting similar works or in conducting other relevant surveys at farm or farmers level (if in irrigated land, it constitutes an 

advantage);

•	 Basic knowledge on irrigation relevant issues constitutes an advantage;

•	 Experience in writing-up quantitative-based reports, particularly in agriculture and related fields of knowledge;
•	 Demonstrated Experience (at last five years) in managing or providing relevant consultancy services for the vacancy under relevant projects funded 

by the African Development Bank or by other donors;

•	 Proved experience in using Word, particularly advanced excel and other useful analytical tools that can contribute to a quality-based baseline;

•	 Proficiency in Portuguese (written and spoken) and knowledge of local language in project districts constitutes an advantage.

Eligibility criteria, establishment of the short-list and the selection procedure shall be in accordance with the African Development Bank’s “Procurement Policy 

and Methodology for Bank Group Funded Operations (BPM)” dated October, 2015.

Interested consultants may obtain further information, including the Terms of Reference at the address below during office hours (from 7:30am to 3:30pm 
Maputo time).

Expressions of interest must be delivered in hardcopy or email to the address below by July 15, 2022 at 11:00 am Maputo time and mention “[Individual Consultant 

for Irrigation Kits Beneficiaries Baseline Survey]”

Ministry of Agriculture and Rural Development/ Directorate of Planning and Policy/ AVACYEP

Praça dos Heróis Moçambicanos, Block A, 2nd Floor, Room: Open Space
Email: avacyep@gmail.com
Maputo, Mozambique.

The Contracting Unit

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural

Direcção de Planificação e Políticas
Projecto de Cadeias de Valor e Empoderamento de Jovens

(AVACYEP)

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Referência do Acordo de Financiamento: 2100155037718
Identificação do Projecto: P – MZ – AA0 - 034

SELECÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA DEFINIÇÃO DA LINHA DE BASE 
ENTRE OS BENEFICIÁRIOS DE KITS DE IRRIGAÇÃO

O Governo de Moçambique, recebeu um financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento para o custo do Projecto de Cadeias de Valor 
Agrárias e Empoderamento dos Jovens (AVACYEP) e pretende aplicar parte do montante acordado para este Donativo no pagamento do 
contrato do Consultor Individual para Pesquisa de Base relacionada com os Beneficiários do Kits de Irrigação por um período de um (1) ano, 
renovável, mediante bom desempenho. 
Os Serviços incluídos neste Projecto são: Capitalizar no desenvolvimento de infra-estruturas de irrigação - através (i) do aumento da produção 
de vegetais através de intervenções para melhorar esta cadeia de valor, (ii) da contribuição na introdução de melhores práticas e tecnologias 
para melhorar a produtividade da cadeia de valor da carne vermelha (bovinos e caprinos), ( iii) da criação de incubadoras de empresas de 
jovens e mulheres com o objetivo de promover o empreendedorismo e o agronegócio com o objectivo de criar um ambiente adequado ao 
desenvolvimento empresarial; (iv) do desenvolvimento de atividades que assegurem a resiliência às mudanças climáticas e os riscos de 
variabilidade climática (Banco Africano de Desenvolvimento, 2018).

A consultoria visa a recolha, verificação, análise e interpretação de dados relevantes no seio dos beneficiários de “kits” de rega por aspersao 
adquiridos atraves do projecto e distribuidos a produtores seleccionados de horticolas, em particular nos distritos-alvo do projecto, 
nomeadamente Moamba e Namaacha (Maputo província) e Chòkwé and Chongoene (Gaza província).

O MADER convida consultores qualificados a manifestarem o seu interesse em fornecer esses serviços. Os consultores interessados   devem 
fornecer informações que indiquem que estão qualificados para a execução dos serviços (curriculum vitae, certificados e diplomas de 
habilitações literárias e profissionais, duas  cartas de recomendação, descrição de experiência em trabalhos similares e em condições similares 
ou comparáveis).

Os consultores devem ter as seguintes qualificações:

•	 Graduado em Engenharia Agrónoma, Agronomia, Economia Agrária, Extensão Rural, Ciências Agrárias, sendo o primeiro grau obtido 
a 15 anos;

•	 Pelo menos dez (10) anos de experiência de trabalho a nível de campo, trabalhando/interagindo com agricultores ou organizações 
de agricultores em programas de apoio a produção;

•	  Pelo menos (5) anos de experiência no trabalho com agricultores em perímetros irrigados ou usando kits de irrigação, particularmente 
em horticultura;

•	 Experiência comprovada na realização de trabalhos semelhantes ou na realização de outras pesquisas relevantes a nível dos campos 
agrícolas ou agricultores (se em terras irrigadas, constitui uma vantagem);

•	 Conhecimento básico sobre questões relevantes de irrigação constitui uma vantagem;
•	 Experiência na elaboração de relatórios quantitativos, particularmente na agricultura e áreas de conhecimento relacionadas;
•	 Experiência comprovada (pelo menos 5 anos) na gestão ou prestação de serviços de consultoria em projectos relevantes para a vaga, 

financiados pelo Banco Africano de Desenvolvimento ou outros doadores; 
•	 Experiência comprovada no uso do Word, particularmente Excel/Excel avançado e outras ferramentas analíticas úteis que podem 

contribuir para uma linha de base baseada na qualidade);
•	 Proficiência em português (escrito e falado) e conhecimento da língua local nos distritos do projeto constitui uma vantagem.

Os critérios de elegibilidade, o estabelecimento da lista restrita e o procedimento de seleção devem estar de acordo com as “Regras e 
Procedimentos de Procurement e Metodologia para as Operações financiadas pelo Banco Africano de Desenvolvimento, datado de 2015.
Os consultores interessados   podem obter mais informações, incluindo os Termos de Referência, no endereço abaixo durante o horário de 
expediente (das 7h30 às 15h30, hora de Maputo).
As manifestações de interesse devem ser entregues em papel ou e-mail para o endereço abaixo até 15 de Julho 2022 às 11h00 horas de Maputo 
e mencionar “[Consultor Individual para a Definição de Linha de Base dos Beneficiários dos “Kits” de Rega por Aspersão.

Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural / Direcção de Planificação e Políticas/ AVACYEP
Praça dos Heróis Moçambicanos, Bloco A, 2º Andar, Espaço Comum
O email: Email: avacyep@gmail.com
Maputo, Moçambique.

A Unidade Contratante
5810

5811

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

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



Sexta-feira, 1 de Julho de 202232 ZAMBÉZIA EM FOCO

Superfície  103.478 km²
População  3 849 455 (2007); 22 Distritos

A VOZ DO CIDADÃO

PUBLICIDADE

AVISO

O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de 
Minas em vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro correm éditos de 30 
(trinta) dias, a contar da segunda publicação no Jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue 
com direito a opor-se que seja atribuída a Licença de Prospecção e Pesquisa número 11038L 
para Berilo, Lítio, Tantalite e Minerais Associados, no distrito de Lugela, na província da 
Zambézia, a favor da requerente Afri Minerals, Limitada, com as seguintes coordenadas 
geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -16   34  20,00 37   02   0,00

2 -16   29  10,00 37   02   0,00

3 -16   29  10,00 37   04  30,00

4 -16   25   0,00 37   04  30,00

5 -16   25   0,00 37   05  20,00

6 -16   28  20,00 37   05  20,00

7 -16   28  20,00 37   06  10,00

8 -16   28  50,00 37   06  10,00

9 -16   28  50,00 37   07  20,00

10 -16   29  30,00 37   07  20,00

11 -16   29  30,00 37   06  10,00

12 -16   32  10,00 37   06  10,00

13 -16   32  10,00 37   03  50,00

14 -16   34  20,00 37   03  50,00

Maputo, aos 23/6/2022
O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo) 132

Munícipes queixam-se do alto custo de vida 
O ALTO custo de vida e a falta de 
emprego preocupam os munícipes 
de Quelimane, na Zambézia, que 
apontam estes factores como estan-
do na origem da pobreza urbana.

Cidadãos ouvidos pelo “Notí-
cias”, em Quelimane,  disseram 
que os preços dos produtos de 
primeira necessidade tendem a 
agravar-se, colocando em causa 

o poder de compra da maioria das 
pessoas. Acrescentaram que para 
quem vive na cidade não tem ou-
tra alternativa, senão sujeitar-se à 
situação ora prevalecente.

Felino Duarte, 28 anos, assisten-
te de contabilidade, lamenta a alta 
de preços dos principais produtos 
alimentares e da energia. Segundo 
ele, a situação afecta a todas as pes-

soas, sobretudo, as famílias pobres.
Para Duarte, muitas empresas 

pagam ordenados baixos porque 
não estão a produzir o suficiente, 
afectando o poder aquisitivo dos 

trabalhadores, nomeadamente, do 
que seria suficiente para o sustento 
da família.

Considera de muito alto o preço 
de energia, pão e óleo alimentar que, 

nos últimos cinco meses, registaram 
um aumento quase exponencial.

Edmilson João, 32 anos, desem-
pregado, disse que a vida está muito 
complicada e não tem sido fácil, na 
sua condição, conseguir mantimen-
tos diários para a família.

Ajuntou que o contexto urbano 
alterou profundamente a solidarie-
dade entre as famílias como aconte-
ce na zona rural. 

“Se você hoje não tem, ninguém 
olha para ti, porque os bons costu-
mes de solidariedade comunitária 
foram substituídos pelo individua-
lismo”, disse. 

Rita Eduardo, 26 anos, desem-
pregada, viúva e mãe de dois filhos, 
vive algures em Quelimane. É ven-
dedora de hortícolas no Mercado do 
Brandão. Segundo ela, precisava de 
ter rendimentos acima de quatro mil 
meticais semanais, para fazer face às 
despesas, mas consegue apenas dois 
mil mensais. Considera crucial que 
haja incentivos financeiros para as 
mulheres chefes de família para evi-
tar a desgraça nos agregados chefia-
dos por elas. 

Felino Duarte Edmilson João Rita Eduardo

Quelimane vai ter
estação de tratamento
de águas residuais
UMA estação de tratamento 
de águas residuais será cons-
truída, a partir deste ano, pelo 
Conselho Municipal de Que-
limane, visando melhorar a 
rede de saneamento do meio 
e conferir boas condições 
ambientais na urbe. 

O empreendimento, ava-
liado em mais de nove mi-
lhões de dólares (576 milhões 
de meticais) será construído 
com fundos do Banco Mun-
dial, segundo informações 
apuradas pelo “Notícias”, 
terça-feira última, na apre-
sentação do relatório pre-
liminar do estudo sobre as 
obras prioritárias da rede de 
saneamento em Quelimane.  

O projecto será imple-
mentado pela Direcção Na-
cional de Água e Saneamento 
(DNAS) e pela Administração 
de Infra-Estruturas de Água 
e Saneamento (AIAS), de-

vendo ser construído na uni-
dade residencial Inhagome, 
nas proximidades do Aero-
porto de Quelimane. 

Hortêncio Lopes, coor-
denador do projecto, disse 
que também está prevista 
a  construção de uma ponte 
sobre um riacho que separa 
Chuabo Dembe e Inhagome.

Os trabalhos no terre-
no iniciaram em Outubro 
do ano passado e consis-
tem na construção de uma 
estação de tratamento de 
águas residuais, de lamas 
fecais, ampliação e/ou a 
implantação de valas de 
drenagem e o sistema de 
decantação.

A construção será feita em 
duas fases, sendo a primeira, 
prevista ainda para este ano, 
avaliada em nove milhões de 
dólares (576 milhões de me-
ticais) e a segunda até 2050, 

com um orçamento previs-
to de 15 milhões de dólares ( 
960 milhões de meticais). Na 
segunda fase, segundo Lo-
pes, será activado todo o sis-
tema que passará a funcionar 
em pleno. 

Fernando Mazuze, gestor 
de contratos na Administra-
ção de Infra-Estruturas de 
Água e Saneamento mostrou 
convicção que o projecto vai 
contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida em Queli-
mane.

Explicou que está em 
causa a gestão e tratamento 
de lamas fecais e melhora-
mento dos sistemas de dre-
nagem de águas pluviais na 
cidade de Quelimane.

A extracção do material 
por decantação poderá ser 
aproveitada na floricultura, 
agricultura e outras utilida-
des. 

A drenagem deficiente de águas pluviais leva a enchentes nos bairros periféricos

Aumentam suicídios em adolescentes e jovens
VINTE e uma pessoas morreram 
por suicídio, nos primeiros seis 
meses deste ano, na província 
da Zambézia, a maior parte das 
quais adolescentes e jovens com 
idades entre os treze e vinte e seis 
anos, facto que tem como móbil 
razões passionais, toxicodepen-
dência e problemas económicos. 

As autoridades policiais e 
sanitárias estão preocupadas 
com o fenómeno que começou 
a alarmar no último semestre. 
Dados disponíveis indicam que 
em igual período do ano passa-
do, tinham morrido seis pessoas, 
número que duplicou para vinte 
uma. 

O porta-voz do Comando 
Provincial da Polícia da Repú-
blica de Moçambique (PRM) na 
Zambézia, Sidner Londzo, disse, 
quando abordado pelo “Notí-
cias” que é momento para re-
flectir, profundamente, sobre as 

causas e motivações deste mal. 
Londzo apontou que a famí-

lia, as confissões religiosas e os 
círculos de interesse devem as-
sumir um papel crucial na edu-
cação e moralização dos adoles-
centes, jovens e não só. Entende 
que o recurso ao suicídio deve ser 
desencorajado e as pessoas que 
estiverem perante um problema 
que ultrapassa a sua capacidade 
de resposta que procurem ajuda 
no seio da família, comunidade 
ou líderes.

 “Não há problema que não 
tenha resposta, tal como a lei 
também a religião condena este 
acto”, disse o porta-voz, para 
quem, nos últimos tempos, qua-
se todos os distritos registaram 
casos deste tipo.

As autoridades sanitárias 
confirmam a entrada de alguns 
casos de suicídio ocorridos na ci-
dade de Quelimane. 

Emílio Lucas, médico-legis-
ta no Hospital Central de Que-
limane, confirmou cinco casos, 
este ano. Explicou que para pôr 
termo à própria vida, os visados 
ingeriram substâncias tóxicas e 
outros optaram pelo enforca-
mento.  As autoridades sanitá-
rias só conseguem cobrir apenas 
a cidade de Quelimane, por falta 
de meios e condições laborato-
riais para os casos de suicídio que 
ocorram fora deste raio. 

Mesmo assim, os casos aten-
didos no Hospital Central de 
Quelimane são os referidos pelo 
Serviço Nacional de Investigação 
Criminal.

O psicólogo e docente da 
Universidade A Politécnica, Mar-
cos Lourenço, afirmou que há 
um elevado potencial de suicí-
dios entre adolescentes e jovens, 
devido a expectativas frustradas 
de inserção sócio-económica.

Segundo Lourenço, num 
contexto de desenvolvimento 
sócio-cultural globalizado, essa 
expectativa gera representações 
tanto psicológicas como sociais 
que quando não satisfeitas po-
dem levar ao suicídio. 

Apontou que também há 
que considerar factores emocio-
nais, sobretudo na relação entre 
jovens. Para ele, quando essa 
relação deixa de ter significado, 
o outro que a supervaloriza gera 
sentimento de culpa e muitas 
vezes pode ter um potencial para 
terminar com a própria vida. 

Avançou ainda que a comu-
nidade académica deve começar 
a indagar-se e reestruturar a sua 
contribuição no sentido de mi-
nimizar o problema. 

Explicou que o processo 
educativo deve ajudar a valorizar 
a vida, suprindo, deste modo, o 
vazio que há. 

Marcos Lourenço apela aos 
jovens a serem resilientes às di-
ficuldade que têm, e que não 
enveredem pelo suicídio, porque 
não só afecta a eles como tam-
bém aos pais e outras pessoas 
mais próximas. Jovens e adoles-
centes são de opinião que o sui-
cídio é a pior forma de resolver 
determinado problema. 

Nelo Jorge, 20 anos, estu-
dante da 11.ª classe, referiu que 
muitos adolescentes e jovens 
optam pelo suicídio como forma 
de fugir dos problemas. 

Para Ivo Totoma, 16 anos, 
estudante da  9.ª classe, diz que 
não vê vantagens de as pessoas 
se suicidarem, porque tudo tem 
solução. Acrescentou que di-
ficuldades sempre existirão e 
cabe a cada um saber lidar com 
os problemas, cuja solução não 
deve passar por tirar a sua pró-
pria vida. 
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PERÍODO PÓS-DESASTRES

Mobilizados fundos  
para reconstruir estradas

Calamidades naturais causaram danos nas estradas

O 
GOVERNO provincial 
da Zambézia está a 
mobilizar mais de 2,8 
mil milhões de meti-
cais para a reabilitação 

de 1200 quilómetros de estra-
das afectadas pelos ciclones 
Ana e Gombe, no início deste 
ano. 

Segundo o delegado pro-
vincial da Administração Na-
cional de Estradas na Zambézia 
(ANE), Jorge Govanhica, são 
necessários fundos adicionais  
não só para reabilitar o que 
ficou destruído pelas calami-
dades, como também para 
melhorar o trânsito e a segu-
rança rodoviária. 

Falando quarta-feira últi-
ma, em Quelimane, na reu-
nião provincial do sector de 
Estradas, Govanhica, disse 
haver necessidade de recons-
trução das vias em distritos 
críticos, de reposição de pon-
tes destruídas e intervir nas 
vias vicinais, que ligam aos 
centros de produção agrícola, 
turismo, florestas, pesca, en-
tre outros. 

Em alguns distritos, o tra-
balho de reposição já iniciou, 
indicando como exemplo, o 
troço Mocuba-Lugela, Ma-
ganja da Costa-Mocubela, 

Mugeba-Mocubela.
Apontou que o distrito 

de Derre é que apresenta si-
tuações mais críticas, devido 
à queda da ponte sobre o rio 
Luala, que separou a zona ad-
ministrativa, na vila-sede, da 
comercial. De acordo ainda 
com Govanhica, decorrem 
trabalhos de normalização do 
tráfego rodoviário entre Ile-
-Namarrói, Milange-Món-
gwè e Namacurra-Macuse, 

para reatar as transacções 
comerciais e facilitar a assis-
tência às comunidades em 
programas de saúde, educa-
ção, abastecimento de água e 
noutros serviços sociais. 

Intervindo na sessão de 
abertura da reunião de estra-
das, a secretária de Estado na 
Zambézia, Judith Mussácula, 
apelou aos governos distri-
tais para se esforçarem no 
melhoramento da rede viária 

a nível local, para facilitar o 
escoamento dos excedentes. 
Apontou que os governos de-
vem lançar os concursos pú-
blicos visando a contratação 
de empreitadas à medida da 
disponibilidade dos recursos 
financeiros. 

Entretanto, os adminis-
tradores distritais e as asso-
ciações económicas são unâ-
nimes sobre a necessidade 
de reforço do fundo para as 

infra-estruturas.
Apontaram que o fundo 

anual de dois milhões de me-
ticais é insuficiente para as 
intervenções que seriam de-
sejáveis.

Carlos Joaquim, repre-
sentante da Confederação 
das Associações Económicas 
(CTA) entende que o valor 
deve ser triplicado porque 
sem estradas transitáveis não 
será possível promover o de-
senvolvimento sócio-econó-
mico. 

Os governos distritais 
afirmam que a quantia já está 
desajustada do actual nível 
de custos dos materiais, por 
isso, pedem que haja revisão 
urgente. Aliás, os adminis-
tradores vêm reiterando, da 
necessidade de reforço do va-
lor de infra-estruturas para os 
distritos que permanecem há 
mais de dez anos inalterável. 

Os produtores mani-
festaram preocupação com 
a intransitabilidade de es-
tradas em muitos distritos. 
Por exemplo, os produtores 
da Associação de Nicoada-
la (AMICELA), na voz da sua 
presidente, Luísa da Silva, 
disse que o arroz desta cam-
panha  ainda não foi escoado.

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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FÉLIX  MATSINHE
matsinhefelex@gmail.com

ATRAVÉS desta página o estimado leitor pode 
partilhar as suas reflexões sobre temas da actu-
alidade política, económica e social. Os origi-
nais das cartas de opinião não devem ter mais de 
150 palavras, podendo ir até 500 quando sejam 

de análise. A Redacção reserva-se o direito de as 
condensar. Encoraja-se, sobretudo, aos jovens a 
partilharem as suas reflexões sobre o dia-a-dia 
das suas comunidades, do país e do mundo, bas-
tando enviar as cartas para o endereço cartas@

snoticias.co.mz, indicando o nome completo, nú-
mero do documento de identificação e contacto 
telefónico. O “Notícias” reserva-se o direito de 
não publicar opiniões ou análises que choquem 
com a sua linha editorial.

CARTAS

CASTIGO JUVÊNCIO

UM passo importante está a ser dado pelo Ministério da Edu-
cação e Desenvolvimento Humano, no que diz respeito ao 
conhecimento e respeito dos símbolos nacionais. Pois, em 
algumas capas dos livros das classes iniciais vem estampado 
o emblema, a bandeira e a letra do hino nacional. 

Trata-se de uma iniciativa louvável que, quanto a mim, 
deve-se inculcar desde cedo nas crianças para que se identi-
fiquem com este nosso belo Moçambique. Esta identificação 
pressupõe, igualmente, a valorização dos mesmos e a necessi-
dade de aprofundar cada vez mais o seu significado.

Mas, em relação aos adultos, certamente que muitos não 
estão a par daquilo que são os símbolos nacionais, apesar de 
estarem cientes de que houve tempos em que sempre que se 
entoasse o hino nacional havia obrigatoriedade de parar e 
permanecer em sentido. Estavam familiarizados com deter-
minada letra que já não está em uso. Por isso, têm o dever de 
conhecer o “Pátria Amada”.

Recordo-me ainda que uma das formas dóceis que os 
professores encontraram para fazer com que tivéssemos o 
domínio, por exemplo, das cores da bandeira nacional, era o 
canto. Cantávamos deste modo : verde, branca, preta, amarela 
e vermelha, são cinco cores da nossa bandeira…”. E o canto 
continuava com algo mais sobre a história do país.

Actualmente fala-se bastante do patriotismo, da neces-
sidade de nos identificarmos como moçambicanos e, para o 
efeito, valorizar os símbolos, a cultura, etc. Mas, estes valores 
devem ser transmitidos desde tenra idade para saber que Mo-
çambique é soberano, porque o sangue de nossos compatrio-
tas foi derramado para conquistar a liberdade.

Deste modo, todo o moçambicano deve saber o quanto 
custou a liberdade, e a partir daí reconhecer e ter orgulho de 
tudo que representa a nação moçambicana, não ter vergonha 
de ser moçambicano.

Nos últimos tempos observo que muitos compatriotas, 
particularmente adultos, enfrentam sérias dificuldades quan-
do se trata de cantar o hino nacional. Esta situação acontece 

porque não têm conhecimento da letra e nem sequer da me-
lodia. E muitos passam por este constrangimento, mas que, 
ultrapassado o momento, infelizmente nada fazem para con-
trariar o sucedido.

É preciso que todos conheçam a história deste país para 
dar valor aos símbolos nacionais. O hino nacional, por exem-
plo, tem um conteúdo profundo que deve ser minuciosamente 
interiorizado para poder dar valor àquilo que os nossos com-
batentes fizeram por este país.

Sou de opinião que se deve fazer um pouco mais para 
valorizar os símbolos nacionais. Devem se elaborar progra-
mas educativos tendentes a mudar nossa relação com o hino 
nacional, o emblema e a nossa bandeira que representam o 
nosso orgulho.

Todo o cidadão deve saber quais são os símbolos desta 
nação e como se chegou à soberania. A partir daí continuare-
mos a preservar a nossa capulana, os nossos pratos típicos de 
cada região do país, as suas práticas culturais, etc, que consti-
tuem o nosso orgulho.  

ANDRÉ CARLOS

POR uma questão organizacional, tenho me 
levantado mais cedo e atempadamente chego 
ao destino pretendido. Nestas manhãs frias do 
Inverno desembarco ainda na escuridão e me 
detenho a apreciar o movimento, pelo que o 
que mais se destaca é o “descanso” dos meni-
nos de rua nas varandas assim como a presença 
de homens e mulheres que garantem a segu-
rança das instalações.

É sobre os trabalhadores afectos à área de 
segurança que pretendo falar. Pois, têm a no-
bre tarefa de controlar todos os movimentos de 
modo a desencorajar a invasão de pessoas mal 
intencionadas no interior do estabelecimento.

Para o efeito, foram municiados de técni-
cas, capazes de desempenhar com zelo e de-
dicação as suas tarefas. Porém, preocupa-me 
o facto de as condições que desenvolvem não 
serem das melhores.

Uma das questões que imediatamente me 
vem à memória é sobre a satisfação das ne-
cessidades biológicas. Onde é que os nossos 
irmãos satisfazem as necessidades biológicas, 
tendo em conta que existem instalações que, 
a meu ver, estes homens e mulheres não têm 
acesso ao seu interior?

Esta questão me chama atenção pelo fac-
to de em determinados locais da cidade de 
Maputo ser frequente sentir o cheiro de uri-
na. Reconheço que os transeuntes costumam 
procurar muros, ruínas e locais com pouca 
visibilidade para satisfazerem as necessidades 
fisiológicas, mas a este grupo quero acreditar 

que se juntam estes nossos compatriotas afec-
tos à empresas de segurança.

Igualmente, questiono onde guardam os 
seus pertences, uma vez que não têm acesso 
ao interior das instalações. Alguns dos com-
patriotas têm acesso aos sanitários e traba-
lham em ambiente acolhedor, mas nem todos 
têm essa oportunidade a avaliar pela leitura 
que faço de algumas instalações que aparen-
temente os trabalhadores das empresas de se-
gurança não têm acesso.

Deste modo, sugiro às empresas con-
tratantes e contratadas para que criem con-
dições para os trabalhadores de segurança. 
Em algum momento pensei que é da respon-
sabilidade das empresas de segurança criar 
condições para os seus trabalhadores mas, 
igualmente, julguei que a empresa que precisa 
destes serviços têm a tarefa de, também, criar 
estas condições.

Na verdade há necessidade das duas em-
presas aprofundarem estes aspectos, porque 
até pode ser da vontade da empresa contrata-
da, por exemplo, alocar urinóis móveis (ape-
sar dos custos) e colocar em frente das insta-
lações para garantir segurança, mas a empresa 
contratante pode não gostar pelo facto de in-
terferir na estética das mesmas.

Em todo caso, há necessidade de harmo-
nizar certos aspectos inerentes ao funciona-
lismo das empresas de segurança. Tudo que 
aqui relatei é o que tenho vindo a observar, de 
longe. Por isso, peço a quem de direito para 
que melhore as condições de trabalho dos tra-
balhadores afectos à área de segurança.

MARIA HELENA PAES

NO passado mês fui fazer uma peregrinação à Fáti-
ma, desde Minde. Há muito tempo que almejava fazê-
-la. Na verdade, já tinha feito uma, há muitos anos. Mas 
agora senti a necessidade de a voltar a fazer. A peregri-
nação começou com uma missa matutina em Lisboa, 
que nos centrou nos objectivos da nossa peregrinação 
ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Cada pe-
regrino teria as suas razões. Importa sim o espírito de 
solidariedade, de equipa, de entreajuda. Já em Minde, 
ao iniciarmos o percurso a pé rezamos uma Ave-maria, 
junto de uma imagem de Nossa Senhora das Candeias 
para que tudo corresse bem. E partimos felizes e expec-
tantes rumo à Fátima. O caminho inicial não era fácil 
de todo. Mas ajudou-me a centrar na peregrinação, a 
pensar quantos peregrinos teriam feito este percurso e 
outros bem maiores. Aos poucos, fui conhecendo os 
outros peregrinos. Que bom, já me sentia integrada. E 
ao caminhar em equipa fui sentindo o cheiro dos euca-
liptos, dos pinheiros, das oliveiras…tudo tão bom para 
quem vive na cidade! A certa altura deparei-me com 
um campo de papoilas. Maravilhoso, qual quadro de 
Claude Monet! 

Como a natureza tem tanto para nos oferecer e 
nos ajuda a encontrar a paz. E fui rezando por algumas 
intenções. Recordei que o sacerdote que nos acompa-
nhava tinha mencionado a Encíclica do Papa Francisco, 
“Laudate si“, sobre o cuidado da casa comum. Refiro 
alguns pontos: “… a natureza é um manancial inces-
sante de encanto e de reverência. Trata-se de uma con-
tínua revelação do Divino”. “Sentir cada criatura que 
canta o hino da sua existência é viver jubilosamente no 
amor de Deus e na esperança”… há uma manifestação 
Divina no despontar do sol e no cair da noite. Quan-
do nos damos conta do reflexo de Deus em tudo o que 
existe, o coração sente o desejo de adorar o Senhor por 
todas as criaturas. Transcrevo um excerto um cântico de 
São Francisco de Assis que tão bem reflecte este pen-
samento: “Louvado sejas, meu Senhor, com todas as 
tuas criaturas, especialmente o meu senhor irmão sol, 
o qual faz o dia e por ele nos alumia…Louvado sejas, 
meu Senhor, pela irmã lua e pelas estrelas, que no céu 
formaste claras, preciosas e belas; Louvado sejas, meu 
Senhor, pelo irmão vento, pelo ar, pela nuvem, pelo se-
reno, e todo o tempo com o qual, às tuas criaturas dás 
o sustento; Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água 
que é tão útil e tão humilde e preciosa e casta”… 

E a chuva que se fez sentir trouxe-me, ao momen-
to, presente. Afinal era um aguaceiro que soube bem 
para refrescar. Tornava-se necessário estar atenta às 
pedras existentes no caminho. Alguém referiu que era 
um “caminho de cabras”. Mas sentia-me feliz interior-
mente. E o sol voltou a brilhar por uns momentos en-
vergonhado. E depois veio o vento. Tivemos as quatro 
estações no caminho. Muito bom mesmo. Nossa Se-
nhora abençoava-nos nesta longa caminhada.

Entretanto, tínhamos chegado perto de um peque-
no lago. À sua volta existiam algumas pedras onde nos 
sentamos alegremente para um leve piquenique. Foi 
um momento de confraternização, já que ainda falta-
vam duas horas de caminho. Também uma senhora 
que residia numa casa perto do lago disponibilizou-nos 
uma casa de banho. Já estava habituada a oferecer este 
pequeno conforto aos peregrinos. Também a sua ga-
ragem, se nós quiséssemos, podíamos nos abrigar do 
novo aguaceiro que se fez sentir. Há sempre pessoas 
generosas, ou seja, a divina providência! 

Depois, em silêncio, meditando a Carta Apostólica 
de S. João Paulo II, também ele peregrino de Fátima, 
denominada “Fica Connosco Senhor” que refere: “tu 
divino peregrino, conhecedor dos nossos caminhos e 
do nosso coração não nos deixes presos nas sombras 
da noite. Sustenta-nos no cansaço, perdoa os nossos pe-
cados, orienta os nossos passos nos caminhos do bem. 
Abençoa as crianças, os jovens, os idosos, as famílias e 
particularmente os doentes. Abençoa os sacerdotes e as 
pessoas consagradas. Abençoa a humanidade inteira…, 
dá-nos o gosto da vida em plenitude, que nos faça ca-
minhar nesta terra como peregrinos confiantes e alegres 
olhando sempre para a meta da vida que não tem fim. 
Fica connosco, Senhor, fica connosco”.

E os quilómetros sucediam-se. A natureza pródiga 
ajudava-me a seguir em frente. Também o apoio dos 
outros peregrinos. Já acusava algum grau de cansaço, 
apesar de fazer caminhada todos os dias, mas não desta 
dimensão. Graças a Deus chegámos à estrada. Ânimo. 
Já só faltam, quatro ou cinco quilómetros. Seguíamos 
agora em fila indiana. Fiquei admirada com uma pe-
regrina com 77 anos que caminhava cheia de energia. 
Também um peregrino com 81 anos. Que exemplo, que 
energia. E a criança, a nossa mascote, com 8 anos. Que 
maravilha! O que faz o amor a Maria. Queríamos estar 
em Fátima pelas 16.00 horas, para rezarmos o terço a 
essa hora na Capelinha. O saber que estava atrasada 
deu-me energia para caminhar mais apressadamente.

Torna-se quase impossível descrever a chegada ao 
recinto. Veio-me ao pensamento a música “Aqui vimos, 
Mãe querida, consagrar-Te o nosso amor”. Um misto 
de alegria, de cansaço, de dever cumprido, de saber que 
a Nossa Mãe do Céu, cheia de graça, nos aguardava 
serenamente para nos abençoar, para oferecer a sua 
intercessão. Tínhamos conseguido chegar a horas. Os 
sinos repicavam como que a dar-nos as boas vindas. 
Que sensação de paz, de tranquilidade. Dirigi-me à Ca-
pelinha das Aparições à procura do seu abrigo. Serena-
mente, agradeci-Lhe ter-me concedido o privilégio de a 
poder visitar mais uma vez. No seu regaço deixei todos 
os meus pedidos, as minhas intenções, os meus agrade-
cimentos… Tratei Maria, com muito carinho, como os 
filhos tratam uma mãe, ciente de que tudo o que Jesus 
concede é através de Maria. 

Depois chegou o momento de se rezar o terço, a 
oração que Nossa Senhora pediu aos pastorinhos de 
Fátima que o rezássemos todos os dias. No Rosário, 
confiamo-nos, de modo particular, à acção maternal de 
Virgem Santa. Ela é o perfeito ícone da maternidade 
da Igreja. “Rosário bendito de Maria, doce cadeia que 
nos prende a Jesus”. A Capelinha estava repleta. Muitos 
peregrinos encontravam-se em pé. São tantos os pere-
grinos, que vêm neste mês de Maio visitar a Senhora 
de Fátima com muito amor, confiar os seus pedidos, 
as suas cruzes, e fazer as suas orações. Maria na sua 
humildade a todos acolhe. Vivemos uma época difícil. 
Maria ajuda-nos a recriar a esperança no futuro. “À 
vossa protecção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus, 
não desprezeis as nossas súplicas nas necessidades; 
mas livrai-nos sempre de todos os perigos, Virgem glo-
riosa e bendita”. 

Concluo este artigo com o ponto 502 do livro 
Caminho de S. Josemaria Escrivá: “Maria, Mestra da 
oração- Olha como pede a seu Filho em Caná. E como 
insiste, sem desanimar, com perseverança. – E como 
consegue”. Santa Maria, rainha da paz, intercedei por 
todos nós, em particular, pelo fim da guerra na Ucrânia 
e noutras guerras em todo o mundo.

Criar condições para 
trabalhadores da segurança

Aqui vimos, mãe querida Dar valor aos símbolos nacionais

EFRAIM ERASTO

O SECTOR dos transportes está a merecer atenção especial 
da parte dos cidadãos, particularmente, devido ao número 
elevado de acidentes mortais, escassez de transporte assim 
como o congestionamento. Sendo assim, as autoridades 
governamentais têm o desafio de contrariar esta tendência 
negativa para reduzir os custos de manutenção de viaturas, 
o tempo de viagem e não só.

Mas, para assegurar a disponibilidade de transporte, o 
sector precisa da colaboração de outras instituições assim 
como de privados para, por exemplo, encontrar vias alter-
nativas para descongestionar o tráfego.

Todavia, enquanto não se melhora o trânsito assim 
como a disponibilidade de transporte, os utentes vão so-
frendo. Sofrem os utentes porque sujeitam-se a atitudes de 
certos transportadores que, ignorando todos os apelos das 
autoridades em relação aos cumprimento das rotas, conti-
nuam a optar pelo encurtamento.

Sofrem os utentes porque, infelizmente, poucas são 
as viaturas que, partindo de bairros emergentes chegam 
à zona do cimento, particularmente à baixa da cidade de 
Maputo e Museu.

Devido a esta situação, os passageiros sujeitam-se a fa-
zer ligações. Não conseguem embarcar numa viatura, por 
exemplo, de Marracuene à baixa da capital. De referir que, 
houve tempos que a EMTPM explorava essa rota mas, de 
uns tempos a esta parte, não os tenho visto a operar. O que 
está a acontecer?

Enquanto os cidadãos questionam as razões da retirada 
dos autocarros desta empresa, a vida não para. As pessoas 
precisam de ir à escola, ao trabalho, visitar os doentes, etc. 
Por isso, sujeitam-se a fazer ligações. 

É assim que os utentes embarcam numa viatura até o 
terminal do Zimpeto, por exemplo, para depois procurar 
outra que também pode não chegar ao destino pretendido, 
sendo que só na terceira viatura é que consegue. Mas, em 
todas as viagens que efectua também não se pode esperar 
comodidade.

Estas viagens não tem sido fáceis, a começar pela luta 
por um espaço. Depois de conseguir, vezes há que os pas-
sageiros esquecem que trazem consigo trouxas, pelo facto 
de, nem sempre o local onde fica a trouxa coincidir com o 
sítio da acomodação. Pois, para melhor gestão do espaço, 
os cobradores convencionam alguns locais como sendo 
apropriados para deixar a mercadoria. 

Este esquecimento acontece, muitas vezes, com os 
passageiros que normalmente fazem viagens com trouxas. 
Estes lembram-se depois de desembarcar e a viatura seguir 
o eu destino. Triste.

Tenho acompanhado vários relatos de utentes que te-
riam se esquecido de sacos plásticos, e que por essa via, 
também teriam “enterrado” muito dinheiro. Outros ainda, 
perdem a sua mercadoria porque pessoas de má fé, saben-
do da situação, optam pelo silêncio. Tudo isso são relatos 
que acompanho nas viagem no transporte público.

Para dizer que os cidadãos estão a sofrer por conta das 
ligações que vêm efectuando para chegar a vários destinos. 
Até quando esta questão desgastante? Para além das pes-
soas desembolsarem muito dinheiro, perde-se muito tempo 
de viagem pelo facto de, ao desembarcar ao longo do per-
curso, o passageiro ter de ficar à espera de outra viatura, o 
que não acontece de forma imediata.

Depois deste relato triste a que nos sujeitamos, peço a 
quem de direito para que, a breve trecho, encontre alter-
nativa para aliviar os cidadãos deste sofrimento. O nosso 
organismo está cansado de tanto permanecer no deses-
pero, de viajar em pé e em condições desumanas. Haja 
sabedoria.

A chatice de ligações!

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ELES NA CIÊNCIA

A
LGUMAS insti-
tuições do ensi-
no superior estão 
mais focadas no 
lucro que numa 

educação de qualidade. O 
posicionamento é do anti-
go reitor da Universidade 
Eduardo Mondlane (UEM) 
Brazão Mazula.

Falando ontem numa 
sessão paralela à conferên-
cia alusiva às celebrações 
dos 60 anos do ensino su-
perior em Moçambique e 
Angola, apontou o dedo 
acusador a muitos gestores 
que fazem das universida-
des instrumentos de exi-
bição da sua envergadura 
económica. 

“Alguns estabeleci-
mentos do ensino superior 
foram transformados em 
caixas bancárias ou estân-
cias comerciais académi-
cas, onde os gestores estão 
mais preocupados com o 
valor das propinas dos es-
tudantes”, sublinhou.  

Brazão Mazula disse 
ainda que o ensino superior 
está manchado por inves-
tigadores que usam a sua 
inteligência para fazer das 
instituições um trampolim 
para a política e e maior vi-
sibilidade pública, não se 
importando com a qualida-
de do que ensinam, muito 
menos com a pesquisa. 

De acordo com o aca-
démico, em algumas uni-
versidades o processo do 
ensino e aprendizagem é 
feito com bastante rapidez 
e sem qualidade, e o pre-
juízo recai sobre os estu-
dantes. 

“As instituições desco-
briram no regime modular 
a forma mais célere de ati-
rar à cabeça dos estudantes 
conhecimentos, sem lhes 
dar tempo de assimilar 
as matérias e justificando 
tratar-se do ensino cen-
trado no aluno. Mas este 
sistema é empilhador, no 
qual o professor fala sozi-

nho e o programa é propo-
sitadamente estruturado 
em módulos para cobrar 
mais”, apontou. 

O antigo reitor denun-
ciou casos de dirigentes 
que orientam os docen-
tes a não atribuírem notas 
negativas aos estudantes, 
apesar de estes não serem 
aplicados aos estudos, ou-
tros ainda consideram a 
concorrência, sobretudo 
as instituições privadas, 
como inimigas.  

João Teta, antigo reitor 
da Universalidade Agosti-
nho Neto de Angola, des-
tacou a necessidade de se 
garantir a sustentabilida-
de das instituições públi-
cas, para uma educação de 
qualidade.  

Falando dos desafios 
das instituições do ensino 
superior em Moçambique e 
Angola, referiu que os dois 
países não têm corpo do-
cente próprio e com quali-
ficação desejada.

Acrescentou que o nú-
mero de docentes com 
graus de mestrado e dou-
toramento é  inferior aos 
que possuem o nível de li-
cenciatura, e isso traz con-
sequências à qualidade do 
ensino. 

“As universidade são 
vistas por muitos políticos 
africanos como problema 
e não como parte de solu-
ções, por isso são margi-
nalizadas, com o agravan-
te de estar-se a consolidar 
a ideia de que o dinheiro 
compra o desenvolvimento 
e que o conhecimento não 
conta”, sublinhou. 

Para João Teta, a conso-
lidação e desenvolvimento 
das universidades de Mo-
çambique e Angola depen-
dem fundamentalmente 
da capacidade de lideran-
ça dos seus dirigentes, que 
devem criar programas e 
projectos com metas e ac-
ções que pressupõem ges-
tão comparticipada. 

O PROGRAMA das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD) 
prometeu ajudar a recuperar anual-
mente um bilião de dólares(191 mil 
milhões de meticais) perdidos por 
mau aproveitamento e gestão do po-
tencial dos oceanos.

A promessa foi feita terça-feira na 
Conferência dos Oceanos 2022, que 
decorre em Lisboa, Portugal. 

O montante será aplicado em 
apoios que até 2030 se concentrarão 
em tornar a exploração de reservas 
de peixe 100% sustentável, acelerar 
o fim do flagelo da poluição oceâni-
ca por plásticos e para permitir a uma 
centena de países com litoral cum-
prir o máximo do potencial das suas 
economias azuis, afirmou a admi-
nistradora associada do PNUD, Usha 
Rao-Monari.

A responsável salientou que o 
objectivo de desenvolvimento sus-

tentável relativo aos oceanos tem “o 
nível mais baixo de investimento de 
todos, porque não passa de 1,3 mil 
milhões por ano (83 mil milhões de 
meticais).

“Todo o ecossistema é afecta-
do pela crise oceânica. Há um efeito 
em cadeia, as pessoas perdem saúde, 
empregos e modos de vida”, afirmou.

Acrescentou que parte da pro-
messa é recrutar investimento no 
valor de pelo menos mil milhões de 
dólares para “protecção e recupera-
ção” do ambiente oceânico, conju-
gando esforços de outros programas 
da Organização das Nações Unidas já 
existentes.

O responsável pelo programa das 
Nações Unidas para a Governação da 
Água e Oceano, Andrew Hudson, 
afirmou que o oceano é um merca-
do com um valor estimado de três 
biliões de dólares anuais e que a pri-

meira prioridade para ir buscar os 
biliões não aproveitado por causa de 
má gestão é “recuperar e proteger”.

Entre os efeitos dessa má ges-
tão estão a perda de biodiversidade, 
pesca excessiva, acidificação dos 
oceanos e o excesso de nutrientes 
usados em fertilizantes agrícolas que 
vão parar aos mares.

Segundo Hudson, é preciso ace-
lerar o cumprimento dos objectivos 
14 e 17 do Desenvolvimento Susten-
tável dos Oceanos, indicando que 
quatro das metas foram vencidas no 
ano de 2020 sem serem atingidas, 
incluindo a protecção de 10% das 
áreas marinhas e o combate à pesca 
excessiva.

A promessa lançada tem metas 
tangíveis e ambiciosas e incide sobre 
sustentabilidade da pesca e protec-
ção de áreas marinhas, afirmou Usha 
Rao-Monari. (Lusa) 

ANA Paula Abílio, bióloga e pes-
quisadora do Instituto Nacional de 
Saúde (INS), recebeu recentemente 
o título de Doutora em Biociências 
e Saúde Pública pela Faculdade de 
Medicina da Universidade Eduardo 
Mondlane (UEM), tornando-se pio-
neira na obtenção do grau naquela 
área de conhecimento e neste esta-
belecimento de ensino.

A caminhada rumo à graduação 
teve início em 2017, quando inte-
grou a primeira turma do Programa 
de Doutoramento em Biociências e 
Saúde Pública da UEM, composto por 
módulos obrigatórios e opcionais, 
além de actividades complementares 
organizadas pela universidade de tu-
tela e outras instituições de pesquisa.

Em 2018, a pesquisadora realizou 
um estágio internacional de seis me-
ses no Instituto de Higiene e Medi-
cina Tropical (IHMT), unidade orgâ-
nica da Universidade Nova de Lisboa, 
que lhe permitiu adquirir ferramen-
tas importantes para o rastreio, iso-
lamento e caracterização de vírus em 
mosquitos.

Na sequência, Ana Paula Abílio 
realizou pesquisas de vírus com re-
levância em saúde pública global. 
Os resultados da investigação deram 
corpo aos principais capítulos da tese 
com a qual alcançou o grau de dou-
tora, que, por sua vez, dá corpo a este 
diálogo.

“O estágio foi igualmente impor-
tante para estreitar laços de colabo-
ração entre o INS e a vasta equipa de 
investigadores do IHMT dedicados 
aos estudos de doenças tropicais, 
com os quais continuamos a traba-
lhar em algumas tecnologias ino-
vadoras para o controlo de doenças 
transmitidas por mosquitos no país, 
como a malária”, explicou.

No dia 9 de Dezembro de 2021, a 
investigadora deu um passo signi-
ficativo em direcção à graduação ao 
defender a sua tese intitulada “Ras-
treio e caracterização entomológica 
de mosquitos como potenciais vec-
tores de arbovírus em Moçambique”, 
um estudo focalizado na caracteriza-
ção de vectores importantes para a 
transmissão de arbovírus, que são os 
agentes causadores de doenças liga-
das à picada de mosquito.

“NUNCA ME OCORREU SER A 

PRIMEIRA 

DIANTE DE VÁRIOS COLEGAS 

COMPETENTES”

Ainda sobre o sucesso, que se afi-
gura uma marca indelével nas pági-
nas da academia moçambicana, em 
particular nos anais da Faculdade de 
Medicina da UEM, Ana Paula Abílio 
mostra-se admirada e realça que o 

A PROVÍNCIA de Tete 
conta desde ontem com 
um boletim climático, 
plataforma que visa, es-
pecificamente, fazer mo-
nitoria climática da pro-
víncia, segundo explicou, 
no lançamento, na cidade 
de Tete, Mussa Mustafa, 
director-geral-adjunto do 
Instituto Nacional de Me-
teorologia

Trata-se de um bole-
tim que surge em respos-
ta ao desafio lançado pelo 
Governo aos gestores de 
desastres naturais em Mo-
çambique, em particular 
ao Instituto Nacional de 
Meteorologia, que entre 
várias atribuições fornece 
informação meteorológi-
ca e climática a diferentes 
sectores de actividades.

Musatafa fez referência 
ao sector da agricultura, 
uma vez que Moçambique, 
em particular a província 
de Tete, tem sofrido de 
seca, sendo que ainda não 
se tinha desenvolvido uma 

ferramenta capacitada 
para antever esta calami-
dade no país.

Em parceria com o 
Programa Mundial para 
a Alimentação (PMA), o 
Instituto Nacional de Me-
teorologia-Sede fez um 
trabalho inicial contem-
plando as províncias de 
Tete, Sofala e Gaza, que 
culminou com o lança-
mento ontem deste bole-
tim, para que os utiliza-
dores possam ter acesso à 
informação climática que 
descreve o comportamen-
to da época não só chuvo-
sa, mas também da seca.

“É sabido que a seca 
tem um comportamento 
específico. É que, durante 
a época chuvosa, tem sido 
difícil saber se nos meses 
seguintes ela ocorrerá ou 
não. Por isso, abraçámos 
este desafio, produzindo o 
boletim, sendo nossa ex-
pectativa que a informa-
ção que se vai colocar nele 
sirva para a tomada de de-

cisões a diferentes níveis”, 
disse o director-geral-ad-
junto do INAM, lembrando 
que a seca não afecta ape-
nas o sector da agricultura. 

A produção do boletim 
climático iniciou há dois 
anos, e Mustafa não escon-
de a sua satisfação, consi-
derando que os resultados 
conseguidos até agora vão 
ajudar à tomada de decisão 
em acções aliadas à inicia-
tiva presidencial lançada a 
9 de Março pelo Chefe de 
Estado, denominada “Um 
Distrito, Uma Estação Me-
teorológica”, para a ex-
pansão da rede meteoroló-
gica e sua modernização.

“Dos 154 distritos que o 
país tem, menos de meta-
de têm estação meteoro-
lógica para o aviso prévio, 
que nos fornece dados de 
três em três horas duran-
te o dia para fazermos as 
nossas previsões. Por isso, 
temos de melhorar este 
cenário”, referiu Mussa 
Mustafa, apelando a que 

este boletim seja melhora-
do, com dados colhidos no 
terreno.

Por seu turno, Domin-
gos Viola, governador de 
Tete, lembrou que, devido 
à sua localização geográfi-
ca, Moçambique é vulne-
rável aos eventos extremos 
decorrentes das mudanças 
climáticas, cujos impactos 
se têm feito sentir com al-
guma magnitude nos últi-
mos tempos. 

“Nos últimos tem-
pos, a sua ocorrência tem 
acelerado por causa das 
actividades humanas. 
O impacto das mudan-
ças climáticas prejudica 
os esforços de desenvol-
vimento sustentável do 
Governo de Moçambique, 
em particular, pelo que 
urge assegurar o investi-
mento em técnicas mo-
dernas na construção de 
infra-estruturas públicas 
resilientes aos eventos 
extremos das mudanças 
climáticas”, disse.

Graduada primeira Doutora 
em Biociências e Saúde Pública

Ana Paula Abílio, pesquisadora do INS

sucesso por si conseguido é gratifi-
cante, tomando em consideração os 
desafios enfrentados ao longo do pro-
cesso.

“Nunca me ocorreu ser a primeira 
diante de vários colegas competentes. 
Contudo, é gratificante se olharmos 
pelos inúmeros desafios ultrapassados 
até à graduação”, exclama.

Entre eles, figura a condução do 
trabalho de campo envolvendo amos-
tras biológicas em locais remotos um 
pouco por todo o país, como são os 
exemplos dos distritos de Montepuez 
e Lago, nas províncias de Cabo Delga-
do e Niassa; Mopeia e Sussundenga, na 
Zambézia e Manica.

A experiência difícil, sobretudo 
no que diz respeito à logística, re-
petiu-se nos distritos de Massinga e 
Goba, nas províncias de Inhambane e 
Maputo, respectivamente. 

“Era necessário conservar as 
amostras de modo que o material ge-
nético (RNA) se mantivesse íntegro. 
Para tal, foi preciso transportar as 
amostras a uma temperatura de apro-
ximadamente 80 oC, em gelo-seco, 
dos vários locais de estudos localiza-
dos nas três regiões administrativas 
do país até à cidade de Maputo”, ex-
plicou.

SEGUINDO UM SONHO ANTIGO

A graduada revelou que a paixão 
pela área de Biociências e Saúde Pú-

blica foi a força motriz para continuar 
e pensar para além dos desafios e o in-
teresse em entender a relação entre os 
seres vivos e o meio ambiente.

“O curso de Licenciatura em Bio-
logia na UEM atiçou ainda mais a mi-
nha paixão. Desta feita, decidi seguir 
em frente, aperfeiçoando-me cada vez 
mais. Agora, o meu maior interesse é 
entender os factores que determinam o 
surgimento, transmissão e propagação 
das doenças transmitidas por vectores 
nas comunidades e desenvolver alter-
nativas sustentáveis para o seu contro-
lo”, revelou.

Actualmente, a pesquisadora é uma 
das peças-chave para o estabelecimen-
to e consolidação da colaboração dos 
laboratórios da rede de Entomologia 
Médica do Sistema Nacional de Saúde, 
a partir do referenciamento de análises 
laboratoriais e da implementação do 
Sistema de Gestão de Qualidade.

Ana Paula Abílio anseia aprimorar 
o papel de mentoria aos profissionais 
mais novos da Rede Nacional de Labo-
ratórios de Entomologia Médica e con-
tinuar a estreitar parcerias de intercâm-
bio interlaboratorial com instituições 
nacionais e estrangeiras, para melhorar 
a capacidade tecnológica existente. 

Na mesma senda, a recém-gradua-
da vai continuar a colaborar com o INS 
na  transferência de tecnologias e no 
fortalecimento das técnicas laborato-
riais na instituição.

SEGUNDO ACADÉMICO BRAZÃO MAZULA

Universidades 
apostam mais no 
lucro que no ensino

Conferência dos 60 anos do Ensino Superior abordou desafios da educação em Moçambique e Angola

GESTÃO DE OCEANOS

ONU quer recuperar 
um bilião de dólares por ano

Tete já tem boletim 
climático provincial

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PROGRAMAÇÃO DA 
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PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO
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“O sucesso é o resultado directo de um processo longo, árduo e 
muitas vezes não apreciado pelos outros”.

Charles Swindoll (1934) - pastor evangélico, escritor, radi-

alista e educador americano.

QUARTO CRESCENTE - Será na quinta-feira, às 4.14 horas

00.20- FLASH CULTURAL

01.10- DEBATE POLÍTICO

02.10- Á MULHER

03.30- ENERGIA PARA TODOS

04.10- LETRAS E SONS

04.57- HINO NACIONAL

05.10- CAMPO E DESENVOLVI-

MENTO

05.30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06.00- JORNAL DA MANHÃ

08.10- ECONOMIA PARA TODOS

08.15- INSS

08.45- ENERGIA PARA TODOS

09.10- TRIBUNA PARLAMENTAR

11.20- ENERGIA PARA TODOS

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- ECONOMIA E DESENVOLVI-

MENTO

14.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

14.30- SOLIDARIEDADE MOÇAM-

BIQUE

15.10- ILIMINTADO

16.10- SEGURANÇA RODOVIARIA

16.30- MINI-DRAMA

17.10- ECONOMIA PARA TODOS

18.10- UMA DATA NA HISTORIA

18.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18.30- MINI-DRAMA

18.55- UMA HISTÓRIA PARA TI

19.00- TÓPICOS DO JORNAL DA 

NOITE

19.02- MAGAZINE DESPORTIVO

19.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

19.30- JORNAL DA NOITE

20.00- ESTA SEMANA ACONTECEU

21.10- ÚLTIMO TEMPO

22.10- É DESPORTO

23.00- TÓPICOS DO ÚLTIMO JOR-

NAL

23.15- INSS

23.30- ÚLTIMO JORNAL

NOTICIÁRIOS: 01,02, 03,04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30 , 
21, 22.00 E 23.30 HORAS.

PREIA-MAR - Às 5.12 horas e às 
17.38, com 3.0 e 3.10 metros, re-
spectivamente

BAIXA-MAR - Às 11.29 horas e às 
23.48 com 0.90 e 1.0 metros, respecti-
vamente 

INHAMBANE

24/18

VILANKULO

25/16

TETE

23/17

QUELIMANE

24/18

NAMPULA

28/17

PEMBA

26/19
LICHINGA

20/10

BEIRA

25/18

XAI-XAI

22/12

CHIMOIO

18/14

MAPUTO

23/11

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05.40  HINO NACIONAL 

05.45  GINÁSTICA:  TXUNA A 
SAÚDE COM SERAFIM - 
“ROPE SKIPPING”  

06.00  BOM DIA MOÇAMBIQUE  
DIRECTO

08.00  CONVERSAS EM CASA 
DESENHOS ANIMADOS: 
CHAVES - “A CASA DA 
BRUXA” REPETIÇÃO

08.30  BAÍA DO INDICO  
REPETIÇÃO

09.00  NOTÍCIAS  

09.05  ANTENA DO SOLDADO  
REPETIÇÃO

09.30  A HORA DO CTP - MAPUTO 
PROVÍNCIA: “CONVERSAS 
DAQUI”   
DIRECTO - MATOLA

10.00  NOTÍCIAS  

10.05  TUDO ÀS 10  
DIRECTO – 1.ª PARTE

11.00  NOTÍCIAS  

11.05  TUDO ÀS 10  
DIRECTO – 2.ª PARTE

12.00  NOTÍCIAS  

12.05  TELENOVELA: “SE NOS 
DEIXAREM”  
REPETIÇÃO CAPÍTULO 71

1300  JORNAL DA TARDE   
DIRECTO

14.00  NÓS MULHERES  

15.00  NOTÍCIAS  

15.05  JUNTOS À TARDE  
DIRECTO

16.00  NOTÍCIAS  

16.05  CONEXÃO NAMPULA 
DIRECTO/NAMPULA

17.00  JORNAL EM LÍNGUAS 
MOÇAMBICANAS  

DIRECTO

17.45  GINÁSTICA:  TXUNA A 
SAÚDE COM SERAFIM - 
“ROPE SKIPPING”  

18.00  PRIMEIRA PÁGINA  
DIRECTO

19.00  JORNAL DE DESPORTO 
DIRECTO

19.50  PUB  

20.00  TELEJORNAL     
DIRECTO 

21.00  QUINTA À NOITE    
DIRECTO 

22.00  TELENOVELA: “SE NOS 
DEIXAREM” CAPÍTULO 
72/82

23.00  NÓS MULHERES  
REPETIÇÃO

00.00  JORNAL DE DESPORTO 
REPETIÇÃO

01.00  PRIMEIRA PÁGINA  
REPETIÇÃO

02.00  JUNTOS À TARDE  
REPETIÇÃO

03.00  CONEXÃO NAMPULA 
REPETIÇÃO

04.00  MOÇAMBIQUE DIGITAL 
REPETIÇÃO

04.30  ANTENA DO SOLDADO  
REPETIÇÃO

04.50  QUINTA À NOITE  
REPETIÇÃO

05.40  HINO NACIONAL

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO DE MANICA

CARTÓRIO NOTARIAL DE CHIMOIO
EXTRACTO DE PUBLICAÇÃO PARA

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE SAMUEL SARAI

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura outorgada no 
dia vinte e nove de Junho de dois mil e vinte e dois, de folhas quarenta 
e cinco a quarenta e seis, do livro de notas para escrituras diversas 
número um, do Cartório Notarial de Chimoio, a cargo de Abias 
Armando, Conservador e Notário Superior, foi lavrada uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros por óbito de Samuel Sarai, de quarenta 
e dois anos de idade, natural de Baracussecua-manica, no estado civil 
de casado com Maria Francisca Bernardete Lima Sarai (já falecida), 
com última residência habitual nesta cidade de Chimoio, província de 
Manica, sem ter deixado testamento ou qualquer outra disposição da 
sua última vontade.
Que o falecido deixou como únicos e universais herdeiros seus filhos: 
Ageu Samuel Sarai, Taero Samuel Sarai, Marnela Samuel Sarai 
e Paciciêncio Samuel Sarai, maiores e residentes na cidade de 
Chimoio.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos 
declarados herdeiros ou com eles concorram a esta sucessão.

Está Conforme
Cartório Notarial de Chimoio, aos 29 de Junho de 2022

O Notário
(Ilegível) 180

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SERVIÇO DE JUSTIÇA E TRABALHO

CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL E NOTARIADO DA KATEMBE

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE 
MARCOS CHICANEQUISSO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura do 
dia vinte e nove de Junho de dois mil e vinte e dois, exarada 
de folhas vinte e quatro a vinte e seis, do livro de notas para 
escrituras diversas número dez “A”, da Conservatória do 
Registo Civil e Notariado da KaTembe, perante HENRIQUES 
JOSÉ MALUANA, Conservador e Notário Superior, do referido 
Cartório, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de Marcos Chicanequisso, de setenta e 
quatro anos de idade, natural de Cabo-Méu, Homoíne, casado 
com Maria Pedro Chaúque Chicanequisso, sob o regime de 
comunhão de bens adquiridos, filho de Chicanequisso e Celina, 
sem ter deixado testamento ou qualquer outra disposição da 
sua última vontade.
Que deixou como únicos e universais herdeiros de todos seus 
bens, seus filhos: Wellissa Chicanequisso Mangue, solteira, 
maior, natural de Maputo, residente na cidade da Matola, 
Maria Antónia Chicanequisso Mangue, natural de Maputo, 
residente na cidade da Matola, casada com António Jaime 
Augusto Muhau, sob regime de comunhão de bens adquiridos, 
Abílio Chicanequisso Mangue, natural de Maputo, residente 
na cidade da Matola, casado com Marina Xavier Fordoma 
Mangue, sob o regime de comunhão de bens adquiridos, Ilda 
Maria Chicanequisso Mangue Tavete, natural da Matola, 
residente na cidade de Maputo, casada com António Orlando 
Tavete, sob o regime de comunhão de bens adquiridos, Ucélia 
Chicanequisso Mangue, solteira, maior, natural da cidade 
da Matola, onde reside, Maria Júlia Marcos Chicanequisso, 
solteira, maior, natural da Matola, onde reside, Ulisses 
Machado Chicanequisso Mangue, solteiro, maior, natural da 
Matola, onde reside e Hathelane Catarina Chicanequisso 
Mangue, solteira, maior, natural da Matola, onde reside.
Que da referida herança fazem parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme
KaTembe, aos 29 de Junho de 2022

O Notário
(Ilegível)
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U
SAR as artes e cultu-
ra para revitalizar os 
distritos atingidos 
pelos terrorismo em 
Cabo Delgado é o 

objectivo da iniciativa “Arte 
para Paz”, lançada esta 
quarta-feira, no Centro In-
ternacional de Conferências 
Joaquim Chissano, em Ma-
puto.

Numa primeira fase, o 
projecto da Fundação MASC 
- Mecanismo de Apoio à 
Sociedade Civil - pretende 
mobilizar pessoas singula-
res e colectivas para contri-
buírem com materiais como 
baldes de tinta, pincéis, lu-
vas e conhecimento artísti-
co de modo a dar cor às ruas, 
casas e edifícios dos distritos 
de Mocímboa da Praia, Pal-
ma, Macomia, Quissanga, 
Nangade e Muidumbe.

Desta maneira, a ideia 
é fazer da arte um dos ele-
mentos de mitigação deste 
mal e criar condições míni-
mas para o retorno dos des-
locados às zonas de origem.

Segundo o director pro-
vincial da Educação em 
Cabo Delgado, Ivaldo Quin-
cardete, que falava em re-
presentação do governador 

Arte para paz quer “pintar”
Cabo Delgado de esperança

Peça de apelo à paz do grupo Supuhana, de Nampula

Luka Mukhavele partilha
experiências em musicologia
“EXPERIÊNCIA de pes-
quisa etnomusicológica” 
é o título de uma palestra 
a ser dirigida esta manhã, 
no Instituto de Investiga-
ção Sociocultural (ARPAC), 
pelo professor e pesquisa-
dor Luka Mukhavele.

 Mukhavele vai falar das 
suas experiências enquanto 

um etnomusicólogo que se 
dedica ao estudo da música 
tradicional moçambicana 
com vista a explorar novas 
possibilidades oferecidas 
pelos seus instrumentos.

O professor é também 
fabricante de materiais 
sonoros, especialista em 
mbira nyunga nyunga, 

uma ferramenta musical 
tradicional originária do 
Centro do país. 

É igualmente mem-
bro-fundador do atellier 
Mukhambira, localizado 
no distrito de Marracue-
ne, província de Maputo, 
que visa transmitir os seus 
conhecimentos e habili-

dades para os mais jovem 
construtores de instru-
mentos.

Tem como instrumento 
sonoro predilecto o nvoko, 
uma ferramenta semelhan-
te a um baixo eléctrico, por 
si projectado e construído 
através do estudo do chin-
vovoko tradicional tsonga.
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desta província, os artistas 
devem repudiar a violência 
e promover a paz. 

Acrescentou ainda que o 
fim do terrorismo passa pela 
responsabilização dos seus 

autores morais e pelo esta-
belecimento de um meca-
nismo de promoção da paz, 
coesão social e resiliência 
das comunidades. 

Entretanto, para o di-

rector-executivo da Fun-
dação MASC, João Pereira, 
o projecto “Arte Para Paz” 
só pode ser materializado 
com a união dos moçam-
bicanos, pois “os desafios 

do presente e do futuro não 
nos permitem trabalhar 
sozinhos”. 

Este pensamento é par-
tilhado por Teresinha da 
Silva, uma das fundadoras 

de organização, que vê no 
“Arte para Paz” uma opor-
tunidade para se colocar em 
prática a unidade nacional. 

“É, pois, a nossa coesão 
enquanto um só povo, in-
dependentemente das co-
res políticas, religiosas ou 
culturais, que será a chave 
para vencer os diferentes 
males que enfrentamos, in-
cluindo o extremismo vio-
lento, em Cabo Delgado”, 
disse.

O lançamento do “Arte 
para Paz” também con-
tou com a apresentação da 
exposição “Pelas Lentes 
das Mulheres Deslocadas”, 
composta por fotografias 
captadas em Pemba por 
deslocadas de guerra, ca-
pacitadas pela MASC para 
que fossem elas mesmas a 
retratar o seu quotidiano 
e o das comunidades aco-
lhedoras. Foi igualmente 
abrilhantado por uma peça 
teatral sobre o terrorismo 
em Cabo Delgado, do gru-
po Supuhana, de Nampula, 
um resumo de um seriado 
sobre narrativas alternati-
vas à violência e música das 
bandas Ikwazuni, TP50 e 
Ghorowane.

O CONSELHO de Ministros 
aprovou há dias o novo re-
gulamento de espectáculos 
e divertimentos públicos, 
documento que resulta 
da revisão do Decreto n.º 
23/2012, de 9 de Julho.

Este instrumento foi 
apreciado e aprovado na 
22.ª sessão ordinária do 
Conselho de Ministros, 
realizada terça-feira, na 
capital do país, que pro-

cura se adequar às novas 
dinâmicas económicas, 
sociais e culturais.

O novo regulamento 
foca-se sobretudo na re-
dução de burocracia no 
processo de licenciamento 
e autorização para a rea-
lização de espectáculos e 
divertimentos públicos, a 
necessidade de certifica-
ção dos recintos onde es-
tes eventos decorrem e na 

Governo aprova novo
regulamento de espectáculos

adopção do novo modelo 
de governação assente na 
descentralização adminis-
trativa de poderes. 

O Regulamento de Es-
pectáculos e Divertimen-
tos Públicos foi aprovado 
pela primeira vez, através 
do Decreto n.º 10/88, de 
9 de Agosto, com objec-
tivo de adoptar medidas 
regulamentares que dis-
ciplinam o espectáculo 
público, definindo condi-

ções para a sua realização 
e estabelecendo respon-
sabilidades do promotor 
e do artista e salvaguardar 
os direitos do público e os 
interesses do Estado.

Na mesma sessão do 
Conselho de Ministros, 
apreciou, dentre outros 
assuntos, as informações 
sobre os preparativos do 
XI Festival Nacional da 
Cultura, que terá lugar no 
próximo ano.
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LÚCIO NGULELA
FALECEU

Hoje choramos o nosso que-
rido amigo LÚCIO NGULELA. 
Lúcio, vais fazer muita falta a cate-
dral (o nosso ponto de encontro), 
à natação e à fórmula-1 que tanto admiravas, e não 
só, sem falar do medronho que sempre aquecia 
o nosso final do dia. Amigo, deixaste-nos no dia 
30/6/2022, descanse em paz e que Deus te guarde 
na Sua graça e misericórdia. À esposa e filhos en-
dereçamos o nosso calor e conforto. Alan e Khen-
sani, os tios estarão sempre convosco!

5819

DANIEL ALFREDO 
CUAMBE

(1/7/2017-1/7/2022)

(5 ANOS DE ETERNA SAUDADE)

“Salmo 23:1 O Senhor é meu pastor 
e nada me faltará!” A família é uma instituição que Deus 
criou, a escola do amor. Queremos celebrar com alegria 
a vida consigo, lembrando o que foi nossa vivência em 
cada degrau da sua vida sem perder o sorriso sereno, um 
coração puro e infinito de apoio a todos que sempre espe-
raram receber de si. Não importa a dor no coração, juntos e 
em família, Helena Chambule, filhos, nora, netos e demais 
familiares perpetuaremos a sua alma e em memória com 
uma celebração Eucarística, hoje, dia 1/7/2022, às 18.00 
horas, na Igreja Santo António da Polana. Paz à sua alma.

5816

ARMANDO LUÍS
FALECEU

O Conselho de Administração da 
empresa Arotech, Lda., através 
do seu director-geral, Machel 
Armando Luís, comunica com 
profunda dor o falecimento do Sr. 
ARMANDO LUÍS, pai dos funcionários Machel, 
Pompilio e Sérgio, ocorrido no dia 29/6/2022, no 
Hospital Central de Quelimane, vítima de doen-
ça, cujo funeral se realiza amanhã, sábado, dia 
2/7/2022, pelas 11.00 horas, no cemitério familiar, 
em Inhassunge, antecedido de concentração na 
entrada do Hospital Central de Quelimane, às 7.00 
horas. Paz à sua alma.

5795

RÚBEN DANIEL
FALECEU

O Bastonário, membros da Mesa da Assembleia-Geral, Conselho 
Jurisdicional, Conselho Nacional, Conselhos Provinciais e mem-
bros das diversas comissões de trabalho, advogados, advogados 
estagiários e colaboradores em geral da Ordem dos Advogados 
de Moçambique comunicam com profundo pesar e consternação o desaparecimento 
físico do Sr. RÚBEN DANIEL, pai do Dr. Guilherme Dode Daniel, membro do Conselho 
Nacional da OAM, ocorrido no dia 29/6/2022, vítima de doença. À família enlutada 
apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

5771

RÚBEN DANIEL
FALECEU

Sua esposa Lila João, 
filhos Costa, Agosti-
nho, Roberto (em me-
mória), Gildo, César, 
Hilário, Guilherme e Laison, noras, 
netos, bisnetos e demais parentes 
comunicam com profundo pesar o 
falecimento do seu querido esposo, 
pai, sogro, avô e bisavô RÚBEN DA-
NIEL, cujo funeral se realiza hoje, 
sexta-feira, dia 1/7/2022, às 11.00 
horas, no Cemitério de Michafutene, 
antecedido de velório na capela do 
mesmo cemitério, pelas 9.30 horas.

5785

INÁCIO OMBE
FALECEU

Foi com profunda má-
goa e consternação que 
a Veneranda Presiden-
te, Venerandos Juízes-
-Conselheiros, Secretário-Geral, fun-
cionários e colaboradores do Conselho 
Constitucional tomaram conhecimento 
do falecimento do Dr. INÁCIO OMBE, 
Venerando Juiz Desembargador da 4ª 
Secção Criminal do Tribunal Superior 
de Recurso de Maputo, ocorrido no 
dia 27/6/2022, vítima de doença, cujo 
funeral se realiza hoje, dia 1/7/2022, 
no Cemitério Municipal do Distrito de 
Chibuto, província de Gaza. À família 
enlutada endereçam as mais sentidas 
condolências. Paz à sua alma.

5782

HÉLDER 
TEIXEIRA RUAS

FALECEU

Sua esposa Lizete 
Abubacar Tovela, 
filhos Allan,Pipi, Nicole, Helly e 
Heniel, mãe, pai, irmão e demais 
familiares comunicam o faleci-
mento do seu ente querido HÉ-
LDER TEIXEIRA RUAS, ocorrido 
no dia 30/6/2022, cujo funeral se 
realiza em data a anunciar opor-
tunamente.Que te guarde na sua 
graça e misericórdia.

5820

DOMINGOS 
ISMAEL GIVÁ

FALECEU
O Conselho de Administração, Direcção Geral e 
funcionários do Instituto Nacional de Segurança 
Social (INSS) comunicam com profundo pesar e 
consternação o falecimento do Sr. DOMINGOS 
ISMAEL GIVÁ, pai do Sr. Ismael Domingos Givá, 
funcionário deste Instituto, ocorrido no dia 
28/6/2022, na província de Sofala, distrito de 
Machanga, Bairro Chigogolo, vítima de doença, 
cujo funeral se realizou no dia 29/6/2022, no 
Cemitério Muçulmano de Maziala, na mesma 
província. Neste momento de dor endereçam à 
família enlutada as mais sentidas condolências. 
Paz à sua alma.

ANA MARIA PANDA
(VOVÓ MAMÃ)

Querida avó, sem nos despe-
dires partiste para o Senhor, 
para sempre viverás em nos-
sos corações. Dos teus netos 
Gladys (ausente), Ailazah, 
Luana, Filipe, Victória, Katelyn, Melody, An-
dré e Carlos. Que Deus te conceda eterno 
descanso na sua paz.                               5864

INÁCIO OMBE
FALECEU

O Conselho de Administração 
e funcionários em geral do 
Instituto Nacional de Petróleo 
comunicam com muita dor e consternação o 
desaparecimento físico do Sr. INÁCIO OMBE, 
pai do seu colega Flávio Lordino Inácio Ombe, 
ocorrido no dia 27/6/2022, no Hospital Privado 
de Maputo, vítima de doença, cujo funeral se 
realiza hoje, sexta-feira, dia 1/7/2022, no Cemi-
tério Municipal de Chibuto. À família enlutada 
apresentam as mais sentidas condolências. Paz 
à sua alma.              
                  5858

ANA MARIA 
PANDA

FALECEU

As famílias Macie e Muian-
ga comunicam com pesar e consterna-
ção o falecimento do seu ente querido 
ANA MARIA PANDA, ocorrido no dia 
29/6/2022, vítima de doença, na Clínica 
do HCM, cujo funeral se realiza hoje, dia 
1/7/2022, às 10.30 horas, no Cemitério de 
Lhanguene. Que a sua alma descanse 
em paz.             

5864

JOÃO CHAVATO
FALECEU

A Direcção, docentes, discentes e 
Corpo Técnico Administrativo da 
Faculdade de Direito da Universi-
dade Eduardo Mondlane cumprem 
com profunda dor e consternação o doloroso dever 
de comunicar o falecimento do Sr. JOÃO CHAVA-
TO, funcionário desta Faculdade, ocorrido no dia 
29/6/2022, no Hospital Central de Maputo, vítima de 
doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 1/7/2022, 
no Cemitério de Lhanguene, pelas 11.00 horas, 
antecedido de velório na sua residência, sita no 
Bairro das FPLM, pelas 9.00 horas. À família enlutada 
apresentam as mais sentidas condolências. Paz à 
sua alma.             5798

5779

EURICO LOURENÇO 
ZENGUEZA

(6 meses de eterna saudade)

Seus pais Lourenço Baptista e Isabel 
Chunguane, esposa, filhos, irmãos, 
primos, tios e demais familiares comuni-
cam a passagem dos 6 meses de eterna 
saudade do seu ente querido EURICO 
LOURENÇO ZENGUEZA, cuja missa em sua memória se reza 
hoje,  dia 1/7/2022, na Sé Catedral, pelas 18.00 horas e depo-
sição de flores, no dia 2/7/2022, no Cemitério de Michafutene, 
pelas 9.30 horas. Paz à sua alma.                5811
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INÁCIO OMBE
FALECEU

Pedro Comissário e Mariana Laura 
Dava comunicam com profunda dor 
e consternação o falecimento do seu 
amigo Venerando Dr. INÁCIO OMBE, 
Juiz Desembargador do Tribunal Supremo de Recurso de 
Maputo, ocorrido no dia 27/6/2022, no Hospital Privado 
de Maputo, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, 
sexta-feira, dia 1/7/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério 
Municipal de Chibuto, província de Gaza, antecedido de 
velório, no dia 30/6/2022, pelas 10.00 horas, nos Paços 
do Salão Nobre do Conselho Municipal da cidade de 
Maputo. À família enlutada apresentam as mais sinceras 
e sentidas condolências. Paz à sua alma.       5845

RÚBEN DANIEL
FALECEU

Carlos Braz e família, Cláudio 
James e família comunicam 
com profundo pesar o fale-
cimento de RÚBEN DANIEL, pai do seu 
amigo Guilherme Daniel, ocorrido no dia 
29/6/2022, vítima de doença, cujas cerimó-
nias fúnebres se realizam hoje, dia 1/7/2022. 
À família enlutada apresentam as mais sen-
tidas condolências. Paz à sua alma.    5809

RÚBEN DANIEL
FALECEU

Ângela Bainha, Atália Namburete, 
Cláudio James, Dalva Varela, Deo-
linda Muchanga, Élia Soares, Eugé-
nio Silva, Humberto Mucache, José 
Kamphambe, Manuela MacArthur, Nelson Marques, 
Neide Infante, Simão Pelembe e Vanessa de Sousa 
comunicam com profundo pesar o falecimento de 
RÚBEN DANIEL, pai do seu colega e amigo Gui-
lherme Daniel, ocorrido no dia 29/6/2022, vítima 
de doença, cujas cerimónias fúnebres se realizam 
hoje, dia 1/7/2022. À família enlutada apresentam 
as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

5809
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ARRENDA-SEVENDE-SE

VIATURAS

ALPHARD, vende-se por 450 000,00; 
Avensis por 250 000,00; Blade por 350 
000,00; Mark X por 350 000,00; Mazda 
Démio por 290 000,00; Honda Fit por 
290 000,00, negociáveis. Contacto: 
84-8083788.

5831

PROPRIEDADES na Sommerschield 2, 
Av. J. Nyerere, atrás da Embaixada da 
Tailândia, de 15x30m², com habitações, 
documentado, ideal para construção de 
prédio, vende-se por 3 700 000,00MT, 
negociáveis; na Circular, B. Chiango, 
em frente das bombas da Petromoc, de 
15x30m², com duas propriedades da 
mesma dimensão, por 1 500 000,00MT. 
Contacto: 86-6664666 ou 84-0505555.

5825

GEMINADA tipo 4, num R/C, suite, 
2wc, anexos no quintal, garagem fe-
chada, parqueamento para 5 Pajeros, 
no Bairro da Polana “A”, próximo à Av. 
Julius Nyerere, vende-se por 30 000 
000,00MT; duplex tipo 5, num R/C e 1º 
andar, com 2 suites, na Rua da França 
(Coop) por 30 000 000,00MT; geminada 
tipo 3, num 1º andar, no B. Polana por 18 
000 000,00MT. Contacto: 84-7234033 
ou 82-4433330.

5636

FLAT tipo 4, 2WC, sala espaçosa, 
cozinha moderna, área de serviço e 
estacionamento, na zona da Migração, 
vende-se por 13 500 000,00MT; flat tipo 
3, sala moderna,  cozinha americana, 
quartos com arrumos, 3WC, num andar 
alto, com elevador por 6 000 000,00 
negociáveis; flat tipo 2, wc, com esta-
cionamento, no prédio Baiana por 5500. 
contacto: 84-2075176.

581

RESIDENCIAL no Bairro Central, tem 
quartos suite, a/c, água quente, frigobar, 
plasma, serviço de quarto, internet e pe-
queno almoço incluído, arrenda-se por 
1500,00; 2000,00 e 2 500,00MT e tem 
apartamentos. Contacto: 84-2181444 
ou 87-2181444.

5819

FLAT tipo 3, na Polana, arrenda-se por 
45 000,00MT; flat tipo 3, na Polana por 
40 000,00MT; flat tipo 2, no B. central 
por 30 000,00MT; flat tipo 3, na Malhan-
galene por 28 000,00MT; flat tipo 3, no 
Alto Maé por 25 000,00MT; flat tipo 2, 
na Coop por 40 000,00MT. Contacto: 
84-4908900 ou 82-3824317, Amilton.

5861

LÚCIO GULELA
FALECEU

O Sindicato Nacional dos Empregados Bancá-
rios (SNEB) comunica com profundo pesar o 
desaparecimento físico do Sr. LÚCIO GULELA, 
filiado deste Sindicato, cujo funeral se realiza 
em data a anunciar. À família enlutada, o SNEB endereça as 
mais sentidas condolências. Paz à sua alma!

5013

ARMANDO LUÍS
FALECEU

Sua esposa Laura Miranda Remane, filhos Pompilio, Paulina, 
Machel, Escondina, Sérgio e Carlitos, genros, noras, netos, 
irmãos, cunhados, sobrinhos e demais familiares comunicam 
com profunda dor e consternação o desaparecimento físico do 
seu ente querido, Sr. ARMANDO LUÍS, ocorrido na cidade de 
Quelimane, no dia 29/6/2022, cujo funeral se realiza amanhã, sábado, dia 2/7/2022, 
pelas 11.00 horas, no cemitério familiar, em Inhassunge, antecedido de concentra-
ção na entrada do Hospital Central de Quelimane, às 7.00 horas. Paz à sua alma.

5795

ANA MARIA PANDA
FALECEU

Seus filhos André, Carlos, Alice, Filipe, Meredith e San-
dra, genros Manuel e Jorge, noras Sofia, Lily e Cheila 
comunicam com profundo pesar e consternação o de-
saparecimento físico da sua mãe ANA MARIA PANDA, 
ocorrido no dia 29/6/2022, na clínica do HCM, vítima de doença, cujo 
funeral se realiza hoje, dia 1/7/2022, às 10.30 horas, no Cemitério de 
Lhanguene. Que a sua alma descanse em paz.

 5864

ABUDO ADAMO 
(Um ano de eterna saudade)

Pai faz um ano que partiu. Sua esposa Helena Maria 
Ngodoma, filhos Margarida Adamo, Glória Adamo, 
Hertz, Sofia, Bernardo Augusta e Edson, genros, ne-
tos, irmãos e demais familiares comunicam que em 
sufrágio à alma de ABUDO ADAMO, hoje, dia 1/7/2022 se reza missa na 
Paróquia São Gabriel e deposição de flores no Cemitério da Texlom, 
no sábado, dia 2/7/2022, pelas 9.00 horas. Descanse em paz.

5818

JOAQUIM 
JOSÉ ALOI

(TIO DAVO)

(10 ANOS DE ETERNA SAUDADE)

Sua esposa Ana, filhos Rogério, Horácio 
e Isabel, nora, genros, Sara, Dirce, Jorge 
e Luís, netos, bisnetos, irmãos e demais familiares comunicam 
a missa dos 10 anos do seu ente querido JOAQUIM JOSÉ ALOI, 
ocorrido no dia 2 de Julho, cuja deposição de flores se realiza 
amanhã, sábado, dia 2/7/2022, no Cemitério de Lhanguene, pelas 
8.00 horas. Paz à sua alma.            5857

CLARISSE 
AMARCHANDE

FALECEU

A Presidente do Tribunal 
Administrativo, Juízes-Con-
selheiros, Secretária-Geral e funcionários 
em geral comunicam o falecimento da Srª 
CLARISSE AMARCHANDE, sogra da Srª Elídia 
Paula Ferreira Jeques Taquedir, funcionária 
deste Tribunal, ocorrido no dia 29/6/2022, 
cujo funeral se realizou no dia 30/6/2022, na 
cidade da Beira, província de Sofala. À família 
enlutada apresentam as mais sentidas con-
dolências. Paz à sua alma.                     5804

MARIA JOÃO 
VELEZ MAIA 

REGO COSTA
FALECEU

O Conselho de Administração, Comissão Exe-
cutiva e todos trabalhadores da Gapi-Sociedade 
de Investimentos, SA comunicam com profundo 
pesar o desaparecimento físico da Srª MARIA 
JOÃO VELEZ MAIA REGO COSTA, esposa do 
seu colaborador e colega Paulo Guilherme 
Negrão, ocorrido no dia 27/6/2022, na África 
do Sul, vítima de doença. À família enlutada 
apresentam as mais sentidas condolências. Paz 
à sua alma.                 5871

LAPILIJA 
WASSE MAZIVE

FALECEU

O Presidente do Conse-
lho Municipal de Maputo, 
membros do Conselho Municipal, quadros 
de apoio directo ao PCM e funcionários 
em geral comunicam com profunda dor e 
consternação o desaparecimento físico da 
Srª LAPILIJA WASSE MAZIVE, mãe do Sr. 
Eduardo Nguenha, Vereador de Planifica-
ção e Finanças, ocorrido no dia 30/6/2022, 
vítima de doença, cujo funeral se realiza 
hoje, dia 1/7/2022, em Mapinhane, distrito 
de Vilankulos, província de Inhambane. 
À família enlutada, o Conselho Municipal 
apresenta as mais sentidas condolências. 
Paz à sua alma.

5807

FREI ALFREDO 
MAURÍCIO 
MANHIÇA

(OFM)

FALECEU

A Ordem dos Frades Menores e família 
Manhiça comunicam o falecimento do Frei 
ALFREDO MAURÍCIO MANHIÇA, ocorrido 
no dia 23/6/2022, em Roma, na Itália, às 
17.45 horas, vítima de doença. Mais infor-
mam que a missa das exéquias e o devido 
funeral ficam por uma data a anunciar. Paz 
à sua alma.             5785
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Duplas nacionais estreiam-se hoje em Gaberone, depois de dominar o último circuito realizado em Joanesburgo

CIRCUITO REGIONAL DE VÓLEI DE PRAIA

Moçambique inicia 
defesa do título hoje

IVO TAVARES, EM 

GABERONE

A
S selecções nacionais 
de voleibol de praia 
sénior masculina e 
feminina estreiam 
hoje na terceira eta-

pa do Circuito da Zona VI, 
que decorre até domingo em 
Gaberone, Bostwana.

Ainadino Martinho/Jor-
ge Monjane e Ana Paula Si-
naportar/Vanessa, duplas 
que compõem as equipas 
masculina e feminina, es-
tarão em acção na improvi-
sada arena de vólei de praia 
instalada no parque Mara-
bou Rocks. Pela frente terão 
os pares da anfitriã, Botswa-
na, África do Sul, Zâmbia, 
Zimbabwe e do Lesotho. 

Na qualidade de bicam-
peões da Zona VI, Ainadino/
Jorge e Ana Paula/Vanes-
sa entram como principais 
candidatos a arrecadarem 
pela terceira vez o troféu de 
reis da região. Os tswanas, 
que jogam em casa, serão 
os principais adversários, e 
surgem dispostos a inverter 
a história que tem sido cla-
ramente favorável aos con-
juntos nacionais, que diga-
-se de passagem, entram 
para esta prova com um 
ritmo elevado, visto que hà 
pouco tempo estiveram no 
Campeonato do Mundo em 
Roma, tendo se batido com 

os melhores e ainda apro-
veitaram a estadia na capi-
tal italiana para efectuarem 
alguns jogos de preparação, 
pelo que seguem bem afi-
nados, sem esquecer que no 
pretérito fim-de-semana 
participaram no Torneio 
EDM 45 anos em Maputo. 

Para o III Circuito Re-
gional, a organização conta 
com a participação de 24 

duplas em masculinos e 19 
em femininos, confirmação 
dada pela presidente da Fe-
deração do Botswana, Tso-
seletso Magang.

SUB 21 E 19 
PARA RODAREM
De referir que, no âmbito 

do desenvolvimento do vólei 
de praia, tendo como base a 
formação, a Federação Mo-
çambicana de Voleibol (FMV) 

incluiu na comitiva, tal como 
tinha acontecido aquando do 
II Circuito realizado em Joanes-
burgo em Abril, as equipas de 
sub-21 e 19 que irão aproveitar 
para rodarem. Os sub-21 são 
formados por Osvaldo/José e 
Ângela/Natália, enquanto os 
Sub-19 por Rafael/Denilson e 
Vânia/Verónica.

As equipas nacionais são 
orientadas pelo treinador bra-

sileiro, Alexandre Pontel, que 
à luz de uma parceira da FMV 
com Federação Internacio-
nal de Voleibol (FIVB) está no 
país desde Janeiro a trabalhar 
arduamente tendo como ob-
jectivo último fazer com que o 
vólei nacional esteja represen-
tado nos Jogos Olímpicos de 
Paris-2024, o que a acontecer 
será algo inédito.

MASCULINOS 
Grupo “A”: Ainadino Martinho/Jorge Monja-
ne, Meffrew/Mathew e Lopang/Koorapatse;

Grupo “B”: José Mondlane/Osvaldo Mun-
goi, Sack/Brickmann (Namíbia) e Saletlhake/
Phemelo (Botswana); 

Grupo “C”: Denilson/Rafael (Moçambi-
que), Mapfumo/Madiba (Zimbabwe) e Gift/
Kanyimbo (Zâmbia);

Grupo “D”: Apro/Dean(Zimbabwe), Chi-
sawaniso/Jack (Botswana) e Siakula/Tembo 

(Zâmbia);
FEMININOS

Grupo “A”: Mutede/Makamba (Zimba-
bwe); Goitsemodimo/Gaokaelwe (Botswana) 
e Ana Paula Sinaportar/Vanessa Muianga

Grupo “B”: Guyo/Dhlomo (Zimbabwe), 
Lemphitlhetse/Jeremiah (Botswana) e Ângela 
Tembe/Natália Intego (Moçambique); 

Grupo “C”: Vânia /Verónica (Moçambi-
que), Marange/Gaza (Zimbabwe) e Phamotse/ 
Ndanga (Lesotho);

Constituição dos Grupos

“A EXPECTATIVA é elevada, 
pois todos atletas vêm se de-
dicando muito nos treinos. 
Estamos conscientes de que 
os nossos adversários estão 
a correr para nos destronar 
do título de bicampeões da 
zona e por isso a nossa res-
ponsabilidade é ainda mais 
acrescida. Temos o dever de 
continuar na liderança do 
ranking”, palavras do se-
leccionador Alexandre Pon-
tel, debruçando-se sobre o 
que as duplas nacionais lhes 
espera em Gaberone. 

SELECCIONADOR NACIONAL, ALEXANDRE PONTEL

Responsabilidade elevada

R. Kelly em maus lençóis

POR CRIMES SEXUAIS

Autor do hino do “Mundial”-2010
condenado a 30 anos de prisão
O MÚSICO Robert Kelly, 
conhecido no meio artísti-
co como R. Kelly, autor do 
hino do “Mundial”-2020, 
que decorreu na vizinha 
África do Sul, foi condena-
do, quarta-feira, a 30 anos 
de prisão por tirar partido 
da sua fama para sujeitar 
jovens admiradores a abu-
sos sexuais sistemáticos.

O autor do hit “Sign of 
a Victory”, ou sino da vi-
tória em português, que se 
viralizou na África do Sul, 
no continente africano e 
no mundo em geral, foi 
condenado no ano passa-
do por extorsão e tráfico 
sexual, num julgamento 
que deu voz a vítimas que 
julgavam antes que as suas 
histórias eram ignoradas 
por serem mulheres ne-
gras.

A sentença de quarta-
-feira encerra uma queda 
lenta para o autor do tam-

bém sucesso mundial “I 
believe I can fly”, actual-
mente com 55 anos, que 

continuou a ser idolatrado 
por legiões de fãs, mesmo 
após os rumores sobre os 

seus abusos de raparigas 
menores terem começado 
a circular durante a déca-
da de 1990.

O júri do tribunal fede-
ral de Brooklyn, em Nova 
Iorque, condenou Kelly 
após ouvir acusações de 
que terá usado a sua equi-
pa de assessores e agen-
tes para conhecer jovens 
raparigas e mantê-las em 
silêncio. Terá usado, se-
gundo a acusação, a sua 
“fama, dinheiro e popula-
ridade” para sistematica-
mente “predar crianças e 
mulheres jovens para sua 
própria satisfação sexual”, 
acusaram os procurado-
res, por escrito, no início 
do mês. 

Vários acusadores tes-
temunharam que R. Kelly 
os submeteu a caprichos 
perversos e sádicos quando 
eram menores de idade.

“O público precisa de 

ser protegido de com-
portamentos como este”, 
disse a juíza Ann Donne-
lly.

Os advogados de Ke-
lly pediram uma sentença 
mais leve com um máxi-
mo de aproximadamente 
17 anos. A advogada Jen-
nifer Bonjean disse ao juiz 
que o cliente teve uma 
educação “caótica”, ten-
do sofrido de abuso sexual 
em criança.

Kelly, três vezes 
vencedor de prémios 
Grammy, optou por não 
falar na audiência devido 
a litígios pendentes. Ke-
lly encontra-se preso sem 
direito a sair sob fiança 
desde 2019 e enfrenta, 
ainda, acusações de por-
nografia infantil e obstru-
ção à justiça em Chicago, 
num julgamento que está 
previsto para ter início a 
15 de Agosto. (ojogo.pt)

O INTER anunciou oficialmente a 
contratação de Romelu Lukaku. 
O jogador está de volta à equipa 
após uma temporada no Chelsea 
e o empréstimo custou oito mi-
lhões de euros. 

O jogador belga, de 29 anos 
de idade, chega por empréstimo 
do Chelsea até Junho de 2023, e 
vai vestir a camisa 90. Não está 
previsto no contrato opção ou 
obrigação de compra ao término 
da próxima temporada.

O belga só deverá integrar 
os treinos a 13 de Julho, como os 
restantes internacionais do clu-
be. Também o médio Kristjan 
Asllani, que vai ser contratado ao 
Empoli, esteve em exames mé-
dicos. A claque milanesa ressalva 
que Lukaku “já não será um rei, 
apenas mais um jogador” e terá 
de voltar a ganhar o carinho dos 
adeptos mostrando rendimento 

Inter oficializa Lukaku

em campo. “Não nos esquece-
mos da traição, que nos magoou 
bastante. O Lukaku foi tratado 
como um rei, agora é um igual 
aos outros”, citou.

A saída de Lukaku, na altu-
ra, não foi airosa e o jogador foi 
alvo de enorme contestação dos 
adeptos por ter forçado o adeus 

ao Inter. Em Dezembro últi-
mo, o belga revelou que foi “um 
enorme alívio” deixar o Inter e a 
Curva Nord colocou uma tarja no 
centro de treinos contra o joga-
dor: “Não importa quem foge 
quando chove, importa quem 
fica connosco durante a tempes-
tade. Adeus, Romelu”.

PELA TERCEIRA VEZ

Bayern recusa proposta 
do Barça por Lewandowski

AINDA não há fumo branco para 
a mudança de Lewandowski 
para o Barcelona.

De acordo com o Bild, cita-
do pela A Bola, o Bayern recusou 
a terceira proposta dos catalães 
pelo avançado polaco. Em cima 
da mesa estavam 40 milhões de 
euros fixos mais 5 milhões em 
variáveis. Segundo o jornal ale-
mão, os bávaros só admitem 
perder o goleador polaco, que 
terminou a época com 50 golos 
em 46 jogos, por 50 milhões de 
euros fixos.

Lewandowski, de 34 anos, 
tem mais um ano de contrato 
com o Bayern e tem forçado a 
saída para Camp Nou.Lewandowski atento a negociações entre o Bayern e Barcelona

O ANTIGO jogador da Roma 
e Juventus, Angelo Di Livio, 
aos microfones da Retes-
port, deixou garantia de que 
os giallorossi estão a fazer de 
tudo para contratar Cristia-
no Ronaldo, noticiou ontem 
o jornal português, A Bola. 

“Tenho a confirmação 
de várias fontes de que a 
Roma está a tentar Cristiano 
Ronaldo e 7 de Julho pode 
ser a data do anúncio de 
Cristiano. É uma indiscrição 
que circula insistentemente 
no mundo do futebol. Mui-
tos antigos jogadores e em-
presários falam sobre isso. 

Conversei com um querido 
amigo que trabalha na te-
levisão e que soube da ne-
gociação do Ronaldo com 
um dirigente muito impor-
tante da Roma, durante um 
jantar, há dias”, revelou. 
Fabio Petruzzi, que repre-
sentou a Roma entre 1994 e 
2000, também já havia fa-
lado sobre o que tem ouvi-
do nos bastidores quanto à 
possível chegada de Ronal-
do a Roma, também aos mi-
crofones da Retesport: “Sei 
através de uma pessoa mui-
to credenciada, que traba-
lha no mundo do futebol, 

que a Roma está a tentar em 
todos os sentidos chegar a 
Cristiano Ronaldo. Apenas 
haveria alguns detalhes a 
limar, nomeadamente, so-
bre direitos de imagem. Mas 
sei que o português vai dei-
xar o Manchester United”.  
Entre a expectativa de haver 
novidades sobre Cristiano 
Ronaldo a 7 de Julho, certo 
é que, nesse dia, a Taça da 
Liga da Conferência volta ao 
museu do Estádio Olímpico, 
após um mês a rodar pelos 
cinco municípios, em sinal 
de agradecimento do clube 
à comunidade.

Roma está a tentar
Cristiano Ronaldo

TONI Kroos recusa proposta de renovação do 
Real Madrid e pode ter destino inusitado. O jo-
gador chegou ao clube em 2014, tornando-se 
um dos maiores nomes da história da equipa, 
tendo sido campeão de tudo que disputou, in-
cluindo quatro vezes a Champions League.

Ao lado de Casemiro e Luka Modric, Kroos 
também formou e forma um dos maiores meio-
-campista da história do futebol. Os três são ti-
tulares absolutos do clube “merengue” há oito 
temporadas, facto inédito na elite europeia. 

Porém, este belo casamento pode acabar ao 
fim da próxima temporada. Isso porque de acor-
do com o jornal AS, o jogador vem recusando as 
constantes propostas do clube “merengue”, 

para renovar seu vínculo. |O jogador só tomará 
decisão ao fim da próxima temporada, pois quer 
avaliar o desempenho que terá no decorrer do 
ano.

Desta forma, caso opte em não renovar, 
Kroos pode até encerrar a carreira, como o mes-
mo já disse há alguns anos. O alemão já deixou 
claro que não terá “vida longa” como jogador de 
futebol e, assim, poderá encerrar a carreira já em 
2023, aos 33 anos.

Além do Real Madrid, soma uma marcan-
te passagem pelo Bayern de Munique, clube 
onde se revelou. Entre 2008 a 2010, actuou 
por empréstimo com a camisa do Bayer Le-
verkusen.

Kroos ainda não
se entendeu com Real

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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DOIS jogos marcam a abertura, 
esta noite, da sétima jornada do 
Campeonato de Futsal da cida-
de de Maputo, embates que irão 
definir a situação das equipas 
no topo da tabela.

O líder Atlético de Moçam-

bique mede forças com Jovens 
da Comunidade, a partir das 
18.15 horas. É um embate en-
tre o primeiro e terceiro clas-
sificados, no qual ambos estão 
proibidos de perder pontos. É 
que uma derrota para o Atlético 

implica perder também a lide-
rança, enquanto para Jovens da 
Comunidade um desaire colo-
caria a equipa longe do pelotão 
da frente. Isto porque logo de-
pois deste embate teremos um 
sensacional Iquebal-Liga Des-

O COSTA DO SOL e o Ferroviário de 
Maputo “A” centralizam as atenções da 
terceira jornada do Torneio de Abertu-
ra em basquetebol sénior masculino, 
ao nível da cidade de Maputo, em jogo 
marcado para às 19.30h de hoje, no pa-
vilhão da Universidade Eduardo Mon-
dlane. O jogo coloca frente-a-frente o 
campeão da cidade de Maputo em título 
com o vice-campeão nacional, respec-
tivamente. 

Os dois gigantes do basquetebol na-
cional chegam a este encontro depois 
de terem registado resultados diferen-
tes no pretérito fim-de-semana. Os 
“canarinhos” trucidaram o Maxaquene 
“B”, por 106-35, impondo uma dife-
rença de 71 pontos, enquanto o Ferro-

viário de Maputo “A” vergou aos braços 
da A Politécnica, por 76-71.

Os outros encontros, em mascu-
linos, estão marcados para amanhã, 
com as duas equipas do Maxaque-
ne a jogarem em sua casa diante das 
Águias Especiais e A Politécnica. Às 
16.00 horas, o Maxaquene “B” recebe 
a formação da Polícia da República de 
Moçambique, enquanto, às 18.30 ho-
ras, o Maxaquene “A” recebe os uni-
versitários. Na ronda passada, recor-
de-se, a equipa “B” dos “tricolores” foi 
esmagada pelo Costa do Sol (106-35), 
enquanto  os “polícias” eram trucida-
dos pelo Maxaquene “A”, por 81-43. 

Entretanto, em seniores femininos, 
a disputa da terceira ronda começa esta 

noite (18.00 horas), com o Costa do Sol 
a medir forças com o Desportivo. Já 
amanhã, às 14.00 horas, no pavilhão do 
Maxaquene, a equipa da casa recebe A 
Politécnica, antes, duas horas depois, 
no seu campo da baixa da capital do 
país, o Ferroviário de Maputo “A” re-
ceber a Lázio. Devido ao número ímpar 
de equipas na prova, o Ferroviário de 
Maputo “B” é a equipa que fica de fora.

Nos jogos da segunda jornada, re-
corde-se, o Desportivo de Maputo 
venceu o Maxaquene, por 43-31, a A 
Politécnica levou de vencida o Ferro-
viário de Maputo “B”, por 73-38 e as 
campeãs nacionais, Costa do Sol, su-
periorizaram-se perante a Lázio, por 
78-30.

A 
UNIÃO Desporti-
va de Songo recebe 
domingo o Mat-
chedje de Mocuba, 
em jogo da sexta 

jornada do Moçambola-2022 
no qual os líderes da compe-
tição procuram ampliar o seu 
próprio recorde de vitórias 
consecutivas no arranque do 
Campeonato Nacional de Fu-
tebol da I Divisão. O jogo está 
marcado para as 14.00 horas, 
no campo da UD Songo, na 
Vila de Songo e coloca o lí-
der isolado, com 15 pontos, 
diante do “lanterna verme-
lha”, com apenas um ponto.

Em caso de triunfo, a UD 
Songo vai dobrar o recorde 
de vitórias seguidas num ar-
ranque do Moçambola, des-
de que o representante da 
província de Tete começou 
a disputar o escalão princi-
pal do futebol nacional, em 
2009.

Até então, o máximo que 
a equipa  havia registado em 
11 edições no Moçambola era 
de três vitórias consecutivas 
no arranque da competição, 
fixado em 2013 e igualado em 
2017, quando venceu todos 
os jogos em igual números 
de jornadas iniciais do Cam-
peonato Nacional, antes de 
perder à quarta jornada, res-
pectivamente.

Em 2013, os “hidroeléc-
tricos” venceram de forma 
seguida o Matchedje de Ma-
puto (0-1), Costa do Sol (1-
0) e Clube de Chibuto (4-0), 

perdendo depois na desloca-
ção à cidade da Beira, diante 
do Têxtil de Púnguè, por 2-0. 
Quatro anos depois, em 2017, 
a formação da Vila de Songo 
somou três vitórias em igual 
números de jogos de abertura 
do Moçambola, ganhando ao 
Sporting de Nampula (4-0), 
Liga Desportiva de Maputo 
(1-2) e Ferroviário de Nam-
pula (1-0). A sequência vi-
toriosa foi interrompida com 
o empate na capital do país, 
diante do Ferroviário de Ma-
puto (0-0).

Agora, diante do Mat-
chedje de Mocuba, a UD Son-
go pode chegar à sexta vitó-
ria consecutiva, dobrando o 
anterior recorde. Os cinco 
triunfos seguidos dos “hi-
droeléctricos”, lembre-se, 
foram diante do campeão 
em título, Black Bulls (0-
1), AD Vilankulo (4-0), Liga 
Desportiva de Maputo (0-2), 
Ferroviário de Nacala (1-0) e, 
no último domingo, diante 
do Ferroviário de Nampula 
(0-3).

Entretanto, em caso de 
vitória, a UD Songo ficará a 
um jogo de igualar o seu re-
corde de invencibilidade, 
fixado em sete partidas sem 
perder nas primeiras jorna-
das.

O recorde de invencibili-
dade foi fixado em 2010, no 
segundo ano da participação 
da equipa no Moçambola, 
quando nas sete primeiras 
jornadas obteve quatro vitó-

rias e consentiu três empa-
tes. De forma consecutiva, a 
UD Songo obteve os seguin-
tes resultados: Costa do Sol 
(2-1), Vilankulo FC (0-0), 
Ferroviário de Maputo (2-2), 
Atlético Muçulmano (2-1), 
FC Lichinga (0-0), Maxaque-
ne (2-1) e Ferroviário da Beira 
(0-1). A primeira derrota da 
época foi em casa, na recep-
ção à Liga Desportiva de Ma-
puto, por 0-1.

Refira-se que nos dois 
anos em que a UD Songo foi 
campeão, em 2017 e 2018, o 
máximo que conseguiu em 
termos de invencibilidade 
foram cinco e quatro jogos, 
respectivamente.

Em 2017, registou a se-
guinte sequência de resul-
tados, diante do 1.º de Maio 
de Quelimane (2-0), Liga 
Desportiva de Maputo (1-2), 
Ferroviário de Nampula (1-
0), Ferroviário de Maputo (0-
0) e Chingale de Tete (1-0). 
A derrota foi à sexta jornada, 
no terreno do Ferroviário da 
Beira, por 1-0.

Já em 2018, a sequência de 
quatro jogos sem perder foi 
sobre o Sporting de Nampula 
(4-0), Incomáti de Xinavane 
(0-0), Desportivo de Nacala 
(3-1) e UP Manica (0-1). A 
primeira derrota, de golea-
da, foi no terreno do Clube de 
Chibuto, por 5-0.

JORNADA ABRE COM 
DOIS JOGOS EM MAPUTO

A sexta jornada do Mo-

çambola-2022 arranca ama-
nhã, sábado, com dois jogos 
na cidade de Maputo.

No Estádio da Machava, 
os pressionados Ferroviá-
rio de Maputo e a Liga Des-
portiva de Maputo, ambos 
com cinco pontos, mas em 
10.º e oitavo lugar, respec-
tivamente, jogam entre si. À 
mesma hora, no seu campo 
em Tchumene, o campeão 
Black Bulls recebe a AD Vi-
lankulo, com as equipas 
empatadas com seis pontos, 
mas em quinto e sétimo lu-
gares, respectivamente.

Já no domingo, o segun-
do classificado com 11 pon-
tos, o Costa do Sol recebe 
no campo da Liga Despor-
tiva de Maputo, na Matola, 
o Ferroviário de Lichinga, 
quarto na tabela classifica-
tiva com oito pontos.

No Caldeirão do Chive-
ve, o igualmente pressio-
nado com um mau arran-
que, o Ferroviário da Beira, 
nono classificado com cinco 
pontos, recebe o ferido ho-
mónimo de Nampula que, 
depois de ser goleado em 
casa pela UD Songo, (0-3), 
na última jornada, desceu 
ao terceiro lugar, mantendo 
10 pontos.

Finalmente, em Xina-
vane, o Incomáti, penúlti-
mo classificado com quatro 
pontos, tem a visita do Fer-
roviário de Nacala que segue 
a meio da classificação com 
seis pontos.

O MOÇAMBOLA-2022 vai sofrer uma 
paragem até 6 de Agosto, quando re-
gressar para a disputa da sétima jor-
nada, depois de cumprir mais de 33 
dias de interrupção que começa na 
próxima segunda-feira, um dia após 
a conclusão da rodagem da 6.ª jorna-
da. A informação consta do calendário 
actualizado de competições do futebol 
nacional que foi tornado público on-
tem pelo Departamento Técnico da 
Federação Moçambicana de Futebol 
(FMF) e que “Notícias” teve acesso.

De acordo com o documento, o 
Moçambola regressa no sábado  6 de 
Agosto, para o início da disputa da 7.ª 

jornada. A paragem visa dar espaço 
aos compromissos da Selecção Nacio-
nal de futebol, os Mambas, que duran-
te esse período vão disputar o Torneio 
da COSAFA e a primeira eliminatória 
de apuramento ao CHAN-2022.

Até ao dia 17 de Julho, o calendá-
rio reserva a participação dos Mambas 
no Torneio da COSAFA, prova na qual 
defrontam a África do Sul, nos quar-
tos-de-final. Depois, entre 23 e 31 de 
Julho, a equipa de Chiquinho Conde 
enfrenta a Zâmbia, para a primeira 
eliminatória de acesso à fase final do 
CHAN, cuja fase final será na Argélia, 
em Janeiro de 2023.

No entanto, durante a paragem do 
Moçambola, no sábado e domingo dos 
dias 16 e 17 de Julho, respectivamen-
te, a FMF reservou a disputa da última 
eliminatória da Taça de Moçambique a 
nível provincial.

Refira-se que, esta é a segunda 
paragem que o Moçambola-2022 re-
gista, depois de entre 28 de Maio e12 
de Junho ter observado uma paragem 
para respeitar os compromissos dos 
Mambas nas duas primeiras jornadas 
do Grupo “L” de qualificação ao CAN-
2023, na Costa do Marfim, em que 
Moçambique empatou com o Ruanda 
(1-1) e venceu o Benin (0-1). 

Songo procura 
ampliar recorde 

 Em caso de vitória, os “hidroeléctricos” dobram o seu recorde no arranque do Moçambola

Moçambola pára até Agosto

O FERROVIÁRIO da Beira 
estará isento da primeira eli-
minatória de acesso à fase das 
Conferências da terceira edi-
ção da Liga Africana de Bas-
quetebol BAL (na sigla em in-
glês), apurou o nosso jornal.

A informação foi prestada 
ao “Notícias” pelo espanhol 
Luís Hernandez, treinador 
dos campeões nacionais e 
confirmada pelo moçambi-
cano Aníbal Manave, presi-
dente da FIBA-África,  órgão 
reitor do basquetebol a nível 
africano.

De acordo com Manave, 
o Comité que dirige a BAL, 
formado por três membros 
da FIBA-África e igual núme-
ro da NBA-África, aprovou, 
a nível informal, a alteração 
pontual do modelo de quali-
ficação das equipas à fase das 
Conferências. 

Com a mudança, todas as 
equipas que tenham dispu-
tado a fase das Conferências 
em 2022 e que se tornaram 
campeãs nos respectivos 
países estarão isentas da pri-
meira eliminatória. O facto 
fará com que o Ferroviário da 
Beira, que este ano disputou 
a Conferência de Sahara da 
II Edição da BAL, no Senegal 
e que cumulativamente foi 
campeão nacional, entre em 
acção a nível internacional 
apenas a partir da segunda 

BAL

Fer. Beira isento 
da 1.ª eliminatória

Campeões nacionais não vão jogar a primeira eliminatória da BAL

eliminatória.
Estas decisões serão ofi-

cializadas na segunda se-
mana do presente mês, em 
reunião do Board da BAL, a 
decorrer em Dakar, capital 
do Senegal.

Assim, isento da primeira 
eliminatória, prevista para 
Setembro, o Ferroviário da 
Beira somente entrará em ac-
ção entre o final de Novem-
bro e princípio de Dezembro.

A fase em que os “loco-
motivas” do Chiveve entra-

rão em acção é composta por 
16 equipas que serão dividi-
das em duas sedes, de oito 
cada. Em cada uma das sedes, 
as equipas serão novamen-
te divididas em dois grupos, 
mas de quatro cada. Em cada 
uma das sedes apurar-se-ão 
os três primeiro classificados 
para a fase das Conferências 
da BAL, que equivalem à fase 
final da fase de grupos. 

O que significa que as seis 
equipas que vão se qualificar 
da segunda eliminatória jun-

tar-se-ão a outras seis que se 
apuram directamente para a 
fase das Conferências por se-
rem de países com o melhor 
“ranking” africano, nomea-
damente Angola, Senegal, 
Nigéria, Tunísia, Marrocos e 
Egipto.

Recorde-se que, para a 
segunda edição da BAL, ga-
nha pelo US Monastir, da Tu-
nísia, o Ferroviário da Beira 
passou por duas eliminató-
rias de qualificação, ambas 
disputadas na África do Sul.

Costa do Sol e Ferroviário
centralizam todas atenções

CAMPEONATO DE FUTSAL DA CIDADE DE MAPUTO

Escaldantes duelos 
pela liderança esta noite

portiva, a partir das 20.15 horas. 
Os “maometanos” estão em 

segundo lugar com 13 pontos, 
menos dois que o Atlético e mais 
três que Jovens da Comunidade, 
pelo que vencendo aos “muçul-
manos” podem terminar a ron-
da no comando, desde que não 
haja vencedor no primeiro jogo. 
A ronda prossegue amanhã 
com mais dois jogos. Às 18.15 
horas, o ADDEEC bate-se com 
o ISCIM, sendo que duas ho-
ras mais tarde, Petromoc mede 
forças com Gespetro, “lanterna 
vermelha” da prova, sem qual-
quer ponto.

Devido ao número ímpar de 
equipas (nove), o Beúla fica de 
fora nesta ronda.

A competição decorre no 
sistema clássico de todos-con-
tra-todos em duas voltas. Os 
três primeiros classificados ga-
nham direito de representar a 
capital do país no Campeonato 
Nacional que terá lugar entre 
Novembro e Dezembro numa 
cidade ainda por indicar. O 
Grupo Desportivo Iquebal é 
campeão nacional em título.

VITÓRIAS NO ARRANQUE

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O 
PRESIDENTE da 
Nigéria afirmou 
ontem que o Con-
tinente Africano 
enfrenta “desafios 

existenciais”, devido às alter-
ações climáticas e insegurança 
alimentar, entre outros, e 
agradeceu a Portugal pela aju-
da na canalização de financia-
mento para a região.

“Enfrentamos desafios 
existenciais, entre os quais as 
alterações climáticas, a insegu-
rança alimentar, os conflitos, 
a energia e a saúde, entre out-
ros”, disse Muhammadu Bu-
hari, no final do encontro com 
o Presidente português, ontem
em Lisboa.

“Olhamos para Portugal 
como um país influente e um 
parceiro com um papel impor-
tante a desempenhar na tarefa 
de trazer o mundo para o sítio 

certo”, acrescentou o chefe de 
Estado do país mais populoso 
de África, e também da maior 
economia subsahariana.

Na intervenção, sem direito 
a perguntas e feita a seguir à 
declaração de Marcelo Rebelo 
de Sousa, no Palácio de Belém, 
Muhammadu Buhari destacou 
o papel de Portugal na defe-
sa dos interesses africanos nas
organizações internaciona-
is: “Estamos muito gratos ao
Governo português pelo papel
importante que desempenhou
durante a presidência da União
Europeia e em assegurar apoio
financeiro da UE e do Fundo
Monetário Internacional (FMI)
para África”, disse o chefe de
Estado.

Buhari e Rebelo de Sousa 
seguiram depois para o fórum 
económico que decorreu on-
tem, e no qual estiveram repre-

sentados mais de 80 empresas 
do sector público e privado, 
agências e organizações.

Durante a visita, “serão as-
sinados 10 acordos e memoran-
dos de entendimento em áreas 
como a criação de um centro 
de pesquisa atlântico, consul-
tas políticas, treino diplomáti-
co, cooperação, promoção do 
investimento e da cooperação 
entre as câmaras de comércio, 
desenvolvimento económi-
co e economia digital”, disse o 
chefe de Estado nigeriano.

Portugal estabeleceu 
relações diplomáticas com a 
Nigéria há 46 e esta foi a pri-
meira visita de um chefe de Es-
tado deste país africano.

“Com esta visita, estamos 
optimistas que as relações serão 
elevadas para um novo nível”, 
concluiu o Presidente Buhari. 
- (LUSA)

O MINISTRO das Relações Ex-
teriores de Angola, Téte An-
tónio, afastou ontem a possi-
bilidade de o Governo decidir 
sobre o tratamento médico do 
antigo Presidente angolano, 
José Eduardo dos Santos, vin-
cando que “a decisão é geral-
mente da família”.

Questionado por jornalis-
tas sobre se a presença junto 
à clínica onde José Eduar-
do dos Santos está internado 
significa que o Governo dará 
orientações aos médicos para 
desligarem as máquinas, Téte 
António respondeu: “Não, 
quando se chega a circunstân-
cias destas a decisão é geral-
mente da família, além de que 
nós somos africanos e temos 
uma cultura que não condiz 
com esse tipo de hipóteses”.

O governante expli-
cou que está em Espanha por 
orientação do Presidente da 
República, para se inteirar do 
estado de saúde do antigo Che-
fe de Estado, e afirmou que 
não dará informações sobre a 
condição de José Eduardo dos 
Santos.

Nas declarações a jorna-
listas, Téte António confir-
mou que é o Governo que está 
a pagar o tratamento médico 
e lembrou que essa tem sido 

uma prática já habitual que irá 
continuar.

A declaração do ministro 
dos Negócios Estrangeiros de 
Angola surge depois de uma 
das filhas do antigo Presidente, 
Tchizé dos Santos, ter contra-
tado uma advogada espanhola 
para impedir que se desliguem 
as máquinas que servem de 
suporte de vida a José Eduardo 
dos Santos e afastar Ana Paula 
dos Santos, actual mulher.

Uma fonte próxima da fa-
mília confirmou à Lusa que 
Tchizé dos Santos contratou 
a advogada para “travar Ana 
Paula dos Santos”, mulher do 
antigo Presidente angolano, de 
quem tem três filhos.

A ex-primeira dama, que se 
reaproximou recentemente de 
José Eduardo dos Santos, após 
alguns anos de afastamento, 
entrou em rota de colisão com 
os filhos mais velhos, nomea-
damente Tchizé dos Santos, 
que já disse publicamente que 
Ana Paula dos Santos “aban-
donou o marido” e tem con-
tribuído para acelerar a morte 
do pai.

A família do antigo Pre-
sidente angolano reuniu-se 
na quarta-feira com a equipa 
médica do centro Teknon, em 
Barcelona, onde José Eduardo 

dos Santos se encontra inter-
nado para tomar decisões sobre 
os próximos passos, tendo en-
trado agora em jogo a advogada 
Carmen Varela, que se dirigiu 
ao comité de especialistas, ar-
gumentando que as filhas Isa-
bel e Tchizé dos Santos são as 
representantes legais do pai 
e não permitem que se desli-
guem as máquinas.

Cármen Varela diz ainda 
que Ana Paula dos Santos não 
é esposa de José Eduardo dos 
Santos, já que o casamento não 
é válido em Espanha e estavam 
separados de facto, e refere 
que as filhas se recusam a que 
as máquinas sejam desliga-
das, por entenderem que esse 
procedimento e o coma indu-
zido, “pode ser provocado por 
um possível delito”.

“Quem aqui pode decidir 
são as filhas, que representa-
mos, e que não querem desli-
gar as máquinas do pai”, vinca 
a advogada.

José Eduardo dos Santos, 
79 anos, é pai de oito filhos 
com cinco mulheres e esteve à 
frente dos destinos de Angola 
durante 38 anos. Governou o 
país entre 1979 e 2017, tendo 
sido um dos presidentes a ocu-
par por mais tempo o poder no 
mundo. - (LUSA)

Malabo aprova abolição
da pena de morte 
O PRESIDENTE da República português classificou ontem 
como uma “notícia boa” a informação transmitida pelo ho-
mólogo equato-guineense de que a abolição da pena de morte 
já foi aprovada pelo Parlamento e a promulgação será “muito 
rápida”. Marcelo Rebelo de Sousa falava no final de uma série 
de reuniões bilaterais, nomeadamente com o chefe de Estado, 
Teodoro Obiang. Lembrou que os Estados-membros da Comu-
nidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) têm insistido, 
desde que a Guiné Equatorial foi admitida como membro de 
pleno direito, em 2014, que a eliminação da pena de morte no 
país é “fundamental”. “Só falta agora a ratificação”, afirmou 
Obiang, acrescentando que o processo “seria muito rápido”.

Forças de segurança matam 
manifestantes no Sudão
O COMITÉ de Médicos do Sudão afirmou ontem que as forças de 
segurança mataram pelo menos quatro pessoas durante manifes-
tações que juntaram milhares de sudaneses contra o governo li-
derado pelos militares desde Outubro. Na mensagem, partilhada 
na rede social Twitter, um grupo de médicos, na oposição, disse 
que os quatro manifestantes foram mortos quando a Polícia usou 
munições reais contra os protestantes em Omdurman, a cidade 
ao lado da capital, Cartum. De acordo com a agência de notícias 
Associated Press (AP), do outro lado do rio, em Cartum, a Polícia 
disparou gás lacrimogéneo contra os milhares de manifestantes 
que tentavam chegar ao Palácio Republicano, a sede do poder 
militar na capital do Sudão. Os principais grupos pró-democracia 
convocaram as manifestações para reiterar a exigência de depo-
sição do governo militar, que tomou o poder no seguimento de 
um golpe de Estado no ano passado, acabando com o curto perío-
do de democracia que, em 2019, se seguiu ao regime autocrático 
de 25 anos liderado por Omar al-Bashir.

Activistas pedem libertação 
de detidos no Tigray
A COMISSÃO de Direitos Humanos da Etiópia pediu na quarta-
-feira a libertação imediata de milhares de pessoas da região de
Tigray, devastada pela guerra, que estão ilegalmente detidas em
dois campos. Os 8560 homens, mulheres e crianças foram sub-
metidos a “prisões ilegais e arbitrárias” com base na sua identida-
de étnica e estão detidos desde Dezembro, disse o EHRC. Os dois 
campos estão em Semera, que faz fronteira com Tigray, indica a
comissão, que é uma instituição pública com estatuto indepen-
dente. Famílias foram desfeitas com homens e mulheres separa-
dos, acrescentou. Várias pessoas morreram de doenças porque os 
cuidados médicos e a ajuda humanitária nos campos são muito
limitados. O chefe do EHRC, Daniel Bekele, disse em comunica-
do que “a situação actual não tem base legal, além disso, submete
os que vivem nos campos a múltiplos abusos de direitos huma-
nos, por isso tem que parar imediatamente”. 

Justiça francesa      
condena terroristas
UM tribunal francês considerou 19 pessoas acusadas de terroris-
mo relativas aos ataques de Paris em 2015, noticiou quarta-feira a 
Associated Press. Dos 20 réus, 19 receberam várias condenações 
relacionadas com terrorismo, incluindo o único terrorista sobrevi-
vente, Salah Abdeslam, condenado à prisão perpétua sem direito a 
liberdade condicional, a sentença mais pesada na França. Ao longo 
do julgamento, Abdeslam proclamou o seu radicalismo, chorou, 
pediu desculpas às vítimas e implorou aos juízes que o perdoassem 
pelos “erros”. Os atentados em 13 de Novembro de 2015 contra es-
planadas de cafés e restaurantes, a sala de espectáculos Bataclan e 
junto ao estádio Stade de France, fizeram 130 mortos.

Dissolvido Parlamento 
israelita
DEPUTADOS israelitas aprovaram ontem a dissolução do Par-
lamento e convocaram novas eleições legislativas para 1 de 
Novembro, dando por terminado um período de pouco mais 
de um ano do executivo composto por oito partidos de todo o 
espectro político. A queda do actual governo, até ao momento 
liderado por Naftali Bennett, implica que o ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros, Yair Lapid, exerça as funções de primei-
ro-ministro interino até à formação da próxima coligação go-
vernamental. A dissolução parlamentar foi aprovada por 92 dos 
120 deputados e foi desencadeada pela profunda crise política 
entre os vários partidos que formam a coligação. As diferenças 
entre os oito partidos limitaram seriamente o funcionamento 
do Executivo, que nos últimos meses enfrentou várias crises 
marcadas por demissões e que levaram inclusivamente à perda 
da maioria parlamentar. 

Marcos Jr. empossado     
PR das Filipinas
FERDINANDO Marcos Jr. foi ontem empossado Presidente das 
Filipinas para um mandato único de seis anos, depois das pre-
sidenciais de Maio, sucedendo ao controverso Rodrigo Duterte 
como chefe de Estado. Nas primeiras palavras como Presidente 
renovou o apelo à unidade nacional num tom nacionalista, car-
regado de alusões ao período de governação do pai, Ferdinando 
Marcos. “Iremos longe juntos, não separados e com medo um 
do outro. As mudanças que vamos ver vão beneficiar todos. (...) 
Não estou aqui para falar do passado, mas sim do futuro. Nun-
ca perdi a esperança na reconciliação”, concluiu Marcos. Este 
completa assim o regresso ao poder da famosa dinastia, 36 anos 
depois de uma revolução popular ter acabado com o regime do 
pai e forçado a família a fugir do país.

OS ministros do Mar dos 
Países de Língua Portugue-
sa (CPLP) formalizaram, 
na quarta-freira, a cria-
ção de uma plataforma de 
cooperação que visa pro-
mover a pesca sustentável 
e combater a pesca ilegal, 
não declarada e não regu-
lamentada, que representa 
35% das capturas mun-
diais.

O instrumento que cria 
a Plataforma de Coope-
ração para a Promoção da 
Pesca Sustentável e Pre-
venção, Combate e Elimi-
nação da Pesca Ilegal, Não 
Declarada e Não Regula-
mentada foi assinada numa 
reunião extraordinária dos 
ministros dos Assuntos do 
Mar dos Estados-Membros 
da Comunidade dos Paí-
ses de Língua Portuguesa 

(CPLP), que decorreu na 
sede da organização em 
Lisboa.

“A pesca ilegal, não de-
clarada e não regulamenta-
da continua a ser uma das 
maiores ameaças aos ecos-
sistemas marinhos, devido 
à sua potente capacidade 
de minar os esforços nacio-
nais e regionais para gerir a 
pesca de forma sustentável, 
bem como os esforços para 
conservar a biodiversidade 
marinha”, disse o ministro 
do Mar de Angola, país que 
preside actualmente à CPLP, 
na abertura da reunião.

Segundo António Fran-
cisco de Assis, as pescas 
ilegais abrangem todos os 
tipos e dimensões de pesca-
ria, tanto em alto mar como 
áreas de jurisdição nacional, 
podendo estar associadas ao 

crime organizado.
Presente na cerimónia, 

a directora-adjunta da or-
ganização para a Alimenta-
ção e a Agricultura (FAO), 
Maria Helena Semedo disse 
que actualmente “cerca de 
35% das capturas mundiais 
vêm da pesca ilegal”.

Segundo Semedo, os 
países lusófonos, apesar 
de representarem 3,7% da 
população mundial, têm 
cerca de 6,5% da área eco-
nómica exclusiva, o que é 
quase o dobro.

“Isso mostra a impor-
tância dos oceanos ou do 
mar para a CPLP”, apon-
tou, defendendo que o 
instrumento criado vai 
permitir uma gestão mais 
sustentável, mais efectiva, 
troca de informações, en-
tre outros.

O PATRONATO sul-africano 
exigiu ontem ao Governo do 
Congresso Nacional Africano 
(ANC), no poder na África do 
Sul desde 1994, para demons-
trar “liderança decisiva” na 
crise de energia eléctrica, que 
se arrasta há cerca de 15 anos 
no país.

“O Governo precisa de 
mostrar liderança decisiva nes-
ta questão”, salientou o diri-
gente do Business Unity South 
Africa (BUSA), Gás Coovadia, 
à imprensa local, destacando o 
“impacto negativo” dos contí-
nuos apagões na confiança dos 
empresários no país.

A companhia estatal de 
fornecimento de energia eléc-
trica da África do Sul, a Eskom, 
aumentou desde segunda-fei-
ra, em pleno Inverno, o nível 

de cortes de energia para o sex-
to mais severo, numa escala de 
oito.

Em Joanesburgo, os mais 
de 10,5 milhões de habitantes 
na capital económica do país 
têm sido afectados com 12 a 
16 horas por dia sem energia 
eléctrica nos últimos quatro 
dias.

Os novos cortes de energia 
são os mais severos desde 2019 
na África do Sul.

Em comunicado divulga-
do ontem, a Eskom reiterou 
uma nova escalada de cortes de 
energia atribuindo os apagões a 
uma greve salarial “ilegal” de 
última hora, em curso na em-
presa.

“Devido à continuidade da 
greve ilegal, o corte de carga 
de nível seis será implementa-

do das 14.00 até à meia-noite. 
O estágio seis será novamente 
implementado das 5.00 até à 
meia-noite de sexta-feira”, 
refere-se no comunicado.

“Os altos níveis de absen-
tismo e intimidação de fun-
cionários em algumas das cen-
trais continua a ser elevado”, 
adiantou a estatal eléctrica sul-
-africana, acrescentando que
“isso dificultou a manutenção
de rotina e outros requisitos
operacionais, o que afectará
ainda mais a confiabilidade das 
unidades de geração”.

A África do Sul, que é con-
siderada a maior produtora de 
electricidade no continente, 
importa também 75% da pro-
dução total da Hidroelétrica de 
Cahora Bassa (HCB), em Mo-
çambique. - (LUSA)

O PRIMEIRO-MINISTRO da Etiópia, Abiy 
Ahmed, considerou, quarta-feira, que os 
povos etíope e sudanês são “irmãos” e que 
devem “controlar os nervos”, principal-
mente na fronteira entre os dois países, pal-
co de confrontos frequentes.

“Temos de mostrar contenção em nome 
dos nossos interesses comuns e dos prin-
cípios da boa vizinhança. Não deve haver 
hostilidades entre nós”, disse Abiy, numa 
declaração pública.

As autoridades do Sudão acusaram, se-
gunda-feira, o Exército etíope de executar 
sete soldados sudaneses e um civil feitos 
prisioneiros em território sudanês, na tensa 
zona fronteiriça de Al-Fashaga

O Exército e o Governo etíopes negaram 

a acusação, dizendo que os soldados suda-
neses provocaram o confronto com as milí-
cias locais ao entrarem em território etíope, 
o que resultou em mortes de ambos os lados.

“O povo sudanês e etíope são irmãos.
Não há dúvida de que existem muitos pro-
blemas entre o Sudão e a Etiópia, mas de-
vemos permanecer unidos e cooperar para 
enfrentar e resolver estes problemas”, disse 
o chefe de Governo.

Cartum e Adis Abeba nunca chegaram a
acordo sobre a delimitação da sua fronteira 
e também discordam, há mais de 10 anos, 
sobre a construção da Grande Barragem da 
Renascença, construída pela Etiópia so-
bre o Nilo Azul, a montante do Sudão e do 
Egipto.
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CONSIDERA MUHAMMADU BUHARI

África enfrenta vários 
“desafios existenciais”  

Buhari destaca papel de Portugal na defesa dos interesses africanos

TRATAMENTO MÉDICO DO EX-PR ANGOLANO

A decisão pertence à família Sul-africanos querem 
liderança “decisiva” 
da crise de energia

CONFERÊNCIAS DOS OCEANOS

CPLP cria plataforma 
para combater pesca ilegal

Abiy pede calma 
e união ao Sudão
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