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O teu comportamento pode pôr em risco a tua saúde, da tua 
família e dos teus amigos. Previne-te da Covid-19. 

Fique em casa.

Temane, que vai gerar 450 
mega watts de electricidade, 
a partir do gás natural extraí-
do na zona pela petroquímica 
Sasol.

Da parte do Governo, os 
dois projectos receberam luz 
verde, a 23 de Março, data em 
que o Conselho de Ministros 

aprovou a concessão da Cen-
tral Térmica e da linha, bem 
como os respectivos termos 
e condições a duas entidades 
distintas.

Foi na mesma data que o 
Executivo assegurou que a cen-
tral estava numa fase avança-
da de desenvolvimento, o que 

poderá permitir que a primeira 
produção de energia seja pos-
sível dentro dos próximos três 
anos.

Calcula-se que as duas 
obras possam gerar cerca de 
três mil postos de trabalho, na 
sua maioria moçambicanos, 
durante os três anos de sua exe-

cução 
Das 2.854 oportunidades 

de trabalho a surgirem, grande 
parte, 1.781, estarão no projecto 
da linha de transporte Temane-
-Maputo. Por sua vez, a Central 
Térmica de Temane vai absorver 
os restantes 1.073 postos de tra-
balho.

TRANSPORTE DE ENERGIA 

Começa a chegar material 
para a linha Temane/Maputo

A linha de transmissão Temane/Maputo terá 563 quilómetros de extensão e produzirá 400 quilovolts

BASEADA NO GÉNERO

Famílias não denunciam episódios de violência
AS famílias ainda não denun-
ciam os casos de violência, 
facto que constitui um desa-
fio no combate a este mal que 
afecta de forma destacada a 
mulher e rapariga, segundo a 
directora nacional do Géne-
ro, no Ministério do Género, 

Criança e Acção Social, Lídia 
Chongo. 

Em entrevista ao “Notí-
cias”, Chongo explicou que 
só em 2020 foram atendidos 
de Janeiro a Dezembro 22.978 
casos, sendo 15.291 criminais, 
6.657 cíveis e 1.030 de outra 

natureza. 
Dos casos globais regista-

dos pelos Gabinetes e Secção 
de Atendimento às Vítimas de 
Violência, configuraram como 
vítimas 12.398 mulheres, 
2.402 homens, 7.455 crianças 
e 723 idosos.

Em relação à violência do-
méstica, no período em aná-
lise foram atendidos 12.539 
episódios, contra 14.607 em 
igual período do ano anterior, 
revelando uma redução em 
2.068 casos.

Chongo considera o ce-

nário preocupante, pois há 
consciência de que os núme-
ros podem não reflectir a rea-
lidade, uma vez que há muitos 
que ficam por denunciar. Para 
mais pormenores sobre o as-
sunto na página dois da pre-
sente edição.

O MINISTÉRIO da Saúde anunciou, no fim-
-de-semana, 55 óbitos por Covid-19 e 3.91 
novas infecções, o que indica a persistência 
de elevada transmissibilidade, com maior 
incidência para a região metropolitana do 
Grande Maputo.

Os casos, 2078 dos quais notificados no sá-
bado e 1513 ontem, resultam de um total de 
10.628 testes realizados. Dados partilhados 
apontam para uma subida da taxa de posi-
tividade, com 33.7 por cento das amostras a 
testarem positivo para a doença.

A cidade de Maputo continua a concen-
trar o maior número de novos casos, com 
1177 infecções, seguido da província de Ma-
puto, com 709 episódios.

As mortes ocorreram na capital do país e 
províncias de Maputo, Gaza, Sofala, Manica, 
Nampula e Niassa, sendo as vítimas, 31 ho-
mens e 24 mulheres, com idades que variam 
de 18 a 96 anos.

Os centros de tratamento da Covid-19 re-
ceberam 123 pacientes com complicações as-
sociadas à doença, enquanto 55 receberam alta 
hospitalar, sendo que neste momento conti-
nuam internados 506 indivíduos.

As estatísticas do sector da Saúde mostram 
que 2764 pessoas foram declaradas recupera-
das, fixando em 31.230 o cumulativo de casos 
activos. Assim, o país tem um total de 123.541 
infectados, a maioria dos quais no Grande Ma-
puto, e 1462 óbitos.

COVID-19 FAZ MAIS 55 ÓBITOS 
E 3591 INFECTADOS

Persistem índices
preocupantes

PR efectua visita
de trabalho a Tete

O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, efectua hoje 
uma visita de trabalho à província de Tete, onde vai 
inaugurar, no distrito de Angónia, a delegação de Ulón-
guè do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS). 
Trata-se de uma obra de construção de raiz, que passará 
a servir, para além de Angónia, os distritos de Macanga 
e Tsangano. Ainda hoje, Nyusi irá escalar o distrito de 
Zumbo, para  inaugurar uma agência bancária, no âm-
bito da iniciativa presidencial “Um Distrito, Um Banco”. 
O empreendimento vai beneficiar cerca de 340 mil ha-
bitantes dos distritos de Zumbo, Marávia e Mágoè.

Conselho de Ministros
da SADC reúne-se hoje

A MINISTRA dos Negócios Estrangei-
ros e Cooperação, Verónica Macamo, 
dirige hoje, em Maputo, a reunião do 
Conselho de Ministros da Comunidade 
para o Desenvolvimento da África Aus-
tral (SADC). O evento será realizado em 
formato virtual, devido às restrições 
impostas pela Covid-19,  indica um co-
municado recebido no Redacção.    

Zandamela consulta antigos   
dirigentes do Banco de Moçambique

O GOVERNADOR do Banco de Moçambique (BM), Rogério Zandamela, 
manteve, sábado, um encontro com os antigos governadores da institui-
ção e as respectivas esposas.  A reunião visava auscultar e colher expe-
riências e opiniões daqueles que já dirigiram o BM  ao longo da história do 
país. Entre as várias matérias abordadas destacam-se as relacionadas com 
os desafios da inclusão financeira no país, os modelos de comunicação da 
instituição, a dinâmica das taxas de juro, a criação de um banco de desen-
volvimento, bem assim a necessidade de olhar para o país a longo prazo, 
tendo sempre presente a necessidade de “moçambicanizar a economia”, 
como forma de empoderamento individual e social. 

Vivos lutam para manter    
ligação com os mortos

Programa “Um Distrito, Um Banco” 
impulsiona a bancarização rural

Exaltado papel do fiscal    
na protecção da vida selvagem

DERRAME DE COMBUSTÍVEL NO PORTO DE PEMBA

Avaliação preliminar afasta
hipótese de fuga nos tubos

A população acorreu à baía para recolher o combustível

UMA presumível tentati-
va de roubo de combustível 
terá provocado um derrame 
nas águas da baía de Pemba, 
província de Cabo Delgado, 
levando a população a tentar 
apanhar o líquido para uso 
particular, disseram as auto-
ridades.

O director de Infra-es-
truturas de Cabo Delgado, 
Norte Luali, disse ontem, 
num contacto telefónico com 
o “Notícias”, que o despejo 
de combustível terá acon-
tecido quando desconheci-
dos protagonizavam o roubo 
do combustível no Porto de 
Pemba, para o descarregar 
num barco.

“Aconteceu exactamente 
ontem [sábado], por volta das 
05:00 da manhã, quando se 
notou um movimento estra-
nho da população retirando 

combustível (na praia)”, de-
clarou.

Luali avançou que se che-
gou a admitir a hipótese de a 
descarga ter sido provoca-
da pela vandalização de uma 
conduta de combustível da 
petrolífera estatal moçambi-
cana Petromoc, mas essa pos-
sibilidade foi afastada.

O director provincial 
acrescentou também não ter 
sido detectado até ontem ne-
nhum caso de navio estacio-
nado que tivesse realizado o 
derrame de combustível.

“Portanto, o combustível 
aparece num espaço concen-
trado, o que afasta a hipótese 
de ter havido um derrame 
no alto mar. Se assim tivesse 
sido, o combustível ter-se-se 
ia espalhado. Isto nos leva a 
suspeitarmos que deve ter ha-
vido uma tentativa de roubo 

ou baldeamento de combus-
tível”, avançou.

Uma equipa multi-secto-
rial - envolvendo quadros do 
Ministério dos Recursos Mi-
nerais e Energia (MIREME), 
Serviços Provinciais de Infra-
-estruturas, Administração 
Marítima, SERNIC, Polícia La-
custre e Serviços Provinciais 
do Ambiente - está no terreno 
para apurar as circunstâncias 
do derrame, sendo prematuro 
adiantar com precisão os con-
tornos do caso, prosseguiu 
Norte Luali.

“Acreditamos que, ao 
longo da semana que inicia, 
teremos as conclusões. Neste 
momento, ainda não há ne-
nhuma indicação clara do que 
aconteceu”, disse, estimando 
que tenham sido derrama-
dos entre 10 e 15 mil litros de 
combustível.

A ASSOCIAÇÃO Black Bulls ter-
minou a primeira volta do Mo-
çambola-2021 sem derrotas, ao 
cabo de 13 jornadas. Na tarde 
de ontem, venceu, em casa, o 
Incomáti por 1-0, vitória que 
permitiu a equipa consolidar 
a liderança com 33 pontos, 
fruto de dez vitórias e três 
empates.

A ronda acabou mesmo 
por ser de enorme satisfação 
para os “Touros”, se se aten-
der que ganharam terreno em 

relação ao Ferroviário da Bei-
ra, seu concorrente directo 
na batalha pela liderança. Os 
beirenses não foram além 
de um empate a um golo no 
campo do Textáfrica, passan-
do a somar 27 pontos. 

Se por um lado o primo-
divisionário Black Bulls está 
em alta, por outro, o Costa do 
Sol, actual detentor do títu-
lo, marcou passo na luta pelo 
“bi”, ao empatar em casa 
com o Ferroviário de Lichin-

ga, equipa sensação da pro-
va, a uma bola. Este desfecho 
acabou precipitando a saída 
prematura do Artur Comboio 
do cargo de técnico. A União 
Desportiva do Songo, por sua 
vez, derrotou o Matchedje de 
Mocuba, por 2-1, e subiu para a 
terceira posição. 

A jornada teve ainda como 
ponto de atracção o duelo en-
tre a Liga e o Ferroviário de 
Maputo, duas equipas que já se 
sagraram campeãs. A partida foi 

pouco emocionante, tendo ter-
minado com um empate a zero.

No confronto entre as equi-
pas da província de Nampu-
la, registou-se também um 
empate, mas a uma bola, en-
tre os Ferroviários de Nacala 
e de Nampula. Por último, o 
Desportivo de Maputo perdeu 
em casa diante da ENH de Vi-
lankulo por 2-0, que quebrou 
uma série de sete jogos sem 
vencer, enquanto os “alvi-
-negros” voltaram a claudicar, 

após uma triunfo forasteiro 
diante do Ferroviário de Nam-
pula, na jornada passada.

Na próxima jornada, a pri-
meira da segunda volta, os jogos 
serão os seguintes: UD Songo 
- Ferroviário de Maputo; Des-
portivo - Matchedje; Ferroviário 
de Nacala - AD Vilankulo; Black 
Bulls - Ferroviário de Nampula; 
Textáfrica - Incomáti; Costa do 
Sol - Ferroviário da Beira; e Fer-
roviário de Lichinga - Liga Des-
portiva.

MOÇAMBOLA-2021

Black Bulls termina primeira volta invicta

U
M total de 168 con-
tentores com mate-
riais para a construção 
da linha de transmissão 
de energia entre Te-

mane, em Inhambane e Matala-
ne, em Maputo, já está no país, 
naquela que é uma das etapas 
importantes na mobilização dos 
equipamentos.

Adriano Jonas, director do 
projecto de Construção da Li-
nha Temane/Maputo, pre-
cisou que dentre os equi-
pamentos contentorizados 
estão isoladores, condutores e 
torres metálicas para a ener-
gia de alta tensão.

As obras de montagem da 
infra-estrutura da linha inclui 
três novas subestações em Vi-
lankulo, Inhambane; Chibu-
to, em Gaza; e Matalane, em 
Maputo. Está ainda prevista a 
ampliação da de Maputo, lo-
calizada em Mavoco, distrito 
Boane, onde a linha desagua.

A construção da linha de 
transmissão Temane-Mapu-
to, com 563 quilómetros de 
extensão a 400 quilo volts, foi 
adjudicada à KEC Internacio-
nal Limited, firma sediada na 
Índia. O empreiteiro ganhou 
entre 11 concorrentes da Ín-
dia, China, Espanha, Portu-
gal, Arábia Saudita e uma re-
presentação nacional de uma 
firma chinesa.   

O projecto da linha Te-
mane/Maputo está intrinse-
camente ligado ao da cons-
trução da Central Térmica de 
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NOT. - Que avanços foram 
dados no campo de combate à 
violência baseada no género e 
que desafios persistem?

LD - Começando pelos 
desafios, importa referir que 
apesar de termos uma legisla-
ção que torna o país exemplar 
a nível da região no combate 
à violência baseada no géne-
ro, ainda registamos muitos 
casos em todo o país e é um 
episódio que está muito in-
terligado a outros factores 
sócio-culturais, e é por essa 
razão que defendemos que a 
abordagem sobre esta matéria 
deve ser multi-sectorial, o que 
permite uma análise profunda 
a partir da raiz, começando 
da própria família. É preciso 
percebermos como é que so-
mos socializados, como são as 
relações entre homens e mu-
lheres, desde a infância, como 
é que olhamos para a liderança 
comunitária. Foi a partir deste 
conhecimento que o Gover-
no criou o mecanismo mul-
ti-sectorial de atendimento 
às vítimas de violência, o que 
chamamos de atendimento 

integrado. Aqui se olha para 
aspectos de atendimento, 
por um lado, mas também 
para prevenção, o que exigiu 
a reponsabilização de alguns 
sectores-chave, como o da 
saúde, segurança pública, jus-
tiça, todos coordenados pelo 
Ministério do Género, Criança 
e Acção Social.

Os desafios na resposta de 
luta contra este mal ainda são 
enormes porque, por exem-
plo, a nível nacional só temos 
25 centros do atendimento in-
tegrado e isso limita a respos-
ta às denúncias, mesmo que 
haja consciência por parte da 
população. Neste momento, 
estamos a trabalhar com par-
ceiros no sentido de expandir 
esses centros. Em relação às 
acções de prevenção, conta-
mos com o envolvimento das 
lideranças comunitárias, uma 
vez que há aspectos que pre-
cisam de ser desconstruídas, 
porque eu não posso chegar 
numa comunidade e dizer que 
não se bate uma mulher ou di-
zer que uniões forçadas cons-
tituem crime, se estas pessoas 

sem antes fazer um trabalho 
de base, primeiro com as lide-
ranças comunitárias.

Not. - Em termos concre-
tos, o que é que foi feito? 

LC - Em termos de reali-
zações, só em 2020, em res-
posta às acções previstas no 
Plano Operativo Anual (POA), 
em relação ao atendimento 
às vítimas de violência foram 
atendidos de Janeiro a De-
zembro de 2020, 22.978 casos, 
sendo 15.291 criminais, 6.657 
cíveis e 1.030 de outra natu-
reza. Dos casos globais regis-
tados pelos gabinetes e Secção 
de Atendimento às Vítimas de 
Violência, configuraram como 
vítimas 12.398 mulheres, 
2.402 homens, 7.455 crianças, 
incluindo 723 idosos.

A variação geral de ca-
sos atendidos entre os anos 
de 2020 e 2019 foi de menos 
5.123 casos, correspondentes 
a uma redução em 18.2 por 
cento, sendo -2.574 mulhe-
res, - 980 homens, -1.419 
crianças e mais 723 idosos. Em 
relação à violência doméstica, 
durante o período em análise 

Há progressos no tratamento 
de questões do género no país

JOANA MACIE

O 
PAÍS tem estado a 
registar progressos 
nas estatísticas so-
bre o ingresso e for-
mação da rapariga. 

De um universo de 8.591.088 
alunos que frequentaram do 
ensino primário do primeiro 
grau (EP1) ao secundário do 
segundo grau (ES2) em 2020, 
4.156.792 eram do sexo femi-
nino, contra 3.952.793 de um 
total de 8.195.958 alunos em 
2019.

No mesmo esforço foram 
concedidas bolsas de estudo 
para licenciatura a 621 estu-

Violência doméstica 
ainda é um desafio

foram atendidos 12.539 casos 
de violência doméstica, con-
tra 14.607 de igual período de 
2019, havendo uma redução 
em 2.068 casos, correspon-
dente a 14,1 por cento. No 
concernente às vítimas, 357 
foram crianças (126 rapazes 
e 231 raparigas), 11.686 adul-
tos (1.758 homens e 9.928 
mulheres) e 496 Idosos (161 
homens e 335 mulheres). Em 
relação a crimes contra a li-
berdade sexual, no período 
em análise foram notificados 
2.071 casos contra 1.896 ca-
sos de igual período de 2019, 
correspondendo a um au-
mento de 175 casos (9,3 por 
cento). Dos casos atendidos 
293 mulheres, nenhum caso 
de homens, 1.733 crianças e 27 
pessoas idosas. Em termos de 
tipologia destacam-se a viola-
ção com 1.129 casos, violação 
de menor de 12 anos com 547 
casos e actos sexuais com me-
nores com 154 casos, consti-
tuindo uma preocupação para 
o sector.

Not. - O Governo está sa-
tisfeito com o trabalho feito 
até este momento?

LC - Parcialmente esta-
mos, porque temos consciên-
cia de que os casos ainda são 
subestimados por várias si-
tuações. As famílias ainda não 
denunciam os casos por várias 
razões, daí que os números 
que temos não correspondem 
à realidade. É verdade que não 
queremos apenas denúncia, 
queremos também que esses 
casos tenham desfecho e ga-
rantirmos a assistência inte-
grada às vítimas. Agora, esta-
mos satisfeitos porque temos 
uma base legal extremamente 
forte, embora reconheçamos 
que ainda precisamos de ga-
rantir a sua implementação, 
expansão dos serviços às co-
munidades e reforçar par-
cerias com a comunicação 
social, que é parte integrante 
destas políticas.

dantes, 271 das quais mulhe-
res, 132 para mestrado, 49 
para mulheres e 44 de douto-
ramento, que beneficiaram a 
16 mulheres para frequenta-
rem diversos cursos no país e 
no estrangeiro.

Outro avanço que merece 
destaque é ao nível da gover-
nação do país, pois com a des-
centralização dos órgãos locais 
do Estado, iniciada no pre-
sente ciclo, pode constatar-se 
um aumento de mulheres nos 
órgãos de base, com destaque 
para secretárias de Estado da 
província, que são no total 
seis.

Infelizmente, persistem 
desafios relativamente à par-
ticipação das mulheres nos 
órgãos de base, como os con-
selhos consultivos locais, se-
gundo dados avançados pela 
directora nacional do Géne-
ro no Ministério do Género, 
Criança e Acção Social, Lídia 
Chongo, em entrevista ao nos-
so Jornal, em que se debruçou 
sobre as acções realizadas pelo 
Ministério em 2020 e sobre a 
implementação da Declaração 
e Plataforma de Acções de Bei-
jing, 25 anos depois. Seguem, 

nas próximas linhas, as notas 
mais significtivas da entrevis-
ta: 

Notícias (Not.) - Que po-
líticas o Governo segue para o 
empoderamento da mulher e 
da rapariga no país?

Lídia Chongo (LC) - A 
primeira manifestação do in-
teresse pela valorização dos 
direitos humanos foi a ratifi-
cação de vários instrumentos 
internacionais que são sobe-
jamente conhecidos de, uma 
forma geral, mas especifica-
mente sobre os direitos que 
protegem a mulher, não só os 
internacionais, mas também 
os regionais. Houve a ratifi-

cação de vários instrumentos 
que mostram esta vontade 
política de promover os direi-
tos da mulher. Também, há 25 
anos, como mais uma forma 
de mostrar esta vontade políti-
ca, Moçambique participou na 
conferência de Beijing, na Re-
pública Popular da China, que 
foi extremamente importante, 
pois liderou aquilo que são as 
prioridades em termos de ac-
ções na área de promoção da 
mulher. Foi interessante notar 
que os mais de 50 países que 
participaram naquela con-
ferência foram unânimes em 
identificar como áreas estra-
tégicas e críticas a educação, 
que foi vista como um sector 
importante para promover os 
direitos da mulher. Nessa al-
tura se verificou que, compa-
rando os níveis de formação 
e qualificação entre homens 
e mulheres, a mulher conti-
nuava numa situação despri-
vilegiada e orientou-se a cada 
Governo a olhar para aquilo 
que era a situação do seu país 
e apresentar as acções que le-
varia a cabo para incentivar 
o acesso da rapariga à escola, 
assim como a sua retenção, de 

forma a alcançar níveis altos e 
concorrer em pé de igualdade 
nos processos de desenvolvi-
mento do país. O que se pre-
tendia aqui era garantir que 
homens e mulheres, nas várias 
faixas etárias, gozem os mes-
mos direitos. A outra área que 
foi identificada como crítica 
nessa altura foi a área da Saú-
de, onde se verificou situações 
de mortalidade das raparigas e 
mulheres por causas prevení-
veis e orientou-se aos gover-
nos a elaborarem políticas e 
estratégias para a eliminação 
de todas as causas que con-
correriam para essas mortes. 
O Governo moçambicano ini-

ciou um processo de promo-
ção dos serviços de saúde da 
mulher, com acções a direc-
cionarem-se principalmente 
para a divulgação de informa-
ção sobre os direitos sexuais e 
reprodutivos. Mas também se 
verificou que havia a necessi-
dade de promover a atenção 
por doenças crónicas como os 
cancros da mamã e do colo do 
útero. 

Not. - Que mecanismos 
usa o Governo para garantir a 
implementação das medidas 
que visam esse empodera-
mento?

LC - Essa atribuição foi 
dada ao Ministério do Géne-
ro, Criança e Acção Social, que 
olha para todos os aspectos 
que impedem o desenvolvi-
mento da mulher e elabora 
políticas que orientam todas 
as instituições a integrarem 
nos seus planos aspectos de 
género e de empoderamento 
da mulher. Foi assim que foi 
elaborada e aprovada a Polí-
tica de Género e a estratégia 
para a sua implementação. 
Dentro dos seus pilares, esta 
política olha para 12 áreas 
definidas como prioritárias e 

atribui a cada uma das insti-
tuições intervenientes a res-
ponsabilidade de elaborar es-
tratégias para a integração da 
mesma. Para melhor coorde-
nação dessas acções, foi cria-
do o Conselho Nacional para 
o Avanço da Mulher, meca-
nismo que envolve também as 
organizações da sociedade ci-
vil e o sector privado, e se es-
tende até ao nível do distrito. 
Anualmente,  o Ministério do 
Género, Criança e Acção So-
cial, na qualidade de coorde-
nador, apresenta o informe ao 
Conselho de Ministros sobre o 
nível do desenvolvimento na 
área da mulher.

Not. - Que ganhos con-
cretos existem como resulta-
do do Conselho Nacional para 
o Avanço da Mulher?

LC - Primeiro temos o 
reforço da legislação com a 
aprovação do Regulamento 
da Organização e Funciona-
mento dos Centros de Aten-
dimento Integrado às Vítimas 
de Violência Doméstica e Ba-
seada no Género (CAI) - De-
creto n° 75/2020; aprovada 
a Estratégia de Género da 
Administração Pública 2020-
2024. Em relação à igualdade 
de Acesso à Justiça, o Institu-
to de Patrocínio e Assistência 
Jurídica (IPAJ), instituição vo-
cacionada à assistência jurídi-
ca, assistiu em 2020 a 161.640 
casos, dos quais 45.040 são 
mulheres, comparativamente 
a 2019, onde foram assistidos 
222.644 casos, destes 94.943 
mulheres. O decréscimo do 
número de casos atendidos 
deveu-se às restrições im-
postas pela pandemia da Co-
vid-19, que condicionou, não 
só a assistência às mulheres, 
mas à população em geral.

Not. - Outra área que tem 
merecido destaque nos deba-
tes políticos, assim como na 
sociedade civil, é a participa-
ção da mulher nos órgãos de 
tomada de decisão, que tende 
a reduzir à medida que des-
cemos para o distrito, postos 
administrativos e localidades. 
Que trabalho está a ser feito 
para inverter esta situação?

LC - Olhando de forma 
holística para aquilo que são 
os entraves para o desenvolvi-
mento da mulher, encontra-
mos questões culturais, por-
que no campo a mulher desde 
criança é educada que o seu 
papel se resume em casar, fa-
zer filhos e cuidar da família. É 
por isso que defendemos que 
não bastam os instrumen-
tos legais, precisamos sim de 
criar gerações que vão ter ou-
tra forma de pensar. É preciso 
desconstruir as mentalidades 
sobre a questão dos direitos da 

mulher e potenciarmos aque-
les aspectos culturas constru-
tivos e eliminar os nocivos. 

A participação da mu-
lher na posição de liderança 
e tomada de decisão é uma 
das áreas consideradas crí-
ticas, mas também chama-
mos atenção que não basta 
ser mulher para ocupar uma 
posição, ela tem que estar ca-
pacitada e ter a consciência 
de que se é-lhe confiada uma 
responsabilidade num sector 
e ficar claro que não é só por 
ser mulher, mas porque é uma 
funcionária competente. Ao 
colocar as mulheres nas po-
sições de chefia, não teremos 
apenas a igualdade, mas ac-
ções concretas para garantir a 
promoção dos direitos da mu-
lher, olhando para a equidade 
do género de uma forma geral. 

Not. - Estatisticamente 
como é que a situação se apre-
senta?

LC - Lembrar que o ano 
de 2020 iniciou com a en-
trada em vigor do Governo 
eleito nas últimas eleições e 
como resultado o país conta 
com 22 ministérios, dos quais 
nove por cento dos postos 
são ocupados por mulheres, 
membros do Conselho de Mi-
nistros, e ainda três mulheres 
ocupam a liderança de órgãos 
de soberania, nomeadamente 
a Assembleia da República, o 
Tribunal Administrativo e o 
Conselho Constitucional. A 

nível local iniciou novo mo-
delo de governação descen-
tralizada, com a tomada de 
posse de dez governadores 
provinciais eleitos, sendo três 
mulheres (30 por cento)  e a 
nomeação de 11 secretários de 
Estado a nível de província, 
composto por seis mulheres 
(54,5 por cento). Em relação 
aos órgãos municipais, con-
tinuamos com 53 municípios, 
onde seis são presididos por 
mulheres, correspondentes a 

11 por cento, e em relação às 
assembleias municipais, oito 
(15 por cento) são presididos 
por mulheres. As assembleias 
municipais possuem um total 
de 1.196 membros, dos quais 
450 são mulheres, corres-
pondentes a 37,6 por cento. A 
Assembleia da República, no 
que diz respeito à participa-
ção de mulheres, conta com 
uma representação de 42,4 
por cento; A nível provincial 
existe uma representativi-

dade de 35,64 por cento nas 
assembleias provinciais. No 
contexto da diplomacia, de 
um total de 42 embaixadores 
e cônsules, quatro são mu-
lheres, o que corresponde a 
9,5 por cento. Contudo, a taxa 
participação da mulher na 
política e acesso a posições de 
influência na sociedade ainda 
não atingiu os níveis deseja-
dos, apesar dos esforços que 
estão a ser feitos para a eleva-
ção do estatuto da mulher.

Lídia Chongo

Aumenta formação da rapariga nos níveis primário e secundário

 Cresce cobertura de partos institucionais

Acesse https://t.me/Novojornal
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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

Prorrogado período de regularização de campas

CEMITÉRIOS MUNICIPAIS

Vivos lutam para manter 
ligação com os mortos

WALTER MBENHANE

A 
LIGAÇÃO entre os 
vivos e os mortos 
constitui tradição 
entre as famílias 
moçambicanas e 

o cemitério é tido, por isso, 
como um lugar santo e de paz 
que deve ser preservado. No 
entanto, por razões de ordem 
religiosa, mudança de local de 
residência, desleixo e fatali-
dades, nem todas as famílias 
cumprem este preceito, dei-
xando as campas sem cuida-
dos, favorecendo a sua degra-
dação.

Para fazer respeitar as 
posturas municipais, o Con-
selho Municipal da Cidade de 
Maputo lançou um programa 
de regularização de campas e 
jazigos, tendo em vista me-
lhor sistematizar e aproveitar 
os espaços disponíveis nestes 
campos santos. 

A avalanche de pessoas 
que acorreram às administra-
ções de “Lhanguene” e “Mi-
chafutene”, veio demonstrar 
a vontade de os vivos con-

tinuarem a manter a ligação 
com os mortos.

O município, por seu tur-
no, deu um sinal claro que, 
doravante, a ocupação dos 
espaços e a realização de obras 
nas sepulturas terá que seguir 
a postura sobre Cemitérios e 
Funerais de 26 de Outubro de 
2011, pondo fim à desordem e 

livre arbítrio reinante.
Neste processo ressalta 

que a maioria não conserva o 
cadastro da campa dos seus 
parentes falecidos, outros 
ainda já nem se recordam do 
número da sepultura, gerando 
enchentes e demora no aten-
dimento, porque os funcioná-
rios têm que compulsar os ar-

quivos para identificar o local 
requerido. Nestas situações, 
percebe-se que os familiares 
há muito que não cuidam do 
local.

O “Notícias” apurou que, 
por falta de placa identifica-
tiva ou por enferrujamento, 
situações há em que deter-
minada família fez campa na 

sepultura de um estranho, 
gerando confusão e mal en-
tendidos.

Para que estas situações 
não se repitam, o municí-
pio determinou que qualquer 
obra deve ser antecedida do 
pagamento de taxas, o que 
pressupõe um acompanha-
mento por parte da adminis-

tração do cemitério. 
Há quem não regularize 

por desconhecimento, falta 
de recursos e muitos outros 
por negligência.

Devido à avalanche que se 
seguiu ao aviso sobre a regu-
larização de campas e jazigos, 
o prazo foi estendido por mais 
120 dias, contados a partir da 

quinta-feira passada.
O que se pretende é que 

todos os que tenham paren-
tes sepultados em cemitérios 
municipais contribuam para 
as obras de melhoramento dos 
locais, com destaque para a 
vedação, renovação de por-
tões, arruamentos, provisão 
de água, entre outros serviços.

Criminalidade preocupa 
moradores de Mafalala

O MUNÍCIPE FALA

A CRIMINALIDADE no bairro de Mafalala, 
no distrito municipal KaMpfumo, cidade 
de Maputo, preocupa os moradores que 
dizem ser vítimas de assaltos e roubos re-
correntes.    

Indicaram que os malfeitores assal-
tam bens na via pública e roubam em re-
sidências, no período nocturno.

Daniel Paulino, morador do bairro há 
mais de dez anos, disse que diariamente 
as pessoas são assaltadas e arrancadas te-
lemóveis, dinheiro e outros bens, princi-
palmente em ruas sem iluminação e/ou 

mal iluminadas. 
Sugeriu a intensificação da patrulha 

policial como solução para minimizar a 
onda de crimes. 

Ana Alberto, residente há cerca de 15 
anos, afirmou que tem sido alvo da acção 
de larápios, que por várias vezes arrom-
baram as portas da sua casa e furtaram 
electrodomésticos.

Arlete Armindo, que mora na zona há 
cerca de 20 anos, ressalvou que o bairro 
tem estradas pavimentadas e infra-estru-
turas que servem à população, pecando 

apenas pela criminalidade.
Enquanto outros queixam-se da cri-

minalidade, há quem esteja preocupado 
com o facto das valas de drenagem esta-
rem a ser transformadas em depósitos de 
lixo por parte de alguns moradores. 

Rosalina Manhique referiu que o lixo 
depositado nestas valas atrai mosquitos, 
vectores da malária. 

Acrescentou que na próxima época 
chuvosa o bairro corre o risco de sofrer 
alagamentos, visto que a maior parte de 
valas está obstruída.

Arlete Armindo Daniel Paulino Ana Alberto Rosalina Manhique

FALANDO ao “Notícias”, Hé-
lder Muando, director muni-
cipal de Gestão de Morgues e 
Cemitérios na cidade de Ma-
puto, referiu que no Cemitério 
de Lhanguene, por exemplo, 
cerca de 35%, equivalente a 
126 mil das 360 mil campas 
existentes, estão em situação 
de abandono.

Depois do convite que o 
município fez, as famílias estão 
a regularizar a sua situação. 

“Houve necessidade de re-
gulamentar para evitar que as 
pessoas façam sepultamentos 
como quiserem. Sem isso, não 
teríamos ruas e espaços orga-
nizados para realizar mais fu-
nerais”, disse.

Precisou que existem fa-
mílias que periodicamente vão 
visitar e cuidar de campas.

“A postura indica que é 
responsabilidade de familia-
res construirem e cuidarem de 

campas e o município apenas 
zela pela área. Se as famílias 
quiserem que a edilidade vele 
pela campa, existem termos e 
condições que devem ser ob-
servados”, especificou.

Referiu que no esforço de 
zelar e organizar os cemitérios, 
o município fez trabalho, ten-
do constatado a existência de 
milhares de campas abando-
nadas, destruídas e outras não 
cuidadas.

Mais de 126 mil jazigos 
em situação de abandono

FAMÍLIAS que acorreram às 
administrações dos cemité-
rios para a regularização da 
situação de campas e jazigos, 

sobretudo no Cemitério de 
Lhanguene, dizem haver fal-
ta de informação, por isso as 
pessoas ficam horas a fio para 

serem atendidas.
Hortência Manjate estava 

na fila para regularizar as cam-
pas dos pais. Em contacto com 

Falta de informação

ATÉ ao passado dia 20 de Ju-
lho, pelo menos sete mil pes-
soas foram às administrações 
dos cemitérios de Lhanguene 
e Michafutene para regulari-
zarem campas e jazigos dos 
seus parentes.

Hélder Muando, director 
municipal de Gestão de Mor-
gues e Cemitérios, na cidade 
de Maputo, referiu que algu-
mas pessoas regularizaram de 
imediato, umas tinham a si-
tuação normalizada e outros 
ficaram por resolver.

“Alguns tinham pago as 
taxas de reserva de espaços, 
mas as campas estavam des-
truídas. Para estas situações, 
as famílias foram orientadas a 
pagarem apenas mil meticais, 
para a construção e melhora-
mento das lápides”, disse.

Acrescentou que se a 
campa estiver em condições, 
o valor não é pago. 

“O município não está a 
cobrar dinheiro a todas as fa-
mílias, mas sim aos que têm 
espaços que não estão em 
condições.

“Nos últimos dias houve 
enchentes nos locais de co-
branças porque os munícipes 
aperceberam-se que os pra-

Sete mil famílias 
regularizaram campas

o “Notícias” disse ter chegado 
à administração do cemitério 
às 5.30 horas e até às 10.00 
horas ainda não tinha sido 
atendida.

“O processo é complicado 
e as informações são escas-
sas”, disse.

Tomás Fernando, outro 
munícipe entrevistado na fila 
do atendimento, afirmou que 
o valor cobrado actualmente é 
elevado. A título de exemplo, 
antes pagava mil meticais por 
30 anos, mas agora deve pagar 
1500 por dez.

“Para nós sempre foi tradi-
ção visitar as campas dos nos-
sos familiares, por isso vamos 
continuar a pagar as taxas. O 
grande problema é que agra-
varam o valor e reduziram o 
período correspondente, si-
tuação que inquieta muitas 
famílias”, disse.

zos estavam a vencer. A regu-
larização não é de hoje, mas é 
um acto contínuo que iniciou 
em 2011”, afirmou.

Explicou que em Abril, 
as autoridades emitiram um 
aviso para a regularização de 
campas e jazigos, tendo vol-
tado a lançar em Maio, Junho 
e Julho. Foi nesse período, re-

velou, que se registaram en-
chentes e se decidiu prolon-
gar por mais 120 dias.

“As famílias pagam 150 
meticais por ano para ter a 
propriedade do coval. Como 
o primeiro intervalo estipula-
do para a reserva de espaço é 
de dez anos, o munícipe deve 
pagar 1500 meticais”, disse. 

Esclareceu que os primei-
ros cinco anos após o sepul-
tamento são grátis. Passado 
esse período o município 
pode exumar as ossadas e 
ceder o espaço para outras 
famílias. “Para que isso não 
aconteça, as famílias devem 
pagar taxas de reserva”, dis-
se.

Jovem, neste momento, o lado maningue nice da vida é usar máscara e proteger-se 
da Covid-19. Eu uso a máscara! E tu?

Munícipes acorrem para regularizar a situação das campas dos seus entes queridos falecidos

Famílias clamam pela melhoria de serviços
Detectadas milhares de campas danificadas e abandonadas

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 
DO PAÍS OU MUNDO

Acesse https://t.me/Novojornal
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                                      MERCADO CAMBIAL
                                    BOLETIM Nº  083/21
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 30 Julho
   de 2021

                                             CÂMBIOS(MT)
PAÍSES                 MOEDAS          COMPRA          VENDA    MÉDIA

Estados Unidos(a)      Dolar           63,00           64,26     63,63

2.   OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES          MOEDAS
  Àfrica do Sul        Rand             4,32            4,41      4,37
  Botswana             Pula             5,70            5,81      5,76
  eSwatini             Lilangueni       4,32            4,41      4,37
  Mauricias            Rupia            1,49            1,52      1,50
  Zâmbia               Kwacha           3,28            3,35      3,31

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES                 MOEDAS
  Japão                Iene           574,03          585,51    579,77
  Malawi               Kwacha          78,47           80,04     79,26
  Tanzânia             Shilling        27,23           27,77     27,50
  Zimbabwe             Dólar          166,67          170,00    168,33

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda
        PAÍSES         MOEDAS
  Brasil               Real            12,34           12,59     12,47
  Canada               Dolar           50,67           51,69     51,18
  China/Offshore       Renminbi         9,74            9,94      9,84
  China                Renminbi         9,75            9,94      9,85
  Dinamarca            Coroa           10,06           10,27     10,17
  Inglaterra           Libra           87,86           89,62     88,74
  Noruega              Coroa            7,17            7,31      7,24
  Suécia               Coroa            7,36            7,50      7,43
  Suíça                Franco          69,54           70,93     70,24
  União Europeia       Euro            74,84           76,34     75,59

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  0,1538800  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.822,51000
Venda..............  1.823,28000

                              Maputo,  02.08.2021
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
     cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b)  Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
     USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
     obtidas através da Reuters.

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

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

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

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

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

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

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

3. COMPRA E VENDA DE TÍTULOS (b) NO MERCADO SECUNDÁRIO
(Valores expressos em Milhões de Meticais)

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

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

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS
Bancos p/ Bancos
Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.   

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

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

Taxa

0,00

-

Valor Taxa(a)

Valor

…

0,00

-

0,00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA VENDA DEFINITIVA

10,25% 950,00

Prazo

FPC

16,25%7.627,62

0,00 0,00

0,00

219,67

0,00

-

0,00
-

219,67

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-07-2021 A 31-07-2021)

- - -

12,45%

-

12,45%-

-
0,00

n.a. n.a. n.a. n.a.
0,00 0,00 0,00 0,00

- -
- - - -

- - - -
0,00

0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 Total / Média
92 - 182 dias

13,36%
Data da última venda 26-jul-21 28-jul-21 28-jul-21 28-jul-21
Taxa Média Ponderada 13,29% 13,36%

11,63% 12,27%
13,40% 13,40%Taxa últimas 6 colocações 13,36% 13,43%

13,33%

21-jul-21 21-jul-21 21-jul-21 21-jul-21
13,33% 13,43% 13,40% 13,39%Taxa Média Ponderada

Data última colocação

Valor colocado Tipo A 1.189,00 881,00 3.230,00 5.300,00
Overnight 600,00 13,25%

n.a

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

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

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

200,00

Vendas por prazo 1 - 91 dias

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0,00

-

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

Total / Média

-

0,00 0,00 0,00

13,25%

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 127.943,68

-

Overnight

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

Taxa Média Ponderada

-

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

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

-

5.824,32

13,25%

Taxa

Bilhetes do Tesouro (BT's) - são valores mobiliários escriturais representativos de empréstimos de curto prazo da República 
de Moçambique, denominados em moeda nacional  e destinam-se ao financiamento do défice de tesouraria corrente do 
Estado e às intervenções do Banco de Moçambique no âmbito da política monetária. Os BT's são vendidos em sistema de 
leilão aos operadores do mercado monetário.

Valor Títulos Comprados

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

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

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

2.953,34

Operações com acordo de revenda - compra de títulos com o acordo de revenda assumido pelo comprador, 
conjugadamente com o acordo de recompra assumido pelo vendedor, para liquidação em data pré-estabelecida.

Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro - operação através da qual o Banco de Moçambique vende títulos (BT's) aos 
operadores do mercado por via de leilão e absorvendo excessos de liquidez.

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

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

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

Valor colocado Tipo B 0,00 304,00 239,00 543,00

31 - 63 dias
11.090,44

26-jul-21

Data da última compra

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

1 - 30 dias
192,99

+ de 63 dias

Operações com acordo de recompra – venda de títulos com o acordo de recompra assumido pelo vendedor, 
conjugadamente com acordo de revenda assumido pelo comprador, para liquidação em data pré-estabelecida.

Descrição

14.236,78
Total / Média

1.276,34

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

Total / Média

26-jul-21 26-jul-21

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

133.768,0083.147,0041.081,00
13,36%
9.540,00

Valor Títulos Vendidos 1.531,61255,27
63 dias28 dias07 dias

21,00%
1.989,66

Total / Média

-
0,00

13,37%

+ de 7 dias

-
0,00

2 - 7 diasOvernight

21,00%
1.989,66

0,00
+ de 7 dias

0,00
2 - 7 dias

0,00
Overnight

11-out-16
13,97%

11-out-16
17,00%

11-out-16
14,89%

11-out-16
13,30%

46.983,49

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

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

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

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

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

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

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

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

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

3. COMPRA E VENDA DE TÍTULOS (b) NO MERCADO SECUNDÁRIO
(Valores expressos em Milhões de Meticais)

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

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

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS
Bancos p/ Bancos
Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.   

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

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

Taxa

0,00

-

Valor Taxa(a)

Valor

…

0,00

-

0,00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA VENDA DEFINITIVA

10,25% 950,00

Prazo

FPC

16,25%7.627,62

0,00 0,00

0,00

219,67

0,00

-

0,00
-

219,67

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-07-2021 A 31-07-2021)

- - -

12,45%

-

12,45%-

-
0,00

n.a. n.a. n.a. n.a.
0,00 0,00 0,00 0,00

- -
- - - -

- - - -
0,00

0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 Total / Média
92 - 182 dias

13,36%
Data da última venda 26-jul-21 28-jul-21 28-jul-21 28-jul-21
Taxa Média Ponderada 13,29% 13,36%

11,63% 12,27%
13,40% 13,40%Taxa últimas 6 colocações 13,36% 13,43%

13,33%

21-jul-21 21-jul-21 21-jul-21 21-jul-21
13,33% 13,43% 13,40% 13,39%Taxa Média Ponderada

Data última colocação

Valor colocado Tipo A 1.189,00 881,00 3.230,00 5.300,00
Overnight 600,00 13,25%

n.a

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

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

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

200,00

Vendas por prazo 1 - 91 dias

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0,00

-

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

Total / Média

-

0,00 0,00 0,00

13,25%

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 127.943,68

-

Overnight

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

Taxa Média Ponderada

-

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

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

-

5.824,32

13,25%

Taxa

Bilhetes do Tesouro (BT's) - são valores mobiliários escriturais representativos de empréstimos de curto prazo da República 
de Moçambique, denominados em moeda nacional  e destinam-se ao financiamento do défice de tesouraria corrente do 
Estado e às intervenções do Banco de Moçambique no âmbito da política monetária. Os BT's são vendidos em sistema de 
leilão aos operadores do mercado monetário.

Valor Títulos Comprados

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

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

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

2.953,34

Operações com acordo de revenda - compra de títulos com o acordo de revenda assumido pelo comprador, 
conjugadamente com o acordo de recompra assumido pelo vendedor, para liquidação em data pré-estabelecida.

Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro - operação através da qual o Banco de Moçambique vende títulos (BT's) aos 
operadores do mercado por via de leilão e absorvendo excessos de liquidez.

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

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

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

Valor colocado Tipo B 0,00 304,00 239,00 543,00

31 - 63 dias
11.090,44

26-jul-21

Data da última compra

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

1 - 30 dias
192,99

+ de 63 dias

Operações com acordo de recompra – venda de títulos com o acordo de recompra assumido pelo vendedor, 
conjugadamente com acordo de revenda assumido pelo comprador, para liquidação em data pré-estabelecida.

Descrição

14.236,78
Total / Média

1.276,34

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

Total / Média

26-jul-21 26-jul-21

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

133.768,0083.147,0041.081,00
13,36%
9.540,00

Valor Títulos Vendidos 1.531,61255,27
63 dias28 dias07 dias

21,00%
1.989,66

Total / Média

-
0,00

13,37%

+ de 7 dias

-
0,00

2 - 7 diasOvernight

21,00%
1.989,66

0,00
+ de 7 dias

0,00
2 - 7 dias

0,00
Overnight

11-out-16
13,97%

11-out-16
17,00%

11-out-16
14,89%

11-out-16
13,30%

46.983,49

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

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

                                              BANCO DE MOÇAMBIQUE
                     TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES
                                              MOEDAS : [USD/MZN ]
                                                DATA :30/07/2021

       09:30        12:30        15:30

                       BANCOS   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO

  COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA

 ABC  63,00  64,26   63,00   64,26  63,00  64,26 

 ABSA  63,03  64,29   63,03   64,29  63,03  64,29 

 BCI  63,00  64,26   63,00   64,26  63,00  64,26 

 BIM  63,00  64,26   63,00   64,26  63,00  64,26 

 BNI  63,00  64,26   63,00   64,26  63,00  64,26 

 ECOBANK  63,00  64,26   63,00   64,26  63,00  64,26 

 FIRST CAPITAL BANK S.A.  62,95  64,21   62,95   64,21  62,95  64,21 

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

 MZB  62,95  64,21   62,95   64,21  62,95  64,21 

 SGM  63,04  64,30   63,03   64,29  63,03  64,29 

 UBA  63,00  64,26   63,00   64,26  63,00  64,26 

 ÚNICO  63,00  64,26   63,00   64,26  63,00  64,26 

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA PONDERADA  63,00  64,26  63,00  64,26  63,00  64,26 

 TAXA DE CÂMBIO MÉDIA DE REFERÊNCIA       63,63       63,63       63,63

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA  30.07.2021

      COMPRA        VENDA        MÉDIA

TAXA DE CÂMBIO            63,00            64,26            63,63 

A 
INICIATIVA do Pre-
sidente Filipe Jacinto 
Nyusi “Um Distrito, 
Um Banco” está a au-
mentar significativa-

mente a inclusão financeira da 
população rural. Com a ins-
talação de 51 novas agências 
bancárias ao longo dos últi-
mos 5 anos, o programa elevou 
de 55 por cento para 82,5 por 
cento a cobertura bancária nos 
154 distritos de Moçambique e 
cresceu o número de peque-
nos e médios agricultores com 
conta num banco comercial 
para 639.132.

A inauguração, esta se-
mana, da agência bancária no 
Zumbo elevará para 130, o nú-
mero de distritos com bancos, 
cumprindo mais uma etapa 
do compromisso do Presiden-
te Filipe Nyusi em alcançar o 
acesso universal aos serviços 
financeiros em Moçambique. 

Só na província de Tete, 
a cobertura bancária distrital 
passou de 53 por cento para 73 
por cento, entre 2015 e 2020.

O mais recente relatório 
de inclusão financeira produ-
zido pelo Banco de Moçam-
bique revela que: “Em 2020, 
de um total de 154 distritos, o 
país passou a contar com 127 
distritos cobertos por agências 
bancárias e 31 distritos com 
cobertura de micro-bancos e 
cooperativas de crédito, re-
presentando um nível de co-
bertura de 82,5 por cento e 20 
por cento do total de distritos, 
respectivamente”. 

Programa “Um Distrito, 
Um Banco” impulsiona 
a bancarização rural

“No âmbito do projecto 
‘Um Distrito, Um Banco’, que 
visa criar igualdade de opor-
tunidades em termos de pro-
ximidade e disponibilidade de 
serviços financeiros a todos os 
moçambicanos sem distinção, 
em 2019 foram instaladas 22 
agências, perfazendo um total 
de 35 agências desde 2016, ano 
de lançamento do projecto”, 
assinala ainda o relatório de in-
clusão financeira.

Até meados de 2021 o nú-
mero de distritos com novas 

agências bancárias ascendeu a 
44 com um volume financeiro 
em torno dos dois biliões de 
meticais, dos quais 1,2 bilião foi 
depósito e 758 milhões são cré-
ditos concedidos, pelo menos 
1,2 milhão de transacção ban-
cária foi realizada por 128.740 
novos clientes rurais.

Uma das províncias onde a 
cobertura aumentou foi Niassa, 
em 2015 apenas existiam agên-
cias bancárias nos distritos de 
Cuamba, Lago, Mandimba, 
Marrupa e Mecanhelas e mercê 

a “Um Distrito, Um Banco” a 
inclusão financeira chegou aos 
distritos de Chimbonila, Man-
june, Maúa, Mavago, Mecula e 
Nipepe. 

A bancarização distri-
tal universal que só existia na 
província de Maputo passou 
para  Inhambane e está per-
to de acontecer em Nampula, 
que passou a ter a cobertura 
em 96 por cento dos distritos, e 
em Sofala, a cobertura cresceu 
para 92 por cento dos distritos.

As novas agências bancá-

rias rurais, com dimensões e 
serviços similares as que exis-
tem nos centros urbanos, tor-
nam possível que os pequenos 
agricultores comerciais emer-
gentes tenham um local seguro 
para depositar os lucros e co-
mecem a fazer poupanças com 
a renda que está a ser gerada 
pela produção agrária. O In-
quérito Agrário Integrado apu-
rou que até 2020 aumentaram 
para 15 por cento os pequenos 
e médios agricultores que pos-
suem conta bancária. 

BERNARDO CARLOS

O MUNICÍPIO da Vila de Ulón-
guè, no distrito de Angónia, 
em Tete, arrecadou no primei-
ro semestre deste ano receitas 
no valor de 11.046.153,79 mi-
lhões de meticais.

O facto foi anunciado há 
dias, pelo edil daquela vila 
municipal, Evaristo Fidélis, 
durante as celebrações dos 76 
anos de elevação de Ulónguè 
à vila.

Na ocasião, o edil explicou 
que o montante resulta de co-
branças em diferentes áreas de 
actividade económica como 
mercados, impostos de cons-
trução civil, entre outras de 
relevo económico daquela re-
gião.

 Afirmou ainda que o di-
nheiro conseguido está a ser 

Município de Ulónguè arrecada 
11 milhões no primeiro semestre

aplicado na construção de di-
versas infra-estruturas econó-
micas e sociais como salas de 
aula, postos de saúde, fontes de 
abastecimento de água potável 
para os munícipes que vivem 
na periferia, bem como no me-

lhoramento e abertura da rede 
de estradas.

A receita conseguida per-
mitiu ao Conselho Municipal 
da Vila de Ulónguè alargar a 
cobertura no fornecimento de 
água potável que passou de 54 

A PROVÍNCIA de Inhambane 
prevê comercializar, na presen-
te campanha, cerca de 27 mil 
toneladas de castanha de caju.

A informação foi avançada 
quarta-feira última, no distrito 
de Vilankulo por Sifa António, 
delegado provincial do Institu-
to de Amêndoas, no âmbito da 
monitoria do tratamento quí-
mico de cajueiros que está em 
curso.

Na ocasião, o delegado disse 
que a província possui cerca de 
5.7 milhões de plantas produti-
vas, destas 800 mil serão trata-

das contra pragas e doenças na 
presente campanha.

Inhambane tenta reerguer-
-se e recuperar o título de um 
dos maiores produtores de cas-
tanha de caju do país.

Neste contexto, o delegado 
provincial afirmou que “é im-
portante realizar o maneio in-
tegrado dos cajueiros, desde as 
podas, limpezas e o tratamento 
químico para melhorar a pro-
dutividade”.

Refira-se que, Inhambane 
produziu na campanha passada 
2019/2020 cerca de 17 mil tone-

ladas de castanha de caju que 
resultou na melhoria da ren-
da de cerca de 213 mil famílias 
produtoras com mais destaque 
para os distritos de Mabote, 
Panda, Funhalouro e Homoíne, 
bem como na captação de divi-
sas para o país com a exportação 
da castanha.

As políticas e estratégias 
que o Governo tem vindo a 
implementar aumentaram, 
nos últimos anos, os níveis de 
produção e comercialização da 
castanha. Com efeito, na cam-
panha 2019/2020, terminada, 

o país comercializou cerca de 
143.000 toneladas, com um 
impacto directo na económico 
nacional.

Para a campanha 
2020/2021, segundo o vice-
-Ministro da Agricultura e De-
senvolvimento Rural, Olegário 
dos Anjos Banze, projecta-se, 
para o corrente ano em todo o 
país, a comercialização de cer-
ca de 150.000 toneladas, o que 
poderá representar um cresci-
mento de cerca de 5% em rela-
ção à última campanha, sendo 
que, a indústria espera proces-

sar 78.000 toneladas, contra as 
45.000 adquiridas na campa-
nha passada.

Na óptica do Governo, Mo-
çambique tem condições para 
voltar a ser referência mundial 
na produção e processamento 
da castanha de caju e, por isso, 
decorre em todos anos no país 
a substituição de cajueiros ve-
lhos e improdutivos, além da 
aplicação da técnica do maneio 
integrado uma acção que con-
corre para produção e produti-
vidade desta cultura de rendi-
mento.

Inhambane prevê comercializar
27 mil toneladas de castanha de caju

para 55,66 por cento benefi-
ciando cerca de 4140 famílias. 
Para o efeito, foram construí-
das 15 fontes e um pequeno 
sistema de abastecimento de 
água no bairro Josina Machel, 
zona mais populosa do muni-
cípio.

Para a zona da periferia, 
durante o semestre passado, a 
edilidade conseguiu fornecer 
o precioso líquido para popu-
lação dos povoados de Chifide, 
Nambulu, Mpherequeza, no 
bairro de Nantcholi, e de Man-
die, no bairro de Nseula-Velha.

“Temos a realçar a contri-
buição dos munícipes no cres-
cimento económico e social da 
nossa vila que caminha a pas-
sos largos em direcção a futura 
cidade, através da implantação 
de empreendimentos econó-
micos e infra-estruturas sociais 

de alto padrão ’’, anotou Eva-
risto Fidélis.

O Município da Vila deU-
lónguè regista nas últimas duas 
décadas, uma evolução consi-
derável de infra-estruturas de 
turismo e restauração, um im-
plemento que contribui cada 
vez mais para a atracção de in-
vestimentos em diversas áreas. 

“A vila de Ulónguè é uma 
das regiões de Moçambique 
com condições climáticas fa-
voráveis para o fomento de 
agro-pecuária, características 
inquestionáveis que a levam a 
ser considerada  celeiro da pro-
víncia e do país”, referiu o edil.

A maioria dos habitantes da 
vila municipal cultiva milho, 
feijão, tomate, batata-reno e 
doce, bem como as culturas de 
rendimento como soja e taba-
co.

Acesse https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE
DIRECÇÃO REGIONAL SUL
ARMAZÉM DE LEILÕES-B6

ANÚNCIO
Torna-se público que no dia 05 de Agosto de 2021, por Despacho do Director Regional Sul da Autoridade Tributária 
de Moçambique, vai se proceder à venda de mercadoria abaixo indicada em hasta pública no Armazém de Leilões-B6. 
Os arrematantes depositarão imediatamente 10% acrescidos ao valor da arrematação de cada lote de mercadorias 
postas em praça, nos termos do artigo 275 do Contencioso Aduaneiro.    
Se o arrematante a quem for adjudicado um determinado lote não puder pagar os 10% referidos no parágrafo 
anterior, a adjudicação será diferida aos proponentes seguintes na ordem decrescente até ao valor mínimo proposto 
pelas Alfândegas. Os arrematantes deverão se fazer presentes no local do leilão 30 minutos antes da hora marcada 
para o início da arrematação, munidos do seu NUIT. Os consignatários das mercadorias ou seus representantes 
legais, querendo, podem retirar as suas mercadorias anunciadas para venda, mesmo depois do início do leilão, desde 
que os respectivos lotes ainda não tenham sido colocados em praça, segundo o artigo 258 do Contencioso Aduaneiro.
De salientar que a referida mercadoria poderá ser vista no recinto do Porto de Maputo, devendo-se observar as 
medidas de prevenção contra a Covid-19, impostas pelo Decreto Presidencial nº 50/2021 de 16 de Julho. 

TIMAR-AUTO, 2ª PRAÇA 05/08/2021 – 01.00 HORAS  (Arrematação no Armazém de Leilões - B6)

LOTE CONSIGNATÁRIO MARCA/MODELO Nº DO CHASSIS SITUAÇÃO VALOR DE 
ARREMATAÇÃO

01 ASG FRASERS 
MOZAMBIQUE

NISSAN PATHFINDER 
(ANO 2005) VSKJVWR51U0000415 DEMORADA 438.519,87 Mt

02 BOLLORÉ 
MAPUTO

TOYOTA ALPHARD (ANO 
2002) ANH100002613 DEMORADA 193.308,88 Mt

03 MANICA MAPUTO TOYOTA PASSO     (ANO 
2009) KGC100-282723 DEMORADA 66.385,23 Mt

04 QASIM MOTORS 
LDA

TOYOTA BELTA     (ANO 
2007) SCP921038945 DEMORADA 76.867,11 Mt

05 DAVID NADAUD AUDI 80 (ANO 1988) VF38D5FVABL026633 DEMORADA 137.646,75 Mt

06 DELCIO ESTEVAO 
LOURINO 
MANHIQUE

TOYOTA VITZ         (ANO 
2001) NCP10-0103438 DEMORADA 66.385,23 Mt

07 BOLLORÉ 
MAPUTO

HINO LIESSE           (ANO 
2005) RX6JFA40245 DEMORADA 263.239,09 Mt

TIMAR, 2ª PRAÇA 05/08/2021 – 10.00 HORAS 

LOTE CONSIGNATÁRIO DESIGNAÇÃO DA 
MERCADORIA QUANTIDADE SITUAÇÃO VALOR DE 

ARREMATAÇÃO

01 TURCOS E 
ALGODÕES,, LDA

ESTANTES PARA 
MOSTRUÁRIO

TCNU789333887
18 UNID. Demorada 28.003,02 Mt

Maputo, aos 30 de Julho de 2021

O Director Regional Sul

(Ilegível)

HORÁCIO JOÃO

D
OIS mil e setecentos 
candeeiros foram co-
locados, na cidade da 
Beira, para reposição 
da iluminação públi-

ca no âmbito de reconstrução 
pós-ciclones Idai, Chalane e 
Eloise que sacudiram aquela 
urbe.

Segundo o delegado da 
EDM, no Serviço ao Clien-
te  Amílcar Liasse, foram in-
vestidos cerca de 48 milhões 
de meticais na aquisição dos 
candeeiros.

Mesmo assim, mensal-
mente, são adquiridos pela 
instituição cerca de 100 no-
vos candeeiros para a rede de 
iluminação pública daquela 
cidade, faltando ainda oito 
mil estimados em 144 mi-
lhões de meticais.

Liasse, que reagia a uma 
publicação nossa na rubrica 
semanal “Voz do Muníci-
pe” sobre a necessidade de 
melhorar a iluminação pú-
blica, acrescentou que a ac-
tividade arrancou depois do 
“Idai”, em Março de 2019, 
mas viria a ser interrompida 
com a ocorrência do ciclo-
ne tropical Chalane, em De-
zembro de 2020, seguido de 
“Eloise”, nos finais do mês de 
Março deste ano.

O delegado garantiu que 
acções ainda estão em curso 
com vista a garantir a ilumi-
nação pública na cidade da 
Beira, avançando assim que 
grande parte da zona cimento 

RECONSTRUÇÃO PÓS-CICLONES

EDM repõe
candeeiros públicos

já está com iluminação re-
posta nas ruas.

Trata-se, segundo ele, das 
estradas localizadas nas zonas 
do Aeroporto, praças da In-

dependência e dos Professo-
res, Hospital Central da Beira, 
Maquinino, Ponta-Gêa, Es-
turro, Pioneiros, Munhava, 
entre outras artérias.

Por outro lado, acrescen-
tou que estão em curso ac-
ções visando salvaguardar a 
iluminação ao longo da Rua 
da Chota, concretamente nos 

traçados que dão acesso aos 
periféricos bairros de Ma-
curungo e Munhava.

Igualmente descreveu 
que trabalho semelhante 
acontece nas estradas princi-
pais das zonas de Chingussura 
e Chamba, sendo que tais ac-
tividades decorrem tendo em 
conta os recursos financeiros 
disponíveis na Área Opera-
cional da EDM, na Beira.

Tudo isto, conforme apu-
ramos, acontece numa altura 
em que a Rodoviária de Mo-
çambique (REVIMO), enti-
dade concessionária da EN6, 
que liga a cidade da Beira à 
vila fronteiriça de Machipan-
da, também está a realizar 
trabalhos similares.

Como resultado disso, 
o representante da EDM na 
Beira indicou que a referi-
da rodovia já está iluminada 
num raio de mais de 30 qui-
lómetros entre as cidades da 
Beira e Dondo.

A VANDALIZAÇÃO de infra-estru-
turas eléctricas continua a ser uma 
prática preocupante nesta região do 
país tendo já resultado em avultados 
prejuízos financeiros.

Exemplo disso, quatro Posto de 
Transformação (PT) foram alvos, ain-

da este ano, de vandalização naque-
la urbe, concretamente na zona da 
Manga, estando detidos dois indicia-
dos na prática daquele tipo de crime.

Amílcar Liasse apontou que os 
meliantes roubaram nos PT, mate-
riais como cobre e barrametro conti-

dos nos cabos subterrâneos.
Outra preocupação daquele sector 

tutelado pelo Ministério de Energia e 
Recursos Minerais está relacionada 
com o furto de energia eléctrica, prá-
tica que tem implicações na expan-
são do sistema nas novas zonas.

Vandalizados quatro PT

O SECTOR da Educação 
e Desenvolvimento Hu-
mano introduziu o sistema 
de ensino à distância para 
conter a contaminação pelo 
novo coronavírus, na cidade 
da Beira.

O director daqueles ser-
viços, Nacer de Sousa, ex-
plicou ao nosso Jornal que 
a medida surge no cum-
primento do último decre-
to presidencial do estado 
de calamidade pública que 
determina a suspensão das 
aulas presenciais durante 30 
dias.

A iniciativa consistirá 
na produção, distribuição e 
correcção de fichas em todo 
o subsistema de ensino que 
compreende um universo 
de 70 estabelecimentos pri-
mários, secundários, técni-
cos e de formação de pro-

fessores.
Trata-se, segundo a nos-

sa fonte, de um trabalho que 
abrange todo o efectivo es-
colar e técnico-profissional 
formado por mais de 152 mil 
alunos assistidos por cerca 
de 3700 professores.

Segundo o director, na 
primeira semana, o trabalho 
decorreu sem sobressaltos, 
havendo aderência de pro-
fessores, pais e/ou encarre-
gados de educação incluin-
do alguns alunos adultos na 
produção e levantamento 
dos materiais nas escolas.

“Mesmo com a inter-
rupção das aulas presenciais 
estamos a trabalhar na pro-
dução dos materiais didác-
ticos para serem resolvidos 
em casa pelos alunos”, afir-
mou.

Nacer de Sousa acres-

centou que depois da reto-
mada das aulas presenciais 
as matérias que estão a ser 
leccionadas serão consoli-
dadas.

Em relação a sete casos 
positivos de Covid-19 de-
tectados entre os profes-
sores na Beira, são dados 
como completamente recu-
perados.

Sobre a vacinação, de 
Sousa revelou que o proces-
so, que iniciou na segunda-
-feira e devia terminar no 
sábado, foi prorrogado para 
hoje com vista a contem-
plar todos os funcionários 
do ensino público incluindo 
reformados.

Depois disso, segundo 
o cronograma das activi-
dades em alusão, será a vez 
dos trabalhadores de ensino 
privado. 

Educação recorre
ao ensino à distância 

Acesse https://t.me/Novojornal
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MELHORIA DE ESTRADAS EM CABO DELGADO

Governo investe
200 milhões de dólares

O 
EXECUTIVO mo-
çambicano vai investir 
200 milhões de dólares 
(12,7 mil milhões de 
meticais, ao cambio do 

dia) para a melhoria de vias de 

acesso na província de Cabo Del-
gado, anunciou semana passada 
o ministro das Obras Públicas, 
Habitação e Recursos Hídricos.

“Nós, aqui na província de 
Cabo Delgado, estamos a investir 

aproximadamente 200 milhões 
de dólares [para as vias de aces-
so]. É um investimento signifi-
cativo”, disse a jornalistas João 
Machatine, no âmbito de uma 
vista à esta província do norte do 

país.
As intervenções sobre as 

estradas em Cabo Delgado ar-
rancam em Agosto corrente, 
segundo ministro, que reitera 
a importância de que as obras 

sejam feitas com qualidade, tra-
tando-se de “um grande inves-
timento”.

“Queremos que os consulto-
res, fiscais, empreiteiros, sejam 
escolhidos de uma forma muito 
criteriosa”, reiterou João Macha-
tine, falando na sexta-feira.

Ainda em Cabo Delgado, o 
ministro participou, no distrito 
de Montepuez, norte da provín-
cia, numa fiscalização de con-
trolo de carga na báscula móvel 
do troço Montepuez-Nairoto-
-Mueda.

João Machatine mostrou-se 
preocupado com o alto nível de 
desrespeito das normas por parte 
dos transportadores, que pouco 
observam da capacidade da car-
ga recomendada nas estradas, o 
que muito contribui para a de-
gradação e pouca durabilidade 
das rodovias nacionais.

“O que aqui assistimos é uma 
violação grosseiras das normas e 
um desrespeito total dos esfor-
ços do Governo (na melhorais 
das estradas). Em menos de 24 
horas foram apreendidos 10 ca-
miões com excesso de carga. Em 
média, com mais de 20 toneladas 
acima do permitido”, lamentou.

Assim, o ministro defende 
que a Polícia deve tomar medidas 
duras contra automobilistas que 
violam as normas.

O ministro Machatine (de boné à esquerda) falando junto da báscula móvel do troço Montepuez-Nairoto-Mueda
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O COMITÉ Internacional da Cruz Vermelha (CICV) 
em Moçambique acaba de expandir a sua presen-
ça, desde o início deste mês, de modo a melhorar 
a resposta face ao aumento das necessidades hu-
manitárias na província de Cabo Delgado. 

Catherine Gendre, que já tinha trabalhado na 
década de 1990 em Moçambique como delegada 
de protecção, irá agora liderar a recém-reconfi-
gurada delegação do CICV em Maputo.

“O CICV está presente em Moçambique há 
mais de 40 anos e continuaremos ao lado do país 
nestes tempos difíceis, concentrando o nosso 
apoio em Cabo Delgado”, disse Catherine Gen-
dre.

Em 2021, o CICV aumentou a sua resposta hu-
manitária às pessoas afectadas pelo terrorismo 
nesta província do norte do país, com a melhoria 
do acesso à saúde e água, através da reabilitação 
e construção de centros de saúde e sistemas me-
lhorados de distribuição de água .

Aponta que continuará a dar enfoque na as-
sistência às populações deslocadas vulneráveis e 
às comunidades de acolhimento, tanto no conti-
nente (Montepuez, Pemba) como no Arquipélago 
das Quirimbas. 

O CICV planeia reabilitar e construir outras 
unidades de saúde, um dos quais na ilha do Ibo, 
que será o único a atender o arquipélago.

“As capacidades da equipa médica e dos ser-
viços de saúde provinciais serão reforçadas. O 
CICV também planeia construir ou reparar bom-
bas manuais de água nas ilhas de Matemo e Qui-
rambo, bem como perfurar vários poços adicio-
nais para melhorar o acesso ao recurso para os 
deslocados e comunidades anfitriãs”, indica a 
nota do CICV.

Em parceria com o município de Montepuez, 
a organização humanitária pensa em apoiar a rea-
bilitação e expansão do sistema de distribuição de 
água para ajudar a atender às crescentes necessi-

dades da cidade. 
“O CICV continuará com as suas provisões de 

emergência e apoio aos meios de subsistência, 
através das suas distribuições regulares de bens 
essenciais e não alimentares e do seu programa 
de apoio direccionado a famílias vulneráveis. 
Além disso, a delegação recentemente amplia-
da continuará as suas actividades voltadas para 
a protecção da população civil, incluindo visitas 
a detidos, restabelecimento de laços familiares e 
promoção do respeito pelo Direito Internacional 
Humanitário pelas partes em conflito”, acres-
centa.

A província de Cabo Delgado enfrenta uma 
grave crise humanitária desde a escalada do con-
flito armado em 2020 e os ataques violentos na 
cidade de Palma no início deste ano. No geral, 
estima-se que mais de 800 mil pessoas foram 
deslocadas desde o início dos combates em Cabo 
Delgado no final de 2017. 

CICV reforçada para atender 
às necessidades adicionais

O MINISTÉRIO da Justiça 
Assuntos Constitucionais e 
Religiosos (MJACR) mani-
festa-se preocupada com a 
falta de dados fiáveis sobre 
a situação real dos casos de 
violência contra crianças 
no país. 

A inquietação foi ex-
pressa semana passada, 
na cidade de Maputo, pelo 
inspector-geral do MJACR, 
Rogério Ferreira, no semi-
nário sobre a Validação do 
Relatório da Análise dos 
Sistemas de Gestão de Da-
dos Administrativos Sobre 
a Violência Contra a Criança 
no país.

“Em Moçambique, a 
informação sobre a mag-
nitude da violência contra 

as crianças é limitada, uma 
vez que ainda não foram 
realizados inquéritos na-
cionais que abordem espe-
cificamente esta matéria. 
Este facto cria uma limita-
ção na recolha de dados es-
tatísticos da situação real”, 
disse.

Segundo Ferreira, o In-
quérito Demográfico e de 
Saúde realizado em 2011 
constatou que uma em cada 
três mulheres, 32%, sofre-
ram violência física ou se-
xual em algum momento da 
sua vida.

O facto de Moçambi-
que não realizar inquéritos 
referentes à situação real 
sobre a violência contra a 
criança e a existência da li-

mitação de dados, segundo 
Ferreira, cria barreiras para 
a prevenção, identificação 
e provisão de uma resposta 
atempada aos casos de vio-
lência contra menores no 
país.

Fazendo uma compa-
ração em relação aos dados 
fornecidos pelo Ministério 
do Interior (MINT), a di-
rectora nacional da Admi-
nistração da Justiça, Aissa 
Aiuba, sublinhou que nos 
últimos anos se registou um 
aumento de casos notifica-
dos.

Para melhor ilustrar, 
referiu que em 2014 foram 
reportados quase 9000 ca-
sos, sendo 4.819 raparigas, 
3.053 rapazes, com idade 

entre zero e oito anos, con-
tra 5800 vítimas da violên-
cia, em 2016.

O MJACR, em parceria 
com Fundo das Nações Uni-
das Para a Infância (UNI-
CEF), realizou um estudo 
para avaliar os actuais sis-
temas de gestão de dados 
sobre a violência nos vários 
diversos pontos de entrada, 
tais como na saúde, assis-
tência social, polícia e co-
munidades.

Segundo a representan-
te do UNICEF, Edith Bine-
ma, o estudo irá identificar 
as principais lacunas, pro-
por recomendações con-
cretas que possam ser im-
plementadas a curto, médio 
e longo prazos, de modo 

a garantir o fluxo eficien-
te de dados e desencadear 
uma resposta atempada às 
crianças afectadas.

Acrescentou que a ex-
pectativa é que depois da 
validação do relatório os 
parceiros se reúnam para 
apresentar um plano de ac-
ção e implementar as reco-
mendações.

“O UNICEF reconhece a 
importância dos dados ad-
ministrativos como parte da 
programação baseada em 
evidências para responder 
à violência contra as crian-
ças, por isso nos compro-
metemos a trabalhar juntos 
para a redução da violência 
contra as crianças”, afir-
mou. - (AIM)

Preocupante escassez de dados 
sobre violência contra a criança

Nas cerimónias fúnebres, mantenha 2 metros de distância das outras pessoas e use sempre a máscara. Evite 
passar a noite e refeições onde decorrem velórios ou cerimónias fúnebres. Cuide-se porque o vírus está em 

qualquer lugar.

O SERVIÇO Nacional de Mi-
gração (SENAMI) registou, 
no primeiro semestre deste 
ano, uma redução do movi-
mento migratório nas fron-
teiras, com a travessia de 
795.503 viajantes, de diver-
sas nacionalidades, contra 
pouco mais de dois milhões 
em igual período de 2020. 

Falando à imprensa na 
semana passada, Celesti-
no Matsinhe, porta-voz da 
instituição, dos viajantes, 

365.172 entraram no país 
e 430.330 saíram, sendo 
que 362.770 são nacionais e 
432.732 estrangeiros. 

Acrescentou que os pos-
tos de fronteira situados em 
aeroportos foram os únicos 
que registaram aumento 
do fluxo migratório, com a 
passagem de 105.434 via-
jantes, contra 94.351. 

No período em análise, 
o SENAMI recusou a en-
trada de 950 estrangeiros, 

de diversas nacionalidades, 
contra 934 do igual período 
do ano passado. 

“Destes, 197 foram im-
pedidos de entrar em Mo-
çambique por falta de vistos 
correspondentes ao motivo 
da viajem”, sublinhou. 

Matsinhe explicou que 
os vistos de trabalho e ne-
gócio devem ser solicitados 
nas embaixadas e consu-
lados da República de Mo-
çambique no estrangeiro. 

Movimento migratório
diminui no primeiro semestre

DISTRITO DE NACARÔA

Papas enriquecidas usadas  
para reduzir desnutrição
A DESNUTRIÇÃO crónica em 
crianças de cinco anos, nas co-
munidades do distrito de Na-
carôa, província de Nampula, 
está a reduzir, mercê da distri-
buição de papas enriquecidas, 
feitas por mulheres membros 
dos comités de saúde.  

O envolvimento destes co-
mités na demonstração de prá-
ticas alimentares saudáveis tem 
contribuído para a massificação 
das mensagens e melhoria da 
nutrição nas comunidades. 

O executivo local destaca o 
facto de estas demonstrações 
decorrem simultaneamente 
com acções do saneamento do 
meio, considerado de grande 
importância para a saúde indi-
vidual e colectiva. 

Josefa Amaral, técnica de 
saúde no distrito, disse, sem 
revelar dados estatísticos, que 

Nacarôa lidera os distritos de 
Nampula com altos índices de 
desnutrição crónica, havendo 
casos de internamento hospita-
lar, devido ao problema. 

“Quando trabalhamos nas 
comunidades fazemos a me-
dição das crianças e observa-
ção do seu estado nutricional. 
É através desses processos que 
detectámos casos que carecem 
de atenção especial”, explicou.

Salientou que as mulheres 
integradas nos comités de saú-
de continuam empenhadas na 
disseminação de boas práticas 
de nutrição com recurso a pa-
pas enriquecidas, feitas à base 
de farinhas do milho, de amen-
doim, moringa em pó e ovos, 
produtos acessíveis localmente. 

As mães com crianças de até 
cinco anos estão a ser ensinadas 
a usar as potencialidades agrí-

colas da região para a melhoria 
da nutrição dos seus filhos.

Nacarôa apresenta grandes 
potencialidades agrícolas, po-
rém a falta de conhecimentos 
sobre a combinação dos ali-
mentos com alto teor nutritivo, 
associado ao facto de as famílias 
venderem todo o excedente que 
produzem, constituem as prin-
cipais causas da desnutrição 
crónica, segundo autoridades 
sanitárias.  

O secretário do Estado da 
província de Nampula, que vi-
sitou o distrito recentemente, 
ficou satisfeito com os esforços 
locais para a redução do pro-
blema.

Para Mety Gondola, tal 
significa que o governo local e 
parceiros estão comprometi-
dos em combater a desnutri-
ção crónica. 

ARRANCA, quarta-feira, a 
etapa complementar da se-
gunda fase de vacinação con-
tra a Covid-19 no país, com a 
introdução de novos grupos, 
como motoristas e cobradores 
de transporte de passageiros, 
motociclistas e ciclistas.

Fazem também parte dos 
abrangidos todos os moçam-
bicanos com idade igual ou 
superior a 50 anos, professores 
que não tomaram o imunizan-
te nas fases anteriores, fun-
cionários e agentes do Estado, 
com idade superior a 18 anos.  

Benigna Matsinhe, direc-

tora nacional adjunta de Saúde 
Pública no Ministério da Saú-
de, disse há dias que durante 
a campanha, a decorrer em 
duas semanas, espera-se va-
cinar cerca de um milhão de 
pessoas. 

Recordou que a toma da 
vacina não impede que a pes-
soa fique infectada, reduzindo 
apenas o risco do desenvol-
vimento da forma grave da 
doença, internamento e mor-
te por Covid-19. Por isso, ape-
lou uma vez mais aos grupos 
seleccionados a aderirem ao 
processo. 

Para tal, todos os cida-
dãos que fazem parte dos 
grupos-alvo devem se dirigir 
aos postos de vacinação mais 
próximos das suas residências 
para fazerem o seu pré-registo 
e receber a indicação da data 
e a hora que deverão tomar a 
vacina. 

A campanha de imuni-
zação em massa contra a Co-
vid-19 iniciou em Março deste 
ano e a meta, de acordo como 
o plasmado Plano Nacional de 
Vacinação, é de vacinar pelo 
menos 17 milhões de pessoas 
até ao fim deste ano.  

A INICIAR QUARTA-FEIRA 

Vacinação abrange
motoristas e cobradores
de transporte      

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

Acesse https://t.me/Novojornal



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

Segunda-feira, 2 de Agosto de 2021

PUBLICIDADE

8198 7421

ANÚNCIO DE VAGAS
O Bureau de Maputo da Xinhua, a agência estatal de notícias da 
China está à procura de correspondentes que sejam capazes 
de produzir notícias e reportagens, fotos ou materiais de 
vídeo com alto nível de profissionalismo sobre eventos noticio-
sos locais.

Temos um óptimo mecanismo de remuneração e uma plataforma 
de desenvolvimento de carreira. Não é necessário ter domínio de 
línguas estrangeiras, mas é necessária experiência em jornalis-
mo, fotografia e produção de vídeos.

Envie o seu currículo e um exemplar do seu trabalho (através de 
um link ou cópia digital) para o e-mail:
xhnamaputo2017@gmail.com, que estará aberto até final de 
Agosto.

“O glorioso nascimento da República Popular de Moçambique 
irá certamente abrir novos e amplos horizontes para um maior 
fortalecimento da amizade entre os povos chinês e moçambicano e 
as relações de amizade e cooperação entre os nossos dois países.” 

(Agência de Notícias Xinhua, 24 de Junho de 1975) 

  
PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

ALUGUER DE VIATURAS 
Concurso REF. 015/2021 – ESTRATEGIA Zambézia e Nampula – ANE 

   
1. A JHPIEGO Mozambique convida por este meio as empresas interessadas e elegíveis para manifestarem o 

seu interesse na apresentação de propostas em CARTA FECHADA para fornecimento de: 
 
           ALUGUER DE VIATURAS PARA ACTIVIDADES NOS DISTRITOS DAS PROVINCIAS DE ZAMBEZIA E NAMPULA; 

 
Zambézia  - 3 viaturas do tipo 4x4 de 5-7 
lugares 

120 dias (Equivalente a 5 Meses)  

Nampula - 3 viaturas do tipo 4x4 de 5-7 
lugares 

120 dias (Equivalente a 5 Meses) 

 
Nota: A proposta deve conter Preço/Taxa diária incluindo combustível, motorista e quilometragem ilimitada. 
Viaturas em excelentes condições com AC, cinto de segurança, extintor, seguros e todos demais requisitos 
exigidos pela lei nacional para o efeito. 

 
 

anexar documentação relativa . 

 
3. A proposta deve ser apresentada em Meticais (MZN) indicando o valor unitário para cada item e total dos 

itens, o número do NUIT da Jhpiego, o valor do IVA deve ser referenciado a sua percentagem. TODAS AS 
PROPOSTAS ABERTAS, enviadas sem as descrições acima referenciadas OU ENVIADAS POR EMAIL SERÃO 
INVALIDADAS. 
 

4. O período de validade das propostas deverá ser de 90 dias, no mínimo. 
 

5. Cadernos de encargos/informação adicional pode ser solicitado a partir do dia 03/08/2021 até ao dia 
11/08/21, pelo email: dulce.marrengule@jhpiego.org 
 
 

6. As propostas devem ser entregues no endereço abaixo, indicando a província pela qual concorre com o 
titilo “015/2021 ESTRATEGIA Zambézia e Nampula – ANE” até as 13:00h do dia 13 de Agosto de 2021, 
pelo que, as mesmas serão abertas em sessão reservada e dirigida por um Comité de Avaliação interno, 
criado para o efeito e, este processo será regido de acordo com as normas e procedimentos da Jhpiego 
Mozambique. 

JHPIEGO Mozambique 
Av. Armando Tivane, N° 1588 

Cell: 258 84 3123806 
Maputo – Moçambique 
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A província de Nampula registou nos pri-
meiros seis meses do ano, cerca de 21 aci-
dentes de viação, que mataram 29 pessoas, 
contra 31 registados em igual período do 
ano passado, com 50 mortos, representan-
do uma redução de 44 por cento.

Em termos de feridos ligeiros foram 
registados 23 casos, contra 24 do igual pe-
ríodo do ano passado, cifra que representa 
uma redução de 4,7 por cento, enquanto 
que os feridos graves foram 21 no primeiro 
semestre deste ano, contra 24 do igual pe-
ríodo do ano passado, representando uma 
redução de 12 por cento”, disse Jamal.

A informação foi dada pelo director 
provincial dos Transportes e Comunica-
ções de Nampula, Leo Jamal, na quinta-
-feira, durante a reunião orientada pelo 
governador Manuel Rodrigues, alargada 
aos administradores distritais, presidentes 
dos conselhos municipais e dirigentes das 
instituições públicas, realizada na cidade 
de Nampula.

O responsável explicou que a redução 

da sinistralidade se deve em parte, a ca-
pacitação dos técnicos do sector de infra-
-estruturas não só da cidade de Nampu-
la, como de alguns distritos considerados 
como locais onde têm ocorrido, com fre-
quência, acidentes de viação, em matérias 
relacionadas com a segurança rodoviária.

“É preciso destacar que a redução de 
sinistralidade rodoviária na nossa provín-
cia durante o primeiro semestre deste ano 
é resultado do trabalho de sensibilização, 
fiscalização levado a cabo pela comissão 
interdisciplinar reativada no ano passa-
do e composta pelos agentes da Polícia de 
Trânsito, técnicos do Instituto Nacional 
dos Transportes Rodoviários, da Adminis-
tração Nacional de Estradas, Serviços Pro-
vinciais de Infra-Estrutura, da Inspecção 
de Veículos, entre outros”, disse.

Os troços Nampula-Angoche, Nam-
pula-Nacala, Nampula-Eráti, Nampula-
-Ribáuè e Nampula-Murrupula são con-
siderados locais com maior ocorrência de 
acidentes de viação naquela província.

Falha meta 
de contratação 
de mais professores

A 
PROVÍNCIA de 
Nampula contra-
tou apenas 1548 
professores, de 
uma meta global 

prevista de 2685 entre os de 
nível um, dois, três e quatro 
para o presente ano lectivo, 
alegadamente devido à fra-
ca adesão de docentes deste 
último nível nos concursos 
lançados pelo sector da Edu-
cação e Desenvolvimento 
Humano.

A cifra conseguida repre-
senta 57 por cento de execu-
ção do plano de contratação 
de docentes para província. 
Os distritos de Lalaua, Me-
cubúri e Nacala-a-Velha, 

foram os que mais défices 
tiveram na contratação de 
professores, estando neste 
momento a ressentirem-se 
da falta deles.

Para superar o défice, as 
autoridades governamen-
tais da província de Nam-
pula estão a  relançar novos 
concursos de contratação de 
professores.

A informação foi dada 
pelo porta-voz da 10.ª sessão 
ordinária do Conselho Exe-
cutivo provincial, realizada 
na sexta-feira, na cidade de 
Nampula, que se debruçou 
entre outros pontos, o ba-
lanço do plano económico e 
social da província referente 

ao primeiro semestre do pre-
sente ano.

“Constatámos que os 
distritos que se situam um 
pouco mais longe da cidade 
capital provincial também 
foram afectados no processo 
de contratação de professo-
res não só de nível quatro, 
que ditou o incumprimen-
to da meta de contratação, 
sendo assim vamos mobili-
zar de tal forma que as vagas 
sejam ocupadas para o bem 
do ensino e aprendizagem na 
nossa província”, disse.

O porta-voz referiu que o 
trabalho de mobilização que 
será feito ao longo do pre-
sente semestre vai permitir o 

Nampula precisa de mais professores

MORADORES de Namute-
quelíua, na cidade de Nam-
pula, mostram-se revol-
tados com a vandalização 
sistemática de campas no 
cemitério de Cotocuane, lo-
calizado naquele bairro, ca-
racterizada principalmente 
pela retirada ou destruição 
de cruzes e outros objectos 
valiosos despistados nas se-
pulturas.

Alfredo Jaime, residente 
naquele bairro, disse à nossa 
Reportagem que em tempos 
idos, as campas daquele ce-
mitério tinham cruzes feitas 

de ferro e outros materiais, 
mas neste momento não 
existem por terem sido reti-
radas por desconhecidos. 

“É uma situação muito 
triste e traduz logicamente à 
falta de respeito aos mortos, 
por isso estamos revoltados. 
As pessoas deviam pensar 
primeiro que aqui estão se-
pultados os nossos entes 
queridos”, lamentou.

O nosso entrevistado 
disse suspeitar, no caso das 
cruzes de ferro, que sejam 
roubadas para serem vendi-
das como ferro velho, cujo 

negócio está a fazer com que 
haja procura desenfreada do 
material na cidade de Nam-
pula.

O director de Comunica-
ção e Imagem no Município 
de Nampula, Nelson Carva-
lho, prometeu inteirar-se da 
situação junto do sector de 
salubridade, higiene e ges-
tão funerária, para posterior 
tomada de medidas correc-
tivas. 

Para o residente Julião 
Simão, a falta de um guarda 
naquele cemitério pode ser 
uma das causas da vandali-

zação das campas.
“Por isso, peço ao Con-

selho Municipal da Cidade 
de Nampula para que aloque 
um guarda para travar os 
desmandos que se registam 
neste cemitério”, implorou. 

Além da vandalização 
das campas, o local constitui 
também refúgio para margi-
nais, que assaltam as pessoas 
que por ali passam. 

De referir que, grande 
parte dos cemitérios da ci-
dade de Nampula não tem 
muros de vedação, o que 
propícia a sua vandalização.

Desconhecidos vandalizam campas 
no cemitério de Namutequelíua

Reduz sinistralidade 
rodoviária

cumprimento do plano ini-
cialmente previsto na con-
tratação dos professores de 
diferentes níveis, caso não se 
efective, o sector recorrerá à 
contratação de docentes de 
outras províncias.

Por outro lado, o incum-
primento da meta global na 
contratação de professores 
aconteceu quando na pro-
víncia de Nampula entraram 
em funcionamento durante 
o primeiro semestre um total 
de 18 novos estabelecimen-
tos de ensino, sendo 15 de 
nível primário e restantes do 
secundário.

Acesse https://t.me/Novojornal
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Anúncio de Concurso Público
004/FDC/CP/21/B

Fornecimento de 121 Computadores Portáteis para FDC

1. A FDC é uma Instituição de utilidade pública, sem fins lucrativos, que visa 
fortalecer as capacidades das comunidades desfavorecidas, com objectivo de 
vencer a pobreza e promover a justiça social em Moçambique. 

2. A FDC convida as empresas interessadas para apresentarem propostas ara o 
Fornecimento de 121 (cento e vinte e um) Computadores Portáteis (Laptops) 
para FDC, para entrega no endereço abaixo indicado.

3. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os 
Documentos do Concurso ou levantá-los no endereço abaixo, das 8h30 as 16h00, 
pela apresentação de comprovativo de depósito do valor não reembolsável de 
1.000,00 MT na conta: BIM-50166752, NIB-0001.0000.0005.0166.752.57, NUIT-
700195971.

4. O período de validade das propostas deve ser de 60 dias. 

5. A avaliação será com base no Critério de Menor Preço Avaliado.

6. As Propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até 10 horas do dia 24 
de Agosto de 2021 e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às 
10.10 horas do mesmo dia na presença dos concorrentes que comparecerem.
FDC – Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade
Av. 25 de Setembro, 270, Bloco II do Prédio Times Square, 3º Andar, Maputo
Email: contratacoes@fdc.org.mz 

7. A proposta deverá acompanhada de uma garantia provisória no valor de 
90.000,00 Mt (noventa mil meticais), com validade de 90 dias.

8. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratações da FDC.

Maputo, Agosto de 2021
Autoridade Competente

A 
COMISSÃO Nacional 
dos Direitos Huma-
nos (CNDH) defen-
de a criação de um 
código de conduta 

para o respeito pelos direi-
tos humanos, face à chegada 
de tropas estrangeiras para 
combater grupos terroristas 
em Cabo Delgado.

“Nós achamos importan-
te que desde já se desenhe 
um código de conduta des-
sas forças [estrangeiras] em 
relação às mulheres e rapa-

rigas das comunidades onde 
eles estarão”, disse Luís Bi-
tone, presidente do CNDH.

O responsável falava du-
rante uma mesa-redonda, 
organizada conjuntamente 
com o Instituto para De-
mocracia Multipartidária 
(IMD), subordinada ao tema 
“A presença militar estran-
geira: Riscos e Desafios na 
Protecção dos Direitos Hu-
manos e Espaço Democráti-
co em Cabo Delgado”.

O CNDH defendeu ainda 

uma “responsabilização se-
vera” em casos de “relação 
inadequada” entre os solda-
dos estrangeiros e as mulhe-
res ou raparigas das comuni-
dades daquela província do 
Norte do país.

“Estamos a falar de uma 
Força que na sua maioria é 
constituída por homens e 
isso nas comunidades pode 
causar problemas de assédio 
e violações sexuais, se não 
houver vigilância”, referiu o 
presidente do CNDH. 

Para a comissão, o fraco 
domínio das “geografias de-
mográfica e física” da pro-
víncia será um desafio para 
os soldados estrangeiros, 
considerando a presença das 
forças moçambicanas como 
fundamental nas operações.

“Se não houver uma 
atenção especial nisto, ha-
verá problemas de confun-
dir as bases militares do 
inimigo com os aglomera-
dos populacionais”, alertou 
Bitone.

MILITARES ESTRANGEIROS EM CABO DELGADO

Comissão dos 
Direitos Humanos 
defende código  
de conduta

No entanto, referiu, é pre-
ciso lembrar que as interven-
ções militares recaem sobre 
pessoas e geram percepções. E, 
por sua vez, essas percepções 
influenciam a aceitação ou re-
jeição local das forças estran-
geiras. 

Por isso, disse o director 
executivo do IMD, é necessá-
rio trabalhar-se afincadamen-
te para eliminar os chamados 
“danos colaterais civis”, que 
em nada contribuem para a boa 
imagem destas forças. 

Mulhovo defende ainda 
que deve ser inequívoco, para 
os cidadãos nas zonas de con-
flito, o papel das forças mili-

tares estrangeiras na defesa da 
sua integridade, segurança, 
paz e bem-estar.

Aliás, acrescentou, lem-
brando as palavras do Chefe do 
Estado no seu informe sobre a 
situação de segurança em Cabo 
Delgado, que “não devemos 
temer apoio militar estran-
geiro. Não devemos recear a 
presença de tropas de outros 
países”.

“Apenas devemos pre-
venir que os erros e violações 
de carácter humanitário e cí-
vico aconteçam nas zonas de 
conflito, e contribuir para um 
convívio saudável e harmonio-
so entre a população local e a 

Respeitar vidas humanas
O INSTITUTO para a Demo-
cracia Multipartidária (IMD) 
também apelou para que a 
actuação das forças militares 
estrangeiras em Cabo Delgado 
seja de uma forma coordenada 
e que respeite os direitos hu-
manos, do espaço democrático 
e das mulheres, em particular.

O director executivo do 
IMD, Hermenegildo Mulho-
vo, disse que, “não obstante 
a revitalização das esperanças 
de dias melhores para Cabo 
Delgado, reconhece que a ac-
tuação das forças estrangeiras, 
sobretudo nas zonas afectadas 
pelo terrorismo, traz desafios e 
riscos que, se não forem devi-
damente acautelados, podem 
minar a colaboração e coabita-
ção saudável que se pretende, 
colocando em risco o êxito das 
missões destas tropas”.

Acrescentou que a preocu-
pação e receios, como socie-
dade civil, tem fundamentos, 
não somente em exemplos de 
erros cometidos em contextos 
similares noutros países, mas 
também em alguns actos de 
violações reportados em Cabo 
Delgado.

Mulhovo disse que o IMD 
está consciente das dificulda-
des dessa missão, sobretudo 
porque os grupos extremistas, 
em certas ocasiões, tal como 
apontado no discurso do Chefe 
do Estado à nação, têm usado 
a população como escudo hu-
mano para dificultar a actuação 
das Forças de Defesa e Segu-
rança (FDS). 

que até ao momento já foram 
comercializados 1,6 milhões de 
toneladas de produtos diver-
sos de um total de três milhões 
previstos, o que rendeu mais 
de 10 milhões de meticais. 

A chefe da bancada da Fre-
limo, Sebastiana Gemuce, afir-
mou que o PES e o orçamento 
apresentado reflecte as neces-
sidades básicas da população 
da província e vai ajudar a re-
solver os problemas de serviços 
sociais em toda a província da 
Zambézia. 

Segundo Sebastiana Ge-
muce, as propostas vão fazer 
ressurgir as pequenas e médias 
empresas que estão a braços 
com dificuldades decorrentes 
da Covid-19 e outros cons-
trangimentos, o que poderá 
contribuir para a geração de 
emprego, aumento da produ-

ção e produtividade em vários 
domínios e captação de recei-
tas para financiar as políticas 
públicas. 

O chefe da bancada da Re-
namo entende, porém, que a 
proposta apresentada pelo Go-
verno da Zambézia está desa-
justada com os reais problemas 
da população da província. Al-
berto Carlos disse que não há 
clareza sobre os investimentos 
que serão feitos para a região 
sul da província, que com-
preende os distritos de Chinde, 
Luabo, Inhassunge e Mopeia, 
do ponto de vista de infra-es-
truturas sociais básicas para 
dar mais água à população, 
melhorar o trânsito rodoviário 
para escoar os excedentes de 
produção, escolas de material 
convencional, entre outras in-
fra-estruturas.

Segundo Alberto Carlos, a 
região sul da Zambézia enfren-
ta as piores dificuldades, por 
isso, na visão do seu partido, 
há necessidade de reforçar o 
investimento público e de par-
ceiros para aumentar a oferta 
de serviços públicos e sociais. 

Alberto Carlos criticou o 
executivo de Pio Matos, acu-
sando-o de invariavelmente 
apresentar relatórios de de-
sempenho enganosos, por 
isso, a sua bancada votou con-
tra o plano e o orçamento.

Entretanto, o presidente 
da Assembleia Provincial da 
Zambézia, António Gusse, dis-
se  que o aumento da produção 
e produtividade e a promoção 
de políticas publicas sociais 
devem ser o foco do executivo, 
população e dos membros da 
Assembleia Provincial.  

O PLANO Económico e Social 
e o respectivo orçamento do 
Conselho Executivo da Zambé-
zia para o ano 2022 foi aprova-
do, na sexta-feira última, num 
ambiente de fortes crispações 
entre as duas principais ban-
cadas na Assembleia Provincial 
da Zambézia, da Frelimo e da 
Renamo. 

No global, o Conselho Exe-
cutivo provincial da Zambézia, 
liderado por Pio Matos, vai tra-
balhar com um orçamento de 
729 milhões de meticais, para 
intervir nos domínios sócio-e-
conómico, a fim de melhorar as 
condições de vida dos mais de 
seis milhões de habitantes. 

O governador da Zambézia, 
Pio Matos, reafirmou o com-
promisso do seu executivo na 
melhoria das condições sociais 
básicas, com novos investi-
mentos na expansão dos siste-
mas de abastecimento de água, 
centros de saúde, estradas, 
ambiente e produção agrope-
cuária. 

Afirmou que nove sistemas 
de abastecimento de água se-
rão construídos em postos ad-
ministrativos e localidades para 
fornecer este recurso a trezen-
tas mil pessoas; estimular as 
pequenas e médias empresas 
para gerar auto-emprego e 
emprego; reabilitação e manu-
tenção de estradas para facilitar 
o escoamento de mercadorias 
dos campos de produção para 
os centros de comercialização.

Pio Matos disse que a me-
lhoria da comercialização agrí-
cola é fruto dos investimentos 
feitos na rede viária. Indicou 

CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL DA ZAMBÉZIA

PES e orçamento para 2022 
aprovados com divergências

Quelimane, capital da Zambézia, onde foi aprovado o PES e orçamento para 2022
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CNDH quer código de ética para tropas estrangeiras em Cabo Delgado

Hermenegildo Mulhovo, director executivo do IMD

força militar”, disse Mulhovo, 
considerando serem estes os 
pressupostos para o êxito des-
sas missões. 

O director executivo do 
IMD referiu que esta “mesa re-
donda” é ponto de partida para 
um conjunto de reflexões para 
o aprofundamento dos riscos 
no seio das comunidades nas 
zonas de conflito.

O mandato de uma “força 
conjunta em estado de alerta” 
da Comunidade de Desen-
volvimento da África Austral 
(SADC) para apoiar Moçam-
bique no combate contra o 
terrorismo em Cabo Delgado 
foi aprovado em 23 de Junho, 
numa cimeira extraordinária 
da organização em Maputo, 
que debateu a violência arma-
da naquela província, haven-
do militares de alguns países-
-membros já no terreno.

Não é publicamente co-
nhecido o número de militares 
que a organização vai enviar a 
Moçambique, mas peritos da 
SADC, que estiveram em Cabo 
Delgado, já tinham avançado 
em Abril que a missão deve ser 
composta por cerca de três mil 
soldados.

Em Cabo Delgado, pro-
víncia junto à fronteira com a 
Tanzânia, já se encontra um 
contingente de mil militares 
e polícias do Ruanda (que não 
faz parte da SADC) para a luta 
contra os grupos armados, no 
quadro de um acordo bilateral 
entre o Governo moçambicano 
e as autoridades de Kigali.

Acesse https://t.me/Novojornal
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Sobre a Maximização do Financiamento Para o Desenvolvimento Urbano - MFDU
O Governo de Moçambique, com fundos do Banco Mundial, está a implementar o Projecto de 
Desenvolvimento Urbano e Local (PDUL www.pdul.gov.mz ) com o objectivo de fortalecer o desempenho 
institucional e prover melhores infra-estruturas e serviços às entidades locais participantes. 

Pedido de Notas Conceptuais

O Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local (PDUL) convida todos os Municípios a apresentarem Notas 
Conceptuais de projectos de investimento urbano viáveis para atrair ou complementar investimentos do 
sector privado cujo objectivo é melhorar a infra-estrutura urbana e serviços básicos de uma forma económica, 
ambiental e socialmente sustentável.

O Manual da Sub-componente 1B sobre a Maximização do Financiamento para o Desenvolvimento Urbano 
(MFDU) pode ser consultado no link https://www.pdul.gov.mz/Manual-de-operacoes - Volume 8

As Notas Conceptuais podem propor projectos que necessitem de fundos complementares para cobrir os 
custos dos investimentos de capital (CAPEX) e / ou para cobrir parte dos custos operacionais (OPEX) em 
projectos que alavanquem a participação do sector privado, tais como:

•	 Parcerias Público-Privadas (PPP’s): Contratos assinados entre um município e uma entidade 
privada para a construção de uma obra de interesse público. O município comparticipa e com 
benefícios directos.

São elegíveis a PPP’s: aterros sanitários,  sistemas de transportes urbanos, rede de abastecimento de água 
e sistemas de tratamento de águas residuais, mercados e parques.

•	 Investimento em Infra-estruturas Públicas (IIP’s): Contratos assinados entre o município e uma 
entidade privada, para a construção de uma obra de interesse público. O Município comparticipa 
com infra-estrutura conexa à obra.

São elegíveis a IIP’s: Construção de fábricas, sistema de transporte, mercado, via de acesso, energia, 
iluminação pública, abastecimento de água, farmácias, peixarias e supermercados.

Metodologia

Todos os Proponentes (Municípios) serão responsáveis por submeter Notas Conceptuais dos projectos 
propostos à Unidade de Gestão do Projecto PDUL – UGP, e que deverão conter obrigatoriamente, mas não 
limitadas, as seguintes informações:

a) Introdução

a) Enquadramento

b) Estimativa de custo inicial do projecto

c) Descrição e localização (mapas)

d) Parcelamento de responsabilidades (quem se responsabiliza financeiramente por que componente 
do projecto)

e) Cartas demostrando o comprometimento do município e do privado, incluindo montantes envolvidos

f) Descrição das vantagens e populações beneficiárias

g) Montante de fundos requeridos ao PDUL em termos de CAPEX e OPEX

h) Pessoas responsáveis para serem contactadas pela Unidade de Gestão do PDUL capazes de responder 
e prover dados relativos à proposta de projecto.

Etapas a Observar no Concurso 

Etapa 1 – os municípios enviarão uma Nota Conceptual por cada projecto submetido à UGP em resposta a 
esta solicitação de Notas Conceptuais. A Nota Conceptual deve ser elaborada em português e submetida em 
formato físico (Rua 1301, nº 61, Sommerschield, Maputo) ou electrónico (pdf) para o Sector de Procurement 
PDUL através do endereço electrónico: procurement@pdul.gov.mz.

Qualquer dúvida pode ser enviada para o mesmo endereço electrónico até 20 de Agosto de 2021 e as 
respostas serão consolidadas e enviadas a todos os municípios interessados até 27 de Agosto de 2021.

As propostas devem ter no assunto/subject: “Nota Conceptual MFDU – nome do Município”.

As propostas em forma de Notas Conceptuais devem ser enviadas até as 17 horas do dia 30 de Setembro 
de 2021

Etapa 2 - Uma empresa de consultoria irá fazer a avaliação independente das Notas Conceptuais num 
prazo de 20 dias.

Etapa 3 - O relatório da avaliação será submetido ao Governo (GoM) e ao Banco Mundial (WB) para parecer 
técnico e aprovação dos projectos classificados para iniciarem a fase de análise de pré-viabilidade técnica, 
económica e financeira.

Etapa 4 – Divulgação do relatório de avaliação no site do PDUL e comunicação dos municípios seleccionados 
para a próxima fase até 15 de Outubro de 2021.

Direitos Reservados
Cada Município só pode submeter uma única proposta em forma de nota conceptual;

Em caso de insatisfação com os resultados o Município concorrente tem o direito de apresentar uma queixa 
formal num período de 10 dias úteis após os resultados serem apresentados publicamente. 

Depois da fase de preparação dos estudos de pré-viabilidade será assinado o respectivo acordo de participação 
em conformidade com o Manual de Operações do PDUL (MOP).

Maputo, aos 21 de Julho de 2021
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA

UNIDADE DE GESTÃO DO PROJECTO - UGP
PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LOCAL

Convite para Apresentação de Notas Conceptuais para Financiamento de 
Infra-estruturas e Serviços Urbanos Através do PDUL - Fundo do MFDU

(Maximização do Financiamento para o Desenvolvimento Urbano)

O 
MINISTRO da De-
fesa Nacional, Jaime 
Neto, enalteceu as 
relações de coopera-
ção entre Moçambi-

que e China no domínio mili-
tar, com resultados na área de 
formação militar, construção 
de infra-estruturas e saúde.

Numa mensagem ende-
reçada ao seu homólogo chi-
nês, por ocasião da celebração 
ontem do 94º aniversário da 
fundação do Exército Popular 
de Libertação da China, Jaime 
Neto lembrou o contributo que 
o país asiático deu para a inde-
pendência de Moçambique.

“O Exército Popular de 
Libertação da China tem, de 
forma activa, assumido res-
ponsabilidades internacio-
nais, contribuindo para um 
mundo melhor, de paz dura-

doura e segurança comum, 
através do aprofundamento 
da cooperação no domínio de 
defesa e segurança, baseada na 
igualdade, confiança mútua, 
transparência, justiça, contri-
buição conjunta e benefícios 
compartilhados”, referiu o 
ministro.

Ao nível das relações com 
as Forças Armadas de Defe-
sa de Moçambique (FADM), 
o ministro disse que as boas e 
duradouras relações de amiza-
de e irmandade datam do iní-
cio da década de 1960, quando 
o povo moçambicano se orga-
nizava para desencadear a luta 
armada de libertação nacional. 

Um dos resultados destas 
relações é o aprimoramento 
da capacidade de intervenção 
das FADM para fazer face aos 
desafios actuais de segurança, 

particularmente o terrorismo. 
Relativamente ao apoio 

humanitário e alívio aos de-
sastres, Jaime Neto referiu 
que importa destacar o papel 
activo que o Exército Popular 
de Libertação da China tem 
desempenhado na mitigação 
dos impactos aos fenómenos 
naturais como terramotos, 
tsunamis e epidemias seve-
ras, como aconteceu quando 
Moçambique foi afectado pelo 
ciclone Idai em Março de 2019.

Ao nível da cooperação 
no domínio da saúde militar, 
o ministro fez menção à mis-
são de harmonia levada a cabo 
pelo navio hospitalar “Arca da 
Paz” pertencente ao Exército 
de Libertação Popular da Chi-
na, que efectuou sete viagens 
e visitou 43 países, incluin-
do Moçambique, onde rea-

lizou tratamentos/consultas 
médicas beneficiando cerca 
de 230.000 pacientes, assim 
como levou a cabo o inter-
câmbio médico.

“Actualmente, perante 
os desafios impostos pela Co-
vid-19, reconhecemos o papel 
do Exército de Libertação Po-
pular da China na doação de 
vários materiais de protecção, 
incluindo vacinas contra a Co-
vid-19, para mais de 70 países, 
incluindo Moçambique”, dis-
se o ministro.

Destacou ainda que o en-
gajamento do Exército da 
China, nos diversos momen-
tos da história da República 
Popular da China, assim como 
do mundo, demonstra a sua 
capacidade de se adaptar e dar 
respostas adequadas perante 
os diversos fenómenos.

A SECRETÁRIA-GERAL da 
Organização da Mulher Mo-
çambicana (OMM), Mariazinha 
Niquice, afirmou que já estão 
a ser formalizados os gabine-
tes distritais de preparação do 
V congresso da colectividade, 
agendado para Dezembro pró-
ximo.

Numa breve avaliação do 
processo de oficialização dos 
gabinetes provinciais de prepa-
ração deste evento, Mariazinha 
Niquice disse que o processo 
arrancou a 24 de Julho, com a 
cidade de Maputo e a província 
de Sofala a serem os últimos.

Depois de concluir a criação 
dos gabinetes nas províncias, 
referiu, estão a ser formadas 
brigadas centrais de assistên-
cia, de modo a garantir que os 
preparativos da reunião má-
xima desta organização social 
da Frelimo decorra da melhor 
forma possível, mesmo reco-
nhecendo os desafios impostos 
pela Covid-19.

Os gabinetes distritais têm a 
responsabilidade de revitalizar 
as bases, desde os núcleos, cír-
culos e zonas, de modo a pre-
parar as conferências eleitorais 
que irão escolher também os 
delegados ao congresso.

“Estamos a trabalhar para 
reorganizar a OMM em toda a 
extensão territorial para asse-
gurar que a estrutura responda 
aos desafios que se avizinham”, 
disse Mariazinha Niquice. 

MOÇAMBIQUE E CHINA

DO V CONGRESSO

Ministro da Defesa 
enaltece cooperação 
na área militar

Ministro da Defesa felicita Exército de Libertação Popular da China

OMM formaliza gabinetes 
de preparação nos distritos

MAIOR COESÃO DAS 
MULHERES 

O primeiro secretário do 
partido Frelimo na cidade de 
Maputo, Razaque Manhique, 
exortou a OMM da capital do 
país a tornar o V congresso um 
momento de festa e de con-
quistas, abandonando qual-
quer tipo de intrigas, mas sim 
cultivar a união e coesão.

“Temos que mostrar essa 
fortaleza a partir da OMM, que 
é o espelho de todas as organi-
zações. Façam boa gestão deste 
processo que não deve trazer 

intrigas, mas sim contribuir 
para manter o que já conquis-
támos”, disse Manhique, fa-
lando na cerimónia que mar-
cou o lançamento do gabinete 
de preparação do congresso da 
organização na passada quin-
ta-feira.

Manhique apelou para que 
as mulheres continuem unidas 
e vigilantes para que não pre-
valeçam divisões no processo 
de preparação do congresso, 
devendo, sim, torná-las mais 
fortes.

Razaque Manhique con-
vidou os membros da OMM 

a prosseguirem com a missão 
de transmitir mensagens so-
bre as medidas de prevenção 
da Covid-19, lembrando que 
os preparativos do V congres-
so acontecem numa altura em 
que o partido chora a morte dos 
seus membros. 

“Perdemos os nossos qua-
dros, por isso, precisamos de 
continuar vigilantes e a trans-
mitir valores para que as me-
didas emanadas pelo Governo 
sejam continuamente obser-
vadas”, sensibilizou o primeiro 
secretário da Frelimo na capi-
tal.

Razaque Manhique

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

EVITE ENCHENTES 
VAMOS OBSERVAR AS MEDIDAS 

DE PREVENÇÃO DA COVID-19

Para mais informações ligue, durante 

VAMOS FAZER DE MAPUTO, UMA CIDADE MAIS BELA, LIMPA, EMPREENDEDORA E PRÓSPERA!

  

 LINHA VERDE
800 945 945

as horas normais de expediente, para: 

Caro Munícipe 

O Conselho Municipal de Maputo Informa que prorrogou até 
30 de  Novembro o prazo de regularização de campas e 
jazigos nos Cemitérios Municipais de Michafutene e/ou 
Lhanguene.

Dirija-se à sede do seu distrito Municipal para obtenção 
das fichas de regularização e aguarde o nosso contacto 
para procedimentos subsequentes 

Acesse https://t.me/Novojornal
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A SPIMA, LDA PRETENDE RECRUTAR PARA O SEU QUADRO UMA 

(1) ASSISTENTE ADMINISTRATIVA 
PERFIL:
Cargo: Assistente Administrativa
Disponibilidade: 01 de Setembro 
Idade: De 22 à 30 anos 
Sexo: Femenino
Línguas: Português e Inglês Fluente
Local: Cidade de Maputo

TAREFAS:
Será responsavel pela realização de actividades e gestão administrativa na empresa, nas vertentes fina-
ceiras, logisticas e recursos humanos, dando suporte à Direcção da Empresa.
Ser capaz de emitir e responder correspondências e outros documentos sempre que solicitada.
Deve garantir a elaboração dos relatórios, o controlo e execução das actividades do sector dentro dos 
prazos definidos, com o devido rigor e parâmetros de qualidade e excelência.
Proceder à pagamentos das diferentes facturas, assim como as demais obrigações legais tais como im-
postos, taxas e outros.
Manter os arquivos dos documentos de acordo com as boas práticas e metodologia de arquivos físicos.
Realizar as actividades logísticas da empresa, incluindo a verificação do material do economato, com-
pra e armazenamento de bens e serviço de acordo com as normas e procedimentos de transparência 
e boas práticas.
Executar outras actividades compatíveis com a sua função, exercendo alto nível de zelo, rigor e parâmet-
ros de qualidade.

REQUISITOS:
Ter residência em Maputo.
Licenciatura em Gestão e Administração, GRH, ou  Contabilidade
Nacionalidade Moçambicana
Capacidade de trabalhar em forma autónoma, proactive e com sentido de responsabilidade 

As candidaturas devem ser submetidas por via electronica para info@spima.co.mz e                                                                              
spima.management@gmail.com de 01 à 15 de Agosto de 2021.  Apenas candidatos pré-selecionados 
serão contactados. 

Maputo 01 de Agosto de 2021

ANÚNCIO DE VAGA
A SPIMA, LDA PRETENDE RECRUTAR PARA O SEU QUADRO UMA 

(1) ASSISTENTE ADMINISTRATIVA 
PERFIL:
Cargo: Assistente Administrativa
Disponibilidade: 01 de Setembro 
Idade: De 22 à 30 anos 
Sexo: Femenino
Línguas: Português e Inglês Fluente
Local: Cidade de Maputo

TAREFAS:
Será responsavel pela realização de actividades e gestão administrativa na empresa, nas vertentes fina-
ceiras, logisticas e recursos humanos, dando suporte à Direcção da Empresa.
Ser capaz de emitir e responder correspondências e outros documentos sempre que solicitada.
Deve garantir a elaboração dos relatórios, o controlo e execução das actividades do sector dentro dos 
prazos definidos, com o devido rigor e parâmetros de qualidade e excelência.
Proceder à pagamentos das diferentes facturas, assim como as demais obrigações legais tais como im-
postos, taxas e outros.
Manter os arquivos dos documentos de acordo com as boas práticas e metodologia de arquivos físicos.
Realizar as actividades logísticas da empresa, incluindo a verificação do material do economato, com-
pra e armazenamento de bens e serviço de acordo com as normas e procedimentos de transparência 
e boas práticas.
Executar outras actividades compatíveis com a sua função, exercendo alto nível de zelo, rigor e parâmet-
ros de qualidade.

REQUISITOS:
Ter residência em Maputo.
Licenciatura em Gestão e Administração, GRH, ou  Contabilidade
Nacionalidade Moçambicana
Capacidade de trabalhar em forma autónoma, proactive e com sentido de responsabilidade 

As candidaturas devem ser submetidas por via electronica para info@spima.co.mz e                                                                              
spima.management@gmail.com de 01 à 15 de Agosto de 2021.  Apenas candidatos pré-selecionados 
serão contactados. 

Maputo 01 de Agosto de 2021

ANÚNCIO DE VAGA
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

9ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Faz-se saber que, por esta Secção, correm seus devidos termos uns Autos de 
Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa, sob Forma Ordinária, 
número 05/21/C, em que é exequente Trim - Trading Lda., e executado Emídio 
Carimo Issufo, com último domicílio conhecido na Av. de Trabalho, nº 14, R/C 
e actualmente em parte incerta. É este citado para no prazo de 10 (dez) dias, 
finda a dilação de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação do segundo 
número do presente anúncio, pagar ao exequente a quantia de 291 981,19MT 
(duzentos e noventa e um mil, novecentos oitenta e um meticais e dezanove 
centavos), ou nomear bens à penhora, sob pena de o direito à nomeação de 
bens à penhora ser devolvido ao exequente, podendo, dentro do mesmo prazo, 
deduzir embargos ou agravos do despacho de citação no prazo de oito dias, nos 
termos conjugados nos artigos 811, nº 1, 836, nº 1, al. a), 812, 816 e 685, nº 1 do 
C.P. Civil.
Mais notifica-se ao executado para no prazo de 5 (cinco) dias, indicar o 
domicílio para receber notificações ou constituir mandatários judiciais na área 
de jurisdição deste Tribunal, sob pena de não ter seguimento qualquer recurso 
que vier interpor, ou ser de nenhum efeito qualquer oposição que deduzir, nos 
termos do art. 60, nº 1 e 33, ambos do diploma legal acima citado.
A cópia da petição inicial encontra-se à sua disposição no Cartório desta Secção, 
podendo ser obtida em qualquer dia útil, dentro das horas normais de expediente.

Matola, aos doze dias do mês de Julho de dois mil e vinte e um

A Escrivã de Direito
Hermenegilda da Luz Canda

Verifiquei

O Juiz de Direito
Domingos Samuel

8296

Pela Terceira  Secção do Tribunal Judicial da Cidade de 
Maputo, nos Autos de Acção Executiva para Pagamento 
de Quantia Certa, Sob a Forma Ordinária nº 37/20-
R, movidos pelo exequente Banco Comercial e de 
Investimentos, S.A., com sede na Av. 25 de Setembro, 
número 4, cidade de Maputo, contra o executado 
Domingos Armando Changule, ora em parte incerta, 
com o último domicílio conhecido no Bairro Municipal 
da Machava-Sede, Quarteirão 12, casa nº 22, cidade da 
Matola, província de Maputo, é este executado citado 
para pagar a quantia de 561 214,41MT (quinhentos 

e sessenta e um mil duzentos e catorze meticais, 
quarenta e um centavos), no prazo de 10 dias, finda a 
dilação de 30 dias, contados da data da segunda e última 
publicação deste anúncio no jornal “Notícias”, ou, no 
mesmo prazo, nomear à penhora bens suficientes para tal 
pagamento e do mais que acrescer, ou deduzir a oposição 
que tiver, querendo, nos termos do artigo 812º e seguintes 
do Código do Processo Civil, sob pena de, não o fazendo, 
devolver-se esse direito ao exequente, prosseguindo a 
execução seus ulteriores termos, conforme tudo melhor 
consta da petição inicial, cujo duplicado se encontra no 

Cartório desta Secção à disposição do executado, onde 
poderá solicitá-lo em qualquer dia útil durante as horas 
normais de expediente. 

Maputo, aos 13 de Julho de 2021
O Ajudante de Escrivão de Direito

Fenias Luís Nhantumbo
Verifiquei

O Juiz de Direito
José Alfredo Macaringue

7414

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

3ª SECÇÃO

ANÚNCIO

Acesse https://t.me/Novojornal
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EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ESTACIONAMENTO
M-ESTACIONAMENTO 

 ANÚNCIO
No âmbito do Projecto de Es-
tacionamento Rotativo Renu-
merado cumpri-nos comunicar 
que está em curso o processo 
de Cobrança de Estaciona-
mento nas seguintes Avenidas 
e Ruas: 

Zedequias Manganhele

Felipe Samuel Magaia 

Rua da Rádio

10 de Novembro

Praça dos Trabalhadores

Romão Fernandes Farinha. 

Maputo, aos 27 de Julho de 
2021

A Autoridade Competente

(Ilegível)
MRM

Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento, Av. Albert Lithuli, nº 59/67, R/C, Tel: 21421299

7316

1. Bom dia / Boa tarde Prezado Munícipe
Estamos aqui para levar ao seu conhecimento como funciona o novo sistema de estacionamento ro-
tativo na Cidade de Maputo. Agora pode pagar o estacionamento da sua viatura através do aplicativo 
M-Estacionamento, que se encontra disponível na Apple Store e na Play Store, assim como usando 
o nosso website www.m-estacionamento.co.mz ou usando o código USSD *210#. Pode efectuar o 
pagamento por M-pesa, E-mola ou cartões de débito e crédito.

Por favor contacte-nos se tiver alguma dúvida. 
Muito obrigado!

2. Quanto tempo de estacionamento rotativo posso pagar?
Tanto pelo código *210# como pelos aplicativos IOS e Android, o munícipe, de acordo com o seu 
desejo, pode fazer o pagamento por uma hora ou mais horas, por um dia, por uma semana, por um 
mês e por um ano. 

3. Quais são as zonas abrangidas pelo estacionamento rotativo?
A zona sujeita ao estacionamento rotativo remunerado, abrange toda baixa da cidade de Maputo 
estendendo-se até a Av. 24 de Julho, e nesta, desde a Av. da Zambia (no Alto Maé) até à Rua dos Lu-
síadas (na Polana). 

4. Qual é o horário em que vigora o estacionamento rotativo renumerado?
O estacionamento rotativo remunerado funciona das 7.30 às 17.30 horas, de segunda a sexta-feira, 
e das 7.30 às 14.00 horas aos sábados. Nos domingos e feriados o estacionamento rotativo é isento 
de pagamento.

5. Quais são as tarifas de estacionamento rotativo renumerado?
As taxas a serem pagas para o estacionamento rotativo remunerado são as seguintes:

Para Pessoas singulares:
•	 Pagamento por uma ou mais horas: 10,00MT/hora
•	 Pagamento para todo o dia: 60,00MT/dia 
•	 Pagamento semanal: 259,00MT/mês 
•	 Pagamento mensal: 920,00MT/mês 
•	 Pagamento anual: 11.000,00MT/ano 

Para Empresas ou instituições: 
•	 Pagamento por uma ou mais horas: 10,00MT/hora
•	 Pagamento para todo o dia: 80,00MT/dia 
•	 Pagamento semanal: 480,00MT/mês 
•	 Pagamento mensal: 1760,00MT/mês 
•	 Pagamento anual: 21.120,00MT/ano 

6. Como prolongar a duração do estacionamento para um veículo com bilhete de estaciona-
mento válido?

Pode prolongar o pagamento através da aplicação (IOS ou Androide). Clique na matrícula da viatura 
que aparece na notificação, e de seguida clique na opção recarregar.

7. O que acontece se estacionar o veículo nas zonas de estacionamento rotativo sem que te-
nha o bilhete válido para o efeito?

Todas viaturas estacionadas nas zonas de estacionamento rotativo renumerado sem bilhete válido, 
estão sujeitas ao bloqueio da viatura e consequentemente a aplicação da infracção cometida. 

8. O que acontece quando a validade do meu bilhete de estacionamento expira e o meu carro 
continua estacionado nas zonas de estacionamento rotativo remunerado?

Quando o bilhete de estacionamento expira e a viatura continua estacionada nas zonas de estacio-
namento rotativo renumerado, a viatura é bloqueada e consequentemente é aplicada a respectiva 

multa. Para evitar que isto aconteça deve recarregar o seu bilhete sempre que o mesmo se encontrar 
perto do fim do tempo de validade.

10. Ao encontrar a minha viatura bloqueada como devo proceder?
Caso encontre a sua viatura bloqueada, pesquise a sua matrícula na opção de multas através do códi-
go USSD *210# e verifique que multa que lhe foi aplicada. Depois de saber o valor da multa, efectue 
o pagamento devido seguindo os passos na aplicação. Depois do pagamento efectuado e dentro de 
30 minutos, a viatura será desbloqueada. Caso a viatura se encontre bloqueada e verifique que atra-
vés do código USSD *210# não tenha nenhuma multa, ligue para o numero 84-094600 que ser-lhe-á 
dada assistência.

11. Posso pedir o reembolso de um bilhete de estacionamento?
O reembolso é permitido apenas para os bilhetes do estacionamento sazonal, e o valor a ser reembol-
sado contempla apenas os dias remanescentes à data do pedido do reembolso. Para que o reembolso 
seja processado deve enviar o pedido para o e-mail: info@m-estacionamento.co.mz, expondo e o 
motivo do pedido do reembolso. Deve nesse pedido incluir a sua identificação e contacto telefónico.

12. Como criar uma conta M-Estacionamento?
Ao abrir o aplicativo, ou website na página inicial da EMME, clique em “Registar” e será redireccio-
nado ao formulário de cadastro. Seleccione o tipo de cliente (se individual ou Corporate) e insira os 
seus dados. Com os dados preenchidos clique em “registar”, e receberá por SMS um OTP com um 
código que deve inserir na janela que aparece logo depois de clicar em “Registar”, após inserir o 
código OTP, clique em submeter para concluir o registo. Pronto, já está.

13. Como pagar as multas?
As multas poderão ser pagas através da aplicação m-estacionamento, através do *210# ou pelo nos-
so website www.m-estacionamento.co.mz

14. Quais são as multas devidas por incumprimento ou violação das posturas? 
a) Por não pagamento do estacionamento rotativo remunerado ficará sujeito às seguintes mul-

tas:

De acordo com o artigo 163, alínea c) e artigo 164 alínea a) do Código de Estradas, conjugado com 
o artigo 50 da Postura de Trânsito, pagará uma multa de 1.750.00MT caso não faça o pagamento 
pelo estacionamento na zona demarcada como sendo para o estacionamento rotativo remunerado. 

Caso o seu carro seja rebocado para o Parque Municipal, terá, de acordo com o artigo 63/1 de pagar 
o serviço de remoção no valor de 1.200,00MT, assim como a taxa de 500,00MT/dia por parquea-
mento no Parque Municipal. 

b) Por violação das seguintes posturas de trânsito e das posturas Municipais, independente-
mente de ser ou não na zona de estacionamento rotativo remunerado, ficará sujeito às se-
guintes multas:

•	 Artigo 49: Estacionamento em local proibido, a multa de 1.000,00MT;
•	 Artigo 49/4: Estacionamento de automóveis em zonas verdes, a multa de 3.000,00MT;
•	 Artigo 51: Violação das regras de estacionamento em frente a estabelecimentos de ensino e 

de farmácias, a multa de 1.000,00MT;
•	 Artigo 53: Reparação ou lavagem de automóveis na via pública, a multa de 1.000,00MT

Locais proibidos de estacionamento incluem todos os mencionados como violação das regras de 
transito e posturas Municipais, incluindo estacionamento sobre passadeiras de peões, em locais de-
marcados em pavimento ou com placas de proibição, estacionamento contra a mão, em curvas, de 
entre outros que o munícipe sabe e estudou quando tirou a sua carta de condução.   

Caso o seu carro seja rebocado para o Parque Municipal, terá, de acordo com o Artigo 63/1 de 
pagar o serviço de remoção no valor de 1.200,00MT, assim como a taxa de 500,00MT/dia por 
parqueamento no Parque Municipal. 

EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ESTACIONAMENTO DE MAPUTO, EP

M-Estacionamento

Maputo, aos 27 de Julho de 2021
A Autoridade Competente

(Ilegível)

ANÚNCIO DE CONCURSO
Referência: Nº08/Plan/MRS/2021

A Plan International Moçambique, através do Projecto Mulheres e Raparigas Saudáveis (MRS), financiado 
pelo Governo de Canadá (GAC), pretende adquirir serviço de impressão de cartaz no formato A4 conforme 
a descrição disponibilizada nos Termos de Referência os quais poderão ser obtidos através do seguinte 
endereço electrónico: applications.mozambique@plan-international.org: 
Sendo assim, a Plan International Moçambique convida empresas interessadas para apresentar suas 
propostas financeiras até as 17.00 horas do dia 12 de Agosto para o seguinte endereço acima citado.
O Termos de Referência e como informações adicionais poderão ser obtidos até ao prazo de 09 de Agosto de 
2021 através do endereço electrónico acima referido.

Elegibilidade:

1. As propostas financeiras devem incluir indicação do prazo de entrega, todos os impostos e transpor-
te para entrega dos bens na cidade de Nampula incorporados no custo por artigo. 

2. Os concorrentes devem submeter a suas propostas financeiras junto a sua amostra.
3. Os concorrentes devem apresentar seus documentos legais.

Critério de Selecção: 
a) Melhor preço
b) Prazo de entrega
c) Aceitação dos Termos e Condições,

Nampula, aos 29 de Julho de 21
7361

Acesse https://t.me/Novojornal



PUBLICIDADE 13Segunda-feira, 2 de Agosto de 2021

 

 

Solicitação de Cotação 

(RFQ) 

Número de referência:  
026/OPS/2021 
 
Data da RFQ: 30/07/21 
Data de Encerramento: 
05/08/2021 24:00 Horas  

ASSUNTO: 

 
Aluguer de 5 (cinco) Viaturas Cabine Dupla 4x4 
 

 

                                          

                                             Termos de Referência   
1. INTRODUÇÃO 

A Family Health Internacional (FHI360) é uma Organização Não Governamental 
financiada pela USAID, que opera em Moçambique, em parceria com o Governo da 
República de Moçambique com objectivo de melhorar o acesso  dos serviços de saúde 
pública e desenvolvimento humano. 
No ambito da implementação de acções de resposta a crises, a FHI360  pretende alugar 05 
(cinco) viaturas de cabine dupla, tipo 4x4 por um período de 10 (dez) meses. 
 

2. OBJECTIVO DA SOLICITAÇÃO DA COTAÇÃO (RFQ) 

Esta RFQ tem por objectivo convidar potenciais fornecedores elegivéis e com capacidade 
para o provimento dos serviços pretendidos. 
O fornecedor deverá demonstrar claramente capacidade de atender de forma contínua os  
resultados chave focados em actividades de emergência e resposta a crises, nomeadamente: 
 

▪ Flexibilidade, rapidez e segurança no transporte de pessoas e bens; 
▪ Solução e proposta economicamente favorável; 
▪ Viaturas que reunam especificações técnicas necessárias; 
▪ Frota disponível 
▪ Capacidade de substituiçao/troca de viatura em tempo mínimo. 

3. DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA NA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 
 
Devem ser apresentados na proposta cópias autenticadas dos seguintes documentos: 
 

• Alvará para exercício de Rent Car / Aluguer de Viaturas; 
• Registo Comercial; 
• NUIT 
• Seguro actualizado das viaturas; 
• Certidões de INSS e Finanças 

 
4. ALOCAÇÃO DAS VIATURAS: 
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(RFQ) 

Número de referência:  
026/OPS/2021 
 
Data da RFQ: 30/07/21 
Data de Encerramento: 
05/08/2021 24:00 Horas  

ASSUNTO: 
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Devem ser apresentados na proposta cópias autenticadas dos seguintes documentos: 
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026/OPS/2021 
 
Data da RFQ: 30/07/21 
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As viaturas serão alocadas na Cidade de Pemba, com algumas deslocações previstas para 
alguns distritos da provincia de Cabo Delgado. 

Para todas, deverá ser incluído: 

 Motorista – com documentação em dia e formação em condução defensiva, será 
uma vantagem 

 Combustível – que deerá ser controlado por uma folha de controle (logbook) 

 Kilometragem ilimitada   

 
5. REQUISITOS E ESPECIFICAÇÕES DAS VIATURAS 

 
▪ Dupla Cabine, 4 x 4, 5 lugares; 
▪ Possuir Seguros em dia, ocupantes incluídos; 
▪ Possuir sistema de rastreio em tempo real; 
▪ Viaturas em perfeitas condições mecânicas e boa apresentação. 

 
6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 
Será seleccionado o fornecedor que reunir maior pontuação nos seguintes critérios: 
 
• Documentação completa - 20 Pontos; 
• Disponibilidade para provisão do serviço (a partir de 30 de Julho) - 30 Pontos; 
• Seguros e Sistema de Rastreio em dia e documentado - 10 Pontos; 
• Especificações das Viaturas e kilometragem actual - 20 Pontos; e, 
• Melhor Proposta Financeira - 20 Pontos. 

 
7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E TERMOS COMERCIAIS 

 
• O pagamento será feito numa base mensal após fornecimento dos serviços. 
• O presente documento não representa nenhum vínculo contractual ou de 

responsabilidade entre a FHI360 e os proponentes; 
• A FHI360 reserva-se ao direito de cancelar o presente pedido de cotação se 

verificar necessário; 
• A proposta apresentada deve ter a validade até pelo menos 60 dias a partir da data 

da submissão. 
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8. SUBMISSÃO DA PROPOSTA 

 
Os fornecedores que reúnam as qualificações requeridas, são convidados a enviar a sua 
melhor proposta em envelope fechado, com referência a este concurso (RFQ 
026/OPS/2021) e enviada electronicamente para o email - 
procurement.mozambique@fhi360.org ou entregue no endereço abaixo, até às 24:00 horas 
do dia 05 de Agosto de 2021. 

Escritório da FHI 360 Moçambique 
Rua do Beijo de Mulata / Rua das Rosas, No. 59200 Sommerschield II  
Maputo 
Email - procurement.mozambique@fhi360.org 
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CONVITE
PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA

A Empresa Vale Moçambique, S.A. encontra-se a promover o processo de Avaliação de Impacto Ambiental para o 
Projecto de Adução de Água do Zambeze, na Província de Tete, Moçambique.

No âmbito do Processo de Participação Pública previsto na fase de preparação do Plano de Reassentamento, a 
Consultec – Consultores Associados, Lda., em representação da Vale vem, por este meio, convidar todos os 
interessados a participarem nas Reuniões de Consultas Pública.
As reuniões serão realizadas com o objectivo de recolher as principais preocupações e sugestões da comunidade, 
sociedade civil e instituições governamentais sobre o projecto e o Relatório do Levantamento Físico e 
Socioeconómico (RLFS).
As reuniões serão realizadas nos seguintes locais, datas e horas:

Reunião Pública / Província de Tete / Vila de Moatize
Data: 17 de Agosto de 2021
Hora: 09.00 - 12.00
Local: Sala de Reuniões do Hotel Moatize
Contingência: Inscrição Prévia Obrigatória

Reunião Pública / Distrito de Moatize / Povoado de Catsanha
Data: 18 de Agosto de 2021
Hora: 10.00 - 12.00
Local: Escola Primária de Catsanha

Reunião Pública / Distrito de Moatize / Povoado de Phonde
Data: 19 de Agosto de 2021
Hora: 10.00 - 12.00
Local: Sede da Comunidade de Phonde

No âmbito do combate à propagação da Covid-19, serão implementadas medidas de segurança em vigor no país.
A versão preliminar do RLFS estará disponível para consulta até 16 de Agosto de 2021, nos locais a seguir 
mencionados:

•	 Direcção Nacional do Ambiente (DNAB) em Maputo;
•	 Serviço Provincial de Ambiente de Tete;
•	 Escritório da Consultec em Tete: Estrada Nacional Nº 7, Bairro Chingodzi. Edifício Mário Santos. 

Escritório Nº 1. 

Para a participação na reunião do dia 17 de Julho de 2021, no Hotel Moatize, é obrigatória A INSCRIÇÃO PRÉVIA. 
Para tal, todos os interessados deverão enviar, nos contactos abaixo indicados, a seguinte informação: Nome 
próprio e Apelido, Instituição, Cargo, Localização, e-mail e telefone.

Para inscrições e esclarecimentos, por favor contactem a Consultec por intermédio de Nuno Barreiros, 
através do telefone 25220598 (Escritório de Tete) ou Horácio Cuna (escritório de Maputo), através do e-mail                                            
hcuna@consultec.co.mz e/ou fax 21491578.

Agradecemos desde já a vossa participação
8297

7391
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

_________
MINISTÉRIO DA SAÚDE

CENTRAL DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS

ANÚNCIO DE CONCURSOS
 

1.  A MISAU, através da Central de Medicamentos e Artigos Médicos convida a todos os concorrentes 
elegíveis para apresentarem propostas seladas para os concursos abaixo descritos:

Nº do Concurso Objecto Modalidade
Data e hora de 
Apresentação e 

abertura
Garantia 

Provisoria

Anúncio de 
Posicionamento

Nº 58A001241/
CP/13/OE-SAUDE-

ORAL/021 

Contratação de 
Fornecimento de 
instrumentos e 
material de Saúde 
Oral para uso no 
SNS

Concurso 
Público

Entrega:
Data: 31/08/021
Hora: 10h
Abertura:
Data: 24/08/021
Hora: 10H15

10.000,00USD
Data: 
16/11/021
14H00

Nº 58A001241/
CP/12/OE-Cirurgia-

MaxiloFacial/021 

Contratação de 
Fornecimento de 
instrumentos e 
material de Cirurgia 
Plástica, Cirurgia 
Geral, Neurologia e 
Maxilo Facial para 
uso no SNS

Concurso 
Público

Entrega: 
Data: 02/09/021
Hora: 10H00
Abertura: 
Data: 26/08/021
Hora: 10H15

10.000,00USD Data:17/11/021
14H00

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

3. O Caderno de Encargos em língua Portuguesa, pode ser adquirido pelos concorrentes interessados, 
no endereço indicado no número 2, pelo valor não reembolsável de 1.500,00MT (Mil e Quinhentos 
Meticais). O pagamento será feito exclusivamente por depósito ou por transferência bancária para a 
seguinte conta:

CMAM MISAU POOLING F
Banco: Millennium Bim

Conta nº: MZM 54620507 
Swift Code: BIMOMZMXXXX

Balcão: 25 de Setembro nº 1800
Maputo-Moçambique

4. O concurso é regido pelo regulamento de contratação de Pública, aprovado pelo Decreto nº 5/2016 
de 08 de Março. 

7353

ANÚNCIO DE FORNECIMENTO DE BENS

A Right To Play é uma organização não-governamental com missão de educar, proteger 
e empoderar as crianças e jovens. Ajudá-los a superar os efeitos da pobreza, conflitos 
e doenças em comunidades carentes, através de desporto, jogos e brincadeiras. A 
Organização tem desenvolvido as suas acções desde o ano 2002 em Moçambique a 
trabalhar em parceria com o Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano 
nas províncias de Maputo, Cidade de Maputo, Gaza e Zambézia.

Este programa espera que as meninas e meninos ao nível de ensino primário, 
obtenham melhores resultados de aprendizagem, incluindo o aproveitamento 
pedagógico e habilidades para a vida, num ambiente seguro de aprendizagem e de 
apoio. O programa Aprendizagem baseado em Jogo e sensível ao Género “GREAT” 
será implementado em 4 distritos, concretamente nos distritos de KaNyaca (Cidade 
de Maputo) e Namaacha (Província de Maputo); Limpopo e Chókwè (Província de 
Gaza). 

É neste âmbito que a Right To Play Moçambique, pretende:

Fazer a compra de diversos materiais para o uso colectivo e individual dos 
professores durante o processo de ensino e aprendizagem das raparigas e rapazes. 
Assim sendo, a Organização convida empresas, pessoas singulares ou colectivas 
devidamente licenciadas e interessadas a apresentar propostas em carta fechada, 
para o fornecimento de diversos bens abaixo descritos, com garantia de entrega ao 
domicílio da Organização na Cidade de Maputo e em Chongoene, Província de Gaza-
Av.Mártires de Revolução casa nº 20 CFM.

Relação dos materiais a serem requisitados Maputo

# Item/Bens Especificações Quantidade
1 Cartolinas A1, Várias Cores 29
2 Cartolinas A4, Várias Cores 433
3 Cola de Papel Sólida 1286
4 Caderno Capa preta, A4, 192 Pag/Und 1286
5 Giz Branco, 100 Und/1Cx 1286

6 Apagador para quadro negro Base de madeira 1226

7 Tesouras 16cm/Und 1286

8 Marcadores Permanentes/cores sortidas 12/Und; ponta 
grossa 1226

9 Quadro silábico 1ª Classe; A1/Und 299
10 Quadro silábico 2ª Classe; A1/Und 299

11 Quadro Alfabético A1/Und 598

12 Sólidos geométricos 8 Peças plásticas por jogo 4G 598

13 Jogo de Estojo de Matemática 
para Professor 5 Peças 363

14 Bolas de Tennis Embalagem de 3Und 500
15 Lápis de Cera 12/Unid 250
16 Quadro Preto 1.8mx1.5m/Und 108

Os interessados deverão entregar as suas propostas (Cotações em carta fechada) 
dentro de 07 dias corridos, depois da publicação do anúncio e serão abertas em 
sessão fechada, por conta da pandemia da Covid-19, no escritório nacional da Right 
To Play Moçambique, Av.Fernão Melo e Castro nº 276, Bairro da Sommerschield– 
Maputo.

7427

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA A GESTÃO DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS 
LÍQUIDOS CONSTRUÍDOS NAS ZONAS RURAIS NO ÂMBITO DO PROGRAMA INCENTIVO GEOGRÁFICO

1. O Governo de Moçambique criou o programa Incentivo Geográfico com o objectivo de expandir geografica-
mente o acesso a combustíveis líquidos nas zonas rurais.

2. Neste âmbito, o Fundo de Energia, entidade implementadora do programa, convida pessoas singulares e co-
lectivas elegíveis, a manifestarem interesse até ao dia 02/08/2021 para a Gestão do Posto de Abastecimento 
de Combustíveis construídos no Distrito de:

Província Distrito

Zambézia Alto Molócuè (Mugema)

3. Os critérios para a selecção dos gestores são os seguintes:

Possuir nacionalidade moçambicana ou estar constituído nos termos da legislação Moçambicana para pes-
soas colectivas:

•	 Possuir experiência comprovada na gestão de negócios (preferencialmente na comercialização de 
combustíveis);

•	 Possuir capacidade financeira para emissão de licença de retalho no valor de 100.000,00Mt. 
•	 Possuir capacidade financeira para a aquisição do 1º lote de combustíveis (10.000 litros de gasóleo, 

10.000 litros de gasolina e 10.000 litros de petróleo de iluminação), 
•	 Possuir capacidade para prestar uma caução de 45.000,00 Mt no acto da apresentação da candida-

tura; e
•	 Ser residente ou possuir interesses comerciais no local onde o PAC está construído.

+

4. Os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos:

•	 Carta dirigida ao PCA do FUNAE manifestando interesse na gestão do PAC;

•	 Fotocópia do Bilhete de Identidade para pessoa singular, cópia do alvará para pessoa colectiva;

•	 Declaração emitida pelo Governo do distrito onde o PAC está implantado comprovando conhecimen-
to da candidatura;

•	 Curriculum Vitae e demais documentos que comprovem experiência na gestão de negócios e ou na 
comercialização de combustíveis; e

•	 Talão de depósito da caução no valor de 45.000,00 Mt (na conta 51514858 titulada no Millennium 
BIM em nome do FUNAE);

•	 Extracto bancário dos últimos 6 meses.
         

As candidaturas e pedidos de esclarecimentos deverão ser submetidos nos seguintes endereços 
FUNAE – Delegação da Zambézia –Av. 25 de Junho, Bairro 1 de Maio, Tel.: 24218300; e
FUNAE – Sede: Rua da Imprensa, 256 - Maputo. Prédio 33 andares – 6º andar. Telefones 21304717/20. Fax 21 309228

  Sistema de Gest\ao Ambiental com o Certificado Nº /INNOQ – A.002/18
Sistema de Gest\ao de Qualidade com o Certificado Nº /INNOQ – Q.002/13

Sistema de Gestão Ambiental com Certificado Nº PT10/03200    
Sistema de Gestão da Qualidade com Certificado Nº PT08/02280

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO
BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO DA MATOLA

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ELIAS 
MALEMBE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e um de Maio 
de dois mil e vinte e um, exarada de folhas trinta e três verso a folhas trinta e 
cinco, do livro de notas para escrituras diversas número vinte e sete, traço “B”, 
barra BAÚ, deste Balcão, a cargo da Notária em exercício Célia Bernardete 
Mestre Guambe, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros 
por óbito de Elias Malembe, viúvo, de então sessenta e nove anos de idade, e 
com última residência habitual no Bairro da Machava-Sede, Matola.
Que, o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua 
última vontade, tendo deixado como únicos e universais herdeiros de seus 
bens seus filhos: Orpa Cecília Elias Malembe, Augusto Elias Malembe, 
Elias Malembe, Simone Elias Malembe, Cândido Elias Malembe, José 
Elias Malembe, Sandra Elias Malembe, Salomão Elias Malembe, Pedro 
Elias Malembe, Marcos Elias Malembe e Castigo Elias Malembe, solteiros, 
maiores, residentes em Maputo.
Que não existem outras pessoas que de lei possam concorrer na sucessão.
Fazem parte da herança todos os bens móveis e imóveis, incluindo contas 
bancárias em nome do falecido.

Está conforme
Matola, aos 31 de Maio de 2021

A Notária
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO
Rua João Carlos Raposo Beirão, nº 345, R/C

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE JORGE 
MANUEL LOUREANO JACINTO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de vinte e oito de Julho 
de dois mil e vinte e um, lavrada de folhas cinquenta e seis verso a cinquenta e sete 
verso, do livro de notas para escrituras diversas número duzentos e oitenta e cinco 
“C”, deste Quarto Cartório Notarial de Maputo, perante mim, Sérgio João Soares 
Pinto, Conservador e Notário Superior, em exercício no referido Cartório, foi lavrada 
uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de Jorge Manuel Loureano 
Jacinto, no estado de solteiro, de sessenta anos de idade, natural de Moçambique, de 
nacionalidade portuguesa, com última residência nesta cidade de Maputo, sem ter 
deixado testamento ou qualquer outra disposição de sua última vontade.
Mais certifico que pela operada escritura pública foi declarado como único e 
universals herdeiro de todos seus bens, nos termos do artigo sessenta e dois do 
Código Civil que nos remete a lei pessoal do autor da herança, quanto ao direito 
sucessório, seu filho, Ricardo Jorge Nunes Jamal Laureano Jacinto, menor, de 
nacionalidade moçambicana, natural e residente em Maputo.
Que não deixou outras pessoas que por lei com ele possam concorrer à sucessão da 
herança e que dela fazem parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme

Maputo, aos 29 de Julho de dois mil e vinte e um

A Conservadora e Notária Técnica
(Ilegível)
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Oferecemos  
a solução certa, 
para que possa 
comprar a casa 
dos seus sonhos.

Dirija-se ao Absa e peça já a sua simulação de Crédito.

O seu desejo de comprar uma casa nova não é um processo, 

 

é um sonho à espera de ser realizado. No Absa, oferecemos-lhe 

 

a solução certa de Crédito, com toda a simplicidade e flexibilidade.

Campanha válida até Dezembro de 2021. Termos e condições aplicáveis. Válido para Clientes do Retalho. 
Para mais detalhes, contacte-nos através do serviço da Banca Telefónica, 1223 para móvel, 21344400 para fixo ou informe-se numa Agência do Absa.
Absa Bank Moçambique, SA (registado sob o número 101220982) é regulado pelo Banco de Moçambique.

Isso é Africanicidade. Isso é Absa.
absa.co.mz
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-

Population Services International (PSI) – é uma 
organização não-governamental, sem fins lucrativos, com 
domicílio em Maputo Av. 25 de Setembro, nº 420, Prédio 
JAT 1, 3º Andar esquerdo. Ela procura resolver problemas 
de saúde junto às populações em mais de 60 países em 
desenvolvimento, em todo mundo. As principais áreas de 
saúde incluem Malária, Saúde Reprodutiva, Tratamento 
da água, Sobrevivência Infantil e Prevenção do HIV/ SIDA.
No contexto das suas actividades solicita todos 
interessados a submeterem propostas para categoria 
seguinte:

LOTE 
ÚNICO

OBJECTO

Produção de Peças Criativas para Campanha de 
Comunicação SOMOS IGUAIS

Os Termos de Referência poderão ser obtidos por solicita-
ção através do email procurement@psi.org.mz. 
Prazo de submissão de propostas é até dia 16 de Agosto 
de 2021.

Maputo, Julho de 2021 7238

CONCURSO RFP 7/PSIMOZ/2021
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA 
CIDADE DE MAPUTO

2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção Comercial 
do Tribunal Judicial da Cidade 
de Maputo, o exequente Banco 
Comercial e de Investimentos, 
S.A., com sede na Av. 25 de 
Setembro, nº 04, nesta cidade, 
move contra o executado Bruno 
Miguel Figueiredo de Brito, 
solteiro, natural de Maputo, BI 
nº 110100643149P, residente 
no Bairro da Polana-Cimento, 
Av. 24 de Julho, nº 746, R/C, e 
domicílio profissional no Hotel 
Moçambicano, Av. Filipe Samuel 
Magaia, nº 961, cidade de 
Maputo, nos Autos de Execução 
Ordinária nº 01/20-G, correm 
éditos de vinte dias, contados 
da segunda e última publicação 
deste anúncio, citando os 
credores desconhecidos da 
executada que gozem de garantia 
real sobre o bem penhorado, 
bem como os sucessores dos 
credores preferentes, para no 
prazo de dez dias, posterior 
ao dos éditos, reclamarem, 
querendo, o pagamento dos 
seus créditos pelo produto do 
imóvel penhorado nos autos, 
designadamente:

Verba única

Imóvel descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Maputo 
sob o nº 59516, a folhas 168 
do livro nº B/202, inscrito sob 
o nº 88265, a fls. 69v., do livro 
G/130, a favor de Bruno Miguel 
Figueiredo de Brito, solteiro, 
maior, com a hipoteca registada 
sob o nº 81250, a folhas 72v, 
do livro C/112, a favor do 
BCI - Banco Comercial e de 
Investimentos, SA.

Maputo, aos dez de Dezembro de 
dois mil e vinte

O Ajudante de Escrivão de Direito
Rudolfo Marcos Nhanala

Verifiquei

O Juiz de Direito
Hermenegildo Pedro Chambal
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
(SERVIÇOS DE CONSULTORIA - SELECÇÃO DE EMPRESAS)

EXTENSÃO DO PRAZO PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS

MOÇAMBIQUE
Energia para Todos (ProEnergia)
Grant No.: IDA-D4410

Título da Atribuição: Gestor da Facilidade Financeira Solar fora da Rede Eléctrica Nacional

Nº de Referência: MZ-FUNAE-238933-CS-QCBS

O Governo de Moçambique recebeu um financiamento do Banco Mundial para custear o Programa 
Energia para Todos (ProEnergia), e pretende aplicar parte dos recursos para a criação de uma 
plataforma de financiamento (“o Mecanismo”) que irá apoiar a expansão do mercado de energia 
fora da Rede Eléctrica Nacional. O principal objectivo da instalação é incentivar o atendimento aos 
clientes que não estão conectados à rede nacional de outra forma, melhorando a acessibilidade, 
acelerando a expansão e contribuindo para a meta do GoM de alcançar o acesso universal até 2030.

Contextualização 

A expansão do accesso aos serviços de electricidade a todos os moçambicanos até 2030 está no 
centro da agenda de desenvolvimento social e económico do Governo. A empresa Electricidade 
de Moçambique, EDM aumentou o accesso aos serviços de electricidade de 8 por cento em 2006 
para 39 por cento em 2020. No entanto, apenas cerca de 39 por cento dos moçambicanos têm 
acesso à electricidade, o que está abaixo da média da África Subsariana. O Governo de Moçambique 
(GdM) lançou recentemente o “Programa Nacional de Energia para Todos” como um plano nacional 
coordenado para alcançar todos os moçambicanos com acesso à electricidade até 2030. O Programa 
estabelece duas abordagens nomeadamente: ligação à rede, a expansão e adensamento da rede 
nacional e do lado fora da rede, a promoção de soluções alternativas como os sistemas solares 
domésticos. No espaço fora da rede, nos últimos dois anos, novas empresas começaram a fornecer 
produtos solares certificados e de alta qualidade com esquemas de pagamento mais flexíveis, como 
o modelo pré-pago (PAYGO).

Empresas solares privadas já operam no país e estão interessadas em expandir os seus negócios 
num mercado de electrificação fora da rede e com regulamentação favoráveis. No entanto, a 
indústria fora da rede tem que superar os principais desafios relacionados à qualidade dos produtos 
disponíveis, sua accessibilidade aos consumidores locais e sua viabilidade económica em áreas 
remotas e de baixa densidade. A criação de uma plataforma de financiamento (ou Mecanismo) 
para a participação do sector privado na prestação de serviços de energia ajudará a enfrentar esses 
desafios e a acelerar a entrega de soluções energéticas à população. Uma característica fundamental 
da Estratégia Nacional de Electrificação (NES) na ampliação da implantação de soluções fora da rede 
é, de facto, atrair a participação do sector privado para o mercado fora da rede, especialmente como 
retalhistas de sistemas autónomos para instituições e PME´s e para sistemas solares residenciais 
(SHS´s). Expandir o accesso ao financiamento para oferta e procura, juntamente com incentivos 
para promover serviços em áreas não comercialmente viáveis, são fundamentais para acelerar o 
acesso a energia fora da rede em linha com o objectivo do GoM de alcançar o acesso universal até 
2030.

A Empresa Gestora da Facilidade

A Empresa Gestora da Facilidade (ou gestor) trabalhará em estreita colaboração com o FUNAE, que 
será a Agência de Implementação. Nenhum novo veículo legal ou de financiamento está previsto. Com 
base no mandato e nos critérios de elegibilidade definidos pelo FUNAE, o Gestor da Facilidade será 
responsável por i) seleccionar os participantes do mercado relevantes em Moçambique e realizar as 
avaliações necessárias; ii) estruturar os vários instrumentos financeiros combinados; e iii) contratar 
e desembolsar fundos com base em compromissos contratuais. Essas responsabilidades também 
envolvem avaliar e limitar os riscos operacionais e cambiais; implementar uma governança sólida; 
monitorar de perto os projectos e reportar regularmente ao FUNAE e outras partes interessadas. 
O Gestor também colaborará com outras Facilidades e Programas existentes para garantir que os 
fundos são usados   de forma eficaz e complementar. A empresa deve considerar lições aprendidas 
com outros Programas de Financiamento combinado durante a implantação e se concentrará em 
melhorar a acessibilidade e disponibilidade para os consumidores nas áreas-alvo.

Os TdRs estão disponíveis mediante solicitação no endereço abaixo e no seguinte site www.funae.
co.mz. Eles detalham as funções e responsabilidades do gestor de instalações. Os consultores podem 
se associar a outras firmas para aprimorar suas qualificações, mas devem indicar claramente se a 
associação é na forma de joint venture e/ou subconsultoria.

No caso de uma joint venture, todos os sócios da joint venture serão solidariamente responsáveis   
pela totalidade do contrato, se seleccionados. Um Consultor será seleccionado de acordo com a 
Selecção Baseada em Qualidade e Custo (QCBS) estabelecido no Regulamento de Aquisições. Mais 
informações podem ser obtidas no endereço abaixo, nas horas normais de expediente: 7h30 às 
15h30, hora local.

As empresas interessadas devem fornecer informações que indiquem que estão qualificadas para 
executar os serviços (brochuras, descrição de tarefas semelhantes, experiência em condições 
semelhantes, disponibilidade de habilidades adequadas entre os funcionários, etc.).

As manifestações de interesse deverão ser entregues por escrito no endereço abaixo ou por e-mail 
até 13 de Agosto de 2021. Se for entregue por e-mail, observe que o tamanho total da manifestação 
de interesse e de todos os seus anexos deve ser inferior a 5 MB. Os concorrentes que tiverem 
submetido a manifestação de interesse estão isentas de voltar a fazer.

Nome: FUNAE – Fundo de Energia - Sede Endereço: Rua da 
Imprensa Nº256, Portas 610-618. 
Telefone: (+258) 304717/ 21304720
Fax: (+258) 21309228
E-mail:  ugea@funae.co.mz 
www.funae.co.mz 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTING SERVICES – FIRMS 
SELECTION)

DEADLINE’ EXTENSION FOR PROPOSALS SUBMISSION

MOZAMBIQUE
Energy For All (ProEnergia)
Grant No.: IDA-D4410

Assignment Title: Manager for Off-grid Solar Finance Facility

Reference No.: MZ-FUNAE-238933-CS-QCBS

The Government of Mozambique has received financing from the World Bank toward the cost 
of the Energy For All Program (ProEnergia), and intends to apply part of the proceeds for the 
creation of a financing platform (“the Facility”) that will support the expansion of the off-grid 
energy market. The facility’s main objective is to incentivize servicing of clients that would not be 
connected otherwise, by improving affordability and accelerating expansion, and contributing to 
GoM goal to achieve universal access by 2030. 

Background

Expanding access to electricity services to all Mozambicans by 2030 is at the centre of the 
Government’s social and economic development agenda. Electricity of Mozambique (Electricidade 
de Moçambique, EDM) has increased access to electricity services from 8 percent in 2006 to 38 
percent in 2020. Nevertheless, only about 32 percent of Mozambicans have access to electricity, 
which is below the average for Sub-Saharan Africa (39 percent). The Government of Mozambique 
(GoM) has recently launched the “Programa Nacional de Energia para Todos” [Electricity for 
All National Program] as a national coordinated plan to reach all Mozambicans with electricity 
access by 2030. The Program establishes two spaces namely on On-Grid side, the expansion and 
densification of the national grid and on Off-Grid side the promotion of alternative solutions such 
as solar home systems. In the off-grid space, in the past two years, emerging new players have 
started providing high-quality certified solar products with more flexible payment schemes such 
as the pay-as-you-go (PAYGO) model. 

Private solar companies are already operating in the country and interested in expanding business 
in a country with favorable regulations for market-based off-grid electrification. However, the off-
grid industry has to overcome key challenges related to the quality of available products, their 
affordability to local consumers and their economic viability in remote and low density areas. 
 
Creating a financing platform (or the Facility) for private-sector participation in energy service 
delivery will help address those challenges and accelerate delivery of energy solutions to 
the population. A key feature of the National Electrification Strategy (NES) in scaling up the 
deployment of off-grid solutions is indeed to attract private sector participation to the off-grid 
market, particularly as retailers of standalone systems for institutions and SMEs and for solar 
home systems (SHSs). Expanding access to finance for both supply and demand, together with 
incentives to promote servicing in areas non-commercially viable are key to accelerating off-grid 
access provision in line with GoM’s goal to achieve universal access by 2030.

The Facility Management Firm

The manager of the Facility (or Manager) will work closely with FUNAE, who will be the 
implementing agency. No new legal or financing vehicle is envisaged. Based on the mandate and 
eligibility criteria defined by FUNAE, the Facility manager will be responsible for i) selecting 
relevant market players in Mozambique and conducting the required appraisals ii) structuring the 
various blended finance instruments iii) contracting and disbursing funds based upon contractual 
engagements. Such responsibilities also entail assessing and limiting operational and currency 
risks, implementing solid governance, close monitoring of the projects, and regular reporting to 
FUNAE and other stakeholders. The Manager will also collaborate with other existing facilities 
and programs to make sure that the funds are being used in an effective and complementary 
manner. The firm will consider lessons learned from other blended finance programs during the 
roll-out, and will focus on improving accessibility and affordability to the consumers in target 
areas. 

ToRs are available upon request at the address below and at the following website www.funae.
co.mz. They detail the roles and responsibilities of the Facility Manager. 

Consultants may associate with other firms to enhance their qualifications, but should indicate 
clearly whether the association is in the form of a joint venture and/or a sub-consultancy. In the 
case of a joint venture, all the partners in the joint venture shall be jointly and severally liable 
for the entire contract, if selected. A Consultant will be selected in accordance with the Quality 
And Cost-Based Selection (QCBS) method set out in the Procurement Regulations. Further 
information can be obtained at the address below during office hours: 07:30 to 15:30 local time.

Interested firms must provide information indicating that they are qualified to perform the 
services (brochures, description of similar assignments, experience in similar conditions, 
availability of appropriate skills among staff, etc.). 

Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below or through 
e-mail by August, 13th of 2021. If delivered by e-mail, please note that the total size of the 
expression of interest and all of its attachments should be less than 5MB. The Bidders that have 
been submitted their proposals are exempt to submit again. 

Nome: FUNAE – Fundo de Energia - Sede Endereço: Rua 
da Imprensa Nº256, Portas 610-618. Telefone: (+258) 
304717/ 21304720
Fax: (+258) 21309228
E-mail: ugea@funae.co.mz 
www.funae.co.mz

Energia para Moçambique
Energia para Moçambique

  Sistema de Gest\ao Ambiental com o Certificado Nº /INNOQ – A.002/18
Sistema de Gest\ao de Qualidade com o Certificado Nº /INNOQ – Q.002/13

Sistema de Gestão Ambiental com Certificado Nº PT10/03200    
Sistema de Gestão da Qualidade com Certificado Nº PT08/02280

  Sistema de Gest\ao Ambiental com o Certificado Nº /INNOQ – A.002/18
Sistema de Gest\ao de Qualidade com o Certificado Nº /INNOQ – Q.002/13

Sistema de Gestão Ambiental com Certificado Nº PT10/03200    
Sistema de Gestão da Qualidade com Certificado Nº PT08/02280
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO 

ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO

DEPARTAMENTO DE REGISTOS E 
NOTARIADO

3º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE 
MAPUTO

Av. Vladimir Lenine, nº 1472 – 1º andar

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 
DE PAULO MUZAMANE 

ZAVA BILA

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de onze de Junho de dois mil 
e vinte e um, exarada de folhas 
dezassete a folhas dezoito 
verso, do livro de notas para 
escrituras diversas número 
oitocentos e setenta e nove 
traço “D”, no Terceiro Cartório 
Notarial, perante ANDRÉ 
CARLOS NICOLAU, licenciado 
em Direito, Conservador e 
Notário Superior em exercício 
no referido Cartório, foi 
lavrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por 
óbito de PAULO MUZAMANE 
ZAVA BILA, no estado 
de solteiro,  natural de 
Chirrinzene-Xai-Xai, residente 
que foi no Bairro de Laulane, 
sendo filho de Zava Bila e de 
Neasse Conjane Cuacua.
Que, ainda pela mesma 
escritura pública foi declarado 
como único e universal 
herdeiro de todos os seus bens 
e direitos seu filho, Admiro 
Paulo Muzamane Bila, 
solteiro, natural de Maputo, 
onde reside.
Que, não existem outras 
pessoas que segundo a lei 
prefiram o declarado herdeiro 
ou com ele possam concorrer 
à sua sucessão.

Está conforme
Maputo, aos 18 de Junho de 2021

A Notária
(Ilegível)

6812

CONVOCATÓRIA
A SIP - Sociedade Industrial de Pesca, Lda., 
convoca a família do senhor Anselmo Damane 
Macherica, com carácter de urgência, a 
comparecer na sua sede, sita na Avenida Mártires 
de Inhaminga, recinto do Porto de Pesca de 
Maputo, nos próximos 15 (quinze) dias, a contar 
da data desta publicação, nas horas normais 
de expediente (8.00 - 17.00 horas), para tratar 
assuntos de seu interesse.

Maputo, aos 29 de Julho de 2021

P´la Gerência
(Ilegível)
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 REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

CENTRO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO SANITÁRIO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a alínea d), número 3 do artigo 33 conjugado com o número 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de 
Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprova do pelo Decreto nº 05/2016, 
de 08 de Março, comunica-se a adjudicação dos objecto dos concursos abaixo indicados.

Nº do concurso Objecto do Concurso
Nome do 

Concorrente Valor Abjudicado

Concurso por Cotações Nº 12/21/OEΛFUND.PROP/CRDS Contratação de fornecimento de serviços para reprodução de 
chaves dos sectores incluindo porta-chaves

Chaveiro da Baixa 525.00Mt

Concurso por Cotações Nº 13/21/OEΛFUND.PROP.CRDS Contratação de fornecimento de utensílios de copa e cozinha Casa Universo 114.371,00Mt

Concurso por Cotações Nº 14/21/OEΛFUND.PROP/CRDS Contratação de fornecimento e manutenção de extintores Meque Extintores 7.757,10Mt

Concurso Limitado Nº 15/21/OEΛFUND.PROP/CRDS Contratação de fornecimento de serviços de catering e 
ornamentação

Bom Garfo 30.683,25MT

Concurso por Cotações Nº 16/21/OEΛFUND.PROP/CRDS Contratação de fornecimento de pão Pão de Lenha 59.00Mt
Concurso por Cotações Nº  17/21/OEΛFUND.PROP/CRDS Contratação de fornecimento de ferramentas Cilmal, Lda 165.415,00Mt

Concurso Limitado Nº 19/21/OEΛFUND.PROP/CRDS Contratação de fornecimento de serviços de serigrafia e 
confecções 

Chanil, Informática e 
serviços

90.377,82Mt

Concurso Limitado Nº 21/21/OEΛFUND.PROP/CRDS Contratação de fornecimento de roupa de cama e toalhas de rosto Chanil, Informática e 
serviços

18.191,96Mt

Concurso por Cotações Nº 24/21/OEΛFUND.PROP/CRDS Contratação de fornecimento de mobiliário e escritório e 
montagem 

Mobiserv, Lda 265.569,22Mt

31/2021/OE˄FUND. PROP./CRDS Contratação de fornecimento de serviços de limpeza Wira’s Serviços, Lda 290,578.86
Concurso Limitado Nº 23/2021/OE˄FUND. PROP./CRDS Contratação de fornecimento e montagem de equipamento 

informático e electrodoméstico
Tecnobyte, Lda Lote 1 - 940,586.40

Lote 2 - 44,331.30
Concurso Limitado Nº 25/2021/OE˄FUND. PROP./CRDS Contratação de empreitada de obras para a manutenção preventiva 

e correctiva de infra-estruturas do CRDS Top Obras, Lda 970,986.33
Concurso Limitado Nº 30/2021/OE˄FUND. PROP./CRDS Contratação de fornecimento de serviços para a manutenção 

preventiva e correctiva de meios circulantes incluindo fornecimento 
de acessórios

Oficina de Reparação 
André Cumbane

813,753.83

Concurso Limitado Nº 29/2021/OE˄FUND. PROP./CRDS Contratação de fornecimento de material de canalização e de 
ferragem

ARL Consultoria e 
Serviços

Lote - 92,005.44

Lote - 215,413.55
Concurso Limitado Nº 27/2021/OE˄FUND. PROP./CRDS Contratação de fornecimento de serviços para manutenção 

preventiva e correctiva dos equipamentos eléctricos incluindo 
fornecimento de acessórios

HVAC Climart, Lda 1,430,211.51

Concurso Limitado Nº 26/2021/OE˄FUND. PROP./CRDS Contratação de fornecimento de serviços para a recolha de resíduos 
sólidos comuns, fumigação e desinfecção, lavagem e desinfecção de 
tanques de água e esgotos, incluindo sucção das águas

SW Fumigações e 
Limpeza, Lda 24,804.00

Concurso por Cotações Nº 9/2021/OE˄FP/CRDS Contratação de fornecimento de insecticidas Fumilar, Lda 32,041.26
Concurso por Cotações Nº 11/2021/OE˄FP/CRDS Contratação de fornecimento e montagem de pneus Navato, Lda 315,139.50
Concurso por Cotações Nº 22/2021/OE˄FUND. PROP./
CRDS

Contratação de fornecimento e montagem de câmaras externas 
para computadores de mesa

IT Repair, Lda 187,387.20

Concurso por Cotações N.º 28/2021/OE˄FUND. 
PROP./CRDS

Contratação de fornecimento de serviços para manutenção 
preventiva e correctiva da central telefónica incluindo 
fornecimento de acessórios

Telnet
266,014.71

Maputo, aos 26 de Julho de 2021
Directora

____________________
Dra. Extra Chadreque

 (Especialista)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CENTRO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO SANITÁRIO DE MAPUTO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ADENDA AO ANÚNCIO  

O Centro Regional de Desenvolvimento Sanitário de Maputo (CRDS) 
publicou nos dias 28 e 30 de Julho corrente, o anúncio do Concurso 
Limitado nº 41/2021/2020/OE˄FUND/CRDS para a contratação de 
fornecimento de serviços para a manutenção preventiva e correctiva 
de equipamentos de escritório e informático incluindo fornecimento 
de acessórios e informa aos interessados que para a aquisição dos 
Documentos do Concurso deverá depositar uma importância não 
reembolsável de 1.500,00 MT (mil e quinhentos meticais) para cada 
conjunto. O pagamento deverá ser em depósito directo no Millennium 
Bim (conta: Nº 20164749).

NB. De referir que as horas e as demais cláusulas se mantém 
inalteráveis. 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE INHAMBANE
SERVIÇO PROVINCIAL DA ECONOMIA E FINANÇAS

Anúncio de Concurso Público
Objecto de concurso Nº de Concurso Local, Data e hora de Entrega das propostas Local Data e hora de Abertura das 

propostas

Fornecimento de: Um (01) fogão misto com exaustor;

 Duas (02) geleiras; e Três (3) congeladores

Concurso nº 27I000141/CP/03/2021 S.P.Eco.Finanças- 19/08 de 2021,
Hora: 10:30 h

S. P. Eco. Finanças 19/08/2021, 11h00

Fornecimento de: quatro (04) cadeiras fixas executivas e uma (01) 

cadeira executiva giratória

Concurso nº 27I000141/CP/04/2021 S.P.Eco.Finanças- 19/08 de 2021, 09h S. P. Eco. Finanças 19/08/2021,  09h30

Fornecimento de: Lote 1: Cinco (05) impressoras preto e branco; 

Lote 2: Duas 02 impressoras scâner;

Lote 3: Uma (01) impressora a cores

Concurso nº 27I000141/CP/05/2021 S.P.Eco. Finanças- 20/08/2021,Hora: 09H00 S. P. Eco. Finanças 20/08/2021,  09h30

Fornecimento de uma (01)  máquina fotocopiadora preto e branco Concurso nº 27I000141/CP/06/2021 S.P. Eco. Finanças: 20 /08 de 2021,10:30 h S. P. Eco. Finanças -20/08/2021, 11h00

Fornecimento de Serviços de Manutenção Preventiva do 

Património do Edifício do Serviço Provincial da Economia e 

Finanças

Concurso nº 27I000141/CP/07/2021 S.P.Eco. Finanças
23/08/2021
9h00

S.P.Eco. Finanças    23/08/2021,  09h30

Fornecimento de 07 Aparelhos de ar Condicionado Concurso nº 27I000141/CP/08/2021 S.P.Eco. Finanças
23/08/2021
10h30

S.P.Eco. Finanças  23/08/2021,    11h00

Manutenção e Reparação da Rede Eléctrica do Edifício do SPEFI Concurso nº 27I000141/PD/02/2021 S.P.Eco. Finanças
09/08/2021
08h30

S.P.Eco. Finanças    11/08/2021, 09h00

Manutenção e Reparação de Aparelhos de Ar Condicionado do 

SPEFI

Concurso nº 27I000141/PD/03/2021 S.P.Eco. Finanças
09/08/2021
10h30

S.P.Eco. Finanças   11/08/2021,   11h00

Fornecimento de Serviço de Internet para SPEFI Concurso nº 27I000141/CL/06/2021 S.P.Eco. Finanças  24/08/2021   11h00 S.P.Eco. Finanças    24/08/2021,   11h30

Fornecimento de Mobiliário de Quarto Concurso nº 27I000141/CP/09/2021 S.P.Eco. Finanças  24/08/2021   09h00 S.P.Eco. Finanças    24/08/2021,   09h30

1. O Serviço Provincial da Economia e Finanças de Inhambane convida  empresas ou pessoas singulares inscritas no cadastro único (CEF) interessadas a apresentarem propostas fechadas para o Concurso Público.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar o caderno de encargos e termo referência ou levantá-los na Repartição de Aquisições (RA), 1º Piso Esquerdo pela importância não reembolsável de 1.000,00MT, para 
cada caderno a depositar na conta nº 437206171001 –BCI- DPEFI sala de conferências.

3. O anúncio de posicionamento dos concorrentes será feito em sessão pública (05) cinco dias uteis após a data da aberturas dos concursos, pelas 10H30, na presença dos que desejarem. Caso haja alguma alteração os concorrentes serão 
comunicados por carta com antecedência.

4. O prazo de validade das Propostas será de 120 dias

5. O concurso será regido pelo  Regulamento de Contratações de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016 de 8 de Março, respectivamente. 

Inhambane,  aos 30 de Julho de  2021

A Autoridade Competente 

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 
RELIGIOSOS

3.ª CONSERVATÓRIA DO REGISTO 
CIVIL DE MAPUTO COM FUNÇÕES 

NOTARIAIS

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 
POR ÓBITO DE ANTÓNIO 

RICARDO PACULE

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
outorgada no dia vinte e nove de 
Julho de dois mil e vinte e um, 
lavrada a folhas cento e vinte 
e oito e seguintes, do livro de 
notas para escrituras diversas 
número trinta e nove traço 
“B”, da Terceira Conservatória 
do Registo Civil com Funções 
Notariais, perante mim, Amélia 
Gonçalves Machava, licenciada 
em Direito, Conservadora e 
Notária Superior, em exercício 
nesta Conservatória, foi lavrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de António 
Ricardo Pacule, de então setenta 
anos de idade, natural da Maxixe, 
no estado que era de casado 
com Helena Francisco Pacule, 
sem convenção antenupcial, com 
última residência habitual no 
Bairro Vinte e Cinco de Junho 
“A”, cidade de Maputo, filho de 
Ricardo Pacule e de Julieta Pene, 
sem ter deixado testamento ou 
qualquer outra disposição da sua 
última vontade.
Que o falecido deixou como 
únicos e universais herdeiros 
dos seus bens, seus filhos: 
Luís Edison Ricardo Pacule, 
Raimundo Cabral Guinecane 
Pacule, Marco Aurélio Ricardo 
Pacule, Edilzia Joaneth Pacule 
e Jorge Evans António Pacule, 
todos solteiros, maiores, naturais 
de Maputo, onde residem.
Que não existem outras pessoas 
que segundo a lei prefiram aos 
declarados herdeiros ou com 
eles possam concorrer a esta 
sucessão.
Que da herança fazem parte bens 
móveis e imóveis.

Está Conforme

Maputo, aos 29 de Julho de 2021

A Notária
(Ilegível)

8307
243

Acesse https://t.me/Novojornal
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMÉDIAS
A 30 de Junho de 2021

optimização das suas operações, sendo um Banco essencialmente sustentado por plataformas, 
permitindo-o tornar-se cada vez mais rentável. 

O FNB registou um lucro semestral antes de impostos de 54 milhões de Meticais para o período fin-
do a 30 de Junho de 2021.  O referido resultado representa uma redução quando comparado com 
o período homólogo do ano passado, embora o total de activos e receitas tenha crescido aproxi-
madamente 12 % (doze por cento). Esta redução nos resultados deveu-se  ao aumento dos custos 
impulsionado pelas despesas inerentes à implementação de vários projectos em curso e custos ex-
cepcionais referentes a despesas com pessoal. A carteira de activos dos Clientes registou um cresci-
mento significativo de 13% (treze porcento) ano à ano , resultante de uma contínua atenção focada 
à estratégia do cliente, bem como de uma atenção no crescimento e  recuperação nas contas do 
balanço através de um processo de avaliação de crédito. Esta contínua resiliência na gestão dos ac-
tivos gerou, inquestionavelmente, dividendos que amenizaram o impacto da pandemia do Covid-19. 
A prova tangível do foco no processo de crédito é visível pelo  Crédito Mal Parado (NPL’s) que registou 
uma redução  de 10% (dez por cento) comparativamente aos 12.9%  (doze virgula nove por cento) 
no mesmo período do ano passado. A qualidade da carteira de crédito continua a registar uma esta-

Os resultados dos seis meses findos a 30 de Junho de 2021 do FNB  Moçambique, S.A. (“FNB”), reflec-
tem a posição de um Banco resiliente e bem posicionado para capitalizar as diversas oportunidades 
ao nível de Moçambique, mas que foi negativamente afectado por um ambiente complexo, devido à 
pandemia. A Covid-19, continuou a trazer desafios inesperados e prejudiciais para o FNB, resultando 
em perdas após impostos no valor de MZN 84 milhões.  A lenta implantação do processo de vacinação 
contra a Covid-19 ao nível de África, afectou mais ainda, e de forma negativa os aspectos económicos 
e sociais do país. O FNB investiu, consideravelmente, para assegurar que houvesse durante estes tem-
pos difíceis, continuidade interrupta do negócio, e posicionou-se para apoiar os seus Clientes, os seus 
Colaboradores e as demais partes interessadas com resiliência e determinação por forma a assegurar 
o sucesso das suas operações. 

O FNB continua a acreditar que o futuro é promissor e afirma a sua posição, com o suporte do se-
gundo maior grupo bancário de África, para abraçar um mundo em rápida mudança à medida que 
estas começam a ser enraizadas na economia moçambicana. A médio prazo, o FNB aspira tornar-
-se um Banco de referência no mercado moçambicano oferecendo aos seus Clientes soluções que 
acrescentam eficiência e valor às suas vidas. Internamente, o FNB mantém a sua firme aposta na 

bilidade gradual. Internamente, os meses subsequentes de 2021 continuarão a ser de crescimento, 
retenção de Clientes, reforço e robustez da plataforma, ganho de eficiência nos processos, reforço 
do sistema de controlo e investimento contínuo nas competências e no bem-estar do nosso activo 
mais valioso, os nossos Colaboradores.

Os capitais próprios do FNB durante o primeiro semestre de 2021 situam-se acima dos dos requisitos 
mínimos regulamentares de Capital impostos pelo Banco de Moçambique, onde o Grupo FirstRand as-
sume o seu apoio incondicional em prol do sucesso e do crescimento do FNB. 

O Conselho de Administração está comprometido e empenhado em reforçar o posicionamento da marca 
FNB, a sua essência, aumentando a sua relevância no mercado, de acordo com os valores e objectivos do 
accionista principal, o Grupo FirstRand, o segundo maior grupo bancário de África (por activos) com uma 
gestão de liderança no continente, de negócios inovadores centrados no Cliente e com fortes princípios  
de ética e boa governação. O Grupo FirstRand mantém a confiança de que Moçambique apresenta opor-
tunidades únicas de crescimento, no continente africano, para próximos anos, por isso o FNB Moçambique 
terá um papel  central na estratégia do Grupo para África.

Demonstração do Rendimento Integral a 30 de junho
(Valores expressos em milhares de meticais)

2021 2020

30 Junho 30 Junho

Operações Continuadas

Juros e Proveitos Equiparados 865.798 771.633

Juros e Custos Equiparados (201.181) (191.121)

Margem Financeira Antes da Imparidade do Crédito 664.617 580.512

Imparidade do Crédito (699) 20.533*

Margem Financeira Depois da Imparidade do Crédito 663.918 601.044

Receitas não Financeiras 389.041 350.889

Proveitos Operacionais 1.052.960 951.933

Gastos com pessoal (538.204) (430.971)

Amortizações de exercícios (74.107) (72.152)

Impostos Indirectos (1.654) (1.189)

Outros custos operacionais (384.948) (351.498)

Resultado antes do Imposto 54.047 96.123

Imposto Sobre o Rendimento (138.441) (90.364)

Resultado do exercício (84.394) 5.759

Outros resultados Abrangentes - -

Total do rendimento integral para o exercício (84.394) 5.759

* O valor de imparidade de crédito referente ao exercicio anterior foi reclassicado para a linha de receitas não financeiras no valor 
MZN 68 milhões.

Corporate e Banca de Investimento

Importe e exporte com toda a confiança
Somos o seu parceiro bancário em África

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

2020 - 2021

in South Africa

* Brand Finance® Global 500
Banking report

Most Valuable
Banking Brand

Balanço a 30 de Junho
(Valores expressos em milhares de meticais)

2021 2020

30 Junho 30 Junho

ACTIVO

Caixa e outras disponibilidades de curto prazo 6.817.570 6.108.372 

Crédito a clientes 2.685.797 2.380.913 

Activos financeiros e outros investimentos 9.373.832 8.148.704 

Activos Não Correntes Detidos para Venda 41.850 36.379 

Contas a Receber 341.310 341.672 

Investimentos em Associadas e Joint ventures 31.122 31.122 

Activos Tangíveis 667.817 732.530 

Activos Intangíveis 8.808 9.192 

Investimentos em curso 32.269 52.728 

Activos por impostos correntes 33.980 33.980 

Activos por impostos diferidos 13.508 13.508 

Total do Activo 20.047.863 17.889.099 

PASSIVOS E FUNDOS PRÓPRIOS

Passivo 

Depósitos 16.400.066 14.307.670 

Credores e acréscimos de custos 1.373.215 1.113.523 

Provisões 71.992 41.164 

Passivos por impostos correntes 28.531 - 

Passivos por impostos diferidos 64.067 64.067 

Total do Passivo 17.937.871 15.526.424 

Capitais Próprios

Capital e reservas atribuíveis aos accionistas do Banco

Capital 3.519.243 3.519.243 

Reservas atribuíveis aos accionistas do Banco 145.230 145.230 

Reservas de reavaliação 144.343 144.343 

Resultados Acumulados (1.698.824) (1.446.141)

Total de Capitais Próprios 2.109.992 2.362.675 

Total de Passivo e Capitais Próprios 20.047.863 17.889.099

Demonstração das variações no capital próprio a 30 de junho 2021
Natureza dos movimentos
(Valores expressos em milhares de meticais) Capital Social Reservas Legais Outras Reservas

Prestações 
Suplementares Reserva de reavaliação Resultados Acumulados Total do Capital Próprio

Saldo a 31 de Dezembro de 2019  2.770.255  88.837  56.393  -    144.344  (1.451.900)  1.607.929 

Aumento de Capital  748.988  -    -    -    -    -    748.988 

Reavalição de activos tangíveis  -    -    -    -    -    -    -   

Efeitos da Implementação da (IFRS 9)  -    -    -    -    -    -    -   

Transferência para Reservas Gerais  -    -    -    -    -    -    -   

Total do Rendimento Integral do Exercicio  -    -    -    -    -    5.759  5.759 

Saldo a 30 de Junho de 2020  3.519.243  88.837  56.393  -    144.344  (1.446.141)  2.362.676 

Saldo a 31 de Dezembro de 2020  3.519.243  88.837  56.393  -    144.344  (1.614.429)  2.194.388 

Aumento de Capital  -    -    -    -    -    -    -   

Reavalição de activos tangíveis  -    -    -    -    -    -    -   

Efeitos da Implementação da (IFRS 9)  -    -    -    -    -    -    -   

Transferência para Reservas Gerais  -    -    -    -    -    -    -   

Total do Rendimento Integral do Exercicio  -    -    -    -    -    (84.394)  (84.394)

Saldo a 30 de Junho de 2021  3.519.243  88.837  56.393  -    144.344  (1.698.823)  2.109.992

370x50mm

Demonstração de Fluxos de Caixa a 30 de Junho 
(Valores expressos em milhares de meticais)

2021 2020

30 JUNHO 30 JUNHO

Fluxos de caixa das actividades operacionais

Lucro do exercício (84.394) 6.416 

Ajustamentos:

Depreciações e amortizações 74.107 72.152 

Imparidade de Crédito 44.422 47.900 

Margem Financeira (664.617) (580.569)

Imposto sobre o rendimento (pagos) - -

(630.482) (454.101)

Fluxos de caixa de actividade operacional, antes das 
alterações dos capitais próprios

Variações em créditos a clientes (808.423) 192.025 

Abate de Créditos 459.117 196.712 

Variações em depósitos de instituições de crédito 232 (94.503)

Variações em depósitos de clientes 2.077.156 1.432.980 

Variações em juros a receber - 1.628 

Variações em impostos diferidos - 168.565 

Variações em outros activos 362 (157.133)

Variações em outros passivos e provisões 319.051 300.764 

Juros recebidos 865.798 771.694 

Juros pagos (201.181) (191.125)

Imposto sobre o rendimento (pagos) - -

Caixa líquida usada nas actividades operacionais 2.712.113 2.621.607 

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Aquisição de outros activos tangíveis 12.986 (62.175)

Variação em investimentos detidos até à maturidade (1.225.128) (2.255.725)

Activos Não Correntes Detidos para Venda (5.471) 2.831 

Aquisição de activos intangíveis 7.711 9.854 

Caixa líquida usada nas actividades de investimento (1.209.902) (2.305.215)

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Variação nas reservas (162.530) (174.431)

Realização de aumentos de capital social - 968.646 

Caixa líquida usada nas actividades de financiamento (162.530) 794.215 

 

Variação de caixa e equivalentes de caixa 709.198 656.506 

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 6.108.372 5.451.866 

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 6.817.570 6.108.372

Acesse https://t.me/Novojornal
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DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE TETE 

REPARTIҪȂO DE AQUISIҪÕES  
 

ANÚNCIO DE CONCURSO 
Contratação de Empreitadas para Execução de Obras de Reparação de Emergência em Estradas Não Revestidas, na Província de Tete 

 

1. No âmbito da Manutenção de Emergência de Estradas da Província de Tete, o Governo de Moçambique, através do Fundo de Estradas financia a 
execução de obras de Manutenção de Rotina e Obras de Arte em Estradas Não Revestidas da Província de Tete. 

 
2. Para o efeito, a Delegação Provincial da Administração Nacional de Estradas em Tete (DPANE,IP-T), convida empresas, com Alvará de Empreiteiro 
de Obras Públicas da Classe indicada na tabela abaixo, Categoria III, Sub-categorias 1ª a 12ª para apresentarem propostas fechadas, para a execução das 
obras abaixo:  

 
Concurso NO 10/CP-TPL/DPANE,IP-T/316/2021 – Obras de Emergência e Obras de Arte em Estradas Não Revestidas 
 
Lote 

 
Estrada 

Troço  
(Início/fim) 

Localização   
(Km) 

Alvará 
Mínimo 

Reunião 
Preliminar 

Caução 
Provisória / Por 

Lote (MT) 

 
Data de 

Visita a Obra 

 
Concentração 

I.  N302 Namicunga/Walota 5+000 3ª 

12/08/2021 

80.000,00 
 
 
09/08/2021 

 
8:30min Sede da Vila de 
Furancungo – Distrito 
de Macanga 
 

II.  N302 Namicunga/Walota 40+900 3ª 90.000,00 09/08/2021 

III.  
N303 

Bene/Zumbu km 282+300 

3ª N/A 10/08/2021 10:30min Fíngoe – 
Distrito de Marávia 
 

IV.  
N322 Cruz.N7 (Madamba)/ Rio 

Chire 
km 4+000 a 

108+200 

3ª N/A 10/08/2021 8:30min Cruz. 
Madamba 
 

V.  

R606 
Cruz. N303 (Cantina de 
Oliveira)/Chiputo km 5+000 

3ª N/A 10/08/2021 8:30min Cantina de 
Oliveira – Distrito de 
Marávia 
 

VI.  N322 Cruz.N7 (Madamba)/Rio Chire 
Km 53+300 e 

78+000  
3ª N/A 10/08/2021 8:30min Cruz. 

Madamba 
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N322 Cruz.N7 (Madamba)/ Rio 

Chire 
km 4+000 a 

108+200 

3ª N/A 10/08/2021 8:30min Cruz. 
Madamba 
 

V.  

R606 
Cruz. N303 (Cantina de 
Oliveira)/Chiputo km 5+000 

3ª N/A 10/08/2021 8:30min Cantina de 
Oliveira – Distrito de 
Marávia 
 

VI.  N322 Cruz.N7 (Madamba)/Rio Chire 
Km 53+300 e 

78+000  
3ª N/A 10/08/2021 8:30min Cruz. 

Madamba 

 
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE TETE 

REPARTIҪȂO DE AQUISIҪÕES  
 

ANÚNCIO DE CONCURSO 
Contratação de Empreitadas para Execução de Obras de Reparação de Emergência em Estradas Não Revestidas, na Província de Tete 

 

1. No âmbito da Manutenção de Emergência de Estradas da Província de Tete, o Governo de Moçambique, através do Fundo de Estradas financia a 
execução de obras de Manutenção de Rotina e Obras de Arte em Estradas Não Revestidas da Província de Tete. 

 
2. Para o efeito, a Delegação Provincial da Administração Nacional de Estradas em Tete (DPANE,IP-T), convida empresas, com Alvará de Empreiteiro 
de Obras Públicas da Classe indicada na tabela abaixo, Categoria III, Sub-categorias 1ª a 12ª para apresentarem propostas fechadas, para a execução das 
obras abaixo:  

 
Concurso NO 10/CP-TPL/DPANE,IP-T/316/2021 – Obras de Emergência e Obras de Arte em Estradas Não Revestidas 
 
Lote 

 
Estrada 

Troço  
(Início/fim) 

Localização   
(Km) 

Alvará 
Mínimo 

Reunião 
Preliminar 

Caução 
Provisória / Por 

Lote (MT) 

 
Data de 

Visita a Obra 

 
Concentração 

I.  N302 Namicunga/Walota 5+000 3ª 

12/08/2021 

80.000,00 
 
 
09/08/2021 

 
8:30min Sede da Vila de 
Furancungo – Distrito 
de Macanga 
 

II.  N302 Namicunga/Walota 40+900 3ª 90.000,00 09/08/2021 

III.  
N303 

Bene/Zumbu km 282+300 

3ª N/A 10/08/2021 10:30min Fíngoe – 
Distrito de Marávia 
 

IV.  
N322 Cruz.N7 (Madamba)/ Rio 

Chire 
km 4+000 a 

108+200 

3ª N/A 10/08/2021 8:30min Cruz. 
Madamba 
 

V.  

R606 
Cruz. N303 (Cantina de 
Oliveira)/Chiputo km 5+000 

3ª N/A 10/08/2021 8:30min Cantina de 
Oliveira – Distrito de 
Marávia 
 

VI.  N322 Cruz.N7 (Madamba)/Rio Chire 
Km 53+300 e 

78+000  
3ª N/A 10/08/2021 8:30min Cruz. 

Madamba 

 
DATA LIMITE E HORA PARA SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS Dia 19 de  Agosto de 2021 às  

10:00 Horas 
DATA E HORA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS Dia 19 de Agosto de 2021 às  

10:15 horas 
DATA E HORA DO ANÚNCIO DO POSICIONAMENTO DOS CONCORRENTES Dia 30 de Agosto de 2021 10:00 Horas na 

Sala de Reuniões da ANE - Delegação 
Provincial de Tete. 

DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO PRELIMINAR COM OS CONCORRENTES 12/08/2021, as 10:00 horas na Sala de 
Reuniões da ANE - Delegação Provincial 
de Tete. 

 

3. Os Documentos dos Concursos e informações adicionais poderão ser obtidos durante as horas normais de expediente, a partir do dia 02  de Agosto de 
2021 A aquisição do Documento de Concurso será mediante a apresentação do talão de depósito no valor de 2.000,00MT (dois mil Meticais), não 
reembolsável, a efectuar na conta número 88252250, do Banco Millennium bim, com o nome ANE Tete. Os Documentos do Concurso serão levantados 
no seguinte endereço: 

ANE,IP - Delegação Provincial de Tete 
 N7; Estaleiro da Ponte Samora Machel 
 Telefone: 25224060 / Fax nº: 25224063 - Cidade de Tete 
 

4.  A ANE,IP-Tete não se responsabiliza pelo envio por qualquer meio os Documentos do concurso aos interessados. 
5. A visita às obras será realizada nas datas indicadas na tabela acima. Os custos de deslocação (visita) serão da inteira responsabilidade do concorrente. 

A visita às obras é OBRIGATÓRIA. 
6. É obrigatório a apresentação das qualificações Jurídicas, qualificações Económico-Financeira, qualificação Técnica e Regularidade Fiscal. Toda a 

documentação solicitada deverá estar actualizada e devidamente autenticada. 
7. As Propostas deverão ser entregues na Secretaria da ANE - Delegação Provincial de Tete, nas datas acima indicadas, acompanhadas por garantia 

provisória no valor indicado na tabela acima, com validade de 120 dias. 
8. O prazo de validade das propostas é de 90 dias. 
9. O posicionamento dos concorrentes será anunciado em Sessão Pública na data e hora acima indicada na Sala de Reuniões da ANE,IP - Delegação 

Provincial de Tete. 
10. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 

aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 08 de Março. 
Tete, 31 de Julho de 2021 
A Entidade Competente 

(Ass. Ilegível) 

 
DATA LIMITE E HORA PARA SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS Dia 19 de  Agosto de 2021 às  

10:00 Horas 
DATA E HORA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS Dia 19 de Agosto de 2021 às  

10:15 horas 
DATA E HORA DO ANÚNCIO DO POSICIONAMENTO DOS CONCORRENTES Dia 30 de Agosto de 2021 10:00 Horas na 

Sala de Reuniões da ANE - Delegação 
Provincial de Tete. 

DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO PRELIMINAR COM OS CONCORRENTES 12/08/2021, as 10:00 horas na Sala de 
Reuniões da ANE - Delegação Provincial 
de Tete. 

 

3. Os Documentos dos Concursos e informações adicionais poderão ser obtidos durante as horas normais de expediente, a partir do dia 02  de Agosto de 
2021 A aquisição do Documento de Concurso será mediante a apresentação do talão de depósito no valor de 2.000,00MT (dois mil Meticais), não 
reembolsável, a efectuar na conta número 88252250, do Banco Millennium bim, com o nome ANE Tete. Os Documentos do Concurso serão levantados 
no seguinte endereço: 

ANE,IP - Delegação Provincial de Tete 
 N7; Estaleiro da Ponte Samora Machel 
 Telefone: 25224060 / Fax nº: 25224063 - Cidade de Tete 
 

4.  A ANE,IP-Tete não se responsabiliza pelo envio por qualquer meio os Documentos do concurso aos interessados. 
5. A visita às obras será realizada nas datas indicadas na tabela acima. Os custos de deslocação (visita) serão da inteira responsabilidade do concorrente. 

A visita às obras é OBRIGATÓRIA. 
6. É obrigatório a apresentação das qualificações Jurídicas, qualificações Económico-Financeira, qualificação Técnica e Regularidade Fiscal. Toda a 

documentação solicitada deverá estar actualizada e devidamente autenticada. 
7. As Propostas deverão ser entregues na Secretaria da ANE - Delegação Provincial de Tete, nas datas acima indicadas, acompanhadas por garantia 

provisória no valor indicado na tabela acima, com validade de 120 dias. 
8. O prazo de validade das propostas é de 90 dias. 
9. O posicionamento dos concorrentes será anunciado em Sessão Pública na data e hora acima indicada na Sala de Reuniões da ANE,IP - Delegação 

Provincial de Tete. 
10. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 

aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 08 de Março. 
Tete, 31 de Julho de 2021 
A Entidade Competente 

(Ass. Ilegível) 
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CAULA ADVOGADOS, LDA
Av. Amilcar Cabral 853

+258 84 96 88 210 ou 86 33 62 796

Cidade de Maputo

Assunto:  Solicitação de presença.

A fim de tratar assuntos de seu interesse, solicita-se 
a presença dos senhores abaixo discriminados no 
endereço supracitado de segunda-feira a sexta-feira, 
durante as horas normais de expediente:

Ord Nome

01 ALBASINE JACINTO NHATSUMBO

02 ALBERTO PINOCA JOAO SITOE

03 ALBERTO RANGEL MALATE

04 ARLINDO FRANCO PINTO

05 ARMENIO LINDELILERE ANTONIO MATAVEL

06 CARLOS JOAQUIM SITOE

07 CHADREQUE MUTEMBA

08 DIONISIO LUCIANO MUANDO CUAMBA

09 FELICIA CARLOS CUAMBA

10 GERONIA JULIO MUCANZE

11 HERCULANO BERNARDO MASSANGO

12 HERMINIO FRANCISCO BIZA

13 JOAO AFONSO RAFAEL

14 JORGE FRANCISCO CELESTINO

15 JORGE MAFUECA MANHICANE

16 JOSE EDUARDO SANTOS

17 LILIANA CECILIA SULILA

18 LOFUTU YAHELA LAES

19 LUIS NALDO JOSE VILANCULOS

20 MARIO HERMINIO DJEDJE

21 MAURO MARIA MUCAVELE

22 NATERCIA AUGUSTO MANASSE CUAMBE

23 SERGIO ALBERTO NHANTUMBO

24 SERGIO FAIFE MATSOLO

25 STELIO RAFAEL NHANTUMBO

26 TOMAS JULIO NHANTUMBO

27 TOMAS MANUEL JOAQUIM

28 VIRGINIA BETRUFE SAMUEL TIMOTEO

29 ZACARIAS FRANCISCO MACAMO

30 ZELIA ROMANA JOAQUIM UAMUSSE

Maputo, aos 23 de Julho de 2021
8282

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
1.  O Instituto Nacional de Minas convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas a apresentarem propostas fechadas para participar nos concursos abaixo:

Nº Nº do 
Concurso

Data e Hora de 
Entrega das 
Propostas

Data e Hora de 
Abertura das 

Propostas
Objecto Garantia 

Provisória

Data do 
anúncio de 

Posicionamento

Data /Local de Visita & Preço 
do Caderno

1 39A0001341/
CL/05/2021

16 de Agosto de 
2021 - 11:00H

16 de Agosto de 
2021 - 11:15H

Fornecimento de Toners para Impressoara e 
Fotocopiadora do INAMI N/A 31 de Agosto de 

2021 - 12:00H
Data /Local de Visita: N/A
Preço do Caderno:1.000,00MT

2 39A0001341/
CL/10/2021

16 de Agosto de 
2021 - 10:00H

16 de Agosto de 
2021 - 10:15H

Prestação de Serviços para Concepção, Construção, 
Montagem e Desmontagem do Stand do INAMI na 
FACIM

N/A 18 de Agosto de 
2021 - 12:00H

Data /Local de Visita: N/A
Preço do Caderno:1.000,00MT

3 39A001341/
CP/03/2021

14 de Setembro 
de 2021 - 10:00H

14 de Setembro 
de 2021 - 10:15H

Fornecimento de Equipamento para o Laboratório 
de Geologia do INAMI
(Por Lotes)

•Lote I –  Fornecimento de Espectrometria de 
Massa com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-
MS) para o Laboratório de Geologia 
•Lote II –  Fornecimento de Lupa Binocular, 
Microscópio Petrográfico, Concentrador Espiral 
e outros equipamentos para o Laboratório de 
Geologia

Lote I - 900.000MT
Lote II - 300.000MT 21 de Setembro 

de 2021 - 12:00H

Data /Local de Visita: 
11/08/21 das 9h às 12h.
•INAMI Laboratório de Geologia: 
Bairro de Magoanine “C”

Preço do Caderno: 5.000,00MT

4 39A001341/
CP/04/2021

14 de Setembro 
de 2021 - 12:00H

14 de Setembro 
de 2021 - 12:15H

Fornecimento de Diverso Mobiliário de Escritório 
do Laboratório de Geologia do INAMI (Por Lotes)
•Lote I –  Fornecimento de Prateleiras para 
o Armazém de Amostras e Mobiliário para o 
Laboratório de Geologia 
•Lote II – Fornecimento de Armários para Cozinha 
e Apetrechamento do Centro Social do INAMI

Lote I - 100.000MT
Lote II - 45.000MT 21 de Setembro 

de 2021 - 12:00H

Data /Local de Visita: 
12/08/21 das 9h às 12h.
•INAMI Laboratório de Geologia: 
Bairro de Magoanine “C”
Preço do Caderno: 3.000,00MT

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-los no endereço indicado no número 3 deste anúncio, pela im-
portância não reembolsável conforme os preços indicados na tabela acima. O montante deverá ser depositado no:

•	 Banco Internacional de Moçambique (BIM) conta nº 292476341 a favor do INAMI.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e nas datas e horas indicadas na tabela, e serão abertas em sessão pública na presença dos concorrentes que desejarem 
comparecer: 

INAMI - Unidade Gestora Executora das Aquisições 
Praça 25 de Junho, nº380, 1º Andar 

Secretária Geral - Maputo
+258 21 347000 / 21 347 322 Cel: 823200520

4. O Concurso será regido pelo Decreto nº 5/2016 de 08 de Março, que aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação 
de Serviços.

Autoridade Competente 
(Ilegível)

7428

Acesse https://t.me/Novojornal



PUBLICIDADE 21Segunda-feira, 2 de Agosto de 2021

SELECCIONA
A SDO Moçambique é uma empresa de consultoria nas áreas de Gestão, Negócios e de 
Gestão do Capital Humano, com uma vasta experiência no mercado nacional, com 12 
anos ao serviço dos seus clientes. 
Seleccionamos para um nosso cliente, as seguintes funções e localidades:

• SECRETÁRIA(O):     Vilanculos      Ref.: RSE004
            Caia                             Ref.: RSE006
             Quelimane              Ref.: RSE007

Principais Responsabilidades:
• Recepção, produção e gestão de documentos e correspondência; 
• Preparar e acompanhar reuniões e redacção de actas;
• Organizar e controlar documentos e arquivos da Direcção;
• Receber e conduzir os clientes e o atendimento telefónico; 
• Gerir a agenda e planear e organizar viagens.

Requisitos:
Nacionalidade moçambicana; Ensino Médio Geral (12ª classe); 3 anos de 
experiência em funções similares; Formação na área de Secretariado ou áreas 
afins; Domínio da informática na óptica do utilizador; Nível intermédio na língua 
inglesa.

• ASSISTENTE COMERCIAL:   Maputo           Ref.: RSE015

 Principais Responsabilidades:
• Atender os Clientes em assuntos relacionados com os contratos; 
• Emitir ordens de reactivação e cancelamento de clientes; 
• Resolver reclamações, dúvidas ou questões sobre novos serviços ou produtos e 

propor a solução mais adequada; 
• Encaminhar as situações mais complexas ao órgão competente; 
• Preencher formulários, compilar e arquivar os contratos dos Clientes; 
• Elaborar relatórios relacionados com as suas actividades.

Requisitos:
Nacionalidade moçambicana; Ensino Médio Geral (12ª classe); 3 anos de experiência 
na área Comercial; Nível básico em Contabilidade ou Electricidade, constituirá 
vantagem; Domínio da informática na óptica do utilizador, nomeadamente no Excel 
e ferramentas online

Documentos Necessários:
Curriculum Vitae, Carta de Apresentação, Certificado de Habilitações       Literárias, 
Fotocópia do Bilhete de Identidade, Referências, outros   documentos relevantes 
para a candidatura.

Local e Prazo de Entrega das Candidaturas
As candidaturas devem ser enviadas para selec.rse@sdo-mocambique.com, indicando 
no assunto, obrigatoriamente, a referência e denominação da vaga, até ao dia 3/08/21, 
a partir do qual as candidaturas não serão consideradas.

8308

OFICIAL DE PROGRAMAS para Maputo     
 
Reportando directamente à Administração, fornece suporte profissional na 
organização e serve como ligação entre as partes interessada, supervisiona 
projectos especiais e promove a imagem corporativa.

Resumo das Principais Responsabilidades:
• Trabalhará na dependência da Administração, conduzindo pesquisas sobre 

questões que lhe sejam atribuídas e fornecer notas e recomendações; 
• Apoiar na tomada de decisões consistentes, fornecendo informações 

básicas sobre precedentes históricos e perspectivas actuais; 
• Completar projectos e atribuições especiais, estabelecendo objectivos e 

prioridades, promovendo a cooperação e a gestão do tempo, acompanhando 
o progresso, a resolução de problemas e efectuando ajustes nos planos; 

• Actualizar os seus conhecimentos profissionais participando de 
oportunidades educacionais, lendo publicações profissionais, mantendo 
redes pessoais, participando em organizações profissionais e reportando 
tendências e outras questões de interesse para a gestão; 

• Melhorar a qualidade do desempenho e dos resultados estudando, 
avaliando e redimensionando processos internos; 

• Zelar pela boa reputação da empresa e dos seus Órgãos de gestão, 
aceitando a responsabilidade para realizar novos e diferentes, explorando 
oportunidades para agregar valor às realizações do trabalho.

Requisitos:
• Nacionalidade moçambicana;
• Possuir Ensino Superior completo;
• Ter um mínimo de 5 anos de experiência acumulada em funções similares; 
• Conhecimentos de informática na óptica de utilizador; 
• Proficiência escrita e oral na língua inglesa.

Documentos Necessários:
Curriculum Vitae, Carta de Apresentação, Certificado de Habilitações 
Literárias, Fotocópia do Bilhete de Identidade, indicação de Referências e 
outros documentos relevantes para a candidatura.
O nosso cliente, uma empresa do grupo A, encoraja a participação de 
candidatos do género feminino.

Local e Prazo de Entrega das Candidaturas:
As candidaturas devem ser submetidas através do endereço selec.rse@sdo-
mocambique.com, indicando no assunto, obrigatoriamente, a referência e 
denominação da vaga até ao dia 3/08/21, a partir do qual as candidaturas 
não serão consideradas.

8308

Selecciona:                                                  
Ref.: RSE001

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
(SERVIÇOS DE CONSULTORIA – CONSULTOR INDIVIDUAL)

ENGENHEIRO CIVIL DE PROTECÇÃO COSTEIRA
(Baseado na Cidade da Beira)

Moçambique
Projecto de Recuperação de Emergência e Resiliência Pós-ciclones Idai e Kenneth 
Projecto ID:P:171040 

O Governo de Moçambique recebeu um Donativo da Associação Internacional de Desenvolvimento 
(IDA) para a implementação do Projecto de Recuperação de Emergência e Resiliência Pós-
ciclones Idai e Kenneth (P171040) e pretende aplicar parte dos recursos do financiamento em 
serviços de consultoria individual. 

Os serviços de consultoria (Serviços) incluem prestar assistência técnica a tempo inteiro à 
Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento (AIAS) baseado na Cidade da Beira. Os 
serviços terão a duração de vinte e quatro meses (24) renováveis. 

Os Termos de Referência podem ser obtidos no seguinte endereço: www.aias.gov.mz

A AIAS convida consultores individuais elegíveis (“Consultores”) observando a Secção III, 
parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17 do “Regulamento de Aquisições para Mutuários do
Banco Mundial datado de Julho de 2016, revisto em Novembro de 2017 e Agosto de 2018 
(“Regulamento de Procurement para Mutuários da IPF”), estabelecendo a política do Banco 
Mundial sobre conflitos de interesse a manifestar seu interesse em prestar os Serviços. Os 
consultores individuais serão avaliados de acordo com os critérios abaixo:

a) No mínimo Mestrado em Engenharia por uma universidade reconhecida e pelo menos 10 
anos de experiência profissional de trabalho em engenharia civil, supervisão de contratos 
e aquisição de bens, obras e serviços de consultoria; 

b)  Gestão de projectos com ênfase em projectos de infra-estruturas relacionados com a 
protecção costeira (por exemplo, recarga de praias / dunas, dragagem, esporões, quebra-
mares, etc.);

c) Conhecimento e familiaridade da protecção costeira e gestão integrada da zona costeira no 
contexto de Moçambique;

d) Experiências na área de sistemas de informação geográfica, bancos de dados, etc.
e) Competência em informática em pacotes de software: Microsoft Word, MS Excel e MS 

Project são obrigatórios;
f) Conhecimento e familiaridade com trabalho e procedimentos de financiadores 

internacionais e, em particular, com os procedimentos do Banco Mundial;
g) Fluência na língua portuguesa e inglesa oral e escrita.

O Engenheiro Civil de Protecção Costeira será seleccionado de acordo com o Regulamento de 
Procurement do Banco Mundial para Mutuários da “IPF”, datado de Julho de 2016 e revisto em 
Agosto de 2018.

As manifestações de interesse poderão ser enviadas para o email: procurement.aias@gmail.com 
ou entregues no endereço abaixo até as 10.00 horas do 17 de Agosto de 2021 e devem indicar 
claramente: “Manifestação de Interesse para Engenheiro Civil de Protecção Costeira”.

Administração de Infra-Estruturas de de Água e Saneamento
Av. Eduardo Mondlane 1352, 4 º Andar
Tef. +258 21 303339
Fax: +258 21 303341

7408

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

INSTITUTO NACIONAL DA MARINHA
ADMINISTRAÇÃO MARÍTIMA DE MAPUTO

 UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos do 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 do objecto do concurso 
abaixo indicado:

N/O          Modalidade do concurso     Objecto do concurso     Valor  Concorrente Adjudicado

01 Ajuste Directo Contratação para o fornecimento de  material de
Combustível e lubrificantes 

848.900,00Mts
IVA incluído Total Moçambique, Lda

Maputo, aos  02  de Agosto de 2021

A Entidade Competente

7389

Baixe o aplicativo Notícias digital na Play Store ou App Store e leia os nossos jornais. 
Termos e condições aplicavéis

www.jornalnoticias.co.mz www.jornaldomingo.co.mz www.desa�o.co.mz

ENCONTRE AS MELHORES 
VAGAS DE EMPREGO
EM PRIMEIRA MÃO

Acesse https://t.me/Novojornal
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MUNICÍPIO DE INHAMBANE
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE INHAMBANE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA                                                                                                                                                                                              

ANÚNCIO DE CONCURSO
O Conselho Municipal da Cidade de Inhambane convida pessoas Singulares ou Colectivas, Nacionais ou Estrangeiras, interessadas a apresentarem Propostas em Cartas Fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo. 
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 número 5/2016, de 8 de Março.

N° do Concurso Objecto do Concurso Validade das 
Propostas

Garantia 
Provisória

Data e Hora Limite 
de Apresentação 

das Propostas

Data e Hora de 
Abertura das 

Propostas

Data e Hora 
do Anúncio de 

Posicionamento dos 
Concorrentes

Custo do 
Documento de 

Concurso

90I000153/CPD/0005/2021
Fornecimento de Mobiliário (Mesa Completa e Dois Jogos de 
Sofás) para Residência Oficial do Senhor Presidente do Conselho 
Municipal

60 Dias Não Exigida 17-08-2021 – 
09H00

17-08-2021 – 
09H15

20-08-2021 – 
09H00

5 0 0 . 0 0 M T 
( Q u i n h e n t o s 
meticais) por 
cada Documento 
de Concurso

90I000153/CC/0029/2021 Fornecimento de Um (01) Fogão de Seis Bocas a Gás Residência 
Oficial do Senhor Presidente do Conselho Municipal 60 Dias Não Exigida 17-08-2021 – 

10H00
17-08-2021 – 

10H15
20-08-2021 – 

09H00

90I000153/CC/0030/2021 Fornecimento de Televisores para Residência Oficial do Senhor 
Presidente do Conselho Municipal 60 Dias Não Exigida 17-08-2021 – 

11H00
17-08-2021 – 

11H15
20-08-2021 – 

09H00

90I000153/CC/0031/2021 Fornecimento de Material de Cama para Residência Oficial do 
Senhor Presidente do Conselho Municipal 60 Dias Não Exigida 17-08-2021 – 

12H00
17-08-2021 – 

12H15
20-08-2021 – 

09H00

Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso ou adquirí-los no Sector da UGEA Conselho Municipal da Cidade de Inhambane, sita na Rua da Liberdade, Caixa Postal – 06

O Presidente

(ILEGÍVEL)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA

GOVERNO DO DISTRITO DE MALEMA
S E C R E T A R I A  D I S T R I T A L

ANÚNCIO DE CONCURSOS
A Secretaria Distrital de Malema convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados 
na tabela abaixo: 

Nº dos concursos Objeto do Concurso Modalidade
Data limite 

de entrega de 
propostas 

Data de abertura 
de propostas

Preço do 
Caderno de 

encargo

Garantias Provisórias

Valor Validade

11/SDM/UGEA/2021 Material de escritório não duradouro de uso corrente Concurso 
Limitado

16 de Agosto de 
2021 (09.00h)

16 de Agosto de 
2021 (10.00h) 1.000,00 MT Não exigida

12/SDM/UGEA/2021 Aquisição de uma (1) viatura dupla cabina Concurso 
Público

25 de Agosto de 
2021 (09.00h)

25 de Agosto de 
2021 (10.00h) 1.500,00 MT Não exigida

13/SDM/UGEA/2021
Construção da Secretaria Administrativa da Localidade de 
Murralelo, Posto Administrativo de Malema-Sede, Distrito de 
Malema

Concurso 
Público

25 de Agosto de 
2021 (09.00h)

25 de Agosto de 
2021 (10.00h) 1.500,00 MT Não exigida

14/SDM/UGEA/2021
Fiscalização da Construção da Secretaria Administrativa da 
Localidade de Murralelo, Posto Administrativo de Malema 
Sede, Distrito de Malema

Concurso 
Público

25 de Agosto de 
2021 (09.00h)

25 de Agosto de 
2021 (10.00h) 1.000,00MT Não exigida

15/SDM/UGEA/2021 Aquisição de catorze (14) Motos  Concurso 
Público

25 de Agosto de 
2021 (09.00h)

25 de Agosto de 
2021 (10.00h) 1.500,00 MT Não exigida

São elegíveis para estes concursos todos os concorrentes que se encontrem em conformidade com o preceituado no artigo 21, do Decreto nº 05/2016, de 8 de Março, que aprova o 
Regulamento de Contratação de empreitada de obras públicas fornecimento de bens e prestação de serviços ao Estado. 

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou levantá-los na Unidade Gestora Executora das Aquisições, da Secretaria 
Distrital de Malema, pela importância não reembolsável acima referenciada.

O período de validade das Propostas é de 90 dias para o concurso limitado e 120 dias nos concursos públicos.

Para visitas ao local da obra, as mesmas deverão ter lugar na Sede da Localidade de Murralelo, quinta-feira, dia 05 de Agosto de 2021, pelas 10.00H: Local de encontro no SDPI. 

As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até uma hora antes da hora de abertura ilustrada na tabela acima, devendo o juri, anunciar o posicionamento dos concorrentes, 
uma hora depois da sessão de abertura das propostas, na Sala de Sessões do Governo de Malema.

Endereço: Secretaria Distrital de Malema, Avenida principal, Edifício do Governo, ao lado da Conservatória dos Registos Civil, UGEA, Telef.: 876098045.    

O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Seriços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 
05/2016, de 08 de Março.

Malema, aos 02 de Agosto de 2021

A SECRETARIA DISTRITAL
354

MUNICÍPIO DE INHAMBANE
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE INHAMBANE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – 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 número 5/2016, de 8 de Março, 
comunica-se a adjudicação dos concursos abaixo indicados.

N° do Concurso Objecto do Concurso Nome do Concorrente Valor da Adjudicação 
incluindo IVA

90I000153/CP/0014/2021 Pavimentação em Bloco de Pavê no Troço que Parte do Centro de Saúde de Muelé até ao Mercado 
Novo – 450Metros Euler Construções Serviços, Lda 10.288.267,65MT

90I000153/CP/0015/2021 Construção de Sala Anexa na EPC de Chamane Deserto por Desclassificação dos Concorrentes ______________

90I000153/CP/0016/2021 Reabilitação dos Alpendres dos Mercados Giló, Benjamim e Lega Lega, respectivamente Geohidro Construções, Lda 1.901.290,00MT

90I000153/CP/0017/2021 Reabilitação dos Anexos e Salão Nobre do Conselho Municipal Geohidro Construções, Lda 2.383.084,90MT

90I000153/CP/0018/2021 Fornecimento de Pneus para Viaturas da Instituição Normamad Computer Shop 1.972.500,00MT

  90I000153/CP/0019/2021 Fornecimento e Montagem de Duas (02) Caixas para Morgue do Hospital Provincial Pinguim Serviços, EI 1.265.802,00MT

90I000153/CP/0020/2020

Fornecimento de Combustíveis e Óleos Lubrificantes
Lote I: Diesel MK ESA Inhambane 6.394.577,28MT

Lote II: Gasolina MK ESA Inhambane 99.240,00MT

Lote III: Óleo MK ESA Inhambane 157.500,00MT

90I000153/CP/0021/2021 Fornecimento e Montagem de Equipamento Informático Deserto por Desclassificação dos Concorrentes _______________

Conselho Municipal da Cidade de Inhambane, Rua da Liberdade, Caixa Postal – 06, Telefone: (+258) 293-20551; Fax: (+258) 293-20591

O Presidente

(ILEGÍVEL)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE 

DE MAPUTO
1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comer-
cial deste Tribunal Judicial 
da Cidade de Maputo, cor-
rem éditos de trinta dias, ci-
tando a executada Sheila de 
Fátima Mogne, com última 
residência conhecida na Av. 
Zedequias Manganhela, nº 
54, 2º andar, Bairro Central, 
nesta cidade, ora em parte 
incerta do país, para no pra-
zo de dez dias, que começa 
a correr depois de findo o 
dos éditos, tudo a contar da 
data da segunda e última 
publicação deste anúncio 
no jornal “Notícias”, pagar 
ao exequente BCI - Banco 
Comercial e de Investi-
mentos, S.A., a quantia de 
1 067 003,37MT, em dívi-
da nos Autos de Execução 
Ordinária nº 33/20-N, que 
por esta Secção lhe move o 
referido exequente ou no 
mesmo prazo nomear à pen-
hora bens suficientes para 
pagamento da dívida e do 
mais que acrescer ou deduzir 
a oposição que tiver, nos ter-
mos do art. 812º e seguintes 
do C.P.C., sob pena de, não o 
fazendo, se devolver esse di-
reito ao exequente, prosse-
guindo a execução seus ter-
mos, conforme tudo melhor 
consta do duplicado da pe-
tição inicial que se encontra 
arquivado no Cartório des-
ta Secção à sua disposição, 
onde poderá levantar dentro 
das horas normais de expe-
diente.

Maputo, aos 14 de Junho de 2021

O Ajudante de Escrivão de Direito
Julião Jossias Mauai

Verifiquei

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

7415

Acesse https://t.me/Novojornal



PUBLICIDADE 23Segunda-feira, 2 de Agosto de 2021

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA ZAMBÉZIA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Contratação de Empreitada de Obras para Manutenção de Obras de 

Arte para o ano 2021 na Província da Zambézia para ano 2021
   

De acordo com o Art. 33, nº 3, alínea b), do Regulamento de Contratação de Empreitada 
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado 
pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a V.Excia, que os objectos do 
concurso abaixo foram adjudicados às seguintes empresas: 

Lote Concurso Estrada Empreiteiro Valor Adjudicado 
(MT)

7 07/MR-TPL/
DANE-Z/21

N323 Gilé-Moneia-Alto 
Ligonha – 100,00Km

Tumbine 
Empreendimentos

16,208,448,60

9 09/MR-TPL/
DANE-Z/21

N324 N324/325 Mocubela-
Pebane – 67,00Km

Tumbine 
Empreendimentos

11,974,350.32

10 10/MR-TPL/
DANE-Z/21

R644  Maganja-Nante-
Cariua – 54,00Km

SECOS, Lda 6.208.198,56

11 11/MR-TPL/
DANE-Z/21

R644  N645 Maganja-
Mabala- 30Km

Oratha 
Construções

8,603,316.72

12 12/MR-TPL/
DANE-Z/21

N640 Mopeia-Luabo – 
72,00Km

FECOL 25,231,588.74

13 13/MR-TPL/
DANE-Z/21

NC Bive-Maganja-88,00Km Macuse 
Construções

10,093,042.15

                 

Quelimane, aos 7 de Junho de 2021
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Bairro da Sammerschield II, Rua Beijo da Mulata nº 141, Telefone 21 496206, cidade d Maputo 

52A002941/CL/06/2021 
Fornecimento de material 
de higiene, limpeza e 
conforto 

Concurso Limitado 10/08/2021 às 
10.30 horas 

10/08/2021 às 
10.45 horas 30 dias N/A 

52A002941/CL/08/2021 Contratação de serviços de 
gráfica e serigrafia 

Concurso Limitado 10/08/2021 às 
11.00 horas 

10/08/2021 às 
11.15 horas 30 dias N/A 

52A002941/CL/09/2021 
Serviços de Manutenção e 
Reparação de Ar 
Condicionados 

Concurso Limitado 10/08/2021 às 
11.30 horas 

10/08/2021 às 
11.45 horas 30 dias N/A 

52A002941/CL/07/2021 
Prestação de Serviços de 
Protecção e segurança das 
instalações do CNAQ 

Concurso Limitado 09/08/2021 às 
09.00 horas 

09/08/2021 às 
09.15 horas 30 dias N/A 

52A002941/CC/16/2021 
Serviços de Desinfecção 
Preventiva, contenção e 
controle de Covid-19 

Concurso por 
Cotações 

09/08/2021 às 
09.30 horas 

09/08/2021 às 
09.45 horas 30 dias N/A 

52A002941/CC/17/2021 

Manutenção e reparação 
de sistemas eléctricos, 
canalização e Carpentária 
(incluindo acessórios) 

Concurso por 
Cotações 

09/08/2021 às 
10.30 horas 

09/08/2021 às 
10.45 horas 30 dias N/A 

52A002941/CC/18/2021 Fornecimento de 
equipamento informático 

Concurso por 
Cotações 

09/08/2021 às 
11.00 horas 

09/08/2021 às 
11.15 horas 30 dias N/A 

 

–
Bairro da Sammerschield II, Rua Beijo da Mulata nº 141, Telefone 21 496206, cidade de Maputo

 
 

 

 
Bairro da Sammerschield II, Rua Beijo da Mulata nº 141, Telefone 21 496206, cidade d Maputo 

52A002941/CL/06/2021 
Fornecimento de material 
de higiene, limpeza e 
conforto 

Concurso Limitado 10/08/2021 às 
10.30 horas 

10/08/2021 às 
10.45 horas 30 dias N/A 

52A002941/CL/08/2021 Contratação de serviços de 
gráfica e serigrafia 

Concurso Limitado 10/08/2021 às 
11.00 horas 

10/08/2021 às 
11.15 horas 30 dias N/A 

52A002941/CL/09/2021 
Serviços de Manutenção e 
Reparação de Ar 
Condicionados 

Concurso Limitado 10/08/2021 às 
11.30 horas 

10/08/2021 às 
11.45 horas 30 dias N/A 

52A002941/CL/07/2021 
Prestação de Serviços de 
Protecção e segurança das 
instalações do CNAQ 

Concurso Limitado 09/08/2021 às 
09.00 horas 

09/08/2021 às 
09.15 horas 30 dias N/A 

52A002941/CC/16/2021 
Serviços de Desinfecção 
Preventiva, contenção e 
controle de Covid-19 

Concurso por 
Cotações 

09/08/2021 às 
09.30 horas 

09/08/2021 às 
09.45 horas 30 dias N/A 

52A002941/CC/17/2021 

Manutenção e reparação 
de sistemas eléctricos, 
canalização e Carpentária 
(incluindo acessórios) 

Concurso por 
Cotações 

09/08/2021 às 
10.30 horas 

09/08/2021 às 
10.45 horas 30 dias N/A 

52A002941/CC/18/2021 Fornecimento de 
equipamento informático 

Concurso por 
Cotações 

09/08/2021 às 
11.00 horas 

09/08/2021 às 
11.15 horas 30 dias N/A 

 

–
Bairro da Sammerschield II, Rua Beijo da Mulata nº 141, Telefone 21 496206, cidade de Maputo

 
 

 

 
Bairro da Sammerschield II, Rua Beijo da Mulata nº 141, Telefone 21 496206, cidade d Maputo 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

No. De Concursos Objecto Modalidade 
Data e hora 
final para 
entrega das 
propostas 

Data e hora 
para 
abertura das 
propostas 

Validades 
das 

propostas 

Garantia 
Provisória 

52A002941/CL/01/2021 Aquisição de passagens 
aéreas 

Concurso Limitado 10/08/2021 às 
08.15 horas 

10/08/2021 às 
08.30 horas 60 dias N/A 

52A002941/CL/02/2021 
Aquisição de 
Combustível, lubrificantes 
e lavagem de viaturas 

Concurso Limitado 10/08/2021 às 
08.45 horas 

10/08/2021 às 
09.00 horas 60 dias N/A 

52A002941/CL/03/2021 Fornecimento de serviços 
de Catering 

Concurso Limitado 10/08/2021 às 
09.15 horas 

10/08/2021 às 
09.30 horas 60 dias N/A 

52A002941/CL/04/2021 Aquisição de consumíveis 
e material de escritório 

Concurso Limitado 10/08/2021 às 
09.30 horas 

10/08/2021 às 
09.45 horas 60 dias N/A 

52A002941/CL/05/2021 Aquisição de produtos de 
Género alimentício 

Concurso Limitado 10/08/2021 às 
10.00 horas 

10/08/2021 às 
10.15 horas 60 dias- N/A 

 

 
Bairro da Sammerschield II, Rua Beijo da Mulata nº 141, Telefone 21 496206, cidade d Maputo 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

No. De Concursos Objecto Modalidade 
Data e hora 
final para 
entrega das 
propostas 

Data e hora 
para 
abertura das 
propostas 

Validades 
das 

propostas 

Garantia 
Provisória 

52A002941/CL/01/2021 Aquisição de passagens 
aéreas 

Concurso Limitado 10/08/2021 às 
08.15 horas 

10/08/2021 às 
08.30 horas 60 dias N/A 

52A002941/CL/02/2021 
Aquisição de 
Combustível, lubrificantes 
e lavagem de viaturas 

Concurso Limitado 10/08/2021 às 
08.45 horas 

10/08/2021 às 
09.00 horas 60 dias N/A 

52A002941/CL/03/2021 Fornecimento de serviços 
de Catering 

Concurso Limitado 10/08/2021 às 
09.15 horas 

10/08/2021 às 
09.30 horas 60 dias N/A 

52A002941/CL/04/2021 Aquisição de consumíveis 
e material de escritório 

Concurso Limitado 10/08/2021 às 
09.30 horas 

10/08/2021 às 
09.45 horas 60 dias N/A 

52A002941/CL/05/2021 Aquisição de produtos de 
Género alimentício 

Concurso Limitado 10/08/2021 às 
10.00 horas 

10/08/2021 às 
10.15 horas 60 dias- N/A 

7395

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE

DIRECÇÃO REGIONAL SUL 
DELEGAÇÃO DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

 ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Nos termos do n.º 3 do artigo 96 do Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado 
pelo Decreto nº 05/2016, de 08 de Março, comunica-se a adjudicação, por Ajuste Directo, nos seguintes moldes:

Objecto Empresa adjudicada Valor adjudicado 
em MT c/IVA

Fornecimento de Água no Posto Fiscal e de Cobrança de Magude PSAA de Magude 17.500,00

Prestação de Serviços de Seguro de Viaturas da AT – Província de 
Maputo Companhia de Seguros Índico, SA. 159.332,39

Fornecimento de Combustível para Delegação da AT - Maputo Província 
(Cidade da Matola, Manhiça, Magude, Namaacha e Ponta D’Ouro) Estacão de Serviço Mariliza, Lda 799.638,75

Prestação de Serviços de Limpeza e Jardinagem, incluindo Recolha 
de Lixo nas instalações da AT - Província de Maputo - Apostila 1 ao 
Contrato n.º 27K001141/AD/02/2021 Clean África, Lda 625.000,00

Matola, Julho de 2021
Autoridade Competente

(Ilegível)

AVISO
Fica notificado o Sr. Antonie Michael Botes para comparecer 
no prazo de sete (7) dias, nos escritórios da Incomati River 
Camp, Lda.
Expirado este prazo a empresa não se responsabiliza pelos 
bens armazenados.

8289

SAIBA O QUE 
ACONTECE 

NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS 
DEDICA 

DIARIAMENTE 
UMA PÁGINA
À CIDADE 
DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

República de Moçambique
Governo da Província de Manica

Anúncio da 2ª Audiência Pública relativa 
à Elaboração do Plano Provincial de 

Desenvolvimento Territorial de Manica

O Governo da Província de Manica, ao abrigo da Lei 19/2007 de 
18 de Julho, artigo 13 alínea c), deliberou pelo desencadeamento 
do processo de elaboração do Plano Provincial de 
Desenvolvimento Territorial de Manica, com o objectivo de (i) 
Estabelecer a Estrutura de Organização Espacial da Província; 
(ii) Definir as Orientações, Medidas e as Acções necessárias ao 
Desenvolvimento Territorial; (iii) Estabelecer a Coerência, a 
Ordem de Complementaridade e Sustentabilidade Ambiental na 
Utilização das Parcelas do Território da Província, Assegurando 
a Continuidade das Redes e Sistemas Infra-estruturais ao 
Nível Regional; (iv) Estabelecer e Materializar as Políticas de 
Eliminação de Assimetrias no Desenvolvimento Territorial e (v) 
Integração dos Aspectos de Adaptação e Mitigação às Mudanças 
Climáticas no Desenvolvimento Espacial do Território da 
Província.

Nesta base, a Governadora da Província, com base no artigo 9, 
sobre a Participação Pública, anuncia que terá lugar, no dia 18 
de Agosto de 2021, no Hotel Amirana, na Cidade de Chimoio, 
pelas 9h00, a 2ª Audiência Pública para apresentação da 
Proposta do Plano de Desenvolvimento da Província de Manica, 
acto para o qual são convidados todos os interessados a tomar 
parte.

Chimoio, aos 28 de Julho de 2021

8313
Autoridade Tributária de Moçambique
Praça do Município, 47, 2° andar, Matola,  Tel. + 258 21 720132 1/1

8309

Acesse https://t.me/Novojornal



PUBLICIDADE24 Segunda-feira, 2 de Agosto de 2021

 

 

 
ANÚNCIO DE CONCURSOS 

 
1. A ARA-Sul, IP - Administração Regional de Águas do Sul, Instituto Público, convida as empresas interessadas, para apresentarem propostas fechadas para 

os seguintes objectos:         
 Contratação de Provedor de Serviços para a conclusão de Implementação das Actividades de Reassentamento – DGBI  
 Contratação de Provedor de Serviços para o Fornecimento e Troca de Óleo Hidráulico na Comporta da Barragem de Pequenos Libombos  – DGBUM 

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou levantá-los na ARA-SuI, IP,  na Repartição Autónoma de 
Aquisições , durante as horas normais de expediente, sita na Av. Samora Machel, n.º 30, 6º Andar a partir do dia 03 de Agosto de 2021, pela importância não 
reembolsável de 1.000,00MT (Mil Meticais) para cada. A ser depositado na conta 1012887201007- Standard Bank da ARA-Sul Turismo. 

3.  O período de validade das propostas é de 120 dias. 
4.  As propostas deverão estar devidamente seladas e entregues à ARA-Sul, IP - Administração Regional de Águas do Sul, Instituto Público sita na Av. Samora 

Machel, n.º 30, 7º Andar, serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço na presença dos concorrentes ou seus legítimos representantes que queiram assistir 
a este acto na data e hora da tabela abaixo. 

5.  Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado 
pelo Decreto n.º 5/2016, de 08 de Março. 

Itm Concurso nº 
Modalidade 

de 
Contratação 

Objecto do Concurso Garantia 
Provisória 

Visita Obrigatória Entrega de Proposta Abertura de 
Proposta 

Local da 
Concertação 

Data e 
Hora Data Hora Data Hora 

1 47A001141/ARAS/CP/SERV/18/2021 Concurso 
Público 

Contratação de Provedor de Serviços 
para a conclusão de Implementação das 
Actividades de Reassentamento – DGBI 

Sim 
Escritório da 
Barragem de 
Corumana  - 

Moamba/Sabie 

 
04/8/2021 

as 
10:00Hrs 

24/08/2021 10H00 24/08/2021 10H15 

2 47A001141/ARAS/CP/SERV/19/2021 Concurso 
Público 

Contratação de Provedor de Serviços 
para o Fornecimento e Troca de Óleo 
Hidráulico na Comporta da Barragem de 
Pequenos Libombos  – DGBUM 

N/A 

Escritório da 
Barragem Dos 

Pequenos 
Libombos em 

Boane - 
DGBUM 

 
05/8/2021 

as 
10:00Hrs 24/08/2021 13H00 24/08/2021 13H15 

 
Maputo, 31 de Julho de 2021 

A RAA 7411

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTADE E EMPREGO

INSTITUTO NACIONAL DE EMPREGO
DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
O Instituto Nacional de Emprego (INEP, IP) convida todas as empresas interessadas e elegíveis, colectivas ou 
singulares a apresentarem propostas em carta fechada para o fornecimento de bens de acordo com o seguinte:

N.º 
Ordem Modalidade Objecto Data e hora limite para 

entrega das propostas 
Data e hora para 

abertura  das  
propostas 

Validade das 
propostas 

Garantia 
provisória 

1 Concurso de 
Pequena Dimensão 

Fornecimento de material de 
escritório e consumíveis 

12/8/2021
10H

12/8/2021
10H30 90 Dias Não 

Exigida

2
Concursos por 

Cotações 
Fornecimento de material  de 
higiene, conforto e limpeza

05/8/2021
10H

05/8/2021
10H30 90 Dias Não 

Exigida

3 Concurso de 
Pequena Dimensão 

Fornecimento de géneros 
alimentícios 

12/8/2021
11H

05/8/2021
11H30 90 Dias Não 

Exigida

Maputo, aos 30 de Julho de 2021

A Entidade Contratante

(Ilegível)
7424

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_________

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA JUDICIAL ADMINISTRATIVA
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES – RA

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Conselho Superior da Magistratura Judicial Administrativa convida as empresas interessadas, pessoas singulares ou colectivas, micro, pequenas e médias 

empresas que reúnam requisitos de qualificações e inscritas no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecedores de Bens e Prestadores de 
Serviços, a apresentarem propostas fechadas para o concurso discriminado na tabela abaixo:

O
rd

em N.º de Concurso Objecto de Contratação Modalidade Concorrentes 
Elegíveis

Data e Hora Final para 
Entrega das Propostas

Data e Hora de 
Abertura

Garantia 
Provisória

1 11A000341/
PD/25/2021

Prestação de Serviços de Limpeza, 
Fumigação, Desratição  e 
Conservação Lote I e II

Pequena 
Dimensão

Inscrito no 
Cadastro

11.08.21
10h:00

11.08.21
10h:15

Não Exigível

2.  Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar o documento de concurso ou adquiri-lo no valor de 900,00 Mt, mediante a 
apresentação do talão de depósito na conta n.º4658519002 com o NIB 000002210465851900254, domiciliada no Banco de Moçambique, na Repartição 
de Aquisições (RA) do Conselho Superior da Magistratura Judicial Administrativa, sito na Av. Vladimir Lenine n.0 1985 – 7.0 Andar – Tel. N.0 21 414834 – Fax: 
21414836 – Cel: 84 3013356/7.

3. O Prazo de Validade das Propostas será de 90 dias, a contar da data de abertura das mesmas.

4. As propostas deverão ser entregues na Repartição de Aquisições (RA)  do Conselho Superior da Magistratura Judicial Administrativa, 7.0 Andar, e serão abertas 
na Sala de Sessões sita no 60 Andar do mesmo edifício, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer e não é exigível a garantia provisória .

5. É obrigatória visitas ao local de execução dos serviços pelos concorrentes, para aferir as condições das instalações e permitir que cotam preços justos a 
realidade, as datas de visita compreenderá a primeira semana após a publicação do Anúncio, sendo de segunda a sexta feira dos dias utéis.

6. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado 
pelo Decreto n.0 05/2016 de 8 de Março.

Maputo, Julho de 2021
A Autoridade Competente

(Ilegível)
7338

                                                                                                     
 
 
 

CANCELAMENTO 
 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
 

Número de Identificação do Projeto: G-MZ-A00-ZZZ-005 
 
A Confederação das Associações Económicas de Moçambique-CTA, comunica o cancelamento da 
chamada da Manifestação de Interesse para Prestação de Serviços de Consultoria para Apoio à 
Transformação Agrícola e Desenvolvimento da Cadeia de Valor Através de Acções de 
Capacitação e Transferência de Conhecimento, publicada no jornal Notícias do dia 30 de Julho 
de 2021. Um novo anúncio será publicado brevemente.  

 

Sinceras desculpas pelos transtornos que este cancelamento poderá causar. 

 

 

Maputo, aos 2 de Agosto de 2021 

 

                                                                                                     
 
 
 

CANCELLATION 
 

EXPRESSIONS OF INTEREST 
 

Project ID No.: G-MZ-A00-ZZZ-005 

 
The Confederation of Business Association of Mozambique-CTA, announces the cancellation of the 
call for the Expression of Interest for provision of consultancy services to support agricultural 
transformation and value chain development through training and knowledge transfer 
actions, published in the newspaper (Jornal Notícias) on July 30, 2021. A new advertisement will 
be published shortly.  

 

Apologizes for the inconvenience. 
 
 

Maputo, August 2, 2021 
7449

INSTRUMENTO DE 
REVOGAÇÃO

No dia vinte e nove de Julho de dois mil e vinte e 
um, nesta cidade de Maputo e no Quarto Cartório 
Notarial, perante mim, Suzana Efigênia Filipe 
Catingue, Conservadora e Notária Técnica do 
referido Cartório, compareceu como outorgante: 
Shilpa Anand Verlekar Modcoicar, viúva, 
natural da Índia e residente em Maputo, pessoa 
cuja identidade verifiquei por exibição do seu 
Bilhete de Identidade número 110101519170I, 
de dezassete de Fevereiro de dois mil e dezassete, 
emitido pela Direcção de Identificação Civil de 
Maputo.

E por ela foi dito: que, pelo presente instrumento, 
revoga e considera nula e de nenhum efeito, a 
partir desta data, a Procuração que outorgou em 
vinte e quatro de Março de dois mil e vinte e um, 
no Quarto Cartório Notarial de Maputo, perante 
Gideão Nelson Jamela, Conservador e Notário 
Técnico, em exercício no referido Cartório a 
favor de Vishnu Prassad Modcoicar, solteiro, 
maior, natural de Goa e residente em Maputo, 
de nacionalidade moçambicana, portador do 
Bilhete de Identidade número 110101391905M, 
de vinte e oito de Dezembro de dois mil e vinte, 
emitido pela Direcção de Identificação Civil de 
Maputo, procuração essa que vai em anexo nesse 
instrumento.

Assim disse e outorgou.
Este instrumento foi lido em voz alta e explicado o 
seu conteúdo e efeitos à mandante que vai assinar 
comigo, seguidamente.

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS 

CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO 

ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA

1.º CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 
POR ÓBITO DE DOMINGOS JÚLIO 

TOVELA

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de vinte e dois 
de Julho de dois mil e vinte e um, 
lavrada de folhas oitenta e oito verso 
e seguintes, do livro de notas para 
escrituras diversas número 163-D, 
deste Primeiro Cartório Notarial 
de Maputo, perante mim, Ricardo 
Moresse, Conservador e Notário 
Superior em exercício no referido 
Cartório, foi lavrada uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros por 
óbito de Domingos Júlio Tovela, 
natural de Maputo, falecido no dia 
vinte e cinco de Fevereiro de dois mil 
e vinte e um, no Hospital Central de 
Maputo, casado que era com Cristina 
Felisberto Jone Tovela, filho de 
Domingos Júlio Tovela e de Amélia 
Uamusse, com última residência 
habitual no Bairro Ferroviário, na 
cidade de Maputo. Que, não deixou 
testamento nem qualquer outra 
disposição de sua última vontade, 
e sucedem-lhe como únicos e 
universais herdeiros de todos seus 
bens móveis e imóveis sua esposa 
Cristina Felisberto Jone Tovela, 
viúva, que ocupa simultaneamente 
a posição de meeira, e seus filhos: 
António Domingos de Carvalho 
Tovela, Bruno Domingos Tovela, 
Herculano Domingos Tovela e 
Domingos Júlio Tovela Júnior, 
solteiros, maiores, naturais de 
Maputo, todos residentes nesta 
cidade.
Que não existem outras pessoas 
que segundo a lei prefiram aos 
declarados herdeiros ou com eles 
possam concorrer na sucessão à 
herança do referido Domingos 
Júlio Tovela. 

Está conforme
Maputo, aos 28 de Julho de 2021

A Notária
(Ilegível)

8310

Acesse https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

9ª SECÇÃO (COMERCIAL)

ANÚNCIO PARA A VENDA JUDICIAL

Faz-se saber que, nesta Secção correm termos processuais, uns Autos de Acção Executiva 
para Pagamento de Quantia Certa, sob Forma de Processo Ordinário, registados sob o 
número 118/19/C, em que a exequente Companhia Industrial da Matola, S.A., move contra a 
executada Padaria Triunfo, para o pagamento da quantia exequenda no valor de 418 076,50MT 
(quatrocentos e dezoito mil, setenta e seis meticais e cinquenta centavos), foi designado 
o dia 9 de Agosto de dois mil e vinte e um, pelas 12.00 horas, para abertura de propostas a 
serem apresentadas no Cartório deste Tribunal em carta fechada, até trinta minutos antes da 
hora marcada para a venda em primeira praça dos bens abaixo indicados:

Verba nº 01
Um forno anelar a lenha, de 18 bocas, de cor cinzenta, marca Romárico, avaliado em 300 
000,00MT;

Verba nº 02
Uma amassadeira de cor branca, marca Romárico, com a capacidade de 100kg, avaliada em 150 
000,00MT;

Verba nº 06
Uma viatura de cor branca, da marca Mazda, com matrícula ACA-878-MC, avaliada em 150 
000,00MT.
Os bens móveis podem ser examinados nos dias úteis, das sete horas e trinta minutos às quinze 
horas e trinta minutos, ficando o fiel depositário a mostrar o imóvel que se pretende examinar, 
nos termos do artigo 891º do Código do Processo Civil.

Mais, faz-se saber aos titulares de direito de preferência da venda acima e da data e hora 
descritas.

Matola, aos dezasseis dias do mês de Julho de dois mil e vinte e um

A Escrivã de Direito
Hermenegilda da Luz Canda

Verifiquei

O Juiz de Direito
Domingos Samuel

7335

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

9ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Faz-se saber que, por esta Secção correm seus devidos termos uns Autos de 
Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa, sob Forma de Processo 
Ordinário, registados sob o número 18/21/H, em que a exequente Companhia 
Industrial da Matola, S.A., move contra os executados Arvidocuamar 
Raichande, Lda., com domicílio conhecido no Bairro Cimento, província de 
Inhambane, distrito de Morrumbene, próximo às bombas de combustível e Feliz 
Arvidocuamar Raichande, com último domicílio na província de Inhambane, 
distrito de Morrumbene e actualmente em parte incerta.
É desta forma que são estes citados para no prazo de (10) dez dias, finda a 
dilação de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação do segundo número 
do presente anúncio, pagarem à exequente a quantia exequenda de 647 
009,00MT (seiscentos quarenta e sete mil e nove meticais) ou nomear bens 
susceptíveis à penhora, podendo, dentro do mesmo prazo, deduzir embargos, 
ou agravar o despacho de citação no prazo de (8) oito dias, nos termos dos 
artigos 811, nº 1, 836, nº 1, al. a), 812, 816 e 685, nº 1, todos do CPC, sob pena 
de, não o fazendo, se devolver esse direito à exequente, prosseguindo a execução 
seus termos conforme consta do duplicado da petição inicial, o qual se encontra 
arquivado no Cartório desta Secção à sua disposição, podendo levantá-lo dentro 
das horas normais de expediente.
E mais notifica-se para no prazo de (5) cinco dias, deverá indicar domicílio para 
receber notificações ou constituir mandatário judicial na área territorial deste 
Tribunal, sob pena de não ter seguimento recurso que vier interpor ou ser de 
nenhum efeito qualquer oposição que deduzir, nos termos do artigo 60, nº e 33, 
ambos do diploma legal acima citado.

Matola, aos dezanove dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte e um

A Escrivã de Direito
Hermenegilda da Luz Canda

Verifiquei
O Juiz de Direito

Domingos Samuel
7335
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

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

ANÚNCIO
Faz-se saber que nesta 12ª Secção Comercial correm termos processuais uns Autos de 
Providência Cautelar Não Especificada, registados sob o nº 03/21/A, em que é requerente 
Neil Raven, residente no Condomínio da Mozal, Villa Rosa, casa nº 15, que move contra 
o requerido Philip Van Deventer, casado, de nacionalidade sul-africana e residente no 
Condomínio da Mozal, casa nº 228, constituído da sociedade por quotas denominada Palson, 
Lda., com sede na Mozal, casa nº 228, Boane.

É desta forma citado o requerido Philip Van Deventer, residente no Condomínio da Mozal, 
casa nº 228, actualmente em parte incerta, para nos termos dos artigos 302 e 303, ambos 
do C. P. Civil e, para no prazo legal de 8 (oito) dias, contados da citação, cujo dia do término 
lhe será indicado, deduzir oposição, devendo oferecer desde logo o rol de testemunhas e 
requerer outros meios de prova nos Autos de Providência Cautelar Não Especificada, 
para Suspensão Provisória do Requerido da Gestão Corrente da Sociedade Palson, 
Lda., que lhe move o requerente Neil Raven, cujo duplicado se encontra no Cartório deste 
Tribunal.

Desta feita, foi marcado o contraditório deferido para o dia 5 de Agosto de 2021, pelas 9.30 
horas, nesta Secção.

Mais notifica-se o requerente, para, dentro do mesmo prazo, constituir advogado na área 
de jurisdição deste Tribunal ou indicar domicílio no qual irá receber as notificações, sob 
pena de não serem efectuadas as notificações, considerando-se estas feitas logo que os 
respectivos autos derem entrada no Cartório deste Tribunal, ficando sem nenhum efeito 
qualquer oposição que vier a deduzir, atento ao disposto nos termos conjugados dos artigos 
255, 60, nº 1 e 33, todos do diploma legal acima indicado.

Matola, aos vinte e oito de Julho de dois mil e vinte e um

Verifiquei
A Escrivã de Direito

Fátima Jethá

O Juiz de Direito
Domingos Samuel

8295

Acesse https://t.me/Novojornal
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1. Nos termos do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, o FIPAG-Área 
Operacional da Beira convida aos interessados a apresentarem propostas fechadas, para os concurso abai-
xo:

Nº do 
Concurso

Modalidade 
do Concurso Objecto de contratação

Data e hora limite 
de entrega das 

propostas

Data e hora de 
abertura das 

propostas

Valor da 
garantia 

provisória

12/CL/FIPAG-
AOB/2021

Concurso 
Limitado

Prestação de serviços de 
manutenção e reparação 

de extintores

16/08/2021
08 Horas e 30 Minutos

16/08/2021
09 Horas Não Aplicável

13/CL/FIPAG-
AOB/2021

Concurso 
Limitado

Fornecimento de pneus 
e acessórios para 

viaturas

16/08/2021
10 Horas e 30 Minutos

16/08/2021
11 Horas Não Aplicável

12/CP/FIPAG-
AOB/2021

Concurso 
Público

Fornecimento e 
instalação de 1 gerador 

de 200 kva

25/08/2021
08 Horas e 30 Minutos

25/08//2021
09 Horas 60.000,00  Mt

13/CP/FIPAG-
AOB/2021

Concurso 
Público Fornecimento de toners 25/08/2021

13 Horas 

25/08/2021
13 Horas e 30 

Minutos
90.000,00 Mt

14/CP/FIPAG-
AOB/2021

Concurso 
Público

Prestação de serviços de 
aluguer de máquinas

26/08/2021
08 Horas e 30 Minutos

26/08/2021
09 Horas Não Aplicável

15/CP/FIPAG-
AOB/2021

Concurso 
Público

Fornecimento de juntas 
para reparação da 
conduta adutora

26/08/2021
10 Horas e 30 Minutos

26/08/2021
11 Horas 59.850,00 Mt

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e examinar os documentos dos concursos 
durante as horas normais de expediente, a partir da data da publicação do presente anúncio, na UGEA, 
sediada no endereço indicado no nº 7 deste anúncio, podendo adquirí-los pela importância não reembol-
sável de 1500,00 Mt (Mil e quinhentos meticais), devendo para tal depositar o valor na conta bancária nº 
54145595 domiciliada no Millenium BIM.

3. O período de validade das propostas é de 60 dias, contados a partir da data limite de entrega das mesmas.
4. O  anúncio de posicionamento dos concorrentes dos concursos limitados será efectuado  no dia 20 de Agos-

to de 2021 às 09 horas no endereço indicado no ponto 7.
5. Para o concurso público n.°12/CP/FIPAG-AOB/2021 é obrigatória a visita ao local de montagem, sendo 

que a mesma está marcada para o dia 17 de Agosto de 2021, das 08  às 11 horas.
6. O posicionamento do concorrentes dos concursos públicos será anunciado no endereço indicado no ponto 

7 pelas 15 horas do dia 31 de Agosto de 2021. 
7. As propostas deverão ser entregues e abertas em sessão pública nas datas e horas indicadas na tabela aci-

ma, no seguinte endereço:
FIPAG-Área Operacional da Beira
RUA Companhia de Moçambique, nº 35
TEL.-23 323102
CIDADE DA BEIRA

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

Beira, Julho de 2021

A Autoridade Competente

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_______

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

Direcção Regional Centro
Área Operacional da Beira 

Unidade Gestora Executora das Aquisições

Anúncio de Concursos

63

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
------------------

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA,  TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR 
INSTITUTO DE BOLSAS DE ESTUDO

UNIDADE GESTORA  EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO  DE CONCURSOS
1. Nos termos do nº 2 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Ser-

viços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, o Instituto de Bolsas de Estudo (IBE), convida as empresas interessadas e que 
reúnem os requisitos de qualificação, para apresentarem propostas em cartas fechadas para provimento de serviços, conforme indicado abaixo: 

Nº Concurso Objecto do concurso Modalidade e
Validade das 

Propostas

Data e hora limite 
para

Apresentação de 
Propostas

Data e hora de 
abertura de 

Proposta

Garantia 
Provisória

52A003741/CL/001/
IBE/UGEA/2021

Fornecimento 
de Combustível 
e Lubrificantes

Concurso Limitado 
– 60 dias

13/08/2021- 09:00hrs 13/08/2021 - 
09:30hrs

N/A

52A003741/CL/002/
IBE/UGEA/2021

Fornecimento 
de Material 
e Consumíveis 
de escritório 

Concurso Limitado 
– 60 dias

13/08/2021 - 10:00hrs 13/08/2021 - 
10:30hrs  

N/A

52A003741/CL/003/
IBE/UGEA/2021

Prestação de Serviços 
de Catering

Concurso Limitado 
– 60 dias

13/08/2021 – 
11:00hrs

09/08/2021 - 
11:30hrs

N/A

52A003741/CL/004/
IBE/UGEA/2021

Prestação de Serviços 
de Limpeza 
e Jardinagem

Concurso Limitado 
– 60 dias

13/08/2021 - 12:30hrs 09/08/2021 - 
13:00hrs

N/A

52A003741/CL/005/
IBE/UGEA/2021

Fornecimento 
de Equipamento 
e Consumíveis 
de Informática   

Concurso Limitado 
– 60 dias

13/08/2021 - 13:30hrs 09/08/2021 - 
14:00hrs

N/A

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de Concurso ou adquiri – los no Instituto de Bolsas de 
Estudo, sita na Avenida Mártires da Machava, n 231, Maputo, pela importância não re-embolsável de 300,00MT (Trezentos Meticais), das 8 
horas às 14 horas, de 2ª à 6ª feira.

2. Para o efeito, os concorrentes poderão depositar a quantia na conta de terceiros sediada no Banco de Mocambique (BM), sob Nº 4104519011 
em nome do Instituto de Bolsas de Estudo e apresentar o talão de deposito no endereço acima refereciado

3. O anúncio de posicionamento dos concorrentes será  realizada na sala de sessoes do Instituto de Bolsas de Estudo, conforme o calendário acima 
proposto.

4. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março. 

 Maputo, 28 de Julho de 2021
A Autoridade Competente 

Director Geral
(ILegível)

7435

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
------------------

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA,  TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO DE BOLSAS DE ESTUDO

UNIDADE GESTORA E EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO 
DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com alínea d) do nº 3 do artigo 33 conjugado 
com o nº 2 do artigo 63 do Regulamento de Contratação 
de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens 
e Prestação de erviços ao Estado, aprovado de Serviços ao 
Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 08 de Marco, 
comunica-se a adjudicação do objecto dos concursos abaixo 
indicados:

Ordem Nome do 
Concorrente

Objecto de 
Concurso

Valor da 
Adjudicação 

incluindo IVA

1º PANGANE 
VIAGENS E 
TURISMO. 

LDA

Concurso 
nº520003741/
CP/0001/2021:
Prestação 
de Serviços 
de Viagens ao IBE.

39.000.000,00MT

2º COTUR 
TRAVEL

Concurso
nº520003741/
CP/0001/2021: 
Prestação 
de Serviços 
de Viagens ao IBE.

26.000.000,00MT

3º VANANGAS 
TOURS

Concurso 
nº520003741/
CP/0001/2021:
Prestação 
de Serviços 
de Viagens ao IBE.

20.000.00,00MT

Maputo, aos 30 de Julho de 2021
A Directora Geral

Carla Maria Elias Caomba
(Assistente Uniersitária) 

7435

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE
NACIONAL E INTERNACIONAL

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

Acesse https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
 PROVÍNCIA DE TETE

SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL PROVINCIAL 

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES-UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. O HOSPITAL Provincial de  Tete convida pessoas colectivas ou Singulares nacionais, interessadas a apresentarem propostas fechadas para o concurso descriminado 

na tabela abaixo:

Nº de 
Ord

Nº de Concurso Modalidade Objecto Data e hora limite de 
entrega de documentos

Data e hora de abertura 
das propostas

Custo de documento 
de concurso

01 5 8 F 0 0 0 2 5 1 / C L / 5 3 /
Receitas Próprias/UGEA/
HPT/2021

C o n c u r s o 
Limitado

Fornecimento de 
equipamento informático e 
seus acessórios

12/08/2021
ás 9:00Horas

12/08/2021
ás 9:30Horas

1.000,00MT

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso,  ou levantá-los, na UGEA do Hospital Provincial de Tete, sita na Av. 
Kwame Khrumah, Bairro Filipe Samuel Magaia,  Cidade de Tete, pela importância não rembolsável indicada na tabela acima, que deverá ser depositada  no BM (conta nº 
055102529003 – RECEITAS CONSIGNADAS HPT).

3. O período de validade das propostas será de 90 (noventa) dias, contados a partir da abertura das mesmas. 
4. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado e serão abertas em  sessão Pública no mesmo local, na presença de concorrentes que desejarem comparecer.
5. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Publicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 

Decreto 5/2016, de 8 de Março.
Autoridade Competente

(Ilegível)
285

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

SOMOS A MAIOR 
  E MAIS MODERNA GRÁFICA DO PAÍS

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS 
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES 
EM TODAS AS PROVÍNCIAS 

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

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

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS 
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES 
EM TODAS AS PROVÍNCIAS 

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

SN GRÁFICA
RAPIDEZEFICIÊNCIAINOVAÇÃO 

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA
MAIS PRÓXIMO

SAIBA O QUE ACONTECE 
NO SEU MUNICÍPIO

Acesse https://t.me/Novojornal
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Superfície  75 334  km²
População  1 228 514 (2007); 12 Distritos

INGD destaca
provisão de água potável
do investimento do BAD

O 
DELEGADO pro-
vincial do Instituto 
Nacional de Gestão 
e Redução do Risco 
de Desastres (INGD) 

em Gaza, Manuel Maxhlaieie, 

destaca avanços proporcio-
nados pelo Banco Africano de 
Desenvolvimento (BAD), no 
fortalecimento da resiliência 
às mudanças climáticas e da 
segurança alimentar e nutri-

cional, que se traduziram na 
redução da fome, pobreza e 
vulnerabilidade, nos distritos 
semi-áridos de Chibuto e Chi-
gubo.

O delegado do INGD falava, 

semana passada, no âmbito da 
visita efectuada pelo represen-
tante do Banco Africano de De-
senvolvimento ( BAD) no país, 
Pietro Toigo, à província de 
Gaza, para a monitoria e ava-

liação das actividades finan-
ciadas pela instituição ao nível 
da zona Sul do país.

Na ocasião, lembrou que 
a província de Gaza teve seca 
severa há alguns anos, na sua 
zona norte, nos distritos de 
Guijá, Mabalane, Mapai, Chi-
gubo, Chicualacuala,  onde 
houve a necessidade de se fazer 
a distribuição de água por trac-
tores e camiões-cisternas.

“Isso era muito oneroso, 
mas hoje a população, nesses 
pontos da província, já con-
some água local a qualquer 
hora, mercê aos investimentos 
do Governo e dos seus parcei-
ros como o Banco Africano de 
Desenvolvimento, que resul-
taram na abertura de reserva-
tórios escavados e furos multi-
-funcionais de água”,  frisou 
Maxhlaieie.

A província de Gaza, adian-
tou, enfrenta desafios comple-
xos de combate aos problemas 
climáticos por, ciclicamente, 
sofrer de seca e inundações, re-
ferindo que a estratégia do BAD 
também está alinhada com a 
visão do Governo, no comba-
te aos eventos naturais, fome, 
pobreza, assim como de diver-
sificação da economia, através 
de investimentos integrados 
para a transformação do sector 
agrícola e apoio ao desenvolvi-
mento de infra-estruturas.

PARA o presidente do Conselho de 
Administração do Regadio do Baixo 
Limpopo (RBL), Armando Ussiva-
ne, o investimento do Banco Afri-
cano de Desenvolvimento serviu de 
mais-valia para a transformação e 
modernização das infra-estruturas 
hidráulicas e de acesso às zonas de 
produção, que reduzirá a dependên-
cia da variabilidade do clima, pro-
movendo assim o desenvolvimento 
e a resiliência das economias rurais. 

O responsável sublinhou que 

o reforço da área regada permitirá 
aumentar e diversificar a produção 
agrícola, numa cadeia completa para 
responder aos desafios que advierem 
da nova Zona Económica Especial do 
Limpopo, aprovada recentemente 
pelo Governo. 

Entretanto, Armando Ussivane 
anotou que um dos desafios da ins-
tituição passa pela continuidade da 
manutenção da rede de drenagem 
e pela reabilitação da estação de 
bombagem de Umbapi, para dotá-

-la de capacidade de escoamento das 
águas, em casos de cheias.

“Temos ainda muitos desafios de 
manutenção das valas e comportas 
que permitam drenagem das águas 
para o rio. Este novo financiamen-
to do Banco Africano de Desenvol-
vimento para a província de Gaza 
inclui também o Regadio do Baixo 
Limpopo e, por isso vamos interagir 
com as autoridades e parceiros para 
discutirmos as áreas que irão mere-
cer intervenção”, concluiu Ussivane.

Refira-se que, o BAD assumiu, 
desde 2018, o financiamento de 15 
milhões de dólares para programas 
de recuperação à seca e resiliên-
cia agrícola em quatro distritos das 
províncias de Gaza e Maputo. A 
verba foi aplicada na construção de 
infra-estruturas  hidráulicas e me-
lhoria das condições de produção, 
segurança alimentar e nutricional a 
mais de 100.000 habitantes rurais, 
dos quais cerca de 60 por cento são 
mulheres.

RBL melhora infra-estruturas hidráulicas 

Barragem de Magula na região do Baixo Limpopo

A INTERDIÇÃO da circu-
lação de comboios de pas-
sageiros no Corredor Fer-
roviário do Limpopo, que 
liga Maputo ao distrito de 
Chicualacuala, em Gaza, 
está a afectar negativamen-
te a vida da população, que 
depende daquele meio para 
o exercício de actividades 
económicas. 

Os comboios de passa-
geiros, nesta via, ficaram 
paralisados desde o ano pas-
sado, tendo sido restringido 
a sua circulação para conter 
a cadeia de transmissão da 
pandemia da Covid-19. Esta 
via-férrea é estratégica para 
a dinamização das trocas 
comerciais de vendedores 
oriundos de Maputo, Gaza e 
do vizinho Zimbabwe que, 
semanalmente se juntavam 
em feiras nos distritos de 
Mabalane, Mapai, Chicua-
lacuala e Chókwè.  A inter-
rupção está afectar, igual-
mente, a vida económica 
e social das populações de 
Guijá, Massingir, Chigubo e 
Massangena que dependiam 
directa ou directamente da-
quela via. 

Ouvido pelo “Notícias”, 
Raúl Chaúque, comerciante 
do distrito de Mapai, disse 
que os altos preços de pro-
dutos são originados pela 
falta do comboio, uma vez 

que agora a circulação é 
feita via rodoviária, o que 
acarreta muitos custos. Ex-
plicou que uma viagem de 
carro de Mapai à cidade de 
Maputo, ida e volta, custa 
cerca de 1800 meticais, ao 
passo que com o comboio se 
pagava apenas 500 meticais 
por viagem completa. 

Titos Sacala, também 
residente de Mapai, deplo-
rou a situação precária em 
que se viaja na transporta-
dora Nagi Investimentos, 
que faz percurso Maputo-
-Zimbabwe, usando a es-
trada EN222. Referiu que já 
chegou a viajar de Mapai à 
vila da Macia, cerca de 280 
quilómetros, de pé, num 
dos autocarros daquela em-
presa.

“Apelamos a abertura 
da circulação de comboio, 
porque viajar de automó-
vel é bastante oneroso. 
Esses operadores de ma-
chimbombos não estão 
preocupados em ajudar a 
população, mas sim em se 
enriquecer. Pagamos preços 
altos para viajar sem míni-
mas condições”, lamentou 
Sacala.  

Luís Muchanga, resi-
dente em Chicualacuala, 
afirma que fazer negócio 
naquelas condições é insus-
tentável, devido aos preços 

insuportáveis de transpor-
tes, daí que também sugere 
a circulação de comboio, 
com observância das medi-
das de prevenção contra o 
novo coronavírus.

“Não entendemos por 
que o “Nagi” está a circular, 
mas o comboio não. O com-
boio é mais espaçoso, per-
mite que as pessoas viagem 
confortáveis e distanciadas 
nos acentos. É mais seguro 
viajar de comboio do que 
naqueles machimbombos 
que andam superlotados”, 
observou.   

A propósito, o adminis-
trador de Massangena, San-
cho Humbane, reconheceu 
o impacto negativo desta 
medida, aliada à degrada-
ção acentuada das vias ro-
doviárias que estão a afectar 
os ramos económico e social 
do seu distrito.

“É uma preocupação 
que vamos fazer chegar ao 
Fundo de Desenvolvimen-
to Sustentável. Estamos 
cientes que juntos vamos 
encontrar estratégias para 
que este problema de trans-
porte não agrave a situação 
de vida das nossas comu-
nidades. As nossas cultu-
ras, muitas vezes, acabam 
apodrecendo nos campos 
por falta de escoamento”, 
concluiu.

Suspensão de comboios 
agrava custo de vida 

A alta de preços de produtos por falta de comboio em Mapai

DISTRITO DE BILENE

Duas mil pessoas passam
a consumir água potável
MAIS de duas mil pessoas, 
no distrito de Bilene, pro-
víncia de Gaza, passam a ter 
acesso à água potável, com 
a entrada em funcionamen-
to de mais três sistemas de 
abastecimento do precioso 
líquido, nas comunidades 
de Mayampse, Mamonho 
e Mawai, nos postos admi-
nistrativos de Incaia, Mes-
sano e Mazivila.

Avaliados em mais de 
sete milhões de meticais, 
as obras de construção 
dos três sistemas surgem 
no âmbito dos esforços do 
Governo, juntamente com 
os seus parceiros, visan-
do prover à população, a  
água de qualidade.

Os referidos sistemas 
são compostos, para além 
de torneiras, de tanques 
para o abeberamento do 
gado e alpendres para a 
lavagem da roupa, facto 
que constitui um enorme 
ganho para as populações, 
que antes eram obrigadas 
a percorrer longas distân-
cias para terem acesso à 

água.
Com a entrada em fun-

cionamento desses siste-
mas, a população respira 
de alívio, tendo em conta 
que enfrentava enormes 
dificuldades. Os benefi-
ciários contam que, além 
de percorrer longas dis-
tâncias para ter acesso à 
água potável, eram obri-
gados a recorrer a ope-
radores privados, o que, 
segundo eles, acarretava 
muitos custos.

“Agradecemos ao go-
verno por ter trazido água 
às nossas comunidades. É 
o fim do nosso sofrimen-
to”, lê-se na mensagem 
da população, que ainda 
assim, espera que sejam 
construídos mais siste-
mas.

A governadora de Gaza, 
Margarida Mapandzene 
Chongo, considera que com 
a entrada em funcionamento 
dos três sistemas, a população 
poderá reduzir as distâncias 
que percorria para ter acesso à 
água de qualidade. Falando no 

acto da entrega dos referidos 
sistemas, Mapandzene anotou 
que o Governo está a apostar 
na transformação de furos de 
bombas manuais em siste-
mas de abastecimento de 
água.

Segundo disse, os sis-
temas de abastecimen-
to de água têm um gran-
de impacto na medida em 
que não incluem apenas a 
componente do provimen-
to de água para o consumo 
humano, mas também para 
o abeberamento do gado, 
bem como para a rega de 
hortas.

“Apelamos às popula-
ções beneficiárias para que 
façam uma melhor conser-
vação e gestão, através dos 
comités locais, de modo a 
permitir que os sistemas 
sejam duradoiros”, disse 
a governante que, na oca-
sião, destacou o papel que 
os parceiros têm desempe-
nhado no processo da cria-
ção de condições para que 
a população tenha acesso à 
água. Modelo dos três sistemas de abastecimento de água que vão beneficiar mais de duas mil pessoas

Nova unidade sanitária
para comunidade de Nhabanga
A COMUNIDADE de Nhabanga, 
na localidade de Novela, pos-
to administrativo de Zongoene, 
distrito do Limpopo, na provín-
cia de Gaza, conta desde semana 
passada com uma unidade sani-
tária, construída de raiz.

A infra-estrutura é composta 
por uma sala de espera, farmácia, 
depósito, triagem clínica, sala de 
partos e serviço materno-infan-
til. A mesma irá beneficiar mais 
de oito mil habitantes de sete co-
munidades da localidade de No-
vela, bem como da zona de Ma-
helene, no distrito de Xai-Xai.

Com a entrada em funciona-
mento desta unidade sanitária, 
a comunidade, que era obrigada 
a percorrer cerca de 30 quiló-
metros para a sede do posto ad-
ministrativo de Zongoene, para 
ter acesso aos serviços de saúde, 
respira de alívio. Aliás, para além 
de recorrer ao Centro de Saúde 
de Zongoene, que até então era 
a única unidade sanitária, a po-
pulação da localidade de Novela, 
concretamente a comunidade 
de Nhabanga, era obrigada a re-
correr também aos hospitais do 
vizinho distrito de Bilene, o que, 
segundo contam, constituía um 
enorme sofrimento.

A população desta comuni-

dade conta ainda que, por conta 
da falta de uma unidade sanitária 
perto, era obrigada a permanecer 
com doentes graves nas suas ca-
sas, isto porque não tinham con-
dições para lhes levar à unidade 
sanitária de Zongoene ou Bilene. 

Para a directora do Serviço 
Distrital de Saúde, Mulher e Ac-
ção Social, Dinalva Sarmento, 
esta unidade sanitária representa 
um ganho, não só para o sector, 
mas também para a localidade 
de Novela, pois irá reduzir as dis-
tâncias que a mesma percorria 
para ter acesso aos serviços de 
saúde.

“Sentíamos que as mulheres 
grávidas passavam por enormes 
dificuldades para darem partos 
seguros. Algumas mulheres da-
vam à luz a caminho da unidade 
sanitária mais próxima, o que 
constituía um risco”, disse Di-
nalva Sarmento. Com a entrada 
em funcionamento do Centro 
de Saúde de Nhabanga, o distrito 
de Limpopo passa a contar com 
nove unidades sanitárias, das 
quais cinco no posto adminis-
trativo de Chicumbane, duas no 
posto administrativo de Chissa-
no e mais uma no posto admi-
nistrativo de Zongoene.

Esta é a unidade sanitária entregue à comunidade de Nhabanga

Acesse https://t.me/Novojornal
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O jardim do reformado

Cidade assaltada (1)

ATRAVÉS desta página o estimado leitor pode 
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das cartas de opinião não devem ter mais de 150 
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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.
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FREDERICO BENEDITO CONGOLO*

AS Relações Internacionais Contemporâneas (RIC) têm sido mar-
cadas por um forte debate sobre o impacto da (re)emergência da 
China no grupo das maiores potências mundiais. 

Desta vez, usamos a celebração de mais um aniversário da 
criação do Exército de Libertação do Povo (ELP) como pretexto 
para discutir o significado político-militar desta nova realidade, em 
alguns casos vista como prenúncio de uma Nova Ordem Mundial 
(NOM).

Actualmente, o Sistema Internacional (SI) tem sido dominado 
pelos Estados Unidos da América (EUA), cuja política de defesa 
implica, entre outros factores, a gestão de aproximadamente 700 
bases militares espalhadas pelo mundo fora. Paralelamente, os 
EUA têm sido o país que mais intervém em guerras, em todos os 
continentes. Este modelo deriva da ideologia hegemónica seguida 
por Washington e sustentada na Teoria da Estabilidade Hegemóni-
ca. A ideia é que, para garantir paz e estabilidade mundial, o regime 
de Washington acredita que o mundo deve ser governado por uma 
única super potência, que ocupe o papel de “Polícia do Mundo”. 
Por outras palavras, o mundo deve ter um único grande árbitro (en-
tenda-se, os EUA), que dite as regras sobre as quais todos os outros 
países deverão conviver; mesmo que, conforme prova a história, o 
próprio árbitro mude frequentemente as regras a seu bel-prazer. É 
em consequência desta ideologia hegemónica que o exército dos 
EUA tem sido o mais ocupado do mundo: desdobramentos per-
manentes à escala global; operações militares secretas em todos 
os continentes; e invasões (aliás, intervenções) militares em vários 
países do mundo. 

Enquanto a maioria dos demais jogadores apenas pode lamen-
tar a sua própria pequenez político-militar e económica, alguns, 
como são os casos da Rússia e da China, têm estado ocupados em 
crescer para poder mudar as regras do jogo. No caso da China, a 
utilização da sua diplomacia militar (também designada “diploma-
cia de defesa” ou “diplomacia pública militar”) - promovida atra-
vés do ELP - tem demonstrado uma nova forma de ser e de estar 
de uma super potência. 

1. Criação do ELP
A 1 de Agosto de 1927, foi criado o Exército de Libertação do 

Povo (ELP) da República Popular da China (RPC), que está sob a 
liderança do Partido Comunista da China (PCC); passam 94 anos 
desde essa data. Actualmente, este exército apresenta o maior efec-
tivo de tropas a nível mundial, com um contingente de 2,3 milhões 
de soldados no activo1. Até ao momento, o ELP tem trabalhado sob 
liderança do PCC.

Beijing tem estado a usar o ELP para promover a sua “di-
plomacia militar” além fronteiras. Embora não seja uma prática 
diplomática no sentido tradicional, as relações militares entre os 
países constroem uma base sobre a qual são desenvolvidas cone-
xões adicionais entre as nações. Esta actuação enquadra-se na sua 
estratégia de “emergência pacífica”, onde defende que o progresso 
contínuo da sociedade chinesa contribui para a promoção da paz 
mundial.

Conforme refere Pajtinka (2016)2, a diplomacia militar pode 
ser definida como sendo um conjunto de actividades desenvolvi-
das principalmente por representantes do sector de defesa, bem 
como de outras instituições do Estado, destinadas a perseguir os 
interesses de Política Externa do Estado no domínio da política de 

segurança e defesa, e cujas acções se baseiam no uso de negocia-
ções e outros instrumentos diplomáticos. Esse significado difere 
a diplomacia militar de alguns outros fenómenos relacionados, 
como a diplomacia coerciva.

O ELP tem as suas raízes na “Revolta de Nanchang” de 1 de 
Agosto de 1927, quando os comunistas liderados por Mao Zedong, 
Zhou Enlai e Zhu De se levantaram contra as forças do Partido Na-
cionalista (Kuomintang) liderado pelo general Chiang Kai-shek3. 
Nos seus primórdios, o ELP era conhecido como o Exército Ver-
melho dos Trabalhadores e Camponeses Chineses. Naquela altura, 
o Exército Vermelho era ainda uma mistura de grupos diferentes 
com o mesmo nome4. Em 1946, o Exército Vermelho foi rebatiza-
do como ELP, designação que mantém até a actualidade. 

Embora seja o maior exército do mundo em termos de efectivo 
militar no activo, o ELP tem apenas uma única base militar além 
fronteiras, localizada no Djibouti, através da qual coordena as suas 
acções antipirataria, sobretudo no Golfo do Áden.

2. Missões Extramilitares do ELP
Ao nível internacional, o ELP tem se destacado nas Military 

operations other than war (MOOTW), como antipirataria e mis-
sões de manutenção da paz, resposta de emergência e socorro a 
desastres.

A marinha chinesa tem prestado apoio em cuidados médicos 
em diversas ocasiões. Desde que entrou em serviço há uma déca-
da, o navio-hospital da marinha chinesa PLA Ark Peace cumpriu 
sete viagens com o codinome Mission Harmony e visitou 43 paí-
ses, incluindo Moçambique. Durante essas visitas, prestou serviços 
médicos às comunidades locais, organizou intercâmbios médicos e 
ajudou mais de 230.000 pessoas.

Em 2002, a China faz o primeiro uso das suas forças militares 
para realizar uma missão de assistência humanitária internacional e 
alívio em desastres. Após um terramoto, o ELP distribuiu materiais 
de socorro aos afegãos naquele ano.

Em Dezembro de 2008, a Marinha da RPC activou uma for-
ça-tarefa composta por dois navios destroyers de mísseis guiados 
e um navio de abastecimento, para participar de operações antipi-
rataria internacionais na costa da Somália, na região do Golfo de 
Áden. Esta acção marcou a primeira vez na história moderna que 
a Marinha da China se envolveu em saídas de missão operacional 
fora das suas fronteiras.

Estimativas apontam que, desde 2008 (…), mais de 16.000 
marinheiros, bem como 1.300 fuzileiros navais e pessoal das for-
ças de operações especiais serviram no Golfo de Áden5. Aproxi-
madamente 7.000 navios comerciais chineses e internacionais des-
frutaram da escolta naval chinesa, até 2015, visto que um total de 
38 forças-tarefa de mais de 100 embarcações da Marinha chinesa 
da PLAN (People´s Liberation Army Navy) foram implantadas no 
Golfo de Áden e nas águas da Somália.

Desde 2012, o ELP da China participou na busca pelo desa-
parecido avião da Malásia MH370 e das operações de socorro ao 
tufão Haiyan nas Filipinas, a epidemia de Ébola na África Oci-
dental, a escassez de água nas Maldivas, o terremoto no Nepal, a 
enchente causada pelo rompimento de uma barragem no Laos e na 
recuperação de um submarino indonésio naufragado6.

O envolvimento do ELP no fornecimento de suprimentos de 
socorro da Covid-19 para países estrangeiros também tem sido 
considerável. Desde Março de 2020, o ELP forneceu assistência 
médica militar ou doações, incluindo as vacinas da Covid-19, a 

mais de 70 países ao redor do mundo, incluindo Moçambique, e 
uma missão de paz da ONU.

Mesmo com Moçambique, a diplomacia militar da China tem 
estado presente desde tempos remotos. Desde a década de 1960, 
a China apoiou militarmente os esforços da FRELIMO na Luta 
Armada de Libertação Nacional. Mais recentemente, a relação mi-
litar entre a China e Moçambique continua a desenvolver-se a alto 
nível, com destaque para os domínios da educação militar, forma-
ção de pessoal, construção de infra-estruturas e medicina militar, 
só para citar alguns.

Em termos de Missões de Manutenção de Paz (peacekeeping 
missions), a China fornece mais “soldados da paz” à ONU do que 
qualquer outro membro permanente do Conselho de Segurança e 
também é o segundo maior contribuinte em termos financeiros. 

O ELP também manifesta disponibilidade de fornecimento de 
navios, unidades de resposta rápida e outras se necessário. Desde 
1990, mais de 40.000 soldados do ELP participaram em mais de 25 
missões de paz da ONU em mais de 20 países, incluindo Camboja, 
Libéria, Sudão, Líbano, Chipre, Mali e República Centro-Africa-
na7. Segundo palavras do presidente Xi Jinping, a China está a criar 
uma força de prontidão composta por 8000 soldados disponíveis 
para as missões de paz da ONU, dos quais cerca de 2.500 estão 
actualmente no activo. As forças armadas da China ainda coopera-
ram em missões de manutenção da paz com mais de 90 países e 10 
organizações internacionais e regionais.

Tal como referem Gill e Huang (2009)8, os soldados da paz 
chineses estão consistentemente avaliados como dos mais profis-
sionais, bem treinados, efectivos e disciplinados nas missões de 
paz da ONU. O alto padrão da China em missões de paz reforça a 
legitimidade e a efectividade das missões de paz da ONU.  

3. “Super potência” Responsável
Conforme se pode depreender dos parágrafos anteriores, as 

autoridades de Beijing têm se servido do ELP para promover a 
imagem de uma “super potência” responsável; ou seja, que usa o 
seu exército para a promoção da paz mundial e não para promo-
ver agressões em outras nações. Com esta postura, o ELP ajuda na 
promoção de uma imagem benevolente da China como sendo uma 
potência cuja ascensão não representa ameaça para a paz mundial.

i https://www.globalfirepower.com/active-military-manpower.php
ii Erik Pajtinka, Military Diplomacy and its Present Functions, 
Security Dimensions - International & National Studies NO. 20; 
2016 (179–194) DOI 10.24356/SD/20/9.
iii https://indianexpress.com/article/explained/peoples-liberation-
-army-communist-party-of-china-6562035/
iv Mulvenon, James C. & Yang, Andrew N. D. (2002) The Peo-
ple’s Liberation Army as Organization, Reference Volume v1.0, 
Paperback ISBN/EAN: 0-8330-3303-4, Document Number: CF-
182-NSRD, Santa Monica.
vhttp://europe.chinadaily.com.cn/china/2015-02/12/con-
tent_19561306.html
vi http://eng.mod.gov.cn/news/2020-06/02/content_4866152.htm
vii https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3102156/
chinas-military-beijing-promises-more-troops-un-peacekeeping
viii Bates Gill and Chin-Hao Huang, China’s Expanding Pea-
cekeeping Role: its Significance and the Policy Implications, SI-
PRI Policy Brief, February 2009.
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MUITOS e quase todos os reformados da empresa onde o Zé trabalha rejuvenesceram. É um 
rejuvenescimento no verdadeiro sentido da palavra, salvo algumas e raras excepções. 

Em cada aparição, na casa que os viu nascer, crescer e a “cortar a meta”, profissionalmente, 
o espanto é denominador comum nos que ficaram para a continuidade. Para além da saudação, a 
tendência é exclamar-se: senhor (a) fulano(a)! Como está jovem!

A resposta que nunca chega é sobre as razões por detrás do rejuvenescimento. Eles limitam-
-se a rir e contar uma piada e mais outra e, assim, matam a conversa. Até parece que passaram 
por uma capacitação, na qual o regulamento se resume no segredo.

Um dia, em diálogo com o Zé e outros colegas seus, depois de nos separarmos de mais um 
colega que passou para a “reserva”, segundo diz um dos mais velhos da casa, à beira da apo-
sentação, ele aventou a hipótese de o rejuvenescimento ser resultado de um relaxamento total, 
ausência do stress, que caracterizam a vida activa, para além da falta de preocupação em dividir 
o tempo com o patrão. Eles não necessitam de controlar os ponteiros do relógio.

Porque conheço alguns reformados que, mesmo depois da meta não se conformam em ficar 
em casa, não concordei totalmente com os meus companheiros. A razão é que  alguns dos meus 
conhecidos, são mais ocupados agora que no seu tempo de vida activa.

Uma das colegas foi mais a fundo, em busca de evidências, convencendo-nos que mesmo 
na condição de reformado e com muitos afazeres, eles já não têm a pressão que tinham ainda no 
activo, só pelo simples facto de não se preocuparem em correr contra o relógio.

Agora, eles sabem dividir o tempo pois, viraram os patrões do tempo. Dividem-no com os 
seus afazeres e com eles mesmos, o que dificilmente acontecia quando trabalhavam porque nem 
tinham tempo para cuidarem deles próprios.

Concordei plenamente com ela porque busquei a imagem no jardim que mais paixão des-
perta a qualquer apreciador(a) de paisagens humanizadas, daquelas cujo verde transmite mesmo 
a esperança. É um jardim muito bem cuidado do que no passado, quando o seu dono estava no 
activo.

Lembrei-me que um dia troquei dois dedos de conversa com o dono do jardim, homem mui-
to bom de “papo”. Ele revelou-me o segredo: dedicar com carinho e, consequentemente, muito 
amor ao que ele plantou também com muito carinho.

Disse que só delega naqueles pormenores que só um especialista na matéria sabe fazer com 
mestria. Mas porque o “olho do dono engorda o gado”, lá estava ele com mão na massa, para as 
coisas acontecerem como se recomenda: aquele é o seu orgulho cada vez que recebe uma visita.

Dá inclusivamente, com prazer, uma pequena “palestra” sobre as plantas, pois segundo diz, 
muitos só apreciam mas pouco sabem dos nomes, características, especificidades, origens e exi-
gências das plantas que gostam.

A conversa acontece num verde de meter inveja por ser tão bem tratado, no jardim de um 
reformado que não reforma com a sua mangueira, regador, ancinho, tesoura de poda e pá, porque 
a reforma tornou-o mais dono do seu jardim.

A CIDADE é um cenário de vida, mas não podemos concebê-la sem locais específicos para a 
morte, que encontram expressão nos cemitérios que evidenciam como cada sociedade opera e 
mantêm a sua tradição em relação às incertezas e incógnitas relacionadas à morte.  

A doutrina cristã desde as origens venera o sítio onde se enterra o corpo de um morto, ten-
do-o como sagrado. 

Se por um lado o que caracteriza o crescimento urbano é a contínua expansão demográfica, 
por outro fica evidente que ela não se processa ao mesmo tempo e em todas as direcções.

Maputo sofreu um intenso processo de urbanização, nas últimas duas décadas. Com o cres-
cimento urbano os cemitérios também ficaram pressionados.

Foi com muita tristeza que vimos o encerramento do Cemitério de Lhanguene  que já não 
realiza novos enterros e, para a maior parte dos citadinos, a opção tem sido Michafutene. Aliás é 
para aqui que tem sido destinados a maioria dos óbitos por Covid-19. 

Passou a ser objecto de interesse a recomendação do município para que os vivos regulari-
zem a morada dos mortos. A avalanche que se verificou mostrou reticências sobre como os vivos 
tratam os seus mortos.

Os cemitérios foram planeados para suprir as necessidades fúnebres, sendo paulatinamente 
integradas às regras de uso do solo. Apesar do crescimento populacional, os cemitérios não so-
freram o aumento territorial e nem se considerou a possibilidade de antecipação face aos diversos 
indicadores que sugeriam uma futura ocupação das áreas limítrofes, reflexo das transformações 
por que passa a cidade. 

A imagem que  se tem não é necessariamente de  um jardim de paz, muito menos a de um 
lugar santo. Os signos sagrados nele contidos, que deveriam receber reverência são vistos com 
indiferença, ou quem sabe nem notados. A morte antes considerada tabu, hoje em dia é tratada 
com indiferença, visto que não causa mais a sensação de medo ou pavor.

Os cemitérios tem uma lógica de organização, cuidadosamente planeada. Mais do que isso, 
mostram estratificações sociais, identificadas através das ruas que separam os túmulos. 

À primeira vista parece estarmos perante um espaço onde pobres e ricos estão em igualdade 
de circunstâncias e de classes. Na verdade, apesar de ser um espaço pouco dinâmico, as divisões 
estão lá presentes. As ocupações acabaram por trazer consigo significados dos mais variados, in-
cluindo representação da classe social do morto, materializado a partir das formas das sepulturas 
e sua localização.

Tal está patente nas esculturas, em mármore, pedra sabão, ou mesmo em bronze, placas 
grandes com nome do falecido, fotos ou outras representações que o ilustrem, referências de 
sua família, como “Jazigo da Família”, capelas e templos, ou ainda, sepulturas bem localizadas, 
ocupando as áreas principais dos cemitérios, onde os visitantes não conseguem passar sem lançar 
uma olhadela.

Ali repousam em jazigos perpétuos, próprios, são donos dos terrenos, onde não correm o 
risco de terem a sua referência apagada ou removida com o passar dos anos. Estas áreas, além 
de tudo, sempre estão bem limpas, pois ocupam os locais de passagem dos cemitérios, são uma 
vitrina, uma galeria de arte a céu aberto, dada a quantidade enorme de estátuas e etc.

Está claro que pessoas oriundas de classes sociais mais baixas, claro, não poderiam arcar 
com sepulturas tão caras.Tratando-se de jazigo perpétuo são propriedades permanentes que po-
dem abrigar os despojos de várias pessoas. 

Os das classes sociais mais baixas tendem a se localizar em áreas de pior aces-
so, distantes das entradas. A memória destas  será representada de forma diferente em  
lugares diferentes. Pouco visíveis, pouco acessíveis, sem muita decoração ou  
embelezamento. Para os mais pobres, covas ou campas rasas são as opções acessíveis e únicas, e 
normalmente, abandonadas pelas administrações, com poucas intervenções de limpeza, embele-
zamento ou mesmo cuidados com as sepulturas.

É a lógica da segregação sócio-espacial, da reprodução, ou materialização, no espaço, das 
desigualdades e diferenças entre as classes, com base no poder aquisitivo. 

A partir das faixas de renda, as classes se apoderam de diferentes espaços nos cemitérios, 
restando aos menos favorecidos os precários em equipamentos. É muito fácil  identificar  esta 
realidade nos nossos cemitérios, em campas sem identificação do falecido, como nome e datas 
de nascimento e morte e só com a numeração da sepultura. Noutros casos, há uma pintura feita à 
mão pelos familiares do morto, representando mais uma forma de precarização.

Diplomacia militar chinesa
na promoção da paz mundial

Acesse https://t.me/Novojornal
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PR exalta papel
do fiscal na protecção
da vida selvagem 

EM TEMPOS DE COVID-19

Destacada importância
das TIC na prestação 
de serviços
AS Tecnologias de Informa-
ção e Comunicação (TIC) 
possuem um enorme po-
tencial de viabilizar e me-
lhorar a prestação de servi-
ços ao cidadão em tempos 
de Covid-19, constituindo-
-se em plataformas de elei-
ção para o efeito, nesta fase 
que o mundo atravessa.   

A ideia foi há dias par-
tilhada, em Maputo, pelo 
Ministro da Ciência, Tec-
nologia e Ensino Superior, 
Daniel Nivagara, na abertu-
ra do seminário “on-line” 
que tinha como objectivo 
debater o papel das TIC na 
promoção da unidade, tra-
balho e vigilância para o 
desenvolvimento do país. 

Nivagara destacou a 
importância do uso das di-
ferentes plataformas digi-
tais criadas para melhorar 
a participação de todos os 
segmentos sociais nos pro-
cessos de governação.

O governante realçou 
que foi nesta ordem que 

o Governo aprovou vários 
instrumentos legais que 
têm contribuído para a 
promoção do uso das TIC, 
no geral, e da internet, em 
particular.  

Afirmou que no contex-
to da pandemia da Covid-19 
no país, as TIC e a inter-
net têm sido fulcrais para 
a continuidade de proces-
sos nos domínios político, 
socioeconómico e cultural, 
consagrando a era digital. 

O seminário teve como 
orador Bernardo Mariano, 
recentemente nomeado ao 
cargo de secretário geral 
adjunto para área de Tecno-
logias de Informação e Co-
municação na Organização 
das Nações Unidas (ONU). 

Mariano debruçou-se 
sobre os desafios, oportu-
nidades e perspectivas do 
acesso e uso das TIC no âm-
bito do trinómio “Unida-
de, Trabalho e Vigilância”. 
Abordou também as opor-
tunidades de empreende-

dorismo digital e de ex-
ploração da capacidade de 
inovação e criatividade, 
assim como a de criação de 
empresas de base tecnoló-
gica e de novos postos de 
trabalho.

O seminário, realizado 
no formato híbrido, tendo 
em conta as restrições im-
postas pelo novo corona-
vírus, contou com a parti-
cipação de profissionais e 
estudantes na área de TIC, 
entre outros intervenientes 
dos sectores público e pri-
vado. 

O evento foi organizado 
pelo Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Supe-
rior (MCTES), através do 
Instituto Nacional de Tec-
nologia de Informação e 
Comunicação (INTIC), em 
parceria com o Instituto 
Nacional de Comunicações 
de Moçambique (INCM) e 
o Financial Sector Deepe-
ning-Mozambique (FSD-
Moc). 

Uso das TIC pode flexibilizar prestação de serviços ao cidadão em tempos da Covid-19
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da República, derivam da 
implementação de medi-
das com vista a melhorar a 
capacidade  de protecção 
e fiscalização das áreas de 
conservação.

Realçou igualmente 
como importante a coor-
denação com a Procurado-
ria-Geral da República e o 
Tribunal Supremo na capa-
citação de 73 procuradores 
e 26 juízes em matérias re-
lacionadas a crimes contra a 
vida selvagem. 

Esta actividade contri-
buiu para que, pelo tercei-
ro ano consecutivo, não 
fossem registados casos 
de caça furtiva do elefante 
nas áreas de conservação 
do Norte e Centro do país, 
com destaque para a Reser-
va Especial do Niassa e Par-
que Nacional da Gorongosa, 
respectivamente. 

Filipe Nyusi reiterou o 
compromisso do Governo 
de manter as áreas de con-
servação protegidas e valo-
rizar o esforço desta classe 
de profissionais constituída 
por 1872 efectivos, dos quais 
1372 do sector público e 500 
do privado, afectos a reser-
vas e parques nacionais,  fa-
zendas de bravio, coutadas 
e concessões florestais.

Um dos marcos das fes-
tividades do fiscal da flo-
resta e fauna bravia foi a 
colocação de um colar de 
monitoria via satélite num 
elefante que o Chefe do Es-
tado deu o nome de “Mr.
Gentleman”. 

O 
PRESIDENTE da Re-
pública, Filipe Nyusi, 
destacou o papel de-
sempenhado pelo fis-
cal para a redução dos 

crimes contra a vida selvagem, 
uma tendência consubstan-
ciada pelo número cada vez 
crescente de espécies da 
fauna bravia.

Nas celebrações do Dia 
Internacional do Fiscal 
da Floresta e Fauna Bra-
via que tiveram lugar no 

último sábado, na Reser-
va Especial do Niassa, o 
Chefe do Estado sublinhou 
que, actualmente, é possí-
vel constatar margens de 
crescimento da população 
animal na ordem de dez a 
27 por cento.

Segundo Nyusi, o ele-
fante, uma das espécies 
emblemáticas da fauna 
bravia, consta da lista de 
animais cuja população re-
gista tendência de cresci-

mento, constituindo deste 
modo um indicador do que 
o país tem feito na compo-
nente de conservação. 

“Os resultados que o 
país tem alcançado de-
monstram que o sucesso à 
actividade de fiscalização 
dos recursos da vida selva-
gem e o funcionamento do 
sistema nacional das áreas 
de conservação dependem 
de forma inequívoca das 
sinergias entre as unidades 

responsáveis por fiscalizar e 
os órgãos de administração 
da justiça, em colaboração 
estreita com as comunida-
des que asseguram o estan-
camento dos crimes am-
bientais”, sublinhou. 

A título de exemplo, em 
2016,  dados indicavam que 
o efectivo de elefantes era 
de mil animais, número que 
actualmente cresceu para 
cerca de 4500, resultados 
que, segundo o Presidente 

Filipe Nyusi colocando um colar de monitoria via satélite num elefante 

Autoridades engajadas em acabar com a venda de estacas de mangal 

Beira combate venda de estacas de mangal 
UMA campanha contra a venda 
ilegal de estacas de mangal inicia 
hoje na cidade da Beira, com ob-
jectivo de acabar com a prática 
considerada crime ambiental. 

Segundo o procurador-
-chefe da capital de Sofala, José 
Manuel, os infractores serão res-
ponsabilizados criminalmente 
com molduras penais que va-
riam de dois a 16 anos de prisão.

Relativamente à existência 
de estaleiros que se dedicam à 
venda de estacas de mangal, 
Manuel revelou que serão igual-
mente contemplados pela cam-
panha que hoje inicia. 

“A zona do Ndama, no bair-
ro da Munhava-Matope, é o local 
onde desaguam as estacas abati-
das em várias áreas, com des-
taque para os distritos do Búzi e 
Dondo”, referiu.

Por sua vez, o responsável 
da fiscalização da pesca maríti-
ma dos Serviços Provinciais de 
Actividades Económicas em So-
fala, César Mapossa, revelou que 
há processos em curso contra as 
pessoas acusadas de abater e co-
mercializar as estacas de mangal.

“São responsabilizados cri-
minalmente aqueles que cor-
tam, comercializam, transpor-
tam e usam as estacas. Os locais 
mais preocupantes são os dis-
tritos de Búzi, Dondo e Beira”, 
anotou. 

Segundo Maposse, parale-
lamente à esta actividade, vai 
decorrer a fiscalização da pesca 
ilegal e com recurso a artes no-
civas, sendo que as zonas do rio 
Maria, Praia Nova e Estoril são 
os locais onde a prática é mais 
frequente.   

O ZAMBEZE Delta Safaris (ZDS) estabeleceu 
parceria com as comunidades locais para o zo-
neamento da Coutada 11 com vista a separar as 
áreas de assentamento populacional das de caça 
desportiva, com cerca de 30 mil animais de mais 
de 30 espécies.

Pretende-se com esta iniciativa permitir um 
maior controlo sobre os danos que possam ser 
causados ao ecossistema e, ao mesmo tempo, 
assegurar um elevado padrão de conservação de 
florestas, savanas, rios, lagoas, pântanos e espé-
cies animais. 

A ZDS tem também prestado assistência às 
comunidades na produção de arroz e milho, dis-
tribuição de adubos, assim como desenvolve um 

programa de fomento de produção de mel, que 
inclui a disponibilização de colmeias, treina-
mento e assistência técnica aos produtores.   

Com este apoio pretende-se criar incenti-
vos e alternativas que desencorajem a prática da 
agricultura itinerante, que é uma técnica agrí-
cola que envolve o corte e queima de árvores e 
plantas em florestas para criar campos de pro-
dução. 

As áreas devastadas tornam-se empobre-
cidas e abandonadas depois de poucos anos de 
uso, causando a perda de habitat naturais de 
muitas espécies de flora e fauna, que são a base 
para a biodiversidade, crucial para a manuten-
ção da sustentabilidade ecológica dos solos e 

fontes de água e nutrientes.
A ZDS é a área de conservação de uso susten-

tável mais antiga do país, localizada no distrito 
de Marromeu, província de Sofala, e destina-se 
a actividades cinegéticas e protecção de diversas 
espécies e ecossistemas.  

Esta é uma das 13 áreas protegidas de gestão 
privada beneficiárias do fundo de emergência, 
criado em Junho de 220. A coutada conta com o 
apoio da Fundação para a Conservação da Bio-
diversidade (Biofund), no pagamento dos custos 
salariais de 20 fiscais, como forma de reduzir o 
impacto da perda de receitas do turismo, devido 
à pandemia da Covid-19 e manter uma força fis-
cal activa no campo.  

ZAMBEZE DELTA SAFARIS 

Comunidades envolvidas 
na preservação da biodiversidade 

Acesse https://t.me/Novojornal



RECREIO  &  DIVULGAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS

31Segunda-feira, 2 de Agosto de 2021

PUBLICIDADE

2 de Agosto de 2021

INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“A ousadia leva ao êxito”.

- Provérbio Judeu

LUA NOVA - Será no domingo, às 16:00 horas

00:00- NGOMA MOÇAMBIQUE 
(REPETIÇÃO)

02:00- GENTE DA NOSSA TERRA 
03:10-  CLÁSSICOS AO DOMINGO
04:57-  HINO NACIONAL
05:10-  CAMPO E DESENVOLVIMENTO
05:30-  EDUCAÇÃO FINANCEIRA
05:45-  UMA DATA NA HISTÓRIA
06.00-  JORNAL DA MANHÃ
08:15- O NOSSO PORTUGUÊS
08:20- CORONAVÍRUS MITOS E VER-

DADES   
08:30-  MINUTO DE CONSUMIDOR  
10:10-  FALA MOÇAMBIQUE
11:05-  O SENTIDO DAS PALAVRAS
11:10-  RADIO ESCOLA/ENSINO 

PRIMÁRIO
11:30-  PARABÉNS A VOCÊ
12:00- TÓPICOS DO JORNAL DA TARDE 
12:02-  MAGAZINE DESPORTIVO
12:20-  BOLETIM METEOROLÓGICO
12:30-  JORNAL DA TARDE
13:00-  INFORMATIVO CORONAVÍRUS
14:10- CORONAVÍRUS MITOS E VER-

DADES   
14:25-  EDUCAÇÃO FINANCEIRA
14:30-  MUNDO SEM SEGREDOS
15:15-  CONSULTÓRIO JURÍDICO

16:05-  CONFERÊNCIA DE IMPRENSA – 

MISAU/ CORONAVÍRUS 

17:30-  RADIO ESCOLA/ ENSINO SE-

CUNDÁRIO 

18:10-  UMA DATA NA HISTÓRIA

18:25-  EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

18:30-  RÁDIO NOVELA “OURO NEGRO”

18:55-  UMA HISTÓRIA PARA TI 

19:00-  SINAL HORÁRIO/TÓPICOS DO 

JORNAL DA NOITE 

19:02-  MAGAZINE DESPORTIVO

19:20-  BOLETIM  METEOROLÓGICO

19:30-  JORNAL DA NOITE

20:00-  INFORMATIVO CORONAVÍRUS

20:30-  MOÇAMBIQUE DE LÉS-A -LÉS

21:10-  ÚLTIMO TEMPO

22:10-  É DESPORTO  

23:20- CORONAVÍRUS MITOS E VER-

DADES   

NOTICIÁRIOS: 01, 03, 05, 06, 07, 08,  09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30,  21, 
22:00 E 23:00 HORAS.

PREIA-MAR – Às 03.40 e às 16.04 
horas, com 2.97 e 3.20 metros, respec-
tivamente 

BAIXA-MAR – Às 09.47 e às 22.20 
horas, com 0.89 e 0.82 metros, respec-
tivamente     

INHAMBANE

26/15

VILANKULO

26/14

TETE

29/16

QUELIMANE

27/14

NAMPULA

27/17

PEMBA

28/19
LICHINGA

23/10

BEIRA

27/14

XAI-XAI

26/12

CHIMOIO

25/11

MAPUTO

27/15

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05:40  HINO NACIONAL  
05:45  GINÁSTICA: YOGA 
06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE  

DIRECTO
08:00  TELESCOLA: ENSINO 

PRIMÁRIO - CIÊNCIAS NATU-
RAIS DA 5.ª CLASSE 
DESENHOS ANIMADOS: 
CHAVES - “A CASA DA BRUXA” 
DIRECTO

08:30  TELESCOLA: ENSINO 
PRIMÁRIO - CIÊNCIAS NATU-
RAIS DA 7.ª CLASSE 
DESENHOS ANIMADOS: 
CHAVES - “A CASA DA BRUXA” 
DIRECTO

09:00  NOTÍCIAS  
09:05  TELESCOLA: ENSINO SE-

CUNDÁRIO - BIOLOGIA DA 10.ª 
CLASSE DESENHOS 
ANIMADOS: CHAVES - “A CASA 
DA BRUXA” DIRECTO

09:30  A HORA DO CTP - GAZA: 
“GAZA EM DESENVOLVIMEN-
TO”  DIRECTO/
XAI-XAI

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: “IMPÉRIO DE 

MENTIRAS”  
CAPÍTULO 22/REPETIÇÃO

13:00  JORNAL DA TARDE   
DIRECTO

14:00  TOP FRESH  
15:00  NOTÍCIAS  

15:05  TELESCOLA: ENSINO SE-
CUNDÁRIO - QUÍMICA  
DIRECTO

16:00  NOTÍCIAS  
16:05  ENCONTROS DA MALTA  

GRAVADO
17:00  JORNAL EM LÍNGUAS MOÇAM-

BICANAS  
DIRECTO

17:45  GINÁSTICA: YOGA 
18:00  PRIMEIRA PÁGINA  

DIRECTO
19:00  JORNAL DE DESPORTO   

DIRECTO
19:50  PUB  
20:00  TELEJORNAL  

DIRECTO
21:15  JOVENS EM ACÇÃO   

DIRECTO/PROGRAMA N.º 13
22:30  TELENOVELA: “IMPÉRIO DE 

MENTIRAS”   
CAPÍTULO 23/98 

23:30  SAÚDE E BEM ESTAR: CÁRIE 
DENTÁRIA  
REPETIÇÃO

00:00  JORNAL DE DESPORTO   
REPETIÇÃO

01:00  PRIMEIRA PÁGINA  
REPETIÇÃO

02:00  ENCONTROS DA MALTA  
REPETIÇÃO

03:00  TUDO ÀS 10  
REPETIÇÃO

04:30  JOVENS EM ACÇÃO   
REPETIÇÃO

06:00  HINO NACIONAL  
06:05  TELENOVELA: “IMPÉRIO DE 

MENTIRAS” (COMPACTO)  
CAPÍTULOS 20 E 21

República de Moçambique
Secretaria de Estado do Ensino Técnico-Profissional

Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. A Secretaria de Estado do Ensino Técnico-Profissional convida a todos os interessados que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas em 

envelopes fechados para o fornecimento de bens e prestação de serviços de acordo com os objectos de contratação apresentados na tabela abaixo:

Nº do Concurso Objecto Modalidade Garantia 
Provisória

Data e Hora de 
Entrega das e 
Abertura das 

Propostas

Data Prevista e Hora 
do Anuncio Público do 

Posicionamento

Preço do 
Documento de 

Concurso

52A000141/
CP/0001/2021

Fornecimento de consumíveis informáticos para a 
SEETP Concurso Público 74 730.00Mt 23/08/2021

9:00
30/08/2021

8:00 1 000,00Mt

52A000141/
CL/0001/2021

Fornecimento de géneros alimentícios, material e 
produtos de Limpeza e Conforto para SEETP

Concurso 
Limitado N/A 17/08/2021

9:30
23/08/2021

8:30 1 000,00Mt

52A000141/
CL/0002/2021 Fornecimento de material de escritórios a SEETP Concurso 

Limitado N/A 17/08/2021
10:30

23/08/2021
9:00 1 000,00Mt

52A000141/
CL/0003/2021

Fornecimento de combustíveis e lubrificantes para os 
meios circulantes da SEETP

Concurso 
Limitado N/A 17/08/2021

11:30
23/08/2021

9:30 1 000,00Mt

52A000141/
CL/0004/2021

Prestação de serviços de limpeza, Jardinagem e 
Desinfeção para a SEETP

Concurso 
Limitado N/A 17/08/2021

11:30
23/08/2021

10:00 1 000,00Mt

52A000141/
CL/0005/2021

Prestação de serviços de catering e Assistência ao 
Eventos da SEETP

Concurso 
Limitado N/A 17/08/2021

12:30
23/08/2021

10:30 1 000,00Mt

52A000141/
CL/0006/2021 Prestação de serviços Gráficos para SEETP Concurso 

Limitado N/A 17/08/2021
12:30

23/08/2021
10:30 1 000.00Mt

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações e adquirir os Documentos de Concurso a partir do dia  2 de Agosto do corrente ano nas horas 
normais de expediente, no endereço abaixo, mediante ao pagamento do valor apresentado para cada concurso que devem ser  canalizado a Direcção de Admi-
nistração e Recursos Humanos da SEETP.

Secretaria de Estado do Ensino Técnico Profissional
Departamento das Aquisições

e-mail: departamento.aquisicoes@seetp.gov.mz
Rua de Kassuende, nº 167, R/C, Polana-Cimento “A”

Maputo – Moçambique

3. A contratação será regida pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 
aprovado pelo Decreto 5/2016 de 8 de Março.

Maputo, Agosto de 2021
7390

A
RTE, cultura, épo-
cas, natureza e quo-
tidiano são algumas 
temáticas a partir das 
quais é possível com-

preender a exposição de ar-
tes plásticas “Imperfeitos”, de 
Mohamed Shahid Jusob, patente 
na Galeria do Flor de Café, na ci-
dade de Maputo.   

“Imperfeitos”, como suge-
re o título, é uma narrativa so-
bre a imperfeição do mundo e 
uma forma de encarar as coisas 
baseada nas experiências indi-
viduais do seu autor, que para o 
caso desta mostra preferiu assi-
nar simplesmente como Shahid. 

O artista mostra-se um pin-
tor inconformado com o estado 
das coisas nos dias que correm 
e no passado. Assim, pegou no 
pincel como quem encontra nas 
artes plásticas uma forma de te-
rapia para questões capazes de 
criar traumas a qualquer pessoa. 

Toca nalgumas “feridas” que 
colocam o Homem mergulhado 
na desordem, no caos que pode 
ser caracterizado por guerras 
constantes que ao longo de anos 
têm assolado o país e muitas 
partes do globo, entre outros 
males sociais, com destaque 
para a corrupção.

Para muitos problemas so-
ciais, Shahid discute a qualidade 
da educação, a julgar pelo título, 
imperfeita e com muitos pontos 

EXPOSIÇÃO “IMPERFEITOS”

Shahid: a pintura como forma de terapia

por melhorar. A qualidade que 
se espera deve partir de cima 
para baixo, isto é, dos professo-
res aos alunos, porque em todo 
o caso são eles um espelho da 
sociedade. 

A exposição, a propósito, foi 
montada numa altura em que 
muito se discute a qualidade de 
ensino em tempos da pandemia 
do novo coronavírus, quando 
milhões de estudantes não têm 
acesso às novas Tecnologias 
de Informação e Comunicação 
(TIC), o que em parte faz com 

que estes debates sejam cons-
tantes. 

A má educação pode ser 
encarada como uma espécie de 
doença e retratada como algo 
próximo às doenças que têm di-
zimado a humanidade, um dos 
elementos que se percebem ao 
se visitar uma exposição que, 
dependendo da forma de abor-
dá-la, pode se dizer que inicia 
no nono quadro de onze.

Provavelmente pelo mesmo 
motivo, o pintor começa a sua 
abordagem com as tintas a par-

tir do presente ano, quando a 
primeira obra exposta remota a 
1993, ano de “Início”, como está 
intitulada uma peça que, entre-
tanto, não lhe pertence. 

É do conceituado pintor 
moçambique Samate Mulungo, 
seu mestre, tanto que é como 
seu discípulo que Shahid, de 
54 anos, se assume. Começou a 
pintar influenciado por Samate 
Mulungo, no princípio da déca-
da de 1990. 

Assim, expõe obras que par-
tem do início da década de 1990 

até aos dias actuais e faz de si um 
viajante no tempo para através 
da pintura ir registando o que 
acontece. A pintura é-lhe como 
uma máquina do tempo e é des-
te modo que convida o aprecia-
dor a acompanhar a sua evolu-
ção ao longo de mais de 30 anos 
de prática.

Para isso traz temáticas li-
gadas a eras, como sugere em 
“Girassóis e Gerações”, de 2003, 
à natureza e ao ser humano por 
quadros como, por exemplo, 
“Windows”, de 1994, e “Un-
fair”, de 2000. 

“Unfair” traz uma figura de 
um rosto incompleto, uma for-
ma incompleta ou vazia, e quase 
todas as peças levam a pensar 
nos abstractos. “Espelhados” 
é outro quadro montado como 
que para espreitar o horror e 
regressar à convivência com os 
fantasmas de 1998.  

Shahid materializou o seu 
pensamento com recurso às 
técnicas acrílico sob a tela, a 
mais predominante e crayon 
(lápis de cera) sob o cartão. As 
obras da mostra “Imperfeitos” 
foram feitas como se a intenção 
fosse causar a incompreensão 
às pessoas, como se pode per-
ceber depois de apreciar numa 
das obras mais recentes, “Im-
perceptível”, deste ano. É um 
quadro que traz a ideia de fogo e 
sangue, cuja interpretação está 

ao critério de quem contempla. 
Fogo e sangue, entretanto, fa-
zem regressar a sempre presente 
guerra, um conflito que revolta 
qualquer sociedade. Resulta da 
metamorfose, nasceu da árvore 
e dos passados, em suma, da na-
tureza, para dar luz a metáforas.  

Os sentimentos despoleta-
dos pelos quadros, neste diapa-
são, surgem em resposta com 
as experiências individuais do 
apreciador, que é igualmente 
convidado a deixar a sua crítica 
numa folha que Shahid, pintor e 
curador, deixou na Flor de Café.  

Do mesmo modo, revela 
uma certa paixão especial pela 
cultura asiática, mas com o qua-
dro “Made in China”, convida o 
país a se reencontrar e pensar em 
soluções locais para problemas 
ligados a economia. A propósito, 
a galeria está diferente, porque 
lá estão, ao jeito da arte con-
temporânea, montados bambus 
para dar um ar exótico. 

Isto acontece porque 
Shahid, que foi notícia em 1997, 
por ser um dos pintores duma 
exibição colectiva junto com os 
outros influenciados por Samate 
Mulungo, como Carnot Nzualo e 
Margito (filho do falecido artis-
ta), é também ambientalista.

A exposição estava paten-
te na Galeria do Flor de Café até 
hoje, mas foi estendida por mais 
uma semana. 

Shahid é acima de tudo um artista da natureza

A MÚSICA zouk perdeu a sua grande estrela. 
O cantor, compositor e guitarrista Jacob Des-
varieux morreu, sexta-feira, 30, num hospital 
universitário de Guadalupe.

A AFP reporta que o líder e co-fundador do 
legendário grupo Kassav, de Guadalupe, foi ví-
tima de Covid-19, aos 65 anos.

Jacob Desvarieux havia sido hospitalizado a 
12 de Julho, após ter sido detectada a infecção.

A saúde do cantor de voz rouca inconfundí-
vel era frágil, na sequência de um transplante de 

rim.
O grupo Kassav, que cancelou todas as ac-

tuações, informou que Jacob passou os últimos 
dias em coma induzido.

O estilo de base do grupo era gwo ka, música 
de Guadalupe marcada por tambores. As mistu-
ras resultaram no seu zouk característico.

“Inicialmente era um laboratório: procurá-
vamos encontrar uma música que sintetizasse 
todas as tradições e sons anteriores, mas que 
pudesse ser exportada para todo o lado”, dis-

se Desvarieux ao jornal francês Liberation, em 
2016.

Na ocasião, ele recordou que “através da 
nossa música questionávamos as nossas ori-
gens. O que fazíamos lá, nós que éramos negros 
e falávamos francês?”

O primeiro álbum de Kassav, “Love and Ka 
dance”, foi lançado em 1979.

No ano seguinte, o grupo passa a contar com 
a cantora Jocelyne Béroard, da Martinica.

Em 1984, o grupo lançou um dos seus discos 

de maior sucesso, “Zouk la sé sèl médikaman 
nou ni” (o zouk é o único remédio que temos).

O grupo Kassav, que realizou inúmeras di-
gressões em África, atingiu o pico da populari-
dade no final da década de 1980.

“As Antilhas, a África e a música acabam de 
perder um de seus maiores embaixadores. Ja-
cob, graças à tua arte, aproximaste as Antilhas 
de África. Dacar, onde moravas, chora. Adeus, 
amigo”, disse no Twitter o cantor senegalês 
Youssou Ndour.

JACOB DESVARIEUX (1956-2021)

O zouk perdeu a sua estrela-maior

Acesse https://t.me/Novojornal
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LUCAS ALEXANDRE 
LUCAZE

FALECEU
Seus amigos e colegas de profissão Dr. 
Boavida Francisco Zandamela e Dr. Maho-
med Arfajete Bacar Somar cumprem o doloroso dever 
de comunicar o passamento do seu ente querido DR. 
LUCAS ALEXANDRE LUCAZE, ocorrido no dia 29/7/2021, 
cujo funeral se realizou no dia 30/7/2021, no Cemitério 
de Lhanguene. À família enlutada, endereçam sentidas 
condolências. Paz à sua alma.

7436 

ANA PEDRO CUMBANE
FALECEU

O Conselho de Administração, Comité Sindical e traba-
lhadores em geral da EMOSE - Empresa Moçambicana de 
Seguros, SA, cumprem com profundo pesar o dever de 
comunicar o falecimento da Srª ANA PEDRO CUMBANE, 
madrasta do seu colega Sr. António Ernesto Cumbane, 
ocorrido no dia 24/7/2021, em Maputo, vítima de doença, 
cujo funeral se realizou no dia 26/7/2021, no Cemitério de 
Michafutene, às 10.00 horas. À família enlutada, apresen-
tam as mais sentidas condolências.

8290

ANDRÉ COSTA 
TEMBE

FALECEU

A AMOPÃO - Associação Moçambicana dos Pani-
ficadores comunica com profundo pesar o desa-
parecimento físico do Sr. ANDRÉ COSTA TEMBE, 
proprietário da Padaria Costa Tembe e membro des-
ta associação, ocorrido no dia 25/7/2021, no HCM, 
vítima de doença. À família enlutada, apresenta as 
mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

8288

ROSALINA 
ISSAÍA

FALECEU

A família Maíta e demais familiares comunicam com 
profunda dor e consternação o desaparecimento 
físico do seu ente querido ROSALINA ISSAÍA, ocor-
rido em Maputo, no dia 31/7/2021, vítima de doença, 
cujo funeral se realiza hoje, dia 2/8/2021, no Cemi-
tério de Michafutene, às 13.00 horas. Que Deus lhe 
conceda eterno descanso. Paz à sua alma.

ABDINIGO MALENDA

FALECEU

A Direcção do Museus do Mar e funcionários em 
geral tomaram conhecimento com profundo pesar 
e consternação do desaparecimento físico do Sr. 
ABDINIGO MALENDA, tio do Sr. Hélio Abiodo Ma-
lenda, funcionário desta instituição, ocorrido no dia 
29/7/2021, na sua residência, vítima de doença, cujo 
funeral se realiza em data a anunciar oportunamente. 
Neste momento de dor solidarizam-se com a família 
enlutada, à qual endereçam os mais sentidos pêsa-
mes. Paz à sua alma.

7431

MAURO DUARTE 
JOÃO DENGO

FALECEU

Sua esposa Solange Pene, fi-
lhos Shayne e Shelton, pais, 
sogros, cunhados e demais familiares comu-
nicam com profunda dor o desaparecimento 
físico do seu ente querido MAURO DUARTE 
JOÃO DENGO, ocorrido no dia 30/7/2021, no 
HCM, vítima de doença, cujo funeral se rea-
lizou no dia 1/8/2021, no Cemitério de Micha-
futene. Descanse em paz.

7453

HENRIQUE CANDA 
SABÃO MASSUNGA

FALECEU

Sua esposa Virgínia Rafael, fi-
lhos Paulo, Eugénio, Arone, Edvaldo, Fausto, 
Avelina, Cláudio e Amaral, irmãos e demais 
familiares comunicam com profundo pesar 
o desaparecimento físico do seu ente queri-
do HENRIQUE CANDA SABÃO MASSUNGA, 
ocorrido no dia 1/8/2021, em Maputo, vítima 
de doença. Paz à sua alma.

7451

MIGUEL ASSIS
FALECEU

Seus filhos Assis, Fidélia, Yoyó, 
Lili, Maninho e Nandinho, netos 
Wander, Denny, Misha, Juninho, 
Nicole, Nino, Keara, Ânia, Lya, 
Daniela e Nikeno, noras Helena, Joana e Sheila 
comunicam o desaparecimento físico do seu 
ente querido MIGUEL ASSIS, ocorrido na sua 
residência, no dia 30/7/2021, cujas cerimónias 
fúnebres se realizam amanhã, dia 3/8/2021, pe-
las 16.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, 
antecedidas de velório às 13.00 horas, na sua 
residência. Paz à sua alma.

7458

ROSALINA ISSAÍA
FALECEU

Sua filha Ana Carla, genro  An-
dré Nhabinde, neto Lukandry e 
demais familiares comunicam 
com profunda dor e conster-
nação o desaparecimento físico do seu ente 
querido ROSALINA ISSAÍA, ocorrido em Ma-
puto, no dia 31/7/2021, vítima de doença, cujo 
funeral se realiza hoje, dia 2/8/2021, no Ce-
mitério de Michafutene, às 13.00 horas. Que 
Deus lhe conceda eterno descanso. Paz à sua 
alma!

7454

JOAQUIM MARCOS
FALECEU

Seus amigos do Tsakane: Domingos 
José, Abílio Sigaúque, Xavier Chon-
go, Rui Tsevete, Elias Sitoe, Carlos 
Mutisse, Alice Azarias, Francelina 
Tovela, Maria Luísa Matimula, Isabel 
Nhacula, Daniel Nhatsumbo, Felise Langa, Domingos 
Bulha e Cádia Rubí lamentam com profunda mágoa, dor 
e consternação a perda do seu grande amigo e colega 
JOAQUIM MARCOS, ocorrida no dia 26/7/2021, vítima 
de doença. Ficam as memórias de grandes momentos 
partilhados, muitos ensinamentos valiosos para as 
nossas vidas e a eterna saudade de um companheiro 
de trincheira. À família enlutada, apresentam as mais 
sentidas condolências. Descanse em paz amigão.

8287

JOSÉ ORTINHO 
NHACA

FALECEU

As famílias Nhaca, Chongo e Simões comu-
nicam com profunda dor e consternação o 
falecimento do seu ente querido JOSÉ ORTI-
NHO NHACA, ocorrido no dia 31/7/2021, cujo 
funeral se realiza em data a anunciar oportu-
namente.

7452

PAULO FABIÃO 
VILANCULOS

(Agradecimento)

Sua esposa Nelsa da Gilda Maudzane, pais Cacilda 
Banze e João Mausse, filhos Teodoro, Kenny e Paulo 
Júnior, irmãos, tios e sobrinhos, na impossibilidade 
de o fazer pessoalmente vêm agradecer todo o apoio 
incondicional que lhes concederam no momento 
mais difícil da perda do seu ente querido PAULO 
FABIÃO VILANCULOS, ocorrida no dia 25/7/2021. 
Que Deus o tenha e paz à sua alma.

7437

FRANCISCO JAIME MULIMA
FALECEU

Quitéria Mabote, Apolinário Panguene e a família Mabote la-
mentam imensamente a perda do seu padrinho e grande amigo 
FRANCISCO JAIME MULIMA, de quem guardarão a lembrança 
dos inúmeros momentos partilhados. À madrinha Lídia e família deixamos os 
nossos sentidos pêsames e o nosso abraço solidário. Descansa em paz, querido 
padrinho e amigo!

7459

JOÃO FRANCISCO 
MARIA FLOR DE 

SENDA
(Jojó)

(Agradecimento)
Face ao desaparecimento físi-
co do seu filho, esposo, irmão, 
pai e avô JOÃO FRANCISCO 
MARIA FLOR DE SENDA (Jojó), ocorrido na passa-
da segunda-feira, dia 26/7/2021, na cidade da Beira, 
a família Flor de Senda vem, por esta via, manifestar 
a sua extrema e eterna gratidão a todos aqueles 
que apoiaram e manifestaram seus votos de con-
dolências por esta perene fatalidade. Agradecimen-
tos especiais aos tios e primos da família Malate/
Niquice, Queface, Shavangwane, Casamula e todos 
outros famíliares. A todos amigos e vizinhos, seus 
e dos seus irmãos, ao pessoal do Esturro, colegas 
da Glencore Mozambique e ex-colegas dos CFM 
e Total, aqui vão os nossos votos de gratidão. In-
formamos, ainda, que não haverá missa de 7.º dia 
e nem deposição de flores na sua campa, como 
forma de assegurar a manutenção das medidas de 
protecção contra a Covid-19.         7460
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VENDE-SE
FLAT única, num R/C, tipo 3, com ane-
xo, 2wc, com garagem fechada, título 
de propriedade, num prédio pequeno, 
localizada no Bairro da Polana-Cimento, 
próximo da Pastelaria Cristal ou Instituto 
Comercial de Maputo, vende-se por 12 
500 000,00MT, negociáveis. Mais deta-
lhes podem contactar pelos números: 
86/84/82-4189220.

8239

TRIUNFO 30x40, vende-se por 13 
000 000,00MT; 1700m² por 16 000 
000,00MT; 15x30 por 4 000 000,00MT; 
Bairro Costa do Sol 30x50 por 5 500 
000,00MT; 40x40 por 3 000 000,00MT; 
50x50 Costa do Sol, Mapulene por 3 000 
000,00MT; 18x30 em Laulane por 1 600 
000,00MT; 15x30 no Bairro Romão por 
350 000,00MT. Contacto: 82-4005850 
ou 84-4005850.

7718

CASA tipo 3, com 3 casas de banho, 3 
salas, cozinha moderna, 4 varandas e 
garagem, na Av. Salvador Allende, nº 
31, ao lado do Restaurante Mimmo’s 
da Av. 24 de Julho, no Bairro da Polana-
-Cimento, em Maputo, vende-se por 10 
500 000,00MT, negociáveis. Contacto: 
84-0417311.

8315

CASA duplex, tipo 5, moderna, no 
Condomínio Belo Horizonte, vende-se 
por 7 700 000,00MT; casa duplex, tipo 
5, mobilada, no Tchumene 1 por 12 500 
000,00MT; propriedade de 15x30m², em 
Mapulene, murada, com portões por 1 
500 000,00MT; propriedade em Mapule-
ne de 20x40m². Contacto: 84-4455609.

7432

ARRENDA-SE

ARRENDA-SE

APARTAMENTOS mobilados nas zonas 
da Polana, Coop e B. Central, sendo 
tipos 1, 2 e 3, arrendam-se; geminadas 
e vivendas tipos 3, 4 e 5, com ou sem 
piscinas; lojas e armazéns. Contacto: 
85-2740213, Pale.

8201

TIPO 2, suite, R/C, moderna, com 
parqueamento, na Sommerschield, 
arrenda-se por 55 000,00MT; tipo 2, num 
3º andar, com cozinha moderna, na Po-
lana por 30 000,00MT; tipo 2, num R/C, 
na Malanga por 18 000,00MT; geminada 
tipo 3, num 1º andar, com anexos na 
Polana por 75 000,00MT; escritório com 
3 compartimentos, wc, na Polana por 25 
000,00MT. Contacto: 84-5686242.

8329

LUXUOSA flat tipo 2, espaçosa, vazia, 
num 2º andar, com parqueamento, no 
Alto Maé, arrenda-se por 30 000,00MT; 
luxuosa flat tipo 2, mobilada, num 1º 
andar, no Alto Maé por 35 000,00MT; 
tipo 4, no Alto Maé, 2wc, num 1º andar, 
no Alto Maé por 30 000,00MT; tipo 1, 
num R/C por 25 000,00MT; tipo 1, num 
8º andar por 18 000,00MT. Contacto: 
82-4433330 ou 87-7544333.

8331

BIOENERGY, LDA

SEGUNDA CONVOCATÓRIA
A mesa da assembleia geral da sociedade 
Bioenergy, Lda, com sede na Avenida do 
Trabalho, Bairro Urbano Central, cidade 
de Nampula, convoca a todos sócios para 
assembleia geral extraordinária a realizar-
se no dia 14 de Agosto de 2021, na sede da 
sociedade, pelas 08:00H, tendo como agenda 
os seguintes pontos:
	Análise das actividades da sociedade;
	Amortização de quotas;
	Alteração do pacto social.
Nampula, 30 de Julho de 2021
O presidente da mesa da assembleia 
geral.

206

PEDIDO 
DE EMPREGO

Pedido de emprego na área de motorista nas 
seguintes áreas: particular, empresa, estafeta, 
expediente e formação profissional, com 
carta de condução profissional. Contacto: 84-
5374913, pessoal; 84-8758171, esposa.

8332 

PRECISA-SE
EMPRESA privada precisa para vender 
e arrendar em tempo recorde, flat, ge-
minada, vivenda, apartamento, duplex 
e ruína, nos seguintes bairros: Central, 
Polana, Coop, Alto Maé, Triunfo e Som-
mercshield. Contacto: 86-6020282, 82-
0020282 ou 84-0140351, Edson Chiote.

8188

CASA tipo 2 ou 3, na cidade da Matola ou 
ruína com 1600m² de terreno no mínimo, 
precisa-se para comprar, paga-se 8 000 
000,00MT; flat tipo 2 ou 3, num R/C ou 
vivenda na Polana-Cimento “A” por 14 
000 000,00MT. Contacto: 84-4455609 
ou 82-3984510.

7432

FLAT tipo 2, num 1º andar, com cozinha 
americana e estacionamento para 2 
carros, no Condomínio Oásis, Coop, 
arrenda-se por 50 000,00MT. Contacto: 
86-3541271 ou 84-3135938.

8223

CAMILO 
CORREIA 

NHANCALE 

FALECEU

Sua esposa filhos, irmãos, cunhadas, sobrinhos e 
toda a família Nhancale comunicam o falecimento 
do seu ente querido CAMILO CORREIA NHANCALE, 
ocorrido no dia 31/7/2021, cujo funeral se realiza 
hoje, dia 2/8/21, no Cemitério de Michafutene, às 
14:00 horas. Paz à sua alma. 

ORLANDO AFONSO CUAMBA
FALECEU

A Brilho Construção e colaboradores comunicam com profunda 
dor e consternação o desaparecimento físico do Sr. Administra-
dor ORLANDO AFONSO CUAMBA, ocorrido no dia 31/7/2021, 
cujo funeral se realiza hoje, dia 2/8/2021, às 16.30 horas, no crematório do Ce-
mitério de Lhanguene, antecedido de velório na capela do HCM, às 14.30 horas. 
À família enlutada, endereçam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

7455

ORLANDO AFONSO CUAMBA
FALECEU

Seus pais Afonso Cuamba e Rosa Patrício, esposa Antónia 
Cuamba, filhos Orlando Cuamba Júnior, Hilénio Cuamba e de-
mais familiares comunicam o falecimento do seu ente querido 
ORLANDO AFONSO CUAMBA, ocorrido no dia 31/7/2021, cujo funeral se realiza 
hoje, dia 2/8/2021, às 16.30 horas, no crematório do Cemitério de Lhanguene, 
antecedido de velório na capela do HCM, às 14.30 horas. Paz à sua alma.

7455

RICARDO AFONSO 
TRINDADE
(Agradecimento)

Maria Henriqueta da Costa Xavier Trin-
dade, filhos Isabel Mónica e Ricardo 
Henrique, em nome das famílias Xavier, 
Ferrão e Trindade, na impossibilidade de o fazerem pes-
soalmente vêm manifestar o seu agradecimento à Adminis-
tração, pessoal médico e toda equipa de apoio do Hospital 
Privado de Maputo, pelos cuidados de saúde prestados 
ao seu ente querido durante a sua enfermidade. Especial 
agradecimento vai a todos os que os confortaram com pa-
lavras, gestos, preces, mensagens de carinho e solidarie-
dade neste momento de infortúnio pelo desaparecimento 
físico de RICARDO AFONSO TRINDADE, ocorrido no dia 
18/7/2021. Que a sua alma descanse em paz.

7457

AUGUSTO MÁRIO 
DA CONCEIÇÃO

(Mabuluco)

Sua esposa Fátima Hamido, filhos 
Mariamo, Augusto Júnior, Safura, 
Mário, Fátima , Afzal, Abdul e Su-
raya, genro José Guita,  noras Ana Maria, Magda  
e Estela, netos Dayne, Malik, Jéssica, Maisha, Me-
lanie, Chanaya, Aline, Rowan e Hugo comunicam  
com muita mágoa o falecimento por doença, do seu 
ente querido AUGUSTO MÁRIO DA CONCEIÇÃO ( 
Mabuluco), ocorrido no dia 1/8/2021, cujo funeral 
se realizou no mesmo dia . Que Allah lhe conceda 
Jannat.

7461

EDGAR GEORGE 
FERNANDES 

FACITELA
      FALECEU

Sua esposa Elsa Silindane Fa-
citela, filho Nathan George Facitela e demais 
familiares comunicam com profundo pesar o 
falecimento do seu ente querido EDGAR GEOR-
GE FERNANDES FACITELA, ocorrido no dia 
31/7/2021, cujo funeral se realiza na quarta-feira, 
dia 4/8/2021, no Cemitério de Lhanguene, ante-
cedido de velório na capela do HCM, pelas 11.00 
horas. Paz à sua alma!

EDGAR GEORGE 
FERNANDES 

FACITELA
FALECEU

Seus pais Fernando Dias Afonso 
Facitela e Wivian George Shinganya, irmãos Maxi-
millian Facitela, Sandhu Facitela e demais familia-
res comunicam com profundo pesar o falecimento 
do seu ente querido EDGAR GEORGE FERNANDES 
FACITELA, ocorrido no dia 31/7/2021, cujo funeral 
se realiza na quarta-feira, dia 4/8/2021, no Cemitério 
de Lhanguene, antecedido de velório na capela do 
HCM, às 11.00 horas. Paz à sua alma!

CAMILO CORREIA 
NHANCALE

FALECEU
Pai, como carinhosamente te cha-
mávamos, o mundo nos prega mui-
tas surpresas. Muitas nos fazem 
sofrer, trazem tristeza, dor e luto. A tua partida, tão 
prematura, foi uma dessas surpresas imprevisíveis 
do destino que nos tiram o chão. Ninguém poderia 
imaginar que nos deixarias tão cedo, tão abrupta-
mente. Lembraremos sempre do teu coração do 
tamanho do mundo, do teu sorriso contagiante, 
da tua alegria, idoneidade, simplicidade… estarás 
sempre nos nossos corações, Dinah Pereira e Ruth 
Bertina. Paz à tua alma.

MANUEL SAMUEL 
MAHANJANE

FALECEU

A Presidente, Vice-Procurador-
-Geral da República, membros, 
Secretário-Geral e funcionários lamentam com 
profunda dor e consternação o falecimento do 
magistrado jubilado MANUEL SAMUEL MAHAN-
JANE, ocorrido no dia 30/7/2021, na sua residên-
cia, vítima de doença, cujo funeral se realizou 
no dia 31/7/2021, no Cemitério de Michafutene, 
às 14.00 horas. À família enlutada, apresentam 
as mais sentidas condolências. 

7450

ROSALINA ISSAÍA
FALECEU

Seu marido Ângelo Matenene,  
filhos Carlitos, Nina, Ângelo, 
Isaurindo, Dade, Jonh, Rosi-
nha, Carla e demais familiares 
comunicam com profunda dor e consternação 
o desaparecimento físico do seu ente querido  
ROSALINA ISSAÍA, ocorrido em Maputo, no 
dia 31/7/2021, vítima de doença, cujo funeral 
se realiza hoje, dia 2/8/2021, no Cemitério de 
Michafutene, às 13.00 horas. Que Deus lhe 
conceda eterno descanso. Paz à sua alma!

MANUEL ELIJA GUAMBE
(Reformado do Instituto de Algodão)

FALECEU
É com profundo pesar que seus filhos José 
Manuel e Elisa Manuel Guambe comuni-
cam o falecimento do seu pai MANUEL ELI-
JA GUAMBE, ocorrido no dia 30/7/2021, vítima de doença, 
cujo funeral se realiza amanhã, dia 3/8/2021, às 9.30 horas, 
no Cemitério de Lhanguene, antecedido de velório às 8.00 
horas, na capela do HCM. Os netos e bisnetos lamentam 
imenso a perda irreparável. Paz à sua alma.

7456
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DEZASSETE anos depois, 
caiu o recorde europeu 
dos 100 metros que per-
tencia a Francis Obikwe-
lu.

O italiano Lamont 
Marcell Jacobs correu os 
100 metros em 9.84 se-
gundos nas meias-finais 
dos Jogos Olímpicos de 
Tóquio2020, abaixo dos 
9,86 segundos consegui-
dos pelo velocista portu-
guês em Atenas, que foi 
igualado por Jimmy Vi-
caut, em 2015.

Com este tempo, La-
mont Marcell Jacobs apu-
rou-se para a final dos 100 
metros.

A VENEZUELANA Yulimar 
Rojas, nova campeã olímpica 
do triplo salto, fechou o seu 
concurso vitorioso em Tóquio 
com o recorde do Mundo da 
especialidade (15,67 metros), 
de que já várias vezes tinha es-
tado perto este ano.

Ao sexto ensaio de um 
concurso que liderou do prin-
cípio ao fim, Rojas superou, 
finalmente, e por 17 centíme-
tros, o anterior máximo, que 

pertencia à ucraniana Inessa 
Kravets, com 15,50 metros, e 
durava desde 1995.

Rojas, de 25 anos, que 
chegou a Tóquio com o esta-
tuto de bicampeã mundial, já 
rondava o recorde há meses 
e, em 22 de Maio, conseguira 
em Andujar, Espanha, a então 
segunda marca de sempre, a 
sete centímetros da marca de 
Kravets.

Em 2020, a venezuelana 

já tinha batido o recorde do 
mundo em pista coberta, com 
15,43 metros, antes de ser 
eleita atleta do ano pela World 
Athletics.

Na final do triplo salto, a 
portuguesa Patrícia Mamona 
conquistou a medalha de pra-
ta, com um recorde nacional 
de 15,01 metros, enquanto a 
espanhola Ana Peleteiro ficou 
com o bronze, ao saltar 14,87. 
- (Lusa).

OS Estados Unidos, tricam-
peões olímpicos em título, vão 
defrontar a Espanha, deten-
tora do ceptro mundial, nos 
quartos-de-final do torneio de 
basquetebol dos Jogos Olímpi-
cos Tóquio-2020, determinou 
o sorteio realizado ontem. 

A formação que vencer 
esta eliminatória vai medir 
forças nas meias-finais com 
o vencedor do embate entre a 
Austrália, quarta classificada 

no Rio-2016, e a Argentina, 
campeã olímpica em Ate-
nas-2004, terceira em Bei-
jing-2008 e quarta em Lon-
dres-2012.

Do outro lado do quadro, 
só com equipas europeias, a 
estreante e campeã europeia 
em título Eslovénia, de Luka 
Doncic, que ontem venceu a 
Espanha, por 95-87, vai me-
dir forças com a Alemanha, 
cujo melhor registo olímpico 

é o sétimo lugar de Barcelo-
na-1992.

Por seu lado, a França, 
vice-campeã olímpica em 
Londres-1948 e Sydney-2000 
e que já venceu os Estados 
Unidos em Tóquio-2020, en-
contra a Itália, medalha de 
prata em Moscovo-1980 e 
Atenas-2004.

Os encontros dos quartos-
-de-final estão agendados 
para amanhã, terça-feira, com 

as meias-finais a realizaram-
-se na quinta-feira e a final e o 
jogo de apuramento do bronze 
no sábado.

Na história do torneio de 
basquetebol dos Jogos Olím-
picos, foi a primeira vez que a 
fase a eliminar foi determina-
da por sorteio, realizado após 
a conclusão da fase de grupos, 
mais precisamente da terceira 
jornada do Grupo “C”. - (RE-
CORDE)

Emma McKeon tornou-se na 
primeira nadadora a conquis-
tar sete medalhas numa edição 
dos Jogos: quatro ouros e três 
bronzes.

No último dia de prova, 
subiu duas vezes ao lugar mais 
alto do pódio. Depois das vitó-
rias nos 100 metros livres (com 
recorde olímpico), na estafe-
ta dos 4x100 livres e dos bron-

zes nos 100 mariposa e nas 
estafetas dos 4x200m livres e 
dos 4x100m estilos mistos, a 
nadadora australiana iniciou 
a despedida de Tóquio com 
uma vitória e (mais um) re-
corde olímpico nos 50 metros 
livres, com 23,81 segundos. 
Pouco depois, nadou o seg-
mento de mariposa na estafeta 
dos 4x100m estilos, na qual as 

australianas levaram a melhor 
sobre os Estados Unidos por 
apenas 13 centésimos e esta-
beleceram um novo recorde 
olímpico com 3.51,60 minu-
tos.

Destaque ainda para a vitó-
ria de Robert Finke na final dos 
1.500 metros livres. Dias de-
pois de ter surpreendido toda 
a concorrência ao ficar com o 

ouro nos 800 metros, impôs-
-se na distância maior, onde os 
Estados Unidos não venciam 
desde 1984. Finke completou 
a prova em 14.39,65 minuto e 
ultrapassou de forma especta-
cular o favorito Mykhailo Ro-
manchuck (Ucrânia, 14.40,66) 
e Florian Wellbrock (Alema-
nha, 14.40,91) nos 50 metros 
finais. - (MAISFUTEBOL)U

MA parte da de-
legação moçam-
bicana aos XXXII 
Jogos Olímpicos de 
Verão, que termi-

nam domingo, já começou a 
regressar aos países de pro-
veniência.

Depois do judoca Kevin 
Loforte, que foi afastado logo 
na primeira eliminatória, e 
sua comitiva (Bruno Luzia 
e Edson Madeira) ter volta-
do ao país semana passada, 
ontem foi a vez da nadadora 
Alícia Mateus, que ocupou a 

66ª posição da classificação 
geral, e o seu treinador Pe-
dro Jalane, iniciar a viagem 
de regresso a Maputo. 

O nadador Igor Mogne 
e o barreirista Creve Ma-
chava, ambos eliminados à 
primeira, já regressaram aos 
locais onde cumprem bolsa 
olímpica, nomeadamente 
Portugal e Alemanha. Em 
princípio, Creve ainda tem 
mais um mês na Alemanha e 
depois regressa ao país con-
cluindo o ciclo olímpico. Já 
Igor vai permanecer em Lis-

boa, já que está a terminar a 
sua licenciatura.

Entretanto, a velejadora 
Deisy Nhaquile (classe laser 
radial) inicia hoje viagem de 
regresso ao país, devendo 
chegar amanhã.

Já na quarta-feira regres-
sam as pugilistas Alcinda 
Panguana e Rady Gramane, 
que terminaram a sua parti-
cipação nos quartos-de-fi-
nais do torneio olímpico de 
boxe, para além das veleja-
doras Maria Machava e De-
nise Parruque e os respecti-

vos treinadores e dirigentes.
Joaquim Lobo, na canoa-

gem, é o último dos atletas 
moçambicanos a entrar em 
acção, precisamente no dia 
6 de Agosto, no Sea Forest 
Waterway, disputando a 
distância dos 500 metros a 
bordo do seu kayak, numa 
série composta pelo são-to-
mense Roque Fernas, pelo 
húngaro Balazs Adof, pelo 
alemão Sebastien Brendel, 
pelo checo Martin Fuksa e 
pelo canadiano Roland Var-
ga.

O SPORTING venceu o Braga 
(2-1)  e conquistou a Super-
taça portuguesa. A partida no 
Estádio Municipal de Aveiro 
ficou marcada pela presença 
de cerca de 7500 adeptos nas 

bancadas.
Vencedor da Taça de Por-

tugal do ano passado, o SC 
Braga ainda se colocou em 
vantagem por intermédio de 
Fransérgio. Contudo, o Spor-

ting, campeão nacional, deu a 
volta ainda no primeiro tem-
po, com os tentos de Jovane 
Cabral (29’) e Pedro Gonçal-
ves (43’).

Seis anos depois, o Spor-

ting voltou a conquistar a Su-
pertaça, a nona do palmarés. 
Já o Braga viu gorada a pos-
sibilidade de conquistar esta 
competição pela primeira 
vez.

JOGOS OLÍMPICOS, TÓQUIO-2020

FRANCISCO MABJAIA

Delegação já está 
de regresso ao País

FRANCISCO Mabjaia, chefe da Missão 
Moçambique, mostra-se satisfeito com o 
desempenho dos primeiros nove atletas 
que já competiram em Tóquio. 

“Foi um desempenho francamente 
positivo em todas modalidades. Creve 

melhorou, Alícia foi uma surpresa, fican-
do em 66ª posição em mais de 80 nada-
doras. Com um pouco de esforço e mais 
trabalho pode subir lugares a nível con-
tinental. 

Mas a nossa maior satisfação reside 

na prestação das pugilistas que nos fize-
ram sonhar quando, por mérito próprio, 
atingiram os quartos-de-finais e só não 
chegaram às meias-finais, porque nos 
combates alguém tinha que ganhar. Infe-
lizmente, não foram elas”.

Desempenho 
francamente positivo

Supertaça para Sporting

Rady falhou meias-finais ao cair diante da russa Zenfira Magomedalieva

Dressel fecha com cinco ouros
CAELEB Dressel e Emma 
McKeon foram as grandes figu-
ras da competição de natação 
dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

O norte-americano, espe-
cialista em livres e mariposa, 
fechou a prestação com cinco 
medalhas de ouro, duas delas 
no derradeiro dia de compe-
tição. Depois de ter subido ao 
degrau mais alto do pódio nos 
4x100m livres, 100m livres e 
nos 100 mariposa, Dressel ba-
teu toda a concorrência na final 
dos 50 metros livres, a primeira 
final de ontem: Dressel nadou 
a distância em 21,07 segundos 
e pulverizou o anterior recorde 
olímpico que pertencia desde 
2008 ao brasileiro César Cielo, 
ainda detentor das melhores 
marcas de sempre nos 50 e 100 
metros livres.

Já depois do ouro nos 50 
metros, e na última final da 
competição olímpica de nata-

ção, Dressel contribuiu para a 
vitória dos Estados Unidos na 
estafeta dos 4x100m estilos. 
Nadou o segmento de mari-
posa e bateu, juntamente com 
Ryan Murphy (costas), Michael 

Andrew (bruços) e Zach Apple 
(livres), o recorde do mundo: 
os quatro nadaram a distância 
em 3.26,78 minutos, menos 
50 centésimos do que o ante-
rior melhor registo de sempre, 

fixado em 2009. Dressel con-
quistou cinco ouros em seis 
possíveis: apenas não chegou 
ao lugar mais alto (nem à me-
dalha) na estafeta mista dos 
4x100m estilos.

Emma conquista sete medalhas

Caiu 
máximo 
que 
durava 
há 17 
anos

Rojas bate 
recorde mundial

EUA defronta Espanha
nos “quartos” do basket

Venezuelana festeja recorde
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ENCONTRE AS MELHORES

  OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

PARA A SUA EMPRESA EM PRIMEIRA MÃO

Termos e condições aplicavéis

Jogadores do Sporting comemoram a conquista da Supertaça de Portugal

Acesse https://t.me/Novojornal
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PUBLICIDADE

O TEMPO 
DAS SAMURAIS
Na peugada de Yasuke, o samurai moçambicano que conquistou 
a honraria no ano de 1581, Alcinda e Rady quedam-se nos quar-
tos-de-final do torneio olímpico de boxe. Mais motivos de inter-
esse nas prestações de Alícia Mateus e Creve Machava na natação 
e atletismo, para além daquelas meninas sediadas em Enochima 
a desbravar o Mar do Japão com inusitada bravura para a idade.

A bola volta 
a rolar em Nacala

Canário voa altoCanário voa alto
Costa do Sol vence Ferroviário 

e conquista Nutrição

Ele voltou
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NO PAÍS DO 
SOL NASCENTE

TOUROS IMPARÁVEISTOUROS IMPARÁVEIS

Comboio 
descarrila

Black Bulls 
termina 1ª 

volta invicto

Artur Semedo 
estreia-se com 

empate no 
Textáfrica

Incomáti 0

ABB 1

Pratique as 3 medidas de prevenção: use a máscara, lave as mãos com água e sabão 
com frequência ou use um desinfectante à base de álcool a 70% e mantenha uma dis-

tância de pelo menos 2 metros das outras pessoas

A 
“CALOIRA” Asso-
ciação Black Bulls 
terminou a primei-
ra volta do Cam-
peonato Nacional, 

vulgo Moçambola, como 
líder e invicto ao cabo de 
13 jornadas. Os “touros” de 
Hélder Duarte venceram, 
ontem, na recepção ao In-

comáti com golo marca-
do através de uma grande 
penalidade convertida por 
Ejaita. Com este resultado, 
a ABB torna-se mais líder 
do Moçambola, agora com 
33 pontos a seis do segun-
do classificado, Ferroviário 
da Beira, que empatou a um 
golo na deslocação a Chi-

moio, onde apadrinhou a 
estreia de Artur Semedo no 
comando técnico do pri-
meiro campeão nacional, 
Textáfrica. Quem também 
atrasou na luta pelo título 
é o Ferroviário de Maputo. 
Depois da derrota diante do 
Matchedje de Mocuba, há 
uma semana, agora empa-

tou frente à Liga Desportiva 
e passou a somar 23 pon-
tos, a 10 dos “touros”. Já a 
União Desportiva do Songo 
subiu alguns degraus, mer-
cê do triunfo na recepção 
ao Matchedje de Mocuba, 
e passou a somar 25 pon-
tos (menos oito que o lí-
der). Sete jornadas depois, 

a ENH de Vilankulo voltou 
a sentir o sabor da vitória à 
custa de um Desportivo de 
Maputo que baqueou em 
casa, com derrota por 2-0. 
A última vitória da ENH foi 
a 9 e Maio, quando venceu 
o Ferroviário de Lichinga. 
Na estreia do seu relvado 
sintético, o Ferroviário de 

Nacala não foi para além de 
uma igualdade a um golo 
diante do seu homónimo 
de Nampula. Na abertura 
da 13ª jornada, o Costa do 
Sol empatou a um golo a 
recepção ao Ferroviário de 
Lichinga, na partida que 
terminou com o afasta-
mento de Artur Comboio. 

“Touros” mais destacados 

NARCISO NHACILA

A 
ASSOCIAÇÃO Bla-
ck Bulls recebeu 
e venceu ontem o 
Incomáti de Xina-
vane, por 1-0, em 

jogo da 13ª e última jornada 
da primeira volta do Mo-
çambola-2021, dobrando 
o campeonato a meio com 
um saldo de uma invenci-
bilidade sem paralelo para 
um primodivisionário e na 
posição de líder destaca-
do da classificação com 33 
pontos, mais seis pontos de 
vantagem sobre o segundo 
classificado. No entanto, 
aos touros serve a máxima 
do futebol segundo a qual o 
resultado foi melhor que a 
exibição.

É que, ontem, a equi-
pa de Hélder Duarte este-
ve longe das exibições de 
gala que espantaram o país 
futebolístico no arranque 
do campeonato e teve uma 
tarde cinzenta, forçada e 
sem chama, valendo-se de 
um golo fruto de uma gran-
de penalidade protestada 
pelos visitantes.

Para um jogo menos 
conseguido dos líderes da 
classificação, em parte está 
a forma meritória com que 
Danito Nhampossa mon-
tou a sua equipa na visita à 
ABB, jogando de forma des-
temida e saindo com a bola 
controlada, muito por força 

ABB, 1 - INCOMÁTI, 0

Quando o resultado é melhor que a exibição

A ABB ganhou, mas sem brilho, e segue invicta na liderança

do quarteto do meio-cam-
po constituído por Amisse 
e Deco, mais defensivos e 
Bling e Andro nas acções 
mais ofensivas.

Aliás, até aos 10 minu-
tos, o Incomáti de Xinava-
ne já havia-se beneficiado 
de três pontapés de cantos, 
provando suas pretensões 
marcadamente ofensivas, 
ante as dificuldades senti-
das pelos anfitriões para se 
impor. 

Mas, aos 27 minutos, 

Ejaita esteve perto do golo 
na única jogada vistosa em 
toda a primeira parte, mas 
golpeou mal de cabeça a 
corresponder a um centro 
de Jesus pela esquerda, ati-
rando ao lado do alvo.

No arranque da segunda 
parte, o cenário em campo 
não se alterou, com a Bla-
ck Bulls a procurar lances 
bonitos, de entendimento, 
mas a falhar por não im-
por o ritmo que permitiria 
encontrar o adversário em 

contrapé.
E porque quem joga para 

ser campeão por vezes ga-
nha sem tanto ter feito e 
merecer, aos 55 minutos, 
o árbitro Nelson Wanasse 
assinalou uma grande pe-
nalidade muito discutível 
a favor da ABB, por preten-
sa carga sobre o nigeriano 
Ejaita, que ele mesmo tra-
tou de transformar o cas-
tigo máximo em golo. E foi 
esse golo que fez diferença 
num jogo em que os açu-

careiros deixaram uma boa 
imagem, perante uns tou-
ros que estão francamente 
a produzir abaixo do que já 
fizeram num passado não 
distante.

A arbitragem de Nelson 
Wanasse foi fraca, princi-
palmente em termos disci-
plinares, ao permitir graves 
situações de falta de res-
peito, principalmente do 
guarda-redes do Incomáti, 
Joaquim, mas sem sancio-
nar.

FICHA TÉCNICA

ABB: Ivan, Chamboco, 
Armando, Martinho e Jesus 
(Cleid); Fidel, Kadre, Rume 
e Victor (Pepo); Hammed 
(Xirasse) e Ejaita (Eldinho).

INCOMÁTI: Joaquim, 
Hilário (Mastaile), Denny, 
Mathauze e Madonaldo; 
Amisse, Deco (Dudú), An-
dro e Bling (Dinheiro); Ró 
(Edson) e Gildo.

QUADRO DE RESULTADOS
E CLASSIFICAÇÃO ACTUAL

Costa do Sol - Fer. Lichinga (1-1)
Liga-Fer. Maputo  (0-0)
UD Songo - Matchedje  (2-1)
Textáfrica- Fer. Beira  (1-1)
Black Bulls- Incomáti  (1-0)
Fer. Nacala- Fer. Nampula (1-1)
Desportivo - AD Vilankulo (0-2)

CLASSIFICAÇÃO ACTUAL
 

EQUIPAS      J V E D   B    P 

1º BLACK BULLS    13 10 3 0    30-8    33
2º Fer. Beira     13 8 3 2    20-8    27
3º UD Songo     13 7 4 2    16-13    25
4º Fer. Maputo    13 6 5 2    14-5    23
5º Fer. Lichinga    13 7 1 5    17-13    22
6º ENH Vilankulo   13 5 5 3    18-13    20
7º Liga Desportiva   13 4 5 4    14-12    17
8º Costa do Sol    13 4 5 4    13-12   17
9º Incomáti     13 3 4 6    12-14    13
10º Fer. Nampula   13 3 2 8    6-15    11
11º Desportivo    13 2 5 6    9-20    11
12º Fer. Nacala    13 2 5 6    9-21    11
13º Textáfrica     13 1 5 7    5-21    08
14º Matchedje    13 1 4 8    9-19    07

PRÓXIMA JORNADA (14ª): UD Songo - Fer. Maputo, 
Desportivo - Matchedje, Fer. Nacala - AD Vilankulo, Black 
Bulls - Fer. Nampula, Textáfrica - Incomáti, Costa do Sol - 
Fer. Beira e Fer. Lichinga - Liga Desportiva.

Costa do Sol conquista “Nutrição”

Pratique as 3 medidas de prevenção: use a máscara, lave as mãos com água e sabão 
com frequência ou use um desinfectante a base de álcool a 70% e mantenha uma 

distância de pelo menos 2 metros das outras pessoas

O COSTA do Sol venceu o Fer-
roviário de Maputo, na tarde do 
último sábado, por 82-67, e con-
quistou o Torneio Nutrição em 
basquetebol sénior masculino. 
A partida foi disputada no pavi-
lhão da Universidade Eduardo 
Mondlane (UEM), o mesmo pal-
co que viu A Politécnica derrotar 
o Maxaquene (72-59) e ocupar o 
último lugar do pódio.

Daniel Maveure abriu o pla-
card, espevitando os “canari-
nhos” a um parcial de 10-0, com 
um triplo de Francisco Braga 
à meio. Os “locomotivas” só 
responderam depois de quatro 
minutos – um quarto do Tor-

neio Nutrição leva 12 minutos – 
através de Hugo Martins. Ainda 
assim, os bicampeões nacionais 
haviam estagnado naqueles dois 
pontos (2-19) quando tinha sido 
disputado metade do quarto. 
Com 3:55 por se jogar, o resultado 
o resultado estava nos surpreen-
dentes 2-22! Milagre “coach 
Mila” Macome girou todo plantel 
antes de terminar os primeiros 
12 minutos para ver de que lado 
viria a solução. Mas o máximo 
que conseguiu foi terminar o pri-
meiro quarto com nove pontos, 
contra os 25 da equipa de Miguel 
Guambe.

No segundo quarto, a partida 

retomou equilibrada com joga-
das de parada resposta. Coach 
Mila viu que Luís de Barros ati-
rava de todos os contados, tanto 
à curta e à longa distância. Mon-
tou uma defesa mista e mandou 
Hugo Martins vigiá-lo. A táctica 
resultou e o Costa do Sol conge-
lou o placard, enquanto o Fer-
roviário ensaiava uma recupera-
ção (22-34). Havia seis minutos 
e 56 segundos para o intervalo. 
O Ferroviário reduziu para oito 
pontos (30-38), à entrada dos 
últimos três minutos. Mas seriam 
os “canarinhos” a chegarem ao 
intervalo com 12 pontos de van-
tagem (32-44).

E os “canarinhos” retorna-
ram da melhor maneira do inter-
valo, ao abrirem com um triplo. 
De resto, o intervalo fez muito 
bem à turma do Costa do Sol, que 
já conseguia 22 pontos de vanta-
gem (32-54) nos primeiros dois 
minutos.

Os “locomotivas” fizeram 
ajustes à entrada dos últimos 
cinco minutos e  reduziram para 
10 pontos (47-57). A verdade é 
que o Costa do Sol sempre lutou 
para que a diferença estivesse nos 
dois dígitos, missão que não con-
seguiu assegurá-la até ao fim do 
quarto, tendo terminado aquela 
etapa com apenas oito pontos de 
vantagem (53-61).

Egídio Zandamela recolocou 
os “canarinhos” com vantagem 
de dois dígitos (53-63) à entra-
da do derradeiro quarto. Dércio 
“Dado” Mhula aumentou no pri-
meiro afundanço da partida (53-
65). Mas pela frente ainda havia 
uns longos nove minutos e 46 
segundos. 

Entretanto, os “canarinhos” 
fizeram pressão a todo campo e 
voltaram a criar um parcial con-
fortável 58-77 nos últimos cin-
co minutos e 25 segundos. Mila 
ainda pediu dois descontos de 
tempo para ensaiar triplos que o 
levassem à redução da desvanta-
gem, mas não surtiram efeito. A 
sua equipa em renovação, ainda 
que tenha dado luta, foi impo-
tente para evitar derrota por 15 
pontos (67-82).

NO AFROBASKET

Nigéria cruza caminho 
de Moçambique
O CARRASO de Moçambique no Torneio 
Pré-Olímipico, em femininos, a Nigéria, 
volta a cruzar o caminho do combinado 
nacional, desta feita no Afrobasket-2021, a 
disputar-se entre os dias 17 e 26 do próxi-
mo mês em Yaoundé, Camarões, segundo 
ditou sorteio realizado no último sábado 
na capital camaronesa.

De resto, a série da equipa de todos 
nós, a “B”, ainda não está fechada, já que 
Angola vai organizar, entre os dias 16 e 23 
do corrente mês, um torneio regional para 
apurar o último integrante do grupo. Par-
ticiparão do referido apuramento Angola, 
Zimbabwe e Botswana.

As equipas estão divididas em qua-

tro grupos, cada uma com três equipas. 
No Grupo “A” está o anfitrião Camarões, 
Quénia e Cabo Verde. No Grupo “B” fa-
zem parte, além de Moçambique, Nigéria 
e mais uma por se apurar ao nível da Zona 
VI. No Grupo “C” estão os combinados 
nacionais do Senegal, Egipto e Gabão. O 
Grupo “D” é composto por Mali, Costa de 
Marfim e mais uma vaga por ser preencher.

Moçambique, Nigéria Senegal e Mali ti-
veram apuramento directo ao Afrobasket, 
por terem ocupado o top-4 no último 
Afrobasket. Entretanto, a um mês e meio 
do Afrobasket de Yaoundé, a Federação 
Moçambicana de Basquetebol (FMB) ainda 
não indicou o seleccionador nacional.

Acesse https://t.me/Novojornal
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Registando a história de MoçambiqueRegistando a história de Moçambique

O 
PRESIDENTE angola-
no João Lourenço ape-
lou à união de esforços 
entre todos os países 
africanos para melhor 

explorarem os mecanismos de 
acesso às vacinas contra o novo 
coronavírus.

“O nosso continente só 
poderá vencer a pandemia da 
Covid-19 se houver a união de 
esforços entre todos os países 
africanos, no sentido de melhor 
explorarmos os mecanismos de 
acesso às vacinas que injusta-
mente não estão ao nosso alcan-
ce”, disse João Lourenço, du-
rante uma cerimónia realizada 
na sexta-feira, na República da 

Guiné-Conacri, onde foi conde-
corado com Grã-Cruz da Ordem 
Nacional da República da Guiné.

João Lourenço é o segundo 
cidadão angolano a ser presti-
giado com a Grã-Cruz da Or-
dem Nacional da Guiné, depois 
de António Agostinho Neto, em 
1973.

O Presidente de Angola ter-
minou sábado uma visita de dois 
dias à República da Guiné-Co-
nacri, a convite do seu homólo-
go guineense, Alpha Conde.

Segundo João Lourenço, o 
mundo tem-se deparado com a 
maior crise sanitária dos últimos 
100 anos, que tem colocado à 
prova os sistemas de saúde, bem 

como as economias, devido à 
rápida propagação da Covid-19, 
e às restrições que são obrigados 
a aplicar, para reduzir ao máxi-
mo possível os danos.

Na sua intervenção ape-
lou ainda à liberalização das 
patentes das vacinas contra o 
novo coronavírus, permitin-
do, com isso, o aumento da 
sua produção, a redução de 
preços e a consequente dimi-
nuição das desigualdades no 
acesso aos imunizantes, por 
parte dos países menos de-
senvolvidos, como os países 
africanos, que considera es-
tarem a ser tratados de forma 
desigual. - (LUSA)

COVID-19 EM ÁFRICA

João Lourenço apela à união 
de países do continente

João Lourenço, Presidente de Angola 

SEIF al-Islam Kadhafi, filho do 
ex-líder líbio Muammar Ka-
dhafi, pretende “restaurar a 
unidade perdida” da Líbia, após 
uma década de caos e projectar 
uma candidatura à Presidência, 
declarou numa rara entrevista 
concedida ao diário norte-ame-
ricano “New York Times” (NYT) 
e publicada na passada sexta-
-feira.

Os actuais responsáveis po-
líticos líbios “impuseram a mi-
séria. Chegou a hora de um 
regresso ao passado. O país 
está de joelhos (…), não há di-
nheiro, não há segurança. Aqui 
não há vida”, declarou Seif al-
-Islam Kadhafi, 49 anos, que 
reapareceu pela primeira vez 
em quatro anos.

Em 2011, após quatro dé-
cadas de poder, Muammar Ka-

Filho de Kadhafi reaparece
e admite candidatura presidencial

dhafi e os seus próximos foram 
derrubados num levantamen-

to popular apoiado por uma 
intervenção aérea da NATO.

Muitos foram mortos, com 
o então líder executado suma-

riamente, outros detidos ou 
forçados ao exílio.

Três dos filhos de Kadhafi 
foram mortos, mas o desti-
no do quarto, Seif al-Islam, 
que durante muito tempo se 
apresentava como sucessor 
do seu pai, permanecia um 
mistério.

Capturado em Novembro 
de 2011 por um grupo armado 
em Zenten, noroeste da Líbia, 
foi condenado à morte em 2015 
após um processo sumário.

No entanto, o grupo que 
o detinha recusou entregá-lo 
às autoridades ou ao Tribunal 
Penal internacional (TPI), que 
o indiciou por crimes contra 
a humanidade, e libertou-o em 
2017. Desde então, o seu destino 
permanecia desconhecido.

Após uma década de luta 

pelo poder e com a intervenção 
no terreno de diversos países es-
trangeiros, a Líbia anunciou em 
Março um Governo provisório 
destinado a unificar as institui-
ções até à realização de eleições 
legislativas e presidenciais pre-
vistas para Dezembro.

Uma eventual candidatura 
de Seif al-Islam seria confronta-
da com a sua condenação por um 
tribunal líbio e pelo mandado de 
captura do TPI.

No entanto, afirmou-se 
“convencido que as questões 
jurídicas poderão ser negociadas 
caso uma maioria do povo líbio 
o escolha como chefe”, escre-
veu o diário noviorquino, que 
concluiu: “Seif parece acreditar 
que apenas ele pode representar 
o Estado para todos os líbios”. - 
(LUSA)

Seif al-Islam Kadhafi

MAIS de três centenas de manifestantes tentaram entrar no 
sábado na residência oficial do Presidente santomense, Eva-
risto Carvalho, no Morro da Trindade, para exigir a conclusão 
do processo eleitoral. 

Os manifestantes conduzindo motorizadas exigiam a de-
missão do Presidente do Tribunal Constitucional (TC), Pascoal 
Daio, e a solução imediata do impasse nesta instituição que 
publica os resultados definitivos das eleições. 

Eles acusam Daio de tentativa de falsificação dos resulta-
dos eleitorais, à mando de Delfim Neves, actual presidente da 
Assembleia Nacional, o candidato presidencial que ficou em 
terceiro lugar na primeira volta das eleições, de 18 de Julho, 
com 16,88% dos votos, resultado que ele contesta.

Outro disse que “se os juízes estão a ser pagos para tomar 
o país à força, o povo não vai aceitar. Vamos criar bastante 
tumulto na praça e em todos os distritos até haver segunda 
volta”.

Agentes da Unidade de Protecção dos Dirigentes do Esta-
do foram obrigados a intervir para conter os ânimos.

Este protesto popular aconteceu na sequência de mais um 
impasse na resolução da crise instalada no TC, após a divul-
gação dos resultados provisórios das presidenciais, segundo 
os quais o candidato Carlos Vila Nova foi o mais votado, com 
39,47% dos votos, seguido por Posser da Costa (20,75%) e 
Delfim Neves (16,88%).

Na quinta-feira o Presidente Evaristo Carvalho promoveu 
uma reunião entre os órgãos de soberania e os cinco juízes 
do TC, para por fim ao diferendo naquele órgão. O porta-voz 
do encontro assegurou que o Tribunal iria produzir um novo 
acórdão “até sexta-feira (passada)” para desbloquear o pro-
cesso eleitoral.

Os juízes do TC estiveram reunidos sexta-feira durante 
várias horas, mas não divulgaram nenhuma informação so-
bre a reunião. Um dos juízes, interpelado pela Lusa à saída 
do Tribunal, disse apenas que a situação “está complicada”, 
enquanto o Presidente do TC recusou prestar declarações. - 
(VOA/LUSA)

PRESIDENCIAIS 
EM SÃO-TOMÉ E PRÍNCIPE

Manifestantes
exigem ao PR
conclusão
do processo 

UA destaca importância
de dia contra corrupção

UM editorial conjunto pu-
blicado semana passada no 
portal da União Africana 
(UA) destaca a importância 
do Dia Contra a Corrupção 
em África, assinalando que 
este “grande problema” faz 
com que o continente perca 
50 mil milhões de dólares (3,1 
biliões de meticais) anual-
mente.

“A visão comum é de que 
África tem um grande pro-
blema com a corrupção”, 
escreveram o consultor re-
gional da Transparencia In-
ternational (TI) para África, 
Paul Banoba, e o secretário 
executivo do conselho con-
sultivo da União Africana 
para a corrupção, Charity 
Nchimunya.

“África perde mais de 
50 mil milhões de dólares 
anualmente através de fluxos 
financeiros ilícitos”, afirma-
ram, citando valores recen-
tes da Comissão Económica 

das Nações Unidas para Áfri-
ca (UNECA).  Segundo os dois 
autores, África tem perdido 
continuamente bens valiosos 
através destes fluxos ilícitos, 
não apenas dos seus recursos 
naturais, mas também de es-
timados artefactos das socie-
dades do continente.

“Estes fluxos impactam 
directamente a qualidade de 
vida em África. Limitam os 
esforços de África para ajudar 
o seu povo a sair da pobreza, 
a alimentar e educar as suas 
crianças e a fornecer outros 
serviços básicos para os seus 
cidadãos”, acrescentaram, 
reforçando que constrin-
gem também o continente 
na procura dos objectivos da 
Agenda 2063 e dos Objec-
tivos de Desenvolvimento 
Sustentável.

Daí, Banoba e Nchimunya 
sublinham a importância do 
Dia Contra a Corrupção em 
África, 11 de Julho, que este 

ano foi assinalado pela quin-
ta vez.

“O Dia Contra a Corrup-
ção em África constitui uma 
oportunidade para reflec-
tir no papel da corrupção 
em tudo isto. Para que os 
recursos africanos acabem 
ilicitamente em bancos es-
trangeiros, muitas pessoas 
terão de ter desempenhado 
um papel. Da mesma forma, 
os esquemas para extrair os 
recursos minerais de África, 
deixando pouco para o país 
anfitrião, envolve tipica-
mente uma rede de pessoas 
e empresas – tanto dentro 
como fora de África”, acu-
sam. Apesar de não haver 
muitas provas, até agora, de 
que a corrupção em África 
esteja a diminuir, os autores 
do texto dizem que há fortes 
indícios de que os esforços 
estão a crescer e uma coor-
denação continental mais 
forte. - (LUSA)

CERCA de 3,5 milhões de 
pessoas estão a ser afectadas 
pela seca em Angola, a pior 
dos últimos 40 anos, e que já 
forçou a deslocação de qua-
se mil pessoas, segundo um 
representante do Progra-
ma Mundial de Alimentação 
(PMA) no país. Michele Mus-
soni, que dirige o escritório 
desta agência das Nações 
Unidas, adiantou que a seca 
atinge não só as províncias 
do Sul, como o Namibe, Hui-
la e Cunene, mas também o 
Huambo, Benguela e Cuanza 
Sul e afecta, segundo os da-
dos de satélite recolhidos, 
relativos à precipitação e co-
bertura vegetal, cerca de 3,5 
milhões de pessoas, ou seja, 
aproximadamente 10 por 
cento da população angola-
na.

A representante do PMA 
não revelou números sobre 
as pessoas que morreram 
devido à fome causada pela 
seca e as crianças que sofrem 
de desnutrição, pois está ain-

da a ser feita uma avaliação 
para recolher dados mais fi-
dedignos sobre a inseguran-
ça alimentar. Esta avaliação 
servirá também de base ao 
processo de mobilização de 
recursos para atender às ne-
cessidades do PMA, que ac-
tualmente está concentrado 
em programas de assistência 
técnica ao Governo de An-
gola.

Michele Mussoni expli-
cou à Lusa que o PMA não 
está envolvido directamente 
na distribuição de alimentos, 
pois não foi declarado o esta-
do de emergência.

“O Governo está a consi-
derar a declaração do estado 
de emergência, está a con-
sultar internamente e a con-
versar connosco neste senti-
do”, indicou.

Considerou a situação 
“muito preocupante” e sa-
lientou que o PMA em An-
gola precisa de mais recursos 
para expandir os seus projec-
tos nas províncias afectadas 

pela seca, estando a trabalhar 
com outras organizações na 
tarefa de mobilização desses 
recursos e, juntamente com 
o Governo, a identificar me-
didas estruturantes que pos-
sam minimizar ou mitigar os 
efeitos destas secas crónicas 
no futuro.

O responsável do PMA 
destacou que a seca está a 
afectar a produção agrícola, 
que caiu consideravelmen-
te porque depende quase 
exclusivamente das chuvas 
e se repercutiu também na 
produção pecuária. “Ficaram 
sem pasto e abeberamento 
do gado em algumas regiões, 
sendo estas as principais 
fontes de sustento das famí-
lias rurais em Angola”, disse. 
Para sobreviver à crise e sal-
var os seus animais, muitas 
famílias migraram para paí-
ses vizinhos como a Namíbia, 
estando pelo menos cerca de 
800 pessoas nestas circuns-
tâncias, estimou Michele 
Missoni. - (LUSA)

A PIOR DOS ÚLTIMOS 40 ANOS 

Cerca de 10% da população 
angolana enfrenta seca severa

Chuvas fortes matam e 
desalojam no Níger
AS fortes chuvas que têm caído no Níger desde Junho pro-
vocaram a morte de 35 pessoas e afectaram outras mais de 
26.500, disseram sábado as autoridades deste país do Sahel, 
cujo clima é habitualmente muito seco. De acordo com um 
balanço divulgado pela Protecção Civil do país, 20 pessoas 
morreram em consequência da queda das suas casas, 15 por 
afogamento e 24 ficaram feridas, tendo sido registadas 26.532 
pessoas afectadas pelo mau tempo. As regiões mais atingidas 
são as de Maradi, sudeste do país, Agadez, no norte, e a ca-
pital, Niamey. Os danos materiais também são importantes, 
com mais de 2.500 casas e cabanas destruídas, além de cerca 
de 50 salas de aula, mesquitas, lojas e celeiros danificados.

Pfizer e Moderna 
aumentam preços   
de suas vacinas
AS farmacêuticas Pfizer e Moderna aumentaram o preço das 
suas vacinas contra a Covid-19 nos últimos contratos de for-
necimento à União Europeia (UE), subindo 25% e 13%, res-
pectivamente, informou ontem o Financial Times (FT). Os 
termos dos contratos, assinados este ano até 2023 para um 
fornecimento total de 2,1 mil milhões de doses, foram rene-
gociados após estudos clínicos terem indicado que as vacinas 
mRNA das duas empresas apresentavam melhores taxas de 
eficácia contra a Covid-19 do que as vacinas mais baratas de-
senvolvidas por AstraZeneca e Janssen, segundo o jornal bri-
tânico. O preço de uma dose de vacina da Pfizer aumentou dos 
actuais 15,50 para 19,50 euros (de 1.170 para 1.470 meticais), 
enquanto o preço de uma dose da vacina da Moderna subiu 
para 21,48 euros (1.621), face aos anteriores 19 euros (1.434) 
previstos no primeiro acordo de fornecimento.

Ataque do EI    
faz cinco mortos
MILITANTES do Estado Islâmico (EI) emboscaram um posto 
de controlo no norte da Península do Sinai, no Egipto, e pro-
vocaram pelo menos cinco mortos entre as forças de seguran-
ça, revelaram sábado as autoridades egípcias. Outras seis pes-
soas ficaram feridas no ataque efectuado na cidade de Sheikh 
Zuweid e tiveram de ser levadas para um hospital militar na 
cidade de el-Arish. Segundo fontes, que falaram sob anoni-
mato aos meios de comunicação social, o pessoal de seguran-
ça conseguiu eliminar três militantes no tiroteio e a área já foi 
reforçada. O Egipto tem vindo a combater militantes do EI na 
parte norte da Península do Sinai há vários anos. 

A pandemia não acabou. Todos podemos apanhar a Covid-19, não importa a idade, a raça
e principalmente onde vivemos.   

Acesse https://t.me/Novojornal
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