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Ruandeses querem diversificar
investimentos no país

Duplicam receitas
com novas portagens

Esperança Bias satisfeita 
com o trabalho do PA

Nyusi recebe membro 
do Bureau Político do PCCh

Agentes treinados em recolha
de amostras contra a pólio

O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, recebe hoje 
em audiência, no seu Gabinete de trabalho, o mem-
bro do Bureau Político do Partido Comunista da China 
(PCCh) e director da Comissão dos Negócios Estrangei-
ros daquele país. De acordo com o comunicado recebi-
do na redacção, Yang Jiechi encabeça uma delegação, 
que integra o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros 
da China, Deng Li, e o director-geral-adjunto do De-
partamento dos Assuntos Africanos, Zhou Ping. 

O INSTITUTO Nacional de Saúde (INS) e a África 
CDC, ministram, a partir de hoje até quarta-feira, na 
cidade de Maputo, um treino sobre colheita, gestão 
e referenciamento de amostras da pólio. Esta acção 
surge no quadro da recente descoberta, no país, de 
um caso de poliomielite selvagem, doença altamen-
te infecciosa causada por um vírus que afecta prin-
cipalmente crianças com idade inferior a cinco anos. 
A cerimónia de abertura deste treino será orientada 
pelo director-geral-adjunto do INS, Eduardo Samo 
Gudo.

PUBLICIDADE

A ASSOCIAÇÃO Moçambicana 
da Indústria Avícola (AMIA) 
garante que o preço do fran-
go de produção nacional vai 
manter-se estável até ao fim 
do ano.

Falando ao “Notícias”, o 
secretário executivo da AMIA, 
Zeiss Lacerda, assegurou que a 
sua agremiação não equaciona 
aumentar o preço deste pro-
duto, que constitui um dos ali-
mentos essenciais para a dieta 
dos moçambicanos.

Segundo Lacerda, nes-
te momento a produção do 
frango é exclusivamente para 
o abastecimento do mercado
doméstico, esperando-se que 
no segundo semestre come-
cem a ser feitas as reservas do 
produto para o abastecimento 
na época festiva.

A fonte garante que a in-
dústria avícola nacional está 
a caminhar, de forma célere, 
para a auto-suficiência, mer-
cê de novos investimentos em 
curso no sector um pouco por 
todo o país.

Dados do Governo apon-
tam que, como resultado da 
injecção de recursos financei-
ros de investidores, assiste-se 
igualmente a um aumento 
dos níveis de produtividade 
de ovos de incubação e pin-
tos, num contexto em que o 

A UNIÃO Desportiva do Songo não está a 
dar tréguas no Moçambola-2022 e conti-
nua isolado no comando da prova. Ontem 
os “hidroeléctricos” receberam e vence-
ram o “lanterna vermelha” Matchedje de 
Mocuba por 2-1, passando a somar 18 pon-
tos. São seis vitórias seguidas, um recorde 
de triunfos para o representante de Tete, 
que está neste momento a um jogo de bater 
o seu recorde de invencibilidade no Mo-
çambola. Por outro lado, a UD Songo fez 
cair o seu próprio recorde de vitórias nas 

primeiras jornadas. Ainda ontem, o Costa 
do Sol voltou aos triunfos, ao vencer o Fer-
roviário de Lichinga por 2-1 no campo da 
Liga Desportiva de Maputo, na Matola “C”. 
Os “canarinhos” continuam isolados no 
segundo lugar, com 14 pontos, portanto, 
a quatro dos “hidroeléctricos”. No Chive-
ve, o Ferroviário da Beira não foi para além 
de um nulo na recepção ao homónimo de 
Nampula. O Ferroviário de Nacala foi a Xi-
navane derrotar o Incomáti por 1-0, agra-
vando a crise do representante da provín-

O 
FUNDO Monetário 
Internacional (FMI) 
vai desembolsar, este 
mês, a primeira tran-
che dos cerca de 400 

milhões de dólares norte-a-
mericanos para financiar o 
Orçamento do Estado referen-
te ao 2022.

O facto foi avançado pelo 
porta-voz do Ministério da 
Economia e Finanças (MEF), 
Alfredo Mutombene, falando 
sábado último no programa 
Linha Directa, da Rádio Mo-
çambique.

“Vai ser desembolsado 
este mês, penso que são 15 

por cento desse valor ou me-
nos que isso, para endireitar 
o Orçamento do Estado, para
despesas específicas”, disse 
Mutombene.

Acrescentou ser impor-
tante, nesta primeira fase, 
a margem que o FMI atribui 
para sustentar algumas despe-

FINANCIAMENTO AO ORÇAMENTO DO ESTADO

FMI desembolsa 
primeira tranche

O apoio anunciado pelo FMI ao Orçamento do Estado é de 400 milhões de dólares norte-americanos

GARANTEM PRODUTORES

Preço do frango 
vai manter-se estável

Executivo cortou as quotas de 
importação de frango.

Um dos últimos investi-
mentos foi feito pela empresa 
Higest, no distrito da Namaa-
cha, província de Maputo, 
onde implantou um centro 
de produção de frangos de 
corte na localidade de Mafa-
vuka, num investimento de 

cerca de 640 milhões de me-
ticais.

A infra-estrutura com-
preende a implantação de 
mais dez pavilhões, cada 
um com capacidade para alo-
jar 56 mil pintos por ciclo, o 
que permite uma produção 
anual de seis mil toneladas de 
frango no conjunto dos 12 pa-

vilhões.
O empreendimento é im-

plantado num momento em 
que também se regista o cres-
cimento do volume de produ-
ção avícola. 

Este ano prevê-se um au-
mento assinalável no que à 
produção de frango diz res-
peito.

Sector familiar é responsável pela comercialização do frango vivo

CISM destaca formação de cientistas
e pelo impacto do trabalho 
que desenvolvem para o país, 
com contribuição inques-
tionável, além-fronteiras”, 
disse.

A par dos ganhos, em ter-
mos de recursos humanos 
qualificados, Saúte fala da ne-
cessidade do desenvolvimento 
de mecanismos de retenção 
dos quadros qualificados de 
modo a continuar a servir o 
centro nas mais diversas áreas 
que vão surgindo no país, no 
contexto da expansão de pro-

jectos.
“A retenção de quadros 

é um dos desafios que temos 
pois, apesar de formarmos, 
nem sempre é possível retê-
los, por conta da concorrên-
cia. Há cada vez mais organ-
izações não só de pesquisa 
mas também de prestação de 
serviços de saúde que atraem 
alguns dos nossos técnicos”, 
salienta.

Mais detalhes sobre o as-
sunto na página dois da pre-
sente edição. 

A FORMAÇÃO de cientistas, 
entre nacionais e estrangeiros, 
é uma das marcas indeléveis 
na história dos 25 anos de ex-
istência do Centro de Inves-
tigação em Saúde da Manhiça 
(CISM).

O centro, pertencente à 
Fundação Manhiça, uma en-
tidade que se dedica à pesqui-
sa biomédica, já formou pelo 
menos 100 quadros com os 
graus de Doutoramento e 
Mestrado, actualmente a ser-

virem directa ou indirecta-
mente ao CISM e a outras enti-
dades de prestação de serviços 
de saúde, entre nacionais e 
estrangeiras.

Francisco Saúte, direc-
tor-geral do CISM, disse ao 
“Notícias” que dos 100 qua-
dros, 60 foi no grau de Douto-
ramento e 40 no Mestrado.  

“Olhamos para a evolução 
do pilar de formação com 
muita satisfação, a medir 
pelos números de formados 

Francisco Saúte, director-geral do CISM

MOÇAMBOLA -2022

Songo continua invicto
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sas relacionadas com a dívida 
pública, avaliada em mais de 
14 mil milhões de dólares.

A tranche do FMI tem um 
objectivo principal que é, se-
gundo o porta-voz do MEF, 
converter a trajectória da dívi-
da pública para níveis susten-
táveis.

“Portanto, uma maneira de 
fazer isso é ir buscar uma fon-
te de recurso para amortizar, 
ou melhor, pagar os serviços 
de capital em juros”, afirmou, 
sublinhando que as contas es-
tabelecem que o país não pode 
ir buscar novo endividamento 
comercial.

“Temos sempre de primar 
por (empréstimo) concessio-
nal, que é o mais barato, tem 
maturidade mais elevada, e 
também reduzir a pressão so-
bre a necessidade de se ir bus-
car as obrigações do tesouro, 
que são aquelas que o Estado 
vai buscar a nível do mercado 
nacional”, explicou.

Em 2022 o FMI sinalizou 
que iria retomar o apoio direc-
to ao OE de Moçambique, um 
exercício que tinha sido inter-
rompido devido ao estalar do 
escândalo das dívidas não de-
claradas em 2016. (AIM)

UD Songo não está a dar tréguas no Moçambola

cia de Maputo.
Na abertura da jornada, no sábado, o 

Ferroviário de Maputo recebeu e venceu 
a Liga Desportiva, também da capital do 
país, por 1-0. Foi o regresso dos “locomoti-
vas” às vitórias, numa altura em que já soa-
vam “alarmes” na Machava, na sequência 
da entrada em falso da equipa no Moçam-
bola. Quem também sacudiu o espectro de 
crise foi a Black Bulls, que bateu em casa a 
AD Vilankulo, por 3-1.

Na próxima ronda, a sétima, que só será 
disputada em Agosto, o destaque vai para a 
recepção à líder União Desportiva do Son-
go pelo Costa do Sol. É o jogo da jornada e 
que é aguardado com enorme expectativa 
entre duas equipas que entraram bem na 
prova.

Outras partidas são as seguintes: Fer-
roviário de Nacala-Ferroviário de Mapu-
to; Ferroviário de Lichinga-AD Vilankulo, 
Matchedje de Mocuba-Ferroviário da Bei-
ra, Liga Desportiva de Maputo-Black Bulls 
e Ferroviário de Nampula-Incomáti.

O campeonato pára por pouco mais de 
um mês devido aos compromissos da Se-
lecção Nacional, que tem este mês o Tor-
neio da COSAFA, em Durban, na África 
do Sul, e a primeira eliminatória de acesso 
ao CAN-Interno, Argélia-2022. Nessa eli-
minatória os “Mambas” vão medir forças 
com a Zâmbia.
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Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ANABELA MASSINGUE 

F
ORMAR e reter mais qua-
dros qualificados na área 
de pesquisa e na presta-
ção de serviços de saúde 
bem como atrair finan-

ciamento para replicar os dife-
rentes projectos com impacto 
na vida das comunidades são al-
gumas das apostas do Centro de 
Investigação em Saúde da Ma-
nhiça (CISM) para os próximos 
tempos.

A entidade, que se dedica à 
pesquisa biomédica, já tornou 
Moçambique numa referência 
internacional, sobretudo no en-
volvimento dos seus quadros em 
trabalhos de combate à malária, 
ensaio de vacinas contra várias 
patologias, algumas das quais já 
recomendadas em vários países 
pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS).

Na esteira dos 25 anos da 
existência do CISM , o “Notí-
cias”(N) ouviu o director- ge-
ral desta instituição, Francisco 
Saúte (FS), que fala dos ganhos 
ao nível das comunidades onde 
o centro está inserido, evolu-
ção do processo de formação de 
quadros nacionais e também es-
trangeiros bem como a preten-
são da expansão e consolidação 
de projectos de maior impacto 
em vários pontos do país, entre 
várias perspectivas.

De seguida passamos partes 
da entrevista, na qual Saúte fala, 
com satisfação, dos resultados 
não somente dos ensaios clíni-
cos feitos em colaboração com as 
comunidades como também da 
forma como algumas barreiras 
de natureza sociocultural foram 
suplantadas, com a introdução 
da Unidade de Ciências Sociais 
nos estudos.      

Not. - Volvidos 25 anos 
do Centro de Investigação em 
Saúde da Manhiça (CISM), que 
avaliação faz da trajectória dos 
cientistas e todos quantos con-
tribuem para o seu crescimento?

FS - Foram anos marcados 
por profundas mudanças na es-
trutura de recursos humanos 
que fazem a ciência. Há 25 anos, 
quando começámos, eu próprio 
acabava de fazer a minha licen-
ciatura, na Faculdade de Medici-
na. Era um médico jovem envia-
do à Manhiça, juntamente com 
outros jovens, para um projecto 
que estava a começar. Tínhamos 
uma experiência muito limitada, 
quase nenhuma, em termos de 

Sucesso no estudo de vacinas: uma 
das acções de impacto que orgulha o CISM

pesquisa, e fomo-nos juntar aos 
mais experientes, com os quais 
aprendemos a fazer pesquisa no 
dia-a-dia. Depois tivemos bolsas 
de estudo para fazermos Mestra-
do fora. Regressámos ao país para 
trabalhar e novamente fomos es-
tudar para a obtenção do grau de 
Doutoramento. Hoje o CISM já é 
dirigido por essa geração que há 
25 anos era júnior. Essa transição 
é a coisa mais marcante.

Not. - E como o centro que 
tornou o país numa referência 
internacional no campo da pes-
quisa biomédica se sustenta? 

FS - Temos dois tipos de fi-
nanciamento: um que é denomi-

nado Core (nuclear), que ajuda a 
financiar a estrutura básica do 
centro. Parte do dinheiro vem 
do Governo da  Espanha. Deixa-
-me explicar que foi ao abrigo de 
um acordo geral de cooperação 
técnico-científico entre Mo-
çambique e Espanha que já tinha 
sido assinado antes da criação do 
centro, nos anos 1980. Esta foi a 
base que deu a cobertura legal 
para o nosso surgimento. Desde 
então a Espanha tem estado a 
contribuir para o financiamen-
to Core, básico, e o Governo de 
Moçambique também, não em 
termos de dinheiro vivo, mas 
em espécie, ajudando a pagar 
alguns salários dos investigado-
res seniores e alguns juniores, 
porque estes têm vindo por des-
tacamento, quer do Ministério 
da Saúde, quer da Universidade 
Eduardo Mondlane. 

Not. - Será desta forma ape-
nas que sustentam todos os tra-
balhos de pesquisa que ocorrem 
no país?

FS - Para fazer a pesquisa te-
mos de ir buscar dinheiro fora, 
competindo em concursos in-
ternacionais de oportunidades 
de financiamento para a pesqui-
sa e, felizmente, temos estado a 
conseguir. Agora, por exemplo, 
temos 70 projectos activos, to-
dos obtidos de forma competiti-
va e esses, por sua vez, ajudam a 
complementar o financiamento 
da estrutura, porque a dotação 
financeira actual não é suficien-
te. Só para manter luzes acesas, 
água e funcionários, como segu-
ranças, etc., é preciso um pouco 
mais do que aquilo que tem es-

tado a ser garantido. Esses pro-
jectos obtidos de forma compe-
titiva contribuem para os gastos 
indirectos, a percentagem do di-
nheiro total contribui para ajudar 
a financiar a nossa estrutura.   

Not. - Por aquilo que temos 
estado a reportar, as comunida-
des do distrito da Manhiça têm 
uma maneira peculiar de ser e 
estar no campo da saúde, fruto 
da vossa contribuição na pesqui-
sa demográfica e biomédica?

FS - Nós temos duas plata-
formas principais que nos di-
ferenciam de outros centros de 
pesquisa. Por um lado, o que 
chamamos de plataforma geo-

gráfica e demográfica, e por 
outro, a plataforma de morbili-
dade. A plataforma geográfica é 
qualquer coisa como um deno-
minador populacional constan-
temente actualizado, que serve 
de base de amostragem para es-
tudos, mas também para geração 
de indicadores. 

Not. - Em que consistem es-
sas plataformas?

FS - Em 1996 fizemos um 
censo da população da Manhiça, 
numa área muito restrita, que 
mais tarde abarcou todo o distri-
to. Constantemente temos esta-
do a actualizá-lo com dados do 
número de novos nascimentos, 
mortes, emigrações, imigrações, 
número de mulheres que ficaram 
grávidas, abortos, e assim temos 
um denominador populacional 
actual e fiável. Cada agregado fa-
miliar recebeu um número único 
de identificação, como se fosse 
um bilhete de identidade que 
pode ser ligado com os eventos 
hospitalares. Apoiamos com as-
sistência clínica, com médicos 
que asseguram o funcionamento 
da pediatria, no atendimento de 
menores de 15 anos, no Hospital 
Distrital da Manhiça e em outras 
sete unidades sanitárias.

Not. - Como é que funciona 
esse número único de identifi-
cação?

FS - Todas as pessoas que 
foram recenseadas na comuni-
dade, com o número único de 
identificação, levam o cartão 
quando vão às consultas. Com 
base nele nós sabemos localizá-
-las e relacionamos uma série de 
variáveis que foram colhidas so-

bre cada pessoa, no contexto da 
demografia, do estado socioeco-
nómico e estamos em condições 
de dizer como todas estas doen-
ças que ocorrem no distrito estão 
distribuídas, o que é bastante 
importante para a planificação 
da Saúde. Por exemplo, se todas 
as diarreias vêm de um determi-
nado lugar é possível direccionar 
as intervenções para lá. A inci-
dência da malária também numa 
determinada zona pode nos aju-
dar a tentar entender porquê, 
e tentamos apelar também de 
forma mais cirúrgica. Estas duas 
plataforma permitem isso.

Not. - Como é que o CISM 

pode levar esta experiência para 
outras zonas, tendo em conta 
que os problemas da Manhiça 
repetem-se pelo país?

FS - Esta experiência de vi-
gilância demográfica já foi levada 
pontualmente para outros dis-
tritos, sempre ligado a projec-
tos concretos, mas com tempo 
determinado. Enquanto na Ma-
nhiça a vigilância dura cerca de 
26 anos, nos outros lugares não 

temos financiamento para man-
ter durante este tempo. Assim, 
ao abrigo de um projecto con-
creto que precisa de um finan-
ciamento, instalámos esta plata-
forma geográfica e demográfica. 
Quando o financiamento acaba 
terminamos. Fizemos isso em 
Magude, província de Maputo, 
e em Mopeia e Quelimane, na 
Zambézia. São coisas que facil-
mente podemos replicar num 
distrito ao abrigo de um projecto 
concreto, mas limitado a um fi-
nanciamento. Manhiça é único 
lugar onde temos iniciativas de 
forma contínua, com 26 anos de 
vigilância permanente de mor-
bilidade.

Not. - Qualquer inovação 
numa comunidade tem consigo 
uma resistência. Como é que o 
CISM conseguiu ter este sucesso 
na Manhiça?

FS - Enfrentámos sempre 
resistência e Manhiça não foi 
excepção. Mas esse desafio  aju-
dou-nos a evoluir. Foi assim 
que surgiu a nossa Unidade de 
Ciências Sociais, para entender 
um pouco do comportamento 
do nosso grupo-alvo. Antes de 
fazermos uma intervenção par-
timos para um estudo para per-
cebermos o que é que as pessoas 
pensariam da intervenção de 
uma certa natureza, trabalho que 
continua durante a intervenção, 
para vermos na prática como 

as pessoas reagem, e tem lugar, 
igualmente, no fim do estudo, 
de modo a aferirmos o grau de 
aceitabilidade real. Começamos 
a ter dificuldades de fazer cer-
tos trabalhos, sobretudo quando 
passamos para os estudos de in-
tervenção, em que se aplica algo 
a um indivíduo, como uma va-
cina ou um medicamento, pois 
as pessoas têm muitas dúvidas. 
Se por um lado há reservas, por 

outro há desinformação e é pre-
ciso agregar uma componente 
social que entende as inquieta-
ções das pessoas e com base nis-
so facilmente gerar mensagens 
que confortam-na. Criámos uma 
equipa de mobilização comuni-
tária que leva a inteligência da 
equipa da pesquisa social para 
desenvolver mensagens apro-
priadas e depois mobilizar as co-
munidades a abandonar os mitos 
que se desenvolvem em volta de 
uma certa intervenção. 

Not. - Pode falar-nos de 
exemplo da aliança directa com 
as comunidades? 

FS - Na comunidade criá-
mos uma outra plataforma, que 
é um comité comunitário, com o 
qual interagimos antes de qual-
quer estudo. Por exemplo, está 
a correr agora a vigilância de 
mortalidade, que implica a busca 
de cadáveres de indivíduos que 
morrem em casa para a unidade 
sanitária com a finalidade de rea-
lizarmos autópsia e detecção das 
causas da morte. Uma das coisas 
que gera desconforto nas comu-
nidades e se falava é: “quando 
a pessoa está doente vocês não 
mandam carro para virem bus-
cá-la para o tratamento, mas 
quando morre arranjam sempre 
transporte”. Até parece que a 
gente quer que as pessoas mor-
ram. Então, neste tipo de estu-

apenas para a geração de evidên-
cias ou também para o domínio 
da comunidade?

F S - Depois do estudo va-
mos à casa de cada pessoa ex-
plicar o que levou à morte do seu 
ente e alertarmos para aqueles 
casos em que a morte pode se 
prevenir, pois às vezes pode-se 
estar perante uma doença trans-
missível. Por vezes a doença que 
matou o bebé ainda no útero é 
a sífilis. A partir da morte desse 
bebé a mãe pode se prevenir para 
que futuros bebés não tenham 
o mesmo problema, ao mesmo
tempo que evitará as formas 
graves da doença, com um tra-
tamento simples: administração 

de um antibiótico, a penicilina 
que agora pode ser feita em dose 
única. Às vezes é por causa da 
morte de alguém que se desco-
bre a doença numa família. Per-
cebendo tudo isto e as vantagens 
decorrentes a comunidade já nos 
aceita. Tudo começou na Ma-
nhiça e agora estamos em todo 
o distrito de Quelimane. Depois
de dar o feedback às populações, 

comunicamos também ao Ob-
servatório Sanitário Nacional, 
que é gerido pelo Instituto Na-
cional de Saúde (INS), para ter 
uma ideia do que mata as pes-
soas.

NOT - Qual tem sido o ganho 
mensurável na óptica das comu-
nidades quando avaliam as vos-
sas intervenções?

FS - Existem coisas que nem 
sempre a população pode per-
ceber. Por exemplo, quando nós 
começámos a trabalhar na Ma-
nhiça, há 26 anos, o hospital era 
um centro de saúde pequeno. 
Atraímos financiamento para 
transformá-lo num hospital dis-
trital, com outras capacidades 
laboratoriais e com mais médi-
cos, etc. A população também 
notou isso, porque quando nós 
começámos a trabalhar lá au-
mentou o número de médicos. 
Eu próprio, como médico, pas-
sava maior parte do meu tem-
po no hospital, coisa que antes 
de começarmos a trabalhar não 
acontecia. Em muitos distritos 
nem sequer havia um único mé-
dico. Nos centros da Manhiça 
começaram a aparecer  muitos 
médicos generalistas e alguns 
especialistas, comparativamente 
ao tempo em que num distrito só 
existia, quando muito, um téc-
nico médio.  

Not. - Como é que a popula-

ção sabe da importância da sua 
participação em pesquisas?

FS - Temos estado a divulgar 
os resultados da pesquisa jun-
to da população, a exemplo da 
vacina contra a malária, que já 
foi recomendada pela OMS para 
implementação em larga escala 
e que Moçambique já se candi-
datou para recebê-la, estando-
-se agora na fase de produção, à 
larga escala, que é para começar 

a vacinar a população. Recen-
temente fomos a uma comuni-
dade no âmbito das celebrações 
dos 25 anos da nossa existência 
e tivemos o testemunho de uma 
mãe cujo filho foi vacinado con-
tra a malária, na fase do ensaio, 
quando tinha um ano de vida. 
Volvidos 20 anos, ele e a famí-
lia confirmaram que nunca teve 
malária. Foi bom ouvir esse tes-
temunho das pessoas.

Not. - De entre os vários re-
sultados, pode destacar alguns 
para o conhecimento dos leito-
res? 

FS - Temos várias interven-
ções que acabaram influencian-
do as políticas na área da saúde, 

como uma série de vacinas in-
troduzidas pelo MISAU, a exem-
plo do imunizante contra a me-
ningite, pneumococos, diarreia 
em crianças que foram com base 
em evidências geradas também 
na Manhiça. Depois temos outra 
estratégia em discussão, que é 
o tratamento preventivo inter-
mitente da malária na infância, 
ainda em discussão, uma estra-
tégia que nós ajudamos a avaliar, 
pela primeira vez, num consór-
cio com mais oito países africa-
nos. O estudo foi bem sucedido, 
mostrou que a estratégia podia 
funcionar e foi adoptado pela 
OMS em 2010. Acontece que 
outros países foram lentos em 
incorporar isso e Moçambique 
está a discutir a introdução desta 
estratégia desenvolvida na Ma-
nhiça, que gera impacto dentro 
e fora do país. Mas também há 
a componente socioeconómica. 
Por exemplo, pelo facto de ter-
mos estado presentes de forma 
contínua em cerca de 26 anos 
mudámos a vida de muita gente, 
sob ponto de vista de emprego 
fixo. Há pessoas que estão lá no 
CISM desde que este foi criado e 
é visível a forma como evoluíram 
nas suas vidas, porque têm um 
emprego estável.  

Not. - Qual tem sido a vossa 
relação com o Governo Distrital, 
por exemplo, em relação à con-
tribuição que prestam ?

FS - É excelente. Temos res-

ponsabilidade social que vai para 
além da parte de assistência mé-
dica. Damos apoio logístico para 
o hospital. Por exemplo quando
há corte de energia apoiamos 
para que haja energia, apoiamos 
na incineração do lixo hospita-
lar, apoiamos em viaturas para 
o transporte de doentes e sem-

pre que têm um grande evento 
recorrem a nós e, na medida do 
possível, vemos como podemos 
apoiar com base no nosso or-
çamento, sobretudo naquelas 
acções previsíveis. Por conta da 
exiguidade do orçamento, po-
demos não satisfazer a tudo, na-
quelas coisas imprevisíveis mas, 
de um modo geral, tentamos 
manter uma relação mutuamen-
te vantajosa. Isso é perceptível 

não só para nós como também 
para as comunidades. Mas im-
porta dizer que a relação é exce-
lente a vários níveis. Como disse, 
o centro foi criado ao abrigo de
um acordo entre dois governos. 
O Governo de Moçambique faz 
parte do patronato da Fundação 
Manhiça, entidade doptado de 
personalidade jurídica, repre-
sentado pelo MISAU no Con-
selho de Administração e por aí 
em diante. 

Not. - Quais são os desafios 
tangíveis, a curto prazo?

F S - Os desafios são muitos. 
Nós começámos na Manhiça, 
mas agora temos projectos em 
quase todo o país e só não te-

mos estudos activos no Niassa 
e Manica. Expandimos muito 
em termos de projectos, numa 
rapidez que não foi sempre 
acompanhada de expansão de 
orçamento para financiar a es-
trutura e apoiar a pesquisa. Para 
a pesquisa acontecer precisa de 
apoio, as pessoas precisam de 
viaturas, de infra-estrutruras fí-
sicas, etc. E este é um tipo de fi-
nanciamento que normalmente 
os concursos de financiamento 
não dão para comprar todas essas 
coisas, pois eles assumem que o 
centro já existe, que tem base 
para funcionar, embora não seja 
sempre assim. Se tenho que fazer 
um estudo em Nampula ou Cabo 
delgado não será possível con-
tar com viaturas que estão aqui. 
Nem vão beneficiar do escritó-
rios, dos armazéns e sistema do 
frio que existe em Maputo. Este 
desafio, com a expansão, para 
responder à demanda que há a 
nível nacional, deve ser sempre 
acompanhada por um envelope 
financeiro, e precisamos, mes-
mo na Manhiça, de reinvestir na 
renovação do equipamento e na 
ampliação de infra-estruturas 
físicas. Outro desafio é a atrac-
ção de mais pessoas, nacionais e 
estrangeiras, e retê-las na Ma-
nhiça, para um equilíbrio entre 
o crescimento de projectos e a
capacidade de resposta em re-
cursos humanos.

Not. - A quantas vão em ter-

mos de recursos humanos?  
FS - Ao longo destes anos 

de existência formámos mais 
de 100 técnicos, dos quais 60 
fizeram o Doutoramento e 40 
obtiveram o Mestrado. Parte 
dos doutorados é constituída 
por nacionais e também estran-
geiros, mas nem todos ficaram 
no centro, por conta de outras 
oportunidades. Só para dar um 
exemplo, o director da Faculda-
de de Medicina da UEM foi for-
mado no centro, mas agora está 
lá. Temos outros quadros em di-
ferentes organizações não-go-
vernamentais (ONG), no INS, 
por aí fora. Então, a retenção de 
quadros é um dos desafios que 
temos, pois formamos muitos 
mas nem sempre é possível re-
tê-los, porque há muita concor-
rência. Há cada vez mais orga-
nizações não só de pesquisa mas 
também de prestação de serviços 
de saúde que atraem alguns dos 
nossos quadros.  

Entre comunidades da Manhiça e os governos distrital e cen-
tral há relações mutuamente vantajosas      

Na Manhiça também houve receios e resistência que deram 
espaço para o surgimento da unidade de ciências sociais  

O envolvimento da população em estudos sobre vacinas, por 
exemplo, está a ter repercurções que ultrapassam as expectativas

dos tivemos que falar com a co-
munidade, que nos aconselhou 
a interagir com as lideranças co-
munitárias, religiosas, além das 
tradicionais, para perceberem 
por que é que estamos a fazer 
aquele trabalho. Na verdade, esta 
é uma forma de descobrirmos 
as causas de morte, rumo a uma 
forma de prevenir a mortalidade.

Not. - A informação sobre as 
causas da morte têm utilidade 

O Centro de Investigação que já existe há 25 anos na Manhiça 

AR
QU

IV
O

AR
QU

IV
O

I.P
er

ei
ra

I.P
er

ei
ra

Director-geral do CISM, Francisco Saúte, em 
entrevista ao “Notícias”

Equipa de pesquisa no terreno

Expandir projectos  e treinar e reter quadros, entre os desafios do centro

Unidades sanitárias da Manhiça, apoiadas pelo centro 

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

    21625031

         21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 
n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 
do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 
Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-
-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

MALHANGALENE – Av. Vladimir Lenine, 
2791, r/c

XITSUNGU – Av. de Moçambique, 4153, 
r/c

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

 O MUNÍCIPE FALA

Falta de emprego para 
jovens preocupa Laulane
OS moradores do bairro Lau-
lane, na cidade de Maputo, 
queixam-se da falta de em-
prego para os jovens. Por 
carência de oportunidades, 
este grupo tende a envolver-
-se em actos criminais, con-
sumo de bebidas alcoólicas e 
drogas ilícitas.  

Maria Paruque, residen-
te no bairro, disse que o de-
semprego leva alguns jovens 
da zona a se refugiarem no 
crime como fonte de subsis-
tência. 

“Não há tranquilidade. 
Por vezes ouvimos gritos de 
socorro na rua, mas temos 
receio de nos aproximarmos 
para tentar ajudar. Eu penso 
que com a criação de postos 
de trabalho a vida dos resi-
dentes deste bairro melhora-
ria, pois teriam uma fonte de 
renda e não se envolveriam 
em actos ilícitos”, disse. 

Laura Macandza, tam-
bém residente, referiu que 
para além da falta de empre-
go, a degradação das vias de 
acesso, os roubos e a qualida-
de da água devem merecer a 
atenção das autoridades. 

Segundo contou, a água 
fornecida é salubre, apresen-
tando, por vezes, turvação,  
podendo desencadear sérios 
danos a saúde.

João Inguane, outro mo-
rador, espera ver melhoradas 
as vias de acesso que estão es-
buracadas, visto que sempre 
que chove acumulam águas 
pluviais, criando pequenos 
charcos.

Os referidos charcos, se-
gundo referenciou, dificul-
tam a mobilidade de pessoas 
e bens, tal como acontece nas 
ruas do quarteirão 1, carecen-

do da abertura de canais para o 
escoamento das águas

Sérgio Cossa, residente, 
disse que os locais depositam 
lixo, como forma de tapar 
os buracos, o que configura 
um atentado à saúde públi-
ca. Contou que problemas do 
bairro são do conhecimento 
das autoridades, cuja inter-
venção tarda a chegar.

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis
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DO PAÍS OU MUNDO
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Erosão ameaça vidas
e infra-estruturas
R

UAS com crateras 
enormes, quintais sem 
vedação, habitações 
na iminência de ruir e 
vidas em risco é o ce-

nário que se assiste em alguns 
bairros periféricos da cidade 
de Maputo fustigados pela 
erosão provocada pelas águas 
das chuvas.

O problema, já com com 
“barbas brancas”, é agravado 
pelas construções desordena-
das e a falta de sistemas de sa-
neamento.

A mobilidade dos peões em 
alguns quarteirões de bairros 
como Ferroviário, Hulene “B”, 
Magoanine “A” e Albasine tem 
sido uma tarefa árdua, sobre-
tudo para as crianças e doen-
tes, ou ainda em casos de luto, 
pois as ruas já não se prestam à 
entrada de viaturas.

Algumas famílias que para 
além das vedações perderam 
parte dos compartimentos das 
casas viram-se obrigadas a sair 
para outras zonas. Entretan-
to, as que não têm condições 
continuam nas áreas de perigo 
a tentar “remar contra a cor-
rente”.

Para proteger os seus 
terrenos, os moradores re-

correm ao lixo e sacos de 
areia, mas mesmo assim 
não conseguem travar a de-

gradação progressiva. Pelo 
contrário, gera imundície e 
coloca a saúde dos morado-

res em perigo.
Muitos dos afectados di-

zem-se esquecidos pelo Con-

selho Municipal, pois enten-
dem que nada ou pouco faz 
para a sua segurança.

ALGUNS munícipes permanecem em locais de perigo devido 
à falta de condições para o reassentamento em zonas seguras, 
aguardando a intervenção da edilidade.

A título de exemplo, Amélia Mathavele, residente no Bairro 
Ferroviário, perdeu a vedação da sua residência há mais de cinco 
anos. Desde então tem visto o seu quintal a  reduzir de dimensão 
progressivamente.

“Acredito que a minha casa não vai resistir nas próximas 
chuvas, pois a cozinha e o sanitário já estão afectados”, contou, 
angustiada.

Acrescentou que no princípio do ano o chefe do quarteirão 
anunciou que as famílias em situação de risco seriam reassenta-
das em novas áreas para dar lugar às obras de uma vala de drena-
gem. Entretanto, até agora ainda não houve sinais de avanço do 
projecto de melhoria do sistema de gestão das águas residuais.

Mathavele disse ter consciência do pior, mas nada pode fa-
zer para proteger a si, o filho e o marido, porque não tem para 
onde ir.

“Recentemente desabou a casa da vizinha. Quando apre-
sentámos o caso à estrutura do bairro esta aconselhou-nos a 
deitar lixo para tapar a cova e evitar novos desabamentos. En-
tretanto, os catadores retiram-no para as empresas de recicla-
gem”, afirmou. 

Mathavele assim como muitos outros residentes afectados 
pela erosão sentem-se excluído da sociedade e abandonados 
pelas autoridades municipais.

Aniceto Mabote, residente há mais de 20 anos no mesmo 
bairro, relatou que a primeira cratera surgiu nas cheias do ano 
2000, mas desde que se abriu a vala de drenagem no quarteirão 
95 a situação tende a agravar.

Explicou que, por ser um declive, as águas das chuvas arras-
tam a terra para a cova e ameaçam casas, deixando dezenas de 
famílias na incerteza.

“Pedimos a quem de direito para nos ajudar a combater a 
erosão nesta área ou, se possível, permitirem que os camiões de 
recolha de lixo depositem-no nesta cratera para minimizar o 
problema”, disse.

Rosa António apontou que algumas famílias recuperaram os 
seus espaços deitando entulho, sacos de areia e lixo. Entretanto, 
no seu caso, a situação é mais complexa, porque a cova a cada 
dia tende a se alargar e destrói o seu quintal.

Por seu turno, Francisco Samuel, chefe do quarteirão 95, 
referiu que  algumas famílias em condições críticas foram reas-
sentadas no Bairro de Magoanine “C”, enquanto outras ficaram 
por receber assistência. 

O mesmo cenário é notório na Rua da Feira, no Bairro de 
Hulene, onde dezenas de casas estão na iminência de desabar 
devido à erosão causada pela chuva e danificação da conduta de 
abastecimento de água.

Muitas famílias têm dificuldades de parquear as suas via-
turas nas residências, porque as vias estão completamente da-
nificadas, facto que contribui para deteriorar as condições de 
habitabilidade.

Gabriel Sitoe, também residente há mais de cinco décadas, 
explicou que as águas das chuvas arrastaram os solos, deixando 
à vista a conduta de água do Fundo de Investimento e Patrimó-
nio do Abastecimento de Água (FIPAG) e cabos de corrente 
eléctrica.

Elisabete Agostinho afirmou que a erosão não afecta só a Rua 
da Feira, mas também a zona do campo do Hulene.

Helena Álvaro, residente há quatro anos, confirmou que 
alguns moradores da Célula I abandonaram a zona devido às 
inundações e o risco elevado da destruição de habitações. En-
tende que se as autoridades nada fizerem há o risco de tragédias.

Munícipes
à sua sorte

A EROSÃO é um processo na-
tural de desgaste do solo, que 
tende a acelerar, nos últimos 
anos, devido às mudanças cli-
máticas, que afectam o país e, 
em particulara Região Metro-

politana do Grande Maputo, 
provocando o excesso de chu-
va. Assim, ao longo dos anos o 
solo tende a perder a capaci-
dade de absorver as águas plu-
viais, causando as inundações 

Mudanças climáticas influenciam o fenómeno

Construções ilegais
A PROCURA por um espaço 
para construção dentro da 
urbe, com quase todo território 
ocupado, tem levado muitas 
pessoas a erguerem casas em 
locais de perigo, mesmo onde 
há placas de proibição do Con-
selho Municipal de Maputo.

Ciente do problema, o Mu-
nicípio incluiu no seu Projecto 
de Transformação Urbana de 
Maputo a criação de zonas or-
denadas e seguras para habi-
tação.

Segundo o director muni-

Erosão periga vidas e infra-estruturas na capital do país

Chuvas danificam condutas de àgua e agravam degradação da Rua da Feira

Vegetação rasteira para protecção da costa

e arrastamento dos solos.
Apesar de inevitável, o 

ambientalista Mário Ngonga 
afirma que a manutenção da 
vegetação nas áreas residen-
ciais pode retardar este tipo de 
situações. 

Ngonga defende, igual-
mente, que nas áreas urbanas, 
em que se verifica o desliza-

mento de terra, deve haver um 
envolvimento entre as institui-
ções públicas e a comunida-
de, através da implantação de 
obras mais robustas e plantio 
de árvores.

“A cobertura em vegetação 
constitui uma barreira natural 
de protecção contra a erosão 
eólica, como também contri-

bui para retardar os efeitos do 
deslizamento da terra causado 
pelas enxurradas”, explicou.

Neste contexto, Ngonga re-
feriu que para além do reflores-
tamento para retardar a erosão 
pode-se optar pelo terracea-
mento ou colocação de degraus 
nas encostas para minimizar os 
efeitos da degradação.

Sérgio Manhique, director municipal do Ambiente e Salubridade

tanto, em outras zonas cuja 
situação geográfica permitia 
foi colocada vegetação rasteira 
e casuarinas para conter o des-
lizamento de terra.

Avançou que o uso des-
tas técnicas não foi possível 
em algumas áreas residenciais 
afectadas por problemas am-
bientais, o que culminou com 
o reassentamento das famílias, 
de acordo com a disponibili-
dade de recursos. 

Manhique acrescentou 
que o Conselho Municipal 

cipal do Ambiente e Salubrida-
de, Sérgio Manhique, a edili-
dade tem estado a combater as 
consequências da erosão atra-
vés da reposição dos solos ou 
uso de  sacos de areia e pneus 
nos declives.

O dirigente destacou que 
houve intervenção em alguns 
bairros dos distritos municipais 
de KaNyaka, KaTembe, KaMa-
vota e KaMubukwana. Entre-

criou uma repartição afecta 
ao Departamento de Gestão 
Ambiental para sensibilizar as 
famílias sobre o risco que cor-
rem ao construir em locais im-
próprios.

Assim, em caso de cons-
truções em espaços com dunas 
e mangais incorre-se a multas 
que chegam até 100 mil meti-
cais e, dependendo do impac-
to, podem atingir os 200 mil.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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                                      MERCADO CAMBIAL
                                    BOLETIM Nº  127/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 01 Julho
   de 2022

                                             CÂMBIOS(MT)
PAÍSES                 MOEDAS          COMPRA          VENDA    MÉDIA

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

2.   OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES          MOEDAS
  Àfrica do Sul        Rand             3,84            3,92      3,88
  Botswana             Pula             5,10            5,20      5,15
  eSwatini             Lilangueni       3,84            3,92      3,88
  Mauricias            Rupia            1,39            1,42      1,40
  Zâmbia               Kwacha           3,82            3,90      3,86

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES                 MOEDAS
  Japão                Iene           467,37          476,68    472,03
  Malawi               Kwacha          62,19           63,43     62,81
  Tanzânia             Shilling        27,17           27,71     27,44
  Zimbabwe             Dólar          167,28          170,61    168,94

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda
        PAÍSES         MOEDAS
  Brasil               Real            11,93           12,17     12,05
  Canada               Dolar           48,84           49,81     49,33
  China/Offshore       Renminbi         9,42            9,61      9,52
  China                Renminbi         9,43            9,61      9,52
  Dinamarca            Coroa            8,85            9,02      8,94
  Inglaterra           Libra           75,93           77,44     76,69
  Noruega              Coroa            6,35            6,47      6,41
  Suécia               Coroa            6,11            6,23      6,17
  Suíça                Franco          65,68           66,99     66,34
  União Europeia       Euro            65,83           67,14     66,49

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   4,7500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  2,9351400  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.790,09000
Venda..............  1.790,60000

                              Maputo,  04.07.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
     cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b)  Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
     USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
     obtidas através da Reuters.

PUBLICIDADE

A AQUACULTURA nos países da África Subsaha-
riana, incluindo Moçambique, representa apenas 
0,4 por cento da produção mundial reportada 
em 2020, algo que preocupa o Fundo das Nações 
Unidas para Alimentação (FAO). 

“Se os países africanos, no geral, não reforça-
rem a sua produção haverá uma redução consi-
derável dos níveis de consumo de peixe per capi-
ta nos próximos anos”, adverte Manuel Barange, 
director da Divisão de Pescas e Aquacultura do 
FAO.

A preocupação vem expressa no relatório 
sobre o estado das pescas e da aquacultura no 
mundo, State of World Fisheries and Aquacul-
ture, Sofia-2022, divulgado semana passada na 
Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, um 
evento que teve lugar em Lisboa, capital portu-
guesa.

O documento refere que a região da África 
Subsahariana, excluindo a Nigéria, produziu 460 
mil toneladas de pescado e outros produtos de 
aquacultura, uma cifra que, comparada a outras 
regiões do mundo, mostra uma fraca adesão aos 
novos sistemas de produção.

O relatório indica também que o continente 
africano contribui apenas com dois por cento na 
produção global em aquacultura, muito aquém 
da produção no continente asiático que apontam 
para uma cifra superior a 70 por cento. 

Refere ainda que o consumo de pescado em 
África é baixo, quando comparado aos restantes 
países do mundo e pode, lentamente, continuar 
a baixar. Isso é evidenciado pelas recentes esta-
tísticas que indicam que em 2020 cada pessoa 
consumia 9,9 Kg de peixe por ano, mas até 2030 
esta cifra pode cair para 9,8 kg/ano. O declínio 
será ainda maior na África Subsahariana, onde 
pode chegar a 8,4 kg de consumo per capita. 

“O declínio projectado no consumo per capi-

ta de alimentos aquáticos em África, em particu-
lar na África Subsaariana, levanta preocupações 
sobre a segurança alimentar devido aos elevados 
índices de subnutrição na região. Os alimentos 
de origem aquática têm nutrientes importantes 
para o ser humano”, refere o relatório. 

A nível global, a pandemia da Covid-19 tam-
bém teve um impacto negativo no crescimento 
do sector da aquacultura. Os números indicam 
que a subida em 2020 foi de apenas 2,7 por cen-
to, contrariando a tendência de crescimento que 
até o ano anterior se situava em 4 por cento/ano.  
De um modo geral, a redução dos níveis de pro-
dução tendem a encarecer o preço do pescado no 
mundo inteiro. 

“De Dezembro passado a Abril deste ano, 
o preço do peixe subiu mundialmente em cer-
ca de 25 por cento. Obviamente, que esta su-
bida varia em função de cada país, mas esta é 
a média global. Isto representa uma pressão 
adicional ao consumidor”, explica Barange.  
“Caso se mantenha a tendência, até 2050 pode-
remos registar uma redução dos actuais níveis 
de consumo de peixe per capita. Se hoje a média 
anual de consumo de peixe é pouco mais de 20 
quilos por ano, até 2050 os níveis de consumo 
podem reduzir para 18,5 kg por pessoa”, anotou

Por isso, adverte que a tendência poderá ter 
um impacto negativo na segurança alimentar, 
em particular cuja dieta é dependente de ali-
mentos aquáticos, fez saber o director da Divisão 
de Pescas e Aquacultura da FAO. 

O relatório State of World Fisheries and 
Aquaculture, Sofia-2022 é uma publicação bia-
nual pelo FAO e instrumento de consulta das Na-
ções Unidas para avaliar o posicionamento global 
do sector, orientando a elaboração de políticas 
assertivas nos vários países membros da organi-
zação. -(AIM)

MOÇAMBIQUE vai realizar, 
nos próximos tempos, um ro-
teiro junto dos produtores na-
cionais para a introdução do 
algodão orgânico na cadeia de 
produção desta cultura de ren-
dimento no país.

A iniciativa de produção de 
algodão orgânico será imple-
mentada pelos produtores na-
cionais e o Instituto do Algodão 
e Oleaginosas de Moçambique 
(IAOM) entrará como regula-
dor. Os dados foram avança-
dos recentemente, em Mapu-
to, no Fórum do Algodão da 
África Austral e Oriental, que 
juntou países da África Aus-
tral e Oriental produtores do 
algodão e contou a presença 
de nações convidadas, como a 
Nigéria, Costa do Marfim, Ín-
dia, Estados Unidos da Amé-
rica, Alemanha, Reino Unido 
e Suíça.

Dados do Ministério da 
Agricultura e Desenvolvimento 
Rural (MADER) indicam que o 
fórum serviu como uma opor-
tunidade para o país adqui-
rir bases sólidas para delinear 

E
MPRESÁRIOS ruande-
ses querem diversificar 
os seus investimentos 
em Moçambique nos 
sectores da agricultura, 

minas, comércio e transpor-
tes, como forma de explorar 
as oportunidades de negócios 
existentes no mercado.

A informação foi avançada 
no sábado, em Maputo, pelo 
alto-comissário do Ruan-
da em Moçambique, Clau-
de Nikobisanzwe, depois de 
uma de sessão de limpeza que 
juntou estudantes da Escola 
Secundária da Polana, comu-
nidade ruandesa residente no 
país, entre outros, enquadra-
das na celebração, hoje, 4 de 
Julho, do Dia da Independên-
cia do Ruanda. O evento foi 
marcado pela realização de 
exercícios de aeróbica e tes-
tagem voluntária de doenças 
não infecciosas.

Claude Nikobisanzwe rea-
firmou para o mês de Agosto 
próximo o início de voos di-
rectos entre Maputo-Kigali, 
na perspectiva de estimular 
o aumento do volume de ne-
gócios entre ambos países e, 
ao mesmo tempo, facilitar a 
circulação de empresários dos 
dois lados.

De acordo com a fonte, o 
transporte de pessoas e bens 
será materializado pela com-

Empresários ruandeses querem 
diversificar investimentos no país

panhia ruandesa Rwandair 
Express e vai permitir o incre-
mento das trocas comerciais 
entre os dois Estados, que nos 
últimos tempos reforçam a 
cooperação no domínio políti-
co e comercial.

“Ruanda e Moçambique 
não estão apenas a cooperar na 
área da segurança, temos tam-
bém laços estreitados na área 
de comércio e os detalhes estão 
a ser discutidos ainda no qua-

dro da parceria com Moçambi-
que”, disse. 

A fonte garantiu que os 
empresários ruandeses estão 
prontos para investir os seus 
recursos em Moçambique, 
tendo explicado que muitos até 
neste momento já têm alguma 
empresas no país.

Explicou que durante a 
realização do fórum de negó-
cios, em Maputo, em Maio do 
presente ano, o sector priva-

do dos dois países assinou um 
memorando de entendimento 
para facilitar investimentos em 
ambos países. 

“O fórum abriu espaço 
para que os empresários dos 
dois lados falem entre si, sem 
ter que recorrer, primeiro, aos 
governos. Este mecanismo de 
abordagem constitui um de-
sejo dos Chefes de Estado de 
ambos países, no sentido de 
os empresários comunica-

Claude Nikobisanzwe anuncia voos directos Maputo-Kigali a partir de Agosto

PRODUÇÃO DO ALGODÃO ORGÂNICO

País expõe potencialidades 
para atrair financiamentos

um roteiro de introdução da 
produção orgânica e expor as 
oportunidades e potencialida-
des de Moçambique, na pers-
pectiva de atrair investimentos 
públicos e privados na cadeia 
de valor do algodão. 

Os países que participaram 
no evento estão avançados na 
produção do algodão orgânico 
e Moçambique pretende apro-
veitar a sua experiência para 
também diversificar a qualida-
de do algodão.

As autoridades moçambi-
canas consideram que o mun-
do está a dar passos para uma 
agricultura orientada para 
produção sustentável e virada 
à conservação dos recursos na-
turais e Moçambique não está 
alheio a esta tendência actual. 

É daí que a agenda do algo-
dão orgânico em Moçambique 
é emergente e está enquadrada 
na política de desenvolvimento 
do sector agrário e na política 
de integração do sector familiar 
em cadeias de valor produtivas. 

A produção de algodão 
orgânico pelos produtores do 

sector familiar em Moçambi-
que constitui uma oportunida-
de para o aumento da renda das 
famílias rurais e para a melho-
ria da qualidade de vida. 

O Fórum do Algodão da 
África Austral e Oriental (SEA-

CF) é um espaço técnico for-
mado por países produtores 
do algodão da África Austral e 
Oriental, criado em 1998 com 
o objectivo de estabelecer uma 
rede de discussão de assuntos 
técnicos de interesse comum 

e que afectam as duas regiões. 
As sessões deste fórum são 

bienais e organizadas de forma 
rotativa pelos países-mem-
bros, que são Moçambique, 
Malawi, Tanzania, Zâmbia, 
Zimbabwe, Quénia e Uganda.

ALERTA FAO

Aquacultura em África 
aquém da média mundial

Fraca produção pode levar à queda do consumo de peixe per capita em África
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rem-se e aumentarem os vo-
lumes das trocas comerciais”, 
frisou.

Fruto das relações existen-
tes, Moçambique exporta, ac-
tualmente, açúcar e minerais 
para a República do Ruanda. 
Entretanto, as partes querem 
incrementar produtos na ba-
lança de exportações.

Umuganda, também co-
nhecido como trabalho co-
munitário, foi reintroduzido 
na vida dos ruandeses em 1998 
como parte dos esforços para 
reconstruir o país, após o ge-
nocídio de 1994 contra os tu-
tsis e hutus moderados. Hoje 
acontece no último sábado de 
cada mês.

Inicialmente Umugan-
da não foi bem recebido pelo 
povo de Ruanda, tendo sido 
considerado como trabalho 
forçado, mas devido às suas 
conquistas significativas no 
controlo da erosão e melhoria 
da infraestruturas, especial-
mente a construção de escolas 
primárias, escritórios admi-
nistrativos e centros de saúde, 
as pessoas passaram a gostar e 
a participar nele de forma vo-
luntá Neste dia mesmo os ex-
patriados que vivem no Ruan-
da e os visitantes que fazem 
passeios no país também são 
incentivados a participar no 
trabalho comunitário.

Preços 
indicativos
de produtos 
básicos
OS preços médios dos pro-
dutos alimentares básicos 
praticados em algumas 
lojas e mercados nas ci-
dades de Maputo, Beira e 
Nampula no período de 22 
a 29 de Junho de 2022 com-
portaram-se do seguinte 
modo:

Cidade de Maputo – Os 
preços dos principais pro-

dutos não registaram osci-
lações.

Cidades da Beira – Os 
preços dos principais pro-
dutos mantiveram-se es-
táveis.

Cidade de Nampula – 
Nesta cidade, referente à 
semana em análise, tam-
bém registou-se estabili-
dade de preços. Mapa demonstrativo da variação de preços por produto

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

CIDADE DA BEIRA 5

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO MUNICIPAL DE NHLAMANKULU
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES LOCAL

ADITAMENTO
OM- 07/UGEA/CMM/ADMNH/S/2022

A Administração do Distrito Municipal de Nhlamankulu faz o aditamento do concurso lançado no jornal “Notícias” 
dos dias 28 e 29, do concurso OM-06/CMM/ADMNH/S/2022- Recolha Primária dos Resíduos Sólidos, emite-se o 
presente aditamento, de acordo com o seguinte:  

               Rectifica- se o número do concurso e fica alterado para o seguinte:

Concurso Objecto do 
concurso 

Modalidade de 
concurso Alvará Data, Hora e Local de Abertura do 

Concurso  
Garantia  

provisória 

OM-07/CMM/
ADMNH/S/22

Recolha 
primária 
dos resíduos 
sólidos 

Concurso 
Limitado 

Alvará Compatível 
com objecto da 
contratada

Data:11/7/2022
Entrega:10.00 horas 
Abertura:10.15 horas
Sala de Reuniões de Administração
Data 6/7/2022 horas
Workshop para efeito preenchimento de 
formulários.
Local: Sala de Reuniões.  

N/A

 

Conselho Municipal de Maputo , Administração do Distrito Municipal de Nhlamankulu, Av. Irmãos Ruby, nº 57.

5899459

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

A ADPP comunica a adjudicação do concurso indicado na tabela abaixo:

Nº DO CONCURSO OBJECTO DE CON-
TRATAÇÃO

NOME DA EM-
PRESA 

VALOR ADJU-
DICADO

Concurso Nº 039/
ADPP/2021

fornecimento de 50 
microscópios

Okanga 
Representações 11.421.015,04

Machava, aos 4 de Julho de 2022

A Autoridade Competente 

Banco Mundial 
garante fundos para 
reabilitar estradas

HORÁCIO JOÃO 

O 
BANCO Mundial aca-
ba de garantir fundos 
para a execução de 
obras de reabilitação 
de estradas da cidade 

da Beira, através do Projecto 
de Desenvolvimento Urbano 
Local (PDUL), para o período 
2020-2024.

O vereador de Construção 
e Urbanização no Conselho 
Municipal da Beira (CMB), Au-
gusto Manhoca, indicou que 
o financiamento em questão 
está estimado em 117 milhões 
de dólares (7,4 mil milhões de 
meticais) e cobre igualmente 
outros 22 municípios das pro-
víncias de Sofala, Gaza, Zam-
bézia e Niassa.

Acrescentou que, no âmbi-
to deste programa, decorrem, 
na cidade da Beira, os concur-
sos de consultoria para o arran-
que, entre Agosto e Setembro 
próximos, das obras de reabili-
tação de algumas vias.

Trata-se da Rua Algarve, 
entre a Delegação Provincial 
de Sofala do Instituto Nacional 
de Segurança Social (INSS) e a 
Praça da Paz, concretamente 

cional Número Seis, e a Rua-4, 
que liga o Bairro da Manga ao 
Aeroporto, para além da Rua-
33, igualmente na zona da Man-
ga.

Para a concretização da em-
preitada, Manhoca avançou que 
a edilidade já pagou os consul-
tores e os fundos estão asse-
gurados pelo Banco Mundial, 
através do Projecto de Desen-
volvimento Urbano Local.

A cidade da Beira foi o maior 
beneficiário do investimento, 
tendo recebido acima de 100 
milhões de meticais nos primei-
ros dois anos de implementação 
do projecto.

O mérito disso, conforme 
sublinhou, foi o cumprimento 
escrupuloso das regras impos-
tas pelo Banco Mundial, como 

contabilidade organizada e o 
impacto positivo na vida da co-
munidade como critério de ele-
gibilidade.

Foi assim que, além da com-
ponente de estradas, a cidade da 
Beira aplicou os fundos no sis-
tema de abastecimento de água 
potável, na construção de salas 
de aula e na aquisição de equi-
pamentos para a recolha e trata-
mento de lixo.

Brevemente a cidade da 
Beira também vai beneficiar 
da construção de um mercado 
no Bairro de Macurungo, cujo 
impacto é considerado deter-
minante na vida dos morado-
res que, neste momento, per-
correm longas distâncias até ao 
centro da cidade para fazerem 
compras. 

O Banco Mundial vai des-
pachar uma missão de audito-
ria para a Beira no próximo mês 
com vista a garantir maior con-
trolo dos fundos.

A condição essencial para 
o desembolso do dinheiro é o 
desempenho acima de 50 por 
cento na implementação dos 
projectos inscritos.

“O Banco Mundial monito-
ra o impacto destas actividades 
a partir de Washington. Temos 
financiamento para estradas, 
equipamentos, hospitais, esco-
las, mercados, entre outros. Mas 
tudo depende do desempenho 
na organização financeira”, elu-
cidou o vereador.

Soubemos, igualmente, que 
estes fundos ficam disponíveis 
e são desembolsados à medida 
que forem gastos em activida-
des de impacto social, que re-
presentam uma mais-valia ao 
nível da cidade da Beira.

na zona industrial, no Bairro 
dos Pioneiros.

A iniciativa também abran-
ge a rua que liga a zona do 
Mercado do Goto e o Prédio 
Café-Nicola, Rua-6 e Rua de 
Savane, no Bairro da Manga, 
Rua-1, entre o Alto da Manga 

e a Estrada Nacional Número 
Seis, além da Rua-2009, que 
liga o Bairro da Chôta, passan-
do pela zona de Manganhe.

O fundo também prevê fi-
nanciar, no próximo ano, as 
obras de reabilitação da Rua-9, 
entre os Beirões e a Estrada Na-

Reabilitacao de estradas vai devolver tranquilidade rodoviária, segundo o edil Albano Carige...

Congestionamento 
com dias contados

 Congestionamento poderá passar para a história

O CONGESTIONAMENTO que 
se verifica nas chamadas “ho-
ras de ponta” e nas principais 
artérias da cidade da Beira tem 
dias contados. 

A solução encontrada é 
transformar algumas ruas crí-
ticas em sentido único, como 
a Avenida Alfredo Lawley, que 
parte do Supermercado Sho-
prite ao Ponto Final, no Ma-
tacuane, e a redução de cinco 
para quatro semáforos na ro-
tunda do Goto.

Um ante-projecto nesse 
sentido deverá ser submetido 
à Assembleia Municipal ainda 
este ano. Mas antes da apre-
sentação desta intenção será 
feito um ensaio do fluxo de 
tráfego para se determinar a 

sua fiabilidade.
A propósito dos semáfo-

ros, o vereador de Construção 
e Urbanização no CMB reco-
nheceu que neste momento o 
período de espera é bastante 
longo neste local de paragem 
obrigatória.

Pretende-se, por conse-
guinte, garantir uma maior 
mobilidade rodoviária. Esta 
acção contempla ainda a rea-
bilitação das vias entre entre 
Goto e Matacuane, passando 
pela Escola Secundária Samora 
Machel, um projecto que visa, 
precisamente, reduzir o acen-
tuado congestionamento da 
Avenida Alfredo Lawley.

Segundo o cronograma de 
actividades, seguir-se-ão as 

ruas da Guiné e de Cabo Verde, 
para também libertar substan-
cialmente o alto movimento 
de veículos que caracteriza a 
Avenida Alfredo Lawley.

Manhoca considerou de 
bastante preocupante o en-
garrafamento nesta última 
avenida, provocado princi-
palmente pela existência de 
muitos estabelecimentos co-
merciais e pela circulação de 
transportes semicolectivos de 
passageiros.

Para a execução destes 
empreendimentos, há discus-
sões em fase bastante avança-
da entre o Banco Mundial e a 
edilidade, faltando o desenho 
final do projecto para o lança-
mento do concurso público.  

AS mudanças climáticas 
que assolam a cidade da 
Beira estão a contribuir 
para a saturação da plata-
forma das estradas, mor-
mente com a ocorrência 
de chuvas intermitentes 
mesmo neste período 
considerado seco. 

O edil Albano Carige 
reconhece que tal acon-
tece numa altura em que 
a maior parte das vias da 
cidade da Beira se encon-
tra completamente de-
gradada.

Consequentemente, 
apontou que será preci-
so um trabalho de gran-
de engenharia, mas por 
insuficiência de fundos 
serão levadas a cabo in-
tervenções nas secções 
críticas com vista a de-
volver a livre circulação 
de pessoas e bens num 
curto espaço de tempo.

Numa primeira fase 
a edilidade transportou 
material para obras de 

Chuvas saturam 
vias públicas

estradas de Nhamatanda 
para Beira, denominado 
UTV, para garantir a redu-
ção da profundidade dos 
buracos e permitir a res-
selagem.

Tal, segundo ele, con-
templou alguns projectos 
do centro da cidade, des-
tacando-se a continuação 

da pavimentação, tendo 
culminado com as obras 
em redor do Mercado do 
Maquinino.

“Nesta circunstância, 
vamos tentar o máximo e 
mais urgente possível tra-
zer a tranquilidade na cir-
culação dos munícipes”, 
garantiu o edil da Beira. 

 ... que monitora reabilitacao de estradas 
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A IMPLEMENTAÇÃO dos mecanismos 
extra-judiciais de resolução de conflitos 
laborais permitiu o pagamento de mais 
de 56 milhões de meticais em salários e 
indemnizações aos trabalhadores, entre 
Janeiro e Junho.

Nos últimos anos, a Comissão de Me-
diação e Arbitragem Laboral (COMAL) 
recebeu um total de 85.044 pedidos de 
mediação, resultando em 64.849 acordos, 
o que corresponde a 83,7 por cento de rea-
lização.

Os dados foram tornados públicos, 
há dias, pelo vice-ministro do Trabalho e 
Segurança Social, Rolinho Farnela, no dis-
trito de Ribáuè, província de Nampula, na 
abertura da Reunião Nacional da COMAL.

Farnela destacou que as estatísticas 
são prova inequívoca da importância do 

diálogo social na resolução de conflitos 
laborais e do papel desempenhado pelo 
Governo na promoção deste mecanismo 
como instrumento de relações laborais.

“A tendência crescente do número de 
acordos alcançados na medição laboral, os 
valores de indemnização pagos, são pro-
va evidente da manifesta disponibilidade 
e cometimento da classe empregadora e 
trabalhadora, em prol de um ambiente de 
paz laboral, dialogando cada vez mais na 
busca de soluções pacíficas”, disse.

O governante reiterou o apelo aos 
trabalhadores e empregadores para pau-
tarem sempre pelo diálogo, resolução 
pacífica dos problemas para evitar e de-
sencorajar greves, paralisações laborais, 
prevenir actos de violência, sobretudo 
agressões físicas e ameaças entre as partes.

Realçou que, através do diálogo, foi 
possível a aproximação das partes desa-
vindas e a identificação de soluções con-
sensuais e equilibradas em cerca de 20 
situações de pré-avisos de greve, parali-
sações e greves que conduziram ao retor-
no da actividade laboral em todos casos.

O vice-ministro exortou aos parceiros 
sociais a continuarem engajados e a va-
lorizarem o princípio que propicia maior 
confiança das partes na promoção de diá-
logo em situações de conflito, e que todos 
intervenientes se sintam representados 
no órgão.

Participaram no encontro, parceiros 
sociais e quadros do Ministério do Traba-
lho e Segurança Social e diversas institui-
ções intervenientes na mediação e resolu-
ção de conflitos laborais no país.

CENTO e 61 novos casos de Cov-
id-19 foram registados no último 
final de semana em todo o país, em 
pacientes nacionais e estrangeiros 
cujas idades variam de um a 87 anos. 

Sem registo de óbito durante o 
final de semana, o número man-
tém-se em 2212, o cumulativo de 
pessoas que perderam a vida no 
país devido à doença. Gaza, com 63 
casos, cidade de Maputo, com 40, 
foram as províncias que registaram 
mais casos no período em análise.

Assim, o cumulativo nacion-

al de amostras suspeitas testadas é 
1.350.762, enquanto que o cumulati-
vo de casos positivos é 228.183. Deste 
número, 227.814 são de transmissão 
local e 369 importados. Actual-
mente, o país tem 526 casos activos. 
Foram ainda registados 29 casos de 
recuperação da Covid-19, sem nen-
huma alta hospitalar.

Em contrapartida, foram re-
portados quatro novos interna-
mentos na cidade de Maputo e na 
província de Cabo Delgado, com 
dois casos cada. Ao todo, 11 pa-

cientes encontram-se interna-
dos, sendo que a cidade de Maputo 
tem oito doentes, quatro deles nos 
cuidados intensivos sob oxige-
noterapia. O cumulativo de inter-
nados situa-se em 8603 pacientes. 
Refira-se que, desde a eclosão da 
Covid-19 até hoje, dia 3/7/2022, 
Moçambique já rastreou 8.144.336 
pessoas, no âmbito da vigilância 
sanitária decorrente desta pan-
demia. Deste número, 222.634 pes-
soas foram submetidas à quarentena 
domiciliar.

CERCA de 30 mil crianças, adolescentes 
e jovens da cidade de Tete e dos distritos 
de Moatize, Angónia, Tsangano, Muta-
rara, e Chiúta, na mesma província, são 
alcançados anualmente pelas interven-
ções dos Médicos com África (CUAMM).

A organização, que opera na área de 
cuidados de saúde, há quatro anos, está 
a implementar programas de saúde ma-
terno-infantil, prevenção da Covid-19 e 
educação sexual e reprodutiva inclusiva.

A coordenadora da organização, 
Laura Villosio, realçou o impacto do 
programa de saúde sexual e reproduti-

va, que tem criado condições para que a 
pessoa com deficiência tenha acesso às 
mensagens ou aconselhamento sobre a 
matéria.

“Os jovens com deficiência nem 
sempre têm sido incluídos nas inicia-
tivas de saúde, por isso esta é uma das 
componentes fundamentais na imple-
mentação do programa de saúde sexual 
e reprodutiva. Já estamos a fazer acom-
panhamento a cerca de 200 jovens com 
deficiência”, explicou.

Destacou a formação dos técnicos de 
saúde e activistas em língua de sinais para 

permitir que ao encontrarem uma pessoa 
que não fale e não ouça, possam ter um 
mínimo de comunicação com ela.

Nas intervenções realizadas, foram 
escolhidos os locais considerados mais 
críticos pelas autoridades da Saúde, no 
que diz respeito ao acesso a intervenções 
médicas.

Assegurou que a CUAMM projecta 
expandir, nos próximos anos, as inter-
venções na província em parceria com 
as autoridades locais. As iniciativas em 
curso são financiadas pelo Governo da 
Finlândia e pela União Europeia.

CRIANÇAS deslocadas devido ao 
terrorismo, em Cabo Delgado, 
e acolhidas em vários distritos 
da província de Nampula, vão 
ter assistência psicossocial e em 
saúde mental nas comunidades 
onde estão inseridas, no âmbi-
to de um projecto da ActionAid 
Moçambique financiado pela 
Agência das Nações Unidas para 
os Refugiados (ACNUR).

Ao abrigo do projecto, foram 
capacitados, há dias, em Nam-
pula, 78 pontos focais de protec-
ção e facilitadores. A acção será 
implementada em três distritos 
da província, nomeadamen-
te Meconta, Rapale e Nampula, 
esperando-se abranger mais de 
seis mil menores. 

Informações dos implemen-
tadores do projecto dão conta 
que 40 facilitadores capacitados 
vão trabalhar em espaços segu-
ros, 19 em programas juvenis e 
os restantes serão convidados 
oriundos do governo de cada 
distrito e do Instituto Nacional 
de Gestão e Redução do Risco de 
Desastres (INGD).

Segundo o oficial de projec-
tos da ActionAid em Nampula, 
Tayoob Arune, a formação tinha 
em vista maximizar a acção, do 
ponto de vista de domínio das 
questões ligadas ao apoio psicos-
social. 

DO FUNDO DE ESTRADAS

Novas portagens 
duplicam receitas

O 
INÍCIO da cobran-
ça de taxas em sete 
novas portagens, a 1 
de Junho último, vai 
permitir que a receita 

média arrecadada pelo Fundo 
de Estradas (FE) nestes postos 
passe dos actuais 50 para 100 
milhões de meticais por mês.

Desta forma, espera-se que 
até ao final do presente ano 
possam ser colectados cerca de 
mil milhões de meticais, con-
tra os 690 milhões arrecadados 
em 2021, altura do arranque 
do Programa Auto-Sustenta-
do de Manutenção de Estradas 
(PROASME).

Os valores que vêm sendo 
arrecadados nas novas porta-
gens estão dentro das previ-
sões e expectativas do sector 

de Estradas face ao volume de 
tráfego registado, garante Hi-
pólito Zandamela, director dos 
Serviços Centrais de Receitas e 
Portagens no FE.

Questionado sobre a ati-
tude dos automobilistas que 
cruzam os novos postos de 
cobrança, disse que, no geral, 
reagem normalmente, não 
havendo, até ao momento, re-
gisto de situações anómalas a 
destacar.

No entanto, os utilizado-
res apelam para que o Fundo 
de Estradas e a Administração 
Nacional de Estradas (ANE) 
intensifiquem as intervenções 
nas vias com portagens para 
melhorar os níveis de transi-
tabilidade e segurança rodo-
viária.

As novas portagens foram 
implantadas em Chidenguele, 
em Gaza, Nhacundela, Malova 
e Mapinhane, em Inhambane, 
todas na EN1, Camuazanchen-
ga, na EN7, em Manica, bem 
como Utukulo e Congerenge, 
na EN13, na província do Nias-
sa.

As portagens, para além 
de contribuírem com recei-
tas para a manutenção de es-
tradas, são também fonte de 
emprego para os que vivem 
nas comunidades junto destas 
infra-estruturas. Salientar que 
mais de 80 jovens estão em-
pregues e juntam-se a outros 
que estiveram envolvidos nas 
obras de construção.

Refira-se que, o PROAS-
ME foi aprovado pelo Gover-

no, em Dezembro de 2020, 
para assegurar a preservação 
do investimento feito na rede 
viária, com a comparticipação 
dos utentes no financiamento 
das despesas de manutenção. 
O programa iniciou em Janei-
ro de 2021.

A iniciativa abrange cerca 
de 3800 quilómetros de estra-
das revestidas e está a decorrer 
em duas fases, abrangendo, 
na primeira, rodovias em boas 
condições de conservação com 
volume de tráfego razoável.

Na segunda fase, o pro-
grama vai cobrir estradas em 
condições razoáveis a más e 
que necessitem de reparações 
iniciais para que se apresentem 
em bom estado de transitabili-
dade.

Portagens aumentam receitas do Fundo de Estradas

NA PROVÍNCIA DE TETE

Serviços de saúde 
chegam a 30 mil pessoas

Melhora reintegração 
escolar da rapariga
O NÚMERO de raparigas re-
conduzidas à escola, após 
abandono dos estudos, por 
vários motivos, incluindo as 
uniões prematuras ou gravi-
dezes precoces, na província 
de Maputo, tende a aumentar 
nos últimos anos.

A título de exemplo, em 
2021, o sector da Educação, 
na província de Maputo, em 
coordenação com os parcei-
ros, reintegraram 440 meni-
nas, um aumento em mais de 

100 por cento, comparativa-
mente a 2020 em que foram 
resgatadas 142 adolescentes.

O porta-voz da Direcção 
Provincial de Educação e De-
senvolvimento Humano, José 
Manjate, referiu que estes 
resultados se devem à im-
plementação de programas 
transversais que lidam com o 
género e a saúde escolar.

Apontou que, mercê das 
palestras nos estabelecimen-
tos de ensino, o número de 

alunas grávidas na adoles-
cência tem decrescido signi-
ficativamente, o que contri-
bui para a sua retenção nas 
escolas.

Neste contexto, referiu 
que houve 1926 casos de de-
sistência escolar, em 2021, 
contra 3685 no ano anterior. 

“Do total de raparigas 
que desistiram dos estudos, 
em 2020, há que destacar 
que 128 estavam grávidas 
e outras 107 envolvidas em 

uniões prematuras”, afir-
mou.  

José Manjate realçou que 
o sector está a aprimorar a 
interacção com os conse-
lhos de escola e as lideran-
ças comunitárias, de modo 
a sensibilizá-los a combater 
as uniões prematuras, pois 
mesmo com o processo de 
reintegração no Sistema Na-
cional de Educação, o de-
sempenho pedagógico das 
alunas fica comprometido.

Pagos cerca de 56 milhões 
em salários e indemnizações

Parceiros sociais na reunião da COMAL

POR TERRORISMO  

Garantida assistência 
para crianças deslocadas 

Pontos focais e facilitadores vão assistir crianças traumatizadas pelo terrorismo

Explicou que espaços segu-
ros são uma plataforma de apoio 
e suporte nas comunidades, es-
pecialmente concebida para as 
crianças que fugiram das atro-
cidades dos terroristas, tendo 
abandonado as suas zonas de 
origem, de modo a terem um 
acompanhamento de pessoas 
qualificadas em saúde. 

Em geral, os capacitados 
irão trabalhar directamente 
com as crianças, nos bairros ou 
nos locais de acomodação, na 

componente psicossocial, para 
se livrarem do trauma resultan-
te da acção dos terroristas. Para 
além da formação dos pontos 
focais, a ActionAid Moçambique 
em Nampula conta com clínicas 
móveis que fazem o diagnóstico 
de várias doenças, em todas co-
munidades abrangidas.

Arune disse acreditar que o 
projecto ajudará muitas pessoas, 
em particular as crianças, trau-
matizadas pelo terrorismo.

Lídia Alberto, de Meconta, 

beneficiária da formação, mos-
trou-se satisfeita com a capa-
citação, comprometendo-se 
a ajudar as crianças a vencer o 
trauma. Disse que a sua localida-
de conta com um número eleva-
do de deslocados. 

O director dos Serviços Dis-
tritais de Saúde, Mulher e Acção 
Social de Meconta, Abílio Abu-
que, que presenciou a formação, 
afirmou que o projecto chegou 
num momento em que as crian-
ças mais necessitam.

Mais 161 infectados pela Covid-19

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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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, 4 de Julho de 2022

PUBLICIDADE

5933

Anúncio de vaga

COMERCIAL/GERENTE DE FROTA/GESTOR DE 
FROTA

M/F

Requisitos: Experiência na área de transportes de 
mercadorias ou logística.
Empresa de transporte de mercadorias/logística situada 
na Matola.
Email: recrutamento.mz@hotmail.com

5895

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

MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO

TERCEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, nº 1472-1º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ZACARIAS 
GOBEIA MUCOPOLE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e oito de 
Junho de dois mil e vinte e dois, exarada de folhas cento e oito a cento e dez, 
do livro de notas para escrituras diversas número cento e quatro, traço “E”, 
no Terceiro Cartório Notarial, perante Fátima Valente Sitói Bata, licenciada 
em Direito, Conservadora e Notária Superior, em exercício no referido 
Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito 
de Zacarias Gobeia Mucopole, no estado de casado com Amélia Alfredo 
Cuambe, em regime de comunhão de bens, natural de Govuro-Inhambane, 
residente que foi nesta cidade.
Que ainda pela mesma escritura pública foi declarada como única e universal 
herdeira de todos os seus bens e direitos, sua esposa Amélia Alfredo 
Cuambe, natural de Beluluane - Matola e residente nesta cidade.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram à declarada 
herdeira ou com ela possam concorrer à sua sucessão.

Está Conforme

Maputo, aos 30 de Junho de 2022

A Notária Superior
(Ilegível)

5920

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA CIDADE DE MAPUTO

DIRECÇÃO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
DEPARTAMENTO DOS REGISTOS E NOTARIADO

3ª CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL DE MAPUTO COM FUNÇÕES 
NOTARIAIS

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE JOAQUINA 
VELASCO CHAGUALA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de um de Julho de dois 
mil e vinte e dois, lavrada de folhas cento e trinta e nove e seguintes, do livro 
de notas para escrituras diversas número quarenta e um, traço “B”, da Terceira 
Conservatória do Registo Civil com Funções Notariais, perante mim, Amélia 
Gonçalves Machava, licenciada em Direito, Conservadora e Notária Superior, 
foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de Joaquina 
Velasco Chaguala, falecida no dia vinte e seis de Fevereiro de dois mil e vinte e 
dois, na via pública, com trinta e três anos de idade, no estado de solteira, natural 
que foi de Maputo, com última residência habitual no Bairro Hulene “B”, filha de 
Velasco Francisco Chaguala e de Marta Luís Timane, sem ter deixado testamento 
ou qualquer outra disposição da sua última vontade.
Que a falecida deixou como únicos e universais herdeiros dos seus bens, seus pais: 
Velasco Francisco Chaguala e Marta Luís Tamele, ora residentes nesta cidade 
de Maputo.
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, a 1 de Julho de 2022

A Conservadora e Notária
(Ilegível)

5918 

SAIBA O QUE 
ACONTECE 

NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS 
DEDICA 

DIARIAMENTE 
UMA PÁGINA
À CIDADE 
DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

Há cada vez mais condução 
irresponsável nas estradas

A 
MAIORIA dos auto-
mobilistas da cidade 
de Nampula, sobre-
tudo os ligados aos 
transportes semico-

lectivos de passageiros e ope-
radores de moto-táxi, faz fre-
quentemente um conjunto de 
práticas de condução perigosa, 
caracterizadas pelo excesso de 
velocidade, ultrapassagens ir-
regulares, condução em estado 
de embriaguês, desrespeito aos 
semáforos e inobservância de 
distância entre veículos, que 
resultam em acidentes de via-
ção. 

O comportamento irres-
ponsável dos automobilistas e 
operadores de moto-táxi dei-
xa os utentes preocupados. 
Alfredo Manuel é um citadino 
que sempre apanha “chapa” 
ou moto-táxi nas suas deslo-
cações. Afirma que no caso dos 
transportes semicolectivos de 
passageiros a condução peri-
gosa verifica-se na disputa de 
passageiros.

“O que tenho assistido é 

que há sempre uma corrida 
para chegar em primeiro lugar 
nas paragens das principais ro-
tas da cidade e conseguir maior 
número de passageiros. Isso 
é muito perigoso, tendo em 
conta também o aumento do 
parque automóvel nos últimos 
tempos”, disse 

Belídio Alberto também 
se mostrou apreensivo com a 
situação. Indicou que devi-
do ao défice de transporte os 
moto-táxis levam vantagem 
na mobilidade urbana. Con-
tudo, disse, o problema é que 
estes veículos motorizados são 
igualmente responsáveis pela 
ocorrência de acidentes de via-
ção.

Afirmou que os moto-ta-
xistas são os que mais desres-
peitam o Código de Estrada, 
fazendo ultrapassagens arris-
cadas, além de andarem em 
contramão e sem capacetes, 
pondo em risco a sua própria 
vida e a dos seus clientes.

Porque muitos citadinos 
não têm outras escolhas, são 

PELO menos 30 pessoas morre-
ram e outras 99 ficaram feridas 
na sequência de 29 casos de aci-
dentes de viação registados no 
primeiro semestre do em curso 
em diversas estradas de Nam-
pula. A informação foi revelada 
pela PRM no decurso de uma 
campanha de sensibilização dos 
automobilistas e moto-taxistas 
desencadeada sexta-feira na ci-
dade de Nampula.

A campanha contou com o 
envolvimento pessoal do co-
mandante provincial da PRM 
em Nampula, António Bashir. O 
chefe da corporação policial sen-
sibilizou automobilistas na zona 
da Petrona, numa jornada que 
terminou no Mercado Grossista 
do Waresta.

Neste mercado, António 

Bashir dialogou demoradamente 
com os moto-taxistas, tendo-se, 
na circunstância, revelado que a 
corporação tem recebido diaria-
mente informações dando conta 
da ocorrência de muitos aciden-
tes envolvendo estes transporta-
dores. Reconheceu, no entanto, 
os esforços empreendidos pelos 
moto-taxistas, que fazem de 
tudo para garantir não somen-
te o seu sustento mas sobretudo 
aliviando o sofrimento de muitos 
cidadãos devido à escassez de 
meios de transporte público.

Apelou para que usem o 
equipamento de protecção du-
rante as suas jornadas, devendo 
evitar conduzir como se a vida 
humana não importasse. O co-
mandante policial constatou que 
maior parte dos moto-taxistas 

Trinta óbitos por acidentes

Comandante da PRM em Nampula saiu pessoalmente à rua para sensibilizar os moto-taxistas sobre segurança rodoviária

obrigados a deslocar de um ponto 
ao outro da cidade recorrendo a este 
serviço. Devido às infracções siste-
máticas dos operadores dos trans-
portes semicolectivos de passagei-
ros, os munícipes pedem à Polícia 
de Trânsito para estar sempre atenta 
à fiscalização nas rodovias, para de-
sencorajar violações ao Código de 
Estrada, destacando mais agentes, 
sobretudo nos locais considerados de 
maior risco.

O chefe das Relações Públicas 
no Comando Provincial da PRM em 
Nampula, Dércio Samuel, disse que 
para desencorajar as infracções nas 
estradas da urbe a corporação tem 
promovido campanhas de sensibili-
zação e fiscalização rodoviária, com a 
presença dos agentes reguladores de 
trâ “Na verdade, a condução perigosa 
na nossa província, em particular na 
cidade de Nampula, é preocupante. 
Esta prática deve ser entendida como 
uma situação que inquieta a toda a 
sociedade”, sublinhou.

A fonte garantiu que a corporação 
vai continuar a disseminar informa-
ção sobre segurança rodoviária junto 
dos automobilistas.

estacionados no Mercado do 
Waresta não têm equipamento 
de protecção, como capacetes, 
luvas e até calçado apropriado. 

“Se você tem cliente quer 
levá-lo a um determinado 
ponto, por que não andar a 
uma velocidade moderada? 
Se vocês correm, acidentam, 
e assim prejudicam não só o 

cliente, mas a vocês mesmos”, 
disse.

Sublinhou que o Mercado 
do Waresta é um dos pontos 
com maior concentração de 
moto-taxistas, o que exige 
vigilância e responsabilidade 
redobrada, face à probabilida-
de da ocorrência de diversos 
fenómenos.

A irresponsabilidade na condução provoca desgraça nas famílias

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O PRESIDENTE da União Interpalmen-
tar (UIP), Duarte Rogério Matos Ventura 
Pacheco, inicia hoje uma visita de quatro 
dias a Moçambique.

A visita realiza-se a convite da Presi-
dente da Assembleia da República (AR), 
Esperança Bias, com vista ao reforço da 
cooperação, particularmente na troca de 
experiências e de boas práticas entre as 
duas instituições parlamentares, assim 
como assuntos candentes a nível inter-
nacional.

Segundo um comunicado da Assem-
bleia da República, o político português 
encontrar-se-á com a anfitriã e depois 
será recebido, em encontros de corte-
sia, pelo Presidente da República, Filipe 
Nyusi, e pela Ministra dos Negócios Es-
trangeiros e Cooperação, Verónica Ma-
camo.

Amanhã, o presidente da União In-
terparlamentar e comitiva deslocam-se 
à província de Nampula para visitar o 
centro de acolhimento dos deslocados e 
vítimas do terrorismo e manter encon-
tros com o secretário de Estado, Mety 
Gondola, e o governador de Nampula, 
Manuel Rodrigues.

A UIP foi fundada em Junho de 1889 
e tem a sua sede em Genebra, na Suíça. 
É a organização internacional dos par-
lamentos e, como tal, é a única que re-
presenta a rama legislativa dos governos 
numa escala mundial.

Diferente de outras organizações in-

Presidente da UIP
visita Moçambique

ternacionais, não é uma organização intergover-
namental senão uma instituição para o fomento da 
cooperação entre os parlamentos.

Trabalha sob o sistema de Nações Unidas, e seu 
propósito fundamental é obter paz, cooperação 
entre os povos e a consolidação das instituições 
representativas através do diálogo político. Conta 
com 178 parlamentos nacionais afiliados e 12 as-
sembleias parlamentares regionais associadas.

Actualmente, a UIP é o principal interlocutor 
parlamentar das Nações Unidas e leva a voz dos 
parlamentos aos processos de tomada de decisão 
desta organização mundial, apresentando regu-
larmente suas resoluções na Assembleia-Geral, 
realizando declarações, debates e organizando 
reuniões parlamentares sobre os temas principais 
da agenda da ONU.

Normalidade 
regressa a Mecula

CARLOS TEMBE

A 
ORDEM e seguran-
ça públicas estão re-
postas no distrito de 
Mecula, província do 
Niassa, depois de ter 

sofrido ataques de terroristas 
que fogem às investidas das 
Forças de Defesa e Segurança 
(FDS), na vizinha Cabo Delga-
do.

Para garantir a tranquili-
dade da população, o Governo 
reforçou a presença das Forças 
de Defesa e Segurança em qua-
se todo o distrito, sobretudo 
nos corredores de comunica-
ção rodoviária. 

Por exemplo, ao longo das 
principais vias de acesso no 
interior e povoados em Mecu-
la é notório a forte presença de 

elementos das FDS que fazem 
o trabalho de clarificação das 
zonas propensas a ataques pe-
los terroristas, nomeadamente 
Naulala 1, Naulala 2, Macalan-
ge, Lichengue e Nampequesso.

Estimulada pelo cenário de 
segurança que reina naqueles 
pontos de Mecula, a população 
local desdobra-se em esforços 
que visam o corte de estacas, 
bambus e capim para construir 
ou reconstruir as suas habi-
tações que foram devoradas 
completa ou parcialmente pelo 
fogo ateado pelos terroristas 
nas suas incursões que resulta-
ram na morte de cinco pessoas.

As pessoas afectadas pelos 
ataques dos terroristas e que 
se sentiram forçadas a aban-
donar as suas zonas de origem 
para se fixar na sede distrital de 

Mecula totalizam 3803 o que é 
correspondente a cerca de 1200 
famílias. 

Depois de terem vivido 
cerca de cinco meses no centro 
de acolhimento de Mecula, em 
Abril último decidiram regres-
sar às suas zonas de origem, 
estando igualmente na limpe-
za dos seus campos agrícolas 
para a sementeira de cultu-
ras para a segunda época. A 
maioria das habitações alter-
nativas está coberta de lonas 
que os proprietários trouxe-
ram de Mecula oferecidas pelo 
Governo, através do Instituto 
Nacional de Gestão de Risco, 
(INGD).

“A situação de seguran-
ça pública actual do distrito é 
boa, calma e controlada”, dis-
se António Joaquim, adminis-

trador do distrito de Mecula.
Salientou que, desde 22 

de Dezembro último não foi 
registada nenhuma acção ar-
mada de forças inimigas que 
pudesse perturbar a ordem e 
segurança públicas.

Reconheceu e congratulou 
o trabalho desencadeado pelas 
Forças de Defesa e Segurança 
no reforço das suas linhas de 
actuação, facto que resultou 
na melhoria da tranquilidade 
no seio da população.

António Joaquim contou 
ainda que, a reconstrução de 
infra-estruturas sócio-eco-
nómicas, públicas e privadas, 
bem como a segurança ali-
mentar e nutricional cons-
tituem os principais desafios 
da população e do governo de 
Mecula.

CERCA de oito mil e duzen-
tas pessoas estão ameaça-
das pela fome no distrito de 
Mecula, sendo que uma das 
razões se prende com o não 
cumprimento da meta de 
produtos alimentares que 
se propôs a produzir. 

Os ataques armados 
protagonizados por terro-
ristas não favoreceram a 
produção de culturas ali-
mentares por parte dos 
produtores do sector fami-
liar.

Soubemos que os pro-
dutores concluíram com 
sucesso a lavoura de cerca 
de 4060 hectares dos 5200 
previstos para a campanha 
agrícola 2021-2022. 

A produção espera-
da naquele período era de 
cerca de oito mil toneladas 
de culturas alimentares di-
versas. No entanto, não foi 
colhida pelo menos metade 
deste volume devido à de-
sestabilização.

Para mobilizar recursos 
financeiros visando suprir 
as necessidades, sobretudo 
com bens alimentares e de 
higiene e limpeza colectiva 
e individual, a população de 
Mecula recorre ao mel para 
a venda aos turistas na-
cionais e estrangeiros que 
demandam aquele distrito 
que é considerado maior 
produtor deste produto na 
província do Niassa.

Mecula é o único dis-
trito no Niassa que integra, 
na sua totalidade, na área 
de conservação da Reserva 
Nacional do Niassa.

Os ex-deslocados cons-
tituem o grupo social consi-
derado pelo Governo como 

Fome ameaça cerca 
de oito mil pessoas

o mais vulnerável pelo fac-
to de, neste momento, não 
possuírem alimentos para o 
seu consumo. As sementes 
da segunda época não fo-
ram lançadas, embora te-
nham lavrado as suas par-
celas.

Para aliviar a situação 
das cerca de 1200 famílias 
que se encontravam na si-
tuação de deslocados, o go-

verno de Mecula mobilizou 
e entregou recentemente 
cerca de 12,5 toneladas de 
arroz mobilizadas junto de 
seus parceiros nacionais.

Na mesma ocasião, en-
tregou 500 unidades de 
chapas de zinco que foram 
doados pela Reserva Na-
cional do Niassa e o Fundo 
Internacional para o De-
senvolvimento, IFD, uma 

organização não-governa-
mental francesa. 

A reportagem do “Notí-
cias” soube que os parceiros 
prometeram ao Governo a 
continuar os seus esforços 
visando a mobilização de 
mais quantidades de mate-
rial de construção para ofe-
recer às famílias de ex-des-
locados em Mecula.

Com efeito, o secretá-
rio de Estado no Niassa, 
Dinis Vilanculo, disse que 
está a ser feito a constru-
ção de cerca de 500 casas, 
com material resiliente, no 
quadro de um esforço de-
senvolvido pela Agência de 
Desenvolvimento Integra-
do do Norte (ADIN). Entre-
tanto, ainda não há fundos 
para financiar a construção 
das referidas casas.

A prioridade de momen-
to, segundo o governante, 
passa por desenvolver um 
plano de parcelamento dos 
povoados em Mecula para 
criar condições para a im-
plantação de vários servi-
ços, com destaque para sis-
temas de abastecimento de 
água potável, energia eléc-
trica, infra-estruturas de 
saúde, educação entre ou-
tras, num esforço que tem 
como objectivo a promoção 
da melhoria das condições 
de vida.

Antigos deslocados já em Naulala

Intervenção das FDS acabou com sabotagem de bens como o incêndio de viaturas 

Secretário de Estado, Dinis Vilanculo, entregando alimentos à população de Mecula

População pede bancos
A POPULAÇÃO de Mecula 
pediu ao governo provincial 
do Niassa para solicitar aos 
bancos comerciais a abertura 
de balcões, reforçando o úni-
co existente que é o do Banco 
de Comercial e de Investi-
mentos (BCI), que se encontra 
instalado na sede distrital e foi 
encerrado devido às acções 
armadas que apoquentaram 
a zona.

Consideram que a im-
plantação do balcão em Me-
cula no âmbito da iniciativa 
presidencial “Um Distrito Um 
Banco”, contribuiu conside-
ravelmente para a promoção 
de negócios sem risco para as 
partes intervenientes. 

Amisse Raimundo, líder 
comunitário, reforçou que o 
encerramento do balcão da-
quela instituição bancária em 
Mecula, está a contribuir para 
o isolamento do distrito.

A alternativa para reali-
zação de operações bancá-
rias, sobretudo depósitos para 
poupanças que propiciam no-
vos investimentos às famílias, 
são os distritos de Marrupa, 
Maúa e Majune, facto que re-
presenta custos consideráveis 
para suportar a deslocação, 
alojamento e alimentação dos 
interessados.

Entretanto, o secretário 
de Estado garantiu estarem 
em curso contactos junto dos 

gestores do BCI para assegurar 
a retoma do funcionamento 
do balcão em Mecula.

Dinis Vilanculo afirmou 
ainda que decorrem discus-
sões com as operadoras de 
telefonia móvel no sentido 
de expandir os seus servi-
ços para as zonas habitadas 
do distrito de Mecula, jus-
tificando que, para além de 
ser um pedido da população, 
terá um impacto significativo 
para a manutenção da ordem 
e segurança que prevalecem 
neste momento, denuncian-
do, sobretudo, qualquer mo-
vimento estranho e alertando 
sobre a presença de gente in-
desejada na zona.António Joaquim, administrador do distrito de Mecula

A COMISSÃO dos Assuntos 
Constitucionais, Direitos 
Humanos e Legalidade, da 
Assembleia da República 
(AR), sugere a transferência 
das penitenciárias dos cen-
tros urbanos do país para a 
periferia, onde os reclusos 
possam ser mais produti-
vos.

A sugestão foi apresen-
tada durante a visita que a 
comissão parlamentar efec-
tuou recentemente a cidade 
de Maputo, onde, entre ou-
tras actividades, manteve 
um encontro com o secre-
tário de Estado da cidade 
capital, Vicente Joaquim.

O presidente da comis-
são, a primeira no Parla-

mento, António Boene, dis-
se na ocasião que para além 
de permitir que a população 
reclusória seja mais produ-
tiva, a transferência destas 
infra-estruturas do cen-
tro das cidades permitiria a 
ocupação dos seus espaços 
por outros projectos de de-
senvolvimento.

Dois exemplos desta si-
tuação são o Estabelecimen-
to Penitenciário da Cidade 
de Maputo, popularmente 
conhecida por Cadeia Civil, 
na capital do país; e Esta-
belecimento Penitenciário 
Central da Beira, na capital 
da província de Sofala.

António Boene apon-
tou a situação do estabele-

cimento penitenciário do 
distrito da Manhiça, na pro-
víncia de Maputo, como um 
exemplo no envolvimento 
da população reclusória e 
que pode ser replicado nou-
tros centros.

“Exemplos do género 
devem ser seguidos por-
que, além de retirar do ócio 
à população prisional sub-
metendo-a a actividades 
produtivas de alimentos e 
criação de animais, aliviam 
os cofres do Estado”, disse o 
deputado.

Por sua vez, o secretá-
rio de Estado na cidade de 
Maputo, Vicente Joaquim, 
acolheu a sugestão pelos 
parlamentares, tendo subli-

nhado que o assunto cons-
ta da agenda de trabalhos 
do seu elenco, daí estar em 
curso uma reflexão profun-
da nos encontros entre os 
órgãos de representação do 
Estado e municipais. 

O dirigente informou 
que a Secretaria do Estado 
está ciente da necessida-
de urgente da retirada dos 
estabelecimentos peniten-
ciários da cidade de Ma-
puto para a periferia, o que 
conferiria outra imagem aos 
espaços actualmente ocu-
pados pelas prisões.

Na capital do país, a Co-
missão dos Assuntos Cons-
titucionais, Direitos Huma-
nos e e Legalidade visitou os 

distritos municipais de Ka-
Mubuwane e KaNyaka para 
dialogar com as instituições 
de Administração da Justiça 
e das autoridades governa-
mentais para aferir o grau de 
cumprimento do Plano Eco-
nómico e Social e Orçamen-
to do Estado (PES-OE) no 
segundo semestre de 2021 e 
primeiro de 2022, na área da 
Justiça.

Para além do presidente 
da comissão, António Boe-
ne, a delegação parlamentar 
incluía os deputados Maria 
Inês Martins, Agostinho Go-
mes Chipindula, Faustino 
Maurício Uamusse, Jovial 
Setina e Elias Gilberto Im-
puiri.

DOS CENTROS URBANOS 

Comissão da AR sugere 
retirada de penitenciárias

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

 
REPÚBLICA DE MOCAMBIQUE 

GOVERNO DO DISTRITO DE BOANE 
INSTITUTO AGRÁRIO DE BOANE 

 
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE UM TÉCNICO DA UGEA 

 
Instituto Agrário de Boane, é uma Instituição Pública de Ensino Técnico Profissional, pretende contratar um Técnico de 
UGEA para trabalhar nesta Instituição sob um contrato específico, para a materialização dos objectivos da Instituição. 
 
Numeros de vagas: 1 
Duração do Contrato: 2 anos renovável, ficando sujeito a um período probatório de seis meses. 
Objectivo: assegurar que o trabalho da sua área de intervenção possua a qualidade e natureza requeridas, e que seja de elevada 
qualidade e desenvolvido de forma eficiente e dentro dos prazos prescritos. 
 
Responsabilidades:  
 Efectuar o levantamento das necessidades de contratação, em coordenação com as outras áreas da entidade contratante; 
 Elaborar, realizar e manter actualizado o plano de contratações de cada exercício econômico; 
 Elaborar os documentos de concurso; 
 Elaborar o anúncio de concurso; 
 Elaborar o convite para a manifestação de interesse; 
 Coordenar o processo de elaboração de especificações técnicas e/ou termos de referência; 
 Prover a planificação, gestão e execução dos processos de contratação e comunicar a Unidade Funcional de Aquisições 

(UFSA); 
 Receber e processar as reclamações e os recursos interpostos e zelar pelo cumprimento dos procedimentos de contratação; 
 Informar a UFSA as reclamações e os recursos interpostos; 
 Assegurar a preparação, gestão e execução dos contratos até à recepção de obras, bens ou serviços; 
 Apoiar e orientar as demais áreas da entidade contratante na elaboração e utilização de catálogo contendo as 

especificações técnicas e outros documentos pertinentes a contratação; 
 Prestar assistência ao júri e zelar pelo cumprimento de todos os procedimentos pertinentes; 
 Submeter a documentação ao Tribunal Administrativo; 
 Prestar a necessária colaboração aos órgãos de controlo interno e externo, na realização de inspeções e auditorias; 
 Apoiar a UFSA em matérias técnicas sectoriais da sua competência; 
 Administrar e zelar pelo cumprimento de todos os procedimentos, incluindo os inerentes a recepção do objecto do 

contrato; 
 Zelar pela adequada guarda dos documentos de cada contratação; 
 Observar os procedimentos de contratação previstos no regulamento; 

 
  Qualificações e Requisitos:  
 

a) Habilitações literárias mínimas curso médio em Administração Publica; 
b) Pelo menos 5 anos de experiência de trabalho de Administração Pública na área da UGEA; 
c) Comprovada experiência na área UGEA de projectos financiados por fundos externos será um factor preferencial; 
d) Experiência relevante no uso de MS-Office. 
e) Boas habilidades de trabalho em equipa e comprovadas capacidades formativas; 
f) Habilidade para o tratamento e análise de detalhes; 
g) Capacidade de trabalhar sob pressão; 

 
A data de encerramento da apresentação de candidaturas é de 15 de Julho de 2022. Os candidatos interessados deverão 
apresentar uma carta de apresentação juntamente com o Currículo Vitae detalhando as experiências relevantes, referências 
que possam ser consultadas e documentos oficiais de identificação reconhecidos, num envelope selado e lacrado. As 
candidaturas deverão ser depositadas na secretaria do Instituto Agrário de Boane, no horário das 7h30 às 15h30 e é essencial 
indicar no assunto a proposta de inscrição "Contratação de um Técnico da UGEA" 

 

Assinatura 

_________________________ 

Ilegivel 
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MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

ADMINISTRAҪÃO DO DISTRITO MUNICIPAL KAMPFUMU
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA 13

A Administração do Distrito Municipal KaMpfumu convida  todas empresas elegíveis, nacionais ou estrangeiras, 
interessadas e que reúnem os requisitos de elegibilidade e Tributos Autárquicos regularizados a apresentarem 
propostas seladas para os concursos constantes do quadro abaixo:

Concurso Objecto do concurso Modalidade Local, Data e hora de 
entrega final e abertura

Garantia 
Provisória

90L000141/CL/
ADMKaMpfumu/

01/G/2022

Lote I -– Aquisição de Géneros 
Alimentícios 
Lote II – Aquisição de Material de 
Limpeza Higiene

Concurso 
limitado

Dia 22/7/2022
Entrega final: 11.00  horas

Abertura: 11.15 horas
N/A

90L000141/CL/
ADMKaMpfumu/

02/G/2022

Lote I -– Aquisição de Material de 
Escritório 
Lote II – Aquisição de Tonners

Concurso 
limitado

Dia 22/07/2022
Entrega Final: 11.45 horas
Abertura: 12.00 horas N/A

90L000141/CL/
ADMKaMpfumu/

03/G/2022
Aquisição de Ferramenta geral

Concurso 
limitado

Dia 22/07/2022
Entrega final: 12.30 horas
Abertura: 12.45 horas

N/A

1. As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias.
2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações consultando ou adquirindo o documento de 

concurso no endereço indicado no Nº. 6,  no horário normal de expediente, a partir do dia 7/7/2022.
3. O documento de concurso poderá ser consultado ou adquirido mediante o pagamento de uma taxa não reembolsável 

de 1000, 00MT (mil meticais).  O pagamento deverá ser por meio de depósito directo para o Conselho Municipal de 
Maputo, conta com o NIB  000105610000000243263,  no Banco MILLENIUM BIM, encaminhado a Recebedoria 
da Administração do Distrito Municipal KaMpfumu, sito na Av. Eduardo Mondlane Nº. 511 onde será emitido o 
respectivo recibo.

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

5.  As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas em sessão pública na sala de Reuniões 
da Administração do Distrito Municipal KaMpfumu nas datas e horas indicadas no quadro e na presença dos 
concorrentes que desejarem comparecer. Não serão permitidas propostas electrónicas e as entregues após o prazo 
-limite serão rejeitadas.

6.  Endereço: Av. Eduardo Mondlane, esquina com Tomás Nduda, nº 511, Maputo.

Maputo, Junho de 2022

A Vereadora

(Ilegível)

SAIBA O QUE 
ACONTECE 

NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS 
DEDICA 

DIARIAMENTE 
UMA PÁGINA
À CIDADE 
DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

SAIBA O QUE 
ACONTECE 

NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS 
DEDICA 

DIARIAMENTE 
UMA PÁGINA
À CIDADE 
DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

SAIBA O QUE 
ACONTECE 

NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS 
DEDICA 

DIARIAMENTE 
UMA PÁGINA
À CIDADE 
DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

JOANA MACIE

A 
PRESIDENTE da As-
sembleia da República, 
Esperança Bias, faz um 
balanço positivo dos 
trabalhos da IV Sessão 

Ordinária da V legislatura do 
Parlamento Pan-Africano com 
a eleição de todos os órgãos que 
vão permitir o pleno funcio-
namento daquela instituição 
consultiva.

Fazendo balanço, no sá-
bado, aos jornalistas moçam-
bicanos que acompanharam a 
delegação parlamentar à Mi-
drand, Africa do Sul, Esperança 
Bias apontou como resultado 
satisfatório a eleição do presi-
dente do órgão, dos presiden-

tes e vice-presidentes dos cin-
co grupos regionais, bem como 
os presidentes das comissões 
de trabalho e dos grupos das 
mulheres e jovens parlamen-
tares.

“O Parlamento Pan-Afri-
cano está de parabéns porque 
conseguiu cumprir na íntegra 
a agenda desta IV sessão, dife-
rentemente do que aconteceu 
ano passado”, disse Bias, que 
também endereçou sauda-
ções à região da África Austral 
que conseguiu fazer eleger o 
seu candidato à presidência do 
Parlamento africano, o zimba-
bweano Fortune Charumbira.

A eleição de Charumbira é 
considerado facto inédito na 
história deste órgão na medida 

em que é a primeira vez que a 
África Austral consegue dirigir 
este órgão.

Assim, Esperança Bias dis-
se esperar que este Parlamento 
cumpra o seu papel de respon-
der àquilo que são os anseios 
dos africanos, de ter um órgão 
legislativo que saiba respeitar o 
voto de cada um dos membros 
e cumprir com o seu papel de 
legislar, fiscalizar e representar. 
Esperança Bias fez ainda refe-
rência à eleição de Moçambique 
para a vice-presidência do gru-
po regional da África Austral, 
cujo assento será ocupado pelo 
deputado Aires Ali, afirmando 
que o país saberá, mais uma 
vez, conferir dignidade à sua 
representação, através de tra-

IV SESSÃO DO PARLAMENTO AFRICANO

Esperança Bias satisfeita 
com o cumprimento
dos trabalhos

balho de grande mérito.
O balanço da IV sessão foi 

também positivo para o pre-
sidente da Comissão da União 
Africana, Moussa Faki, que tal 
como procedeu a abertura, lhe 
coube a missão de fazer o  en-
cerramento dos trabalhos.

Na ocasião, disse que esta 
sessão foi crucial para que os 
membros mostrassem a sua 
sabedoria e o seu pan-africa-
nismo. 

“Parti de Addis-Abeba cép-
tico. Mas hoje, quando olho 
para vocês vejo uma África com 
toda a sua adversidade, o que 
significa que carregam uma 
responsabilidade de represen-
tar 1.3 bilião de africanos”, dis-
se, salientando que África é o 
continente do futuro, apesar de 
todos os desafios que atravessa.

Faki explicou que o Parla-
mento Pan-Africano tem ain-
da a responsabilidade de trazer 
os povos africanos para a União 
Africana. 

Manifestou satisfação pela 
eleição de duas mulheres para 
os cargos de vice-presidente do 
Parlamento, pois, segundo ele, 
a paridade do género é um dos 
princípios da União Africana, 
que entende que o futuro é fe-
minino. 

O Presidente da Comissão 
da UA acrescentou que este Ór-
gão tem um papel importante 
de se fazer respeitar perante os 
povos africanos e pelo mundo 
fora. 

“Temos que estar todos 
unidos e coesos para alcançar-
mos a África que queremos”, 
exortou Moussa Faki.

O zimbabweano Fortune Charumbira vai presidir o Parlamento Pan-Africano

Visitar campos de refugiados
O GRUPO das Mulheres Parlamentares 
traçou como uma das prioridades das 
suas actividades, a visita aos campos 
de refugiados ou deslocados nos países 
em conflitos ou de acolhimento, pois 
entende que a maior parte das vítimas 
de conflitos armados são mulheres e 
crianças. 

Moçambique é um dos países que 
poderá ser visitado, devido a ataques 
terroristas, que afectam a província de 
Cabo Delgado desde finais de 2017, si-
tuação que está a causar luto e dor a mi-
lhares de deslocados das suas aldeias.

Um relatório da Comissão dos Direi-
tos Humanos das Nações Unidas no Su-
dão do Sul adverte que a violação sexual 
generalizada a mulheres e meninas em 
conflitos é alimentada pela impunidade 
sistemática que afecta aquele país.

A Amnistia Internacional também 
acusou, num relatório divulgado este 
ano, alguns militares integrantes dos 
exércitos da Etiópia e da Eritreia de te-
rem se envolvido em casos de violação 
sexual. 

Estas organizações internacionais 
referem ainda que, um pouco por todo 

o mundo, centenas de mulheres e me-
ninas foram submetidas a tratamentos 
brutais com o objectivo de degradá-las 
e desumanizá-las.

Entretanto, o Mali, Burquina Faso, 
Guiné Conacri e Sudão, foram sus-
pensos do Parlamento Pan-Africano 
devido a golpes de estado, que muitas 
vezes causam conflitos que afectam 
mulheres e crianças.

Para as parlamentares, a desloca-
ção aos campos de refugiados vai per-
mitir perceber de perto a gravidade da 
situação.

Parlamento renovado
A IV Sessão da V legislatura 
do Parlamento Pan-Africano 
encerrou com apelos para re-
novação do órgão e trabalho 
árduo com vista à eliminação 
da má imagem que nos últimos 
anos caraterizou aquele Parla-
mento.

O Presidente do órgão le-
gislativo, Fortune Charum-
bira, deixou claro que não vai 
permitir actos de indisciplina, 
como cenas de pancadarias e 
ameaças de morte entre os de-
putados, actos que levaram a 
interrupção dos trabalhos em 
Maio do ano passado.

“Nos vossos parlamentos 
nacionais não cometem in-
disciplina porque sabem que 
o presidente corre convosco 
da sala. Aqui falam enquanto o 
chefe do órgão também está a 
falar e quando vos manda calar 
não aceitam. Deixem os maus 
hábitos nas vossas casas”, dis-
se Charumbira, que pede para 
que sejam os próprios 265 de-
putados a valorizarem o parla-
mento.

De acordo com Charumbi-
ra, o Parlamento africano es-
tava fracassado, mas é urgente 

que todos trabalhem para a sua 
regeneração, para o bem de 
todos os povos africanos. 

“Os nossos presidentes 
da União Africana deram-
-nos uma oportunidade para 
construirmos um parlamento 
forte, refiro-me a oportunida-

de de rotatividade, mas cabe 
a nós sabermos valorizar este 
dado”, sublinhou.

Agradeceu a presença da 
União Africana nesta sessão, 
através do presidente da Co-
missão da Organização, que 
conduziu todos os processos 

com transparência e harmo-
nia. “O senhor presidente da 
União Africana soube gerir o 
processo, mesmo quando o 
ambiente não era bom. Volto a 
Addis-Abeba convicto de que 
regenerou o nosso parlamen-
to”, salientou. 

Esperança Bias, Presidente da Assembleia da República
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De acordo com Despacho de 20 de Junho de 2022, de Sua Excelência o Ministro da Agricultura e Desenvolvimento 
Rural (MADER) e nos termos do n° 5 do artigo 38 do Decreto nº 41/2018, de 23 de Julho, que define o quadro 
regulador das atribuições, órgãos, da autonomia, regime orçamental e demais aspectos relativos à organização 
e funcionamento dos Institutos, Fundações e Fundos Públicos, esta aberto o Concurso Público para o 
preenchimento de vagas de Directores de Divisão, para o FAR, FP, nomeadamente: 

1. Director de Divisão de Extensão Rural

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

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

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

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

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

e) Promover o desenvolvimento de tecnologias agropecuárias sustentáveis que permitam elevar a 
produtividade e o aumento da renda familiar;

f) Promover a transferência de tecnologia, financiamento a produção e ligação aos mercados, dentro de 
uma lógica de fomento de cadeia de valor produtivas que permitam aos pequenos agricultores melhorar 
o seu rendimento familiar;

g) Promover o apoio a estruturação produtiva das famílias rurais, através do desenvolvimento de planos 
produtivos, que permitam elevar a renda das famílias assistidas acima da linha da pobreza;

h) Promover e facilitar o processo de adopção de tecnologias agrárias adequadas pelos produtores do 
sector familiar;

i) Coordenar a implementação e divulgação de boas práticas agrícolas adaptadas as mudanças climáticas 
que contribuem para o uso sustentável dos recursos naturais;

j) Promover e fortalecer as organizações de produtores através de formações, assistência técnica e 
disseminação de informações úteis; e

k) Realizar outras actividades que lhe sejam superiormente determinadas nos termos da legislação 
aplicável.

Requisitos:
a) Possuir no mínimo o grau de Licenciatura numa das áreas de Ciências Agrárias ou Desenvolvimento 

Rural e estar enquadrado na Carreira de Especialista, em Extensão Agrária, investigação;

b) Ser funcionário do Estado de nomeação definitiva com pelo menos 10 anos de serviço na Administração 
Pública, com Avaliação de Desempenho não inferior a Bom nos últimos anos;

c) Ter experiência no sector agrário com enfoque na promoção de desenvolvimento de tecnologias 
agropecuárias, transferência de tecnologias, financiamento a produção, ligação aos mercados 
envolvendo pequenos, médios e grandes agricultores;

d) Possuir especialização na área de Extensão e fortalecimento de organizações de produtores é uma 
vantagem;

e) Ter experiência de Direcção e chefia é uma vantagem.

2. Director de Divisão de Fomento à Produção

Principais funções:
a) Implementar políticas e estratégias de transformação da agricultura de subsistência para uma 

agricultura familiar orientada para o mercado através da integração dos produtores a diferentes linhas 
de financiamento especiais adequadas;

b) Identificar fontes, facilidades e oportunidades de financiamento para promoção de acesso aos serviços 
financeiros e não financeiros;

c) Assistir técnicamente as instituições financeiras no desenho e implementação de programas de 
financiamento a política de fomento;

d) Desenhar e promover produtos financeiros adaptados à regiões agro-geológicas e corredores de 
desenvolvimento Agrário;

e) Promover a mobilização de recursos públicos, internos e externos para criação de fundos de garantia e 
seguros do sector agropecuário; 

f) Promover a mobilização e facilitação de investimentos públicos e privados com vista a integração da 
agricultura familiar em cadeia de valor produtiva;

g) Mobilizar recursos financeiros para o estabelecimento de linhas especiais adequadas ao sector familiar 
e operações de fomento;

h) Desenhar os instrumentos de linhas de financiamentos de Fomento à produção agropecuária, Fundos de 
Garantia, Seguro do sector agrário, e propôr a fixação de taxas de juros a serem aplicadas em diferentes 
áreas financiáveis pelo FAR, FP; e

i) Realizar outras actividades que lhe forem superiormente determinadas, nos termos da legislação 
aplicável.

Requisitos:
a) Possuir no mínimo o grau de Licenciatura numa das áreas de Ciências Agrárias, Agronegócio, Económicas, 

Gestão de empresas, áreas afins ou ainda estar enquadrada no mínimo na carreira de Técnico Superior 
N1;

b) Ser funcionário do Estado com nomeação definitiva com pelo menos 10 anos de serviço com boas 
informações nos últimos anos;

c) Ter conhecimento das variáveis económicas bem como habilidade de análise de mercados;
d) Possuir conhecimentos de políticas e estratégias de transformação de agricultura de subsistência para 

uma agricultura familiar para o mercado;
e) Ter experiência na promoção de acesso aos serviços financeiros e não financeiros, na assistência técnica 

a instituições financeiras no desenho e implementação de programas de financiamento a política de 
fomento é uma vantagem;

f) Ter experiência de Direcção e chefia é uma vantagem.

3. Director de Divisão de Administração e Recursos Humanos
Principais funções:

a) Elaborar a proposta do orçamento do FAR,FP de acordo com as metodologias e normas estabelecidas;
b) Garantir a rentabilização das máquinas, alfaias, instalações, infra-estruturas agrárias e equipamentos 

pertencentes ao FAR, FP;
c) Articular com entidades afins o processo de arrecadação de receitas próprias e consignadas do sector 

Agrário nos termos da legislação aplicável;
d) Executar o orçamento de acordo com as normas de despesa internamente estabelecidas e com as 

disposições legais;
e) Administrar os bens patrimoniais do Fundo de acordo com as normas e regulamentos estabelecidos 

pelo Estado e garantir a correcta utilização, manutenção, protecção, segurança e higiene;
f) Elaborar o balanço anual da execução orçamental a submeter ao Ministério das Finanças e ao Tribunal 

Administrativo;
g) Coordenar a implementação e sincronização do e-folha para o processamento dos salários dos 

funcionários e agentes de Estado afectos aos FAR,FP; 
No âmbito dos Recursos Humanos:

a) Assegurar o cumprimento do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado e demais legislação 
aplicável aos funcionários e agentes dos Estado;

b) Elaborar e gerir o Quadro de Pessoal;
c) Organizar, controlar e manter actualizado o e-SIP do sector, de acordo com as orientações e normas 

definidas pelos orgãos competentes;
d) Implementar e monitorar a política de desenvolvimento de recursos humanos do sector.
e) Planificar, coordenar e assegurar as acções de formação e capacitação profissional dos funcionários 

e agentes do Estado dentro e fora do país, implementar a política de formação e desenvolvimento de 
recursos humanos do Fundo;

f) Implementar as actividades no âmbito das políticas e estratégias do HIV e SIDA, Género e Pessoa 
portadora de deficiência;

g) Implementar as normas e estratégias relativas a saúde, higiene e segurança no trabalho;
h) Assistir o respectivo dirigente nas acções de diálogo social e consulta no domínio das relações laborais 

e sindicalização;
i) Implementar as normas de Providência Social dos funcionários e agentes do Estado;
j) Planificar, implementar e controlar os estudos colectivos de legislação.
k) Realizar outras actividades que lhe forem superiormente determinadas, nos termos da legislação aplicável.

Requisitos;
a) Possuir no mínimo o grau de Licenciatura numa das áreas de Ciências Económicas, Administração, 

Gestão, Auditoria e Controlo Interno ou áreas afins estar enquadrado no mínimo na carreira de Técnico 
Superior N1;

b) Ser funcionário do Estado com nomeação definitiva com pelo menos 10 anos de serviço com boas 
informações;

c) Ter conhecimento de gestão de diferentes linhas de financiamento e criação de fundos de garantia;
d) Ter experiência em auditoria, inspecção e controlo interno, estar enquadrado na carreira de Inspector 

Superior Administrativo é uma vantagem;
e) Ter experiência de Direcção e Chefia na área de Administração e Recursos Humanos é uma vantagem.

Requisitos Gerais:

- Para a função de Director de Divisão para além de requisitos específicos, exige-se domínio da língua 
portuguesa, comunicação em língua inglesa, planeamento estratégico, proatividade, mobilização e trabalho 
em equipa e conhecimento de informática na óptica de utilizador;

- O concurso é valido por 3 anos, contados a partir da data da publicação da lista de classificação final no 
Boletim da República.

4. Procedimentos e prazo de candidatura
O processo de candidatura deve ser constituído pelos seguintes documentos obrigatórios:

a) Requerimento/carta de candidatura  dirigida ao Director-Geral do FAR, FP, com assinatura reconhecida 
pelo notário;

b) Fotocópias de certificados de habilitações literárias autenticadas;
c) Certidão de Nascimento ou fotocópia do Bilhete de Identidade autenticados;
d) Curriculum Vitae detalhado e devidamente assinado;
e) Fotocópia do Diploma de Provimento ou comprovante de enquadramento na carreira conforme o caso;
f) Despacho de nomeação definitiva;
g) Declaração sob compromisso de honra de onde conste que nunca foi expulso do Aparelho do Estado;
h) Certidão de Aptidão física para o desempenho da função;
i) Certidão de Registo Criminal;
j) Certificado de inscrição ou cumprimento do Serviço Militar Obrigatório;
k) Fichas de Avaliação de Desempenho não inferior a Bom dos últimos 5 anos.

Os documentos comprovativos das situações referidas nas alíneas g), h) e i), serão obrigatoriamente 
apresentados aquando do processo de provimento.

5. Processo de Avaliação 

O Processo de avaliação é precedido pela verificação de entrega de documentos solicitados, os candidatos que 
tiverem algum documento em falta serão automaticamente excluídos do processo, ficando definitivamente 
excluídos.

Os Candidatos apurados serão submetidos a avaliação curricular e entrevista profissional.

6. Entrega de Candidaturas

As candidaturas devem ser entregues no edifício do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural 
- FAR, FP, Av. Acordos de Lusaka n° 1406, Praça dos Heróis Moçambicanos, Bloco D, 2º andar, caixa Postal 
1406, Maputo – Moçambique, durante o horário normal de expediente até 31 de Julho do ano em curso com a 
indicação da vaga que o candidato é concorrente.

Maputo, aos 30 de Junho de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
FUNDO DE FOMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL, FUNDO PÚBLICO – FAR, FP

ANÚNCIO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO
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MUNICÍPIO DE MAPUTO 
CONSELHO MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO MUNICIPAL KAMAXAKENI
UNIDADE GESTORA  EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSOS 
1. O Conselho Municipal de Maputo convida todas empresas elegíveis, nacionais, interessadas e que reúnem os requisitos de elegibilidade e tenham a SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA AUTÁRQUICA REGULARIZADA a apresentarem 

propostas seladas para os concursos constantes do quadro abaixo.

Concurso Objecto do Concurso Modalidade Data-Limite da entrega das 
Propostas/ horas 

Data, Hora e Local de 
Abertura do Concurso

Garantia 
Provisória

90L000141/CPD/ADMKMAX/N.º 001/2022 1. Aquisição de Material de consumo Para Escritório Concurso de Pequena Dimensão 21/7/2022
9.00h Entrega

21/7/2022
9.15h Abertura N/A

90L000141/CC/ADMKMAX/N.º002/2022 2. Fornecimento de Serviços Gráficos Concurso Por Cotações 21/7/2022
9.00h Entrega

21/7/2022
9.15h Abertura N/A

90L000141/CL/ADMKMAX/N.º003/2022 3. Fornecimento De Géneros Alimentícios e  Material de Limpeza e Higiene Concurso Limitado 21/7/2022
10.00h Entrega

21/7/2022
10.15h Abertura N/A

90L000141/CL/ADMKMAX/N.º 004/2022 4.  Aquisição de Ferramentas de Uso Geral Concurso Limitado 21/7/2022
10.00h Entrega

21/7/2022
10.15h Abertura N/A

90L000141/CL/ADMKMAX/N.º 005/2022 
5. Contratação de Serviços para Recolha Primária de Resíduos Sólidos em Zonas 

Suburbanas do Distrito Municipal KaMaxakeni
Concurso Público 18/7/2022

11.00h Entrega
18/7/2022

11.15h Abertura N/A

90L000141/CL/ADMKMAX/N.º 006/2022 6. Aquisição de Material de Consumo para Informática Concurso Limitado 22/7/2022
11.00h Entrega

22/7/2022
11:15h Abertura N/A

90L000141/CPD/ADMKMAX N.º008 /2022 7. Aquisição de material para manutenção e reparação de bens móveis e imóveis Concurso de Pequena Dimensão 22/7/2022
12.30h Entrega

22/7/2022
12.40h Abertura N/A

90L000141/CPD/ADMKMAX N. º009/2022 8. Fornecimento de Serviços de Representação Concurso de Pequena Dimensão 22/7/2022
12.30h Entrega

22/7/2022
12.30h Abertura N/A

2. As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias.
3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e consultar ou adquirir os documentos dos Concursos no endereço indicado no n° 7, no horário das 8.00 até às 15.30 horas, a partir do dia 3/7/2022.
4. O Conselho Municipal de Maputo realizará um workshop de formação e explicação das técnicas de preenchimento das propostas técnicas, incluindo técnicas de dimensionamento dos serviços de recolha primária no 

endereço indicado no no 7, no dia 6 de Julho de 2022, pelas 11.30 horas.
5. Os documentos dos concursos poderão ser consultados ou adquiridos (electronicamente) mediante o pagamento não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais). O pagamento deverá ser por meio de depósito directo 

para o Conselho Municipal de Maputo (CMM), Conta em Meticais Nº 54690056, no BANCO MILLENIUM BIM, através do NIB a ser fornecido pela Recebedoria Municipal, sita na Av. Karl Marx, no 173 ou qualquer outra 
Recebedoria Municipal e posterior levantamento do respectivo recibo no mesmo local.

6. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março.
7. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos concorrentes que desejarem comparecer à sessão. Não serão permitidas propostas electrónicas e as entregues após o prazo-limite 

serão rejeitadas: Administração do Distrito Municipal KaMaxakeni – UGEA;

Rua Projectada da Malhangalene nº. 243, Rés do Chão

Conselho Municipal de Maputo

Tel.: +258 (21) 416470
5807

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



PUBLICIDADE14 Segunda-feira, 4 de Julho de 2022

5751

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural

Direcção de Planificação e Políticas
Projecto de Cadeias de Valor e Empoderamento de Jovens

(AVACYEP)

REQUEST OF EXPRESSION OF INTEREST
SELECTION OF INDIVIDUAL CONSULTANT FOR A BASELINE SURVEY AMONG THE 

BENIFICIARIES OF IRRIGATIONS KITS
Financing Agreement reference: 2100155037718
Project ID No.: P – MZ – AA0 - 034

The Government of Mozambique has received financing from the African Development Bank toward the cost of the Agricultural Value Chain and Youth 
Empowerment Project (AVACYEP) and intends to apply part of the agreed amount for this grant to payments under the contract for Individual Consultant for 
conducting a Baseline Survey among the beneficiaries of Sprinkler Irrigations Kits (five and ten hectars). 
The services included under this project are i) improvement of horticulture infrastructure, ii) improvement of animal health and increasing of animal production, 
iii) improvement of production and conservation of nutritious feed and forage, iv) construction of marketing facilities and v) capacity building. The project has a 
duration of 5 years and the Executing Agency is the Ministry of Agriculture and Rural Development (MADER). 
The consultancy envisages to collect relevant data among the beneficiaries of sprinkler irrigation kits purchased through the project and allocated to selected 
vegetable producers particularly in project targeted districts, namely Moamba and Namaacha (Maputo province) and in Chokwé and Chongoene (Gaza province). 
The contract duration is three months and half  months 
MADER now invites eligible consultants to indicate their interest in providing these services. Interested consultants must provide information indicating that 
they are qualified to perform the services (curriculum vitae, certificates and diplomas of academic and professional qualifications, two recommendation letters, 
description of experience in similar assignments and in similar/ comparable conditions). 

The individual consultant shall possess the following qualifications and experience:
•	 First degree in agricultural engineer, agronomy, agricultural extension, agriculture economics, agriculture sciences; being the degree obtained in at 

least 15 years.
•	 At least ten (10) years of field level experience, working/ interacting with farmers and farmers organizations in production support programs;
•	 At least 5 years of experience in working with farmers in irrigated perimeters or using irrigation kits, particularly in horticulture;
•	 Proved experience in conducting similar works or in conducting other relevant surveys at farm or farmers level (if in irrigated land, it constitutes an 

advantage);
•	 Basic knowledge on irrigation relevant issues constitutes an advantage;
•	 Experience in writing-up quantitative-based reports, particularly in agriculture and related fields of knowledge;
•	 Demonstrated Experience (at last five years) in managing or providing relevant consultancy services for the vacancy under relevant projects funded 

by the African Development Bank or by other donors;
•	 Proved experience in using Word, particularly advanced excel and other useful analytical tools that can contribute to a quality-based baseline;
•	 Proficiency in Portuguese (written and spoken) and knowledge of local language in project districts constitutes an advantage.

Eligibility criteria, establishment of the short-list and the selection procedure shall be in accordance with the African Development Bank’s “Procurement Policy 
and Methodology for Bank Group Funded Operations (BPM)” dated October, 2015.

Interested consultants may obtain further information, including the Terms of Reference at the address below during office hours (from 7:30am to 3:30pm 
Maputo time).

Expressions of interest must be delivered in hardcopy or email to the address below by July 15, 2022 at 11:00 am Maputo time and mention “[Individual Consultant 
for Irrigation Kits Beneficiaries Baseline Survey]”

Ministry of Agriculture and Rural Development/ Directorate of Planning and Policy/ AVACYEP
Praça dos Heróis Moçambicanos, Block A, 2nd Floor, Room: Open Space
Email: avacyep@gmail.com
Maputo, Mozambique.

The Contracting Unit

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural

Direcção de Planificação e Políticas
Projecto de Cadeias de Valor e Empoderamento de Jovens

(AVACYEP)

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Referência do Acordo de Financiamento: 2100155037718
Identificação do Projecto: P – MZ – AA0 - 034

SELECÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA DEFINIÇÃO DA LINHA DE BASE 
ENTRE OS BENEFICIÁRIOS DE KITS DE IRRIGAÇÃO

O Governo de Moçambique recebeu um financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento para o custo do Projecto de Cadeias de Valor 
Agrárias e Empoderamento dos Jovens (AVACYEP) e pretende aplicar parte do montante acordado para este Donativo no pagamento do 
contrato do Consultor Individual para Pesquisa de Base relacionada com os Beneficiários do Kits de Irrigação por um período de um (1) ano, 
renovável, mediante bom desempenho. 
Os Serviços incluídos neste Projecto são: Capitalizar no desenvolvimento de infra-estruturas de irrigação através (i) do aumento da produção 
de vegetais através de intervenções para melhorar esta cadeia de valor, (ii) da contribuição na introdução de melhores práticas e tecnologias 
para melhorar a produtividade da cadeia de valor da carne vermelha (bovinos e caprinos), ( iii) da criação de incubadoras de empresas de 
jovens e mulheres com o objetivo de promover o empreendedorismo e o agronegócio com o objectivo de criar um ambiente adequado ao 
desenvolvimento empresarial; (iv) do desenvolvimento de actividades que assegurem a resiliência às mudanças climáticas e os riscos de 
variabilidade climática (Banco Africano de Desenvolvimento, 2018).

A consultoria visa a recolha, verificação, análise e interpretação de dados relevantes no seio dos beneficiários de “kits” de rega por aspersão 
adquiridos através do projecto e distribuidos a produtores seleccionados de hortícolas, em particular nos distritos-alvo do projecto, 
nomeadamente: Moamba e Namaacha (Maputo província) e Chòkwé e Chongoene ( Gaza província ).

O MADER convida consultores qualificados a manifestarem o seu interesse em fornecer esses serviços. Os consultores interessados   devem 
fornecer informações que indiquem que estão qualificados para a execução dos serviços (curriculum vitae, certificados e diplomas de 
habilitações literárias e profissionais, duas cartas de recomendação, descrição de experiência em trabalhos similares e em condições similares 
ou comparáveis).

Os consultores devem ter as seguintes qualificações:

•	 Graduado em Engenharia Agrónoma, Agronomia, Economia Agrária, Extensão Rural, Ciências Agrárias, sendo o primeiro grau obtido 
à 15 anos;

•	 Pelo menos dez (10) anos de experiência de trabalho a nível de campo, trabalhando/interagindo com agricultores ou organizações 
de agricultores em programas de apoio a produção;

•	  Pelo menos (5) anos de experiência no trabalho com agricultores em perímetros irrigados ou usando kits de irrigação, particularmente 
em horticultura;

•	 Experiência comprovada na realização de trabalhos semelhantes ou na realização de outras pesquisas relevantes a nível dos campos 
agrícolas ou agricultores (se em terras irrigadas, constitui uma vantagem);

•	 Conhecimento básico sobre questões relevantes de irrigação constitui uma vantagem;
•	 Experiência na elaboração de relatórios quantitativos, particularmente na agricultura e áreas de conhecimento relacionadas;
•	 Experiência comprovada (pelo menos 5 anos) na gestão ou prestação de serviços de consultoria em projectos relevantes para a vaga, 

financiados pelo Banco Africano de Desenvolvimento ou outros doadores; 
•	 Experiência comprovada no uso do Word, particularmente Excel/Excel avançado e outras ferramentas analíticas úteis que podem 

contribuir para uma linha de base baseada na qualidade);
•	 Proficiência em português (escrito e falado) e conhecimento da língua local nos distritos do projecto constitui uma vantagem.

Os critérios de elegibilidade, o estabelecimento da lista restrita e o procedimento de selecção devem estar de acordo com as “Regras e 
Procedimentos de Procurement e Metodologia para as Operações financiadas pelo Banco Africano de Desenvolvimento, datado de 2015.
Os consultores interessados   podem obter mais informações, incluindo os Termos de Referência, no endereço abaixo durante o horário de 
expediente (das 7.30 às 15.30 hora de Maputo- Moçamibique).
As manifestações de interesse devem ser entregues em papel ou e-mail para o endereço abaixo até 15 de Julho 2022 às 11.00 horas de Maputo-
Moçambique e mencionar “[Consultor Individual para a Definição de Linha de Base dos Beneficiários dos “Kits” de Rega por Aspersão.

Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural / Direcção de Planificação e Políticas/ AVACYEP
Praça dos Heróis Moçambicanos, Bloco A, 2º Andar, Espaço Comum
O email: Email: avacyep@gmail.com
Maputo, Moçambique.

A Unidade Contratante
5810

1. O Governo da República de Moçambique, através do 
Ministério de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
(MADER) recebeu um donativo de US$55 milhões da 
Agência Internacional de Desenvolvimento (IDA - Grupo 
Banco Mundial) para apoiar a implementação do Programa 
Nacional de Irrigação (2017-2042), através do Projecto de 
Desenvolvimento de Irrigação de Pequena Escala e Acesso 
ao Mercado (Projecto IRRIGA) que está a ser implementado 
pelo Instituto Nacional de Irrigação (INIR);

2. O Projecto IRRIGA tem como objectivo de desenvolvimento 
melhorar a produtividade agrícola e o acesso ao mercado 
nas áreas do projecto desenvolvidas com irrigação e dar 
uma resposta imediata e efectiva no caso de uma crise ou 
emergência elegível. O Projecto IRRIGA é implementado 
nas províncias de Manica, Nampula, Sofala e Zambézia, 
tendo como grupo-alvo agricultores vulneráveis de 
pequena escala com elevado nível de pobreza praticando 
uma agricultura de subsistência nas zonas com elevado 
potencial agrícola, com disponibilidade de água para 
irrigação e, com possibilidades para o estabelecimento 
de ligações com o sector privado e o agronegócio;

3. Neste contexto, o MADER-INIR, através do projecto 
IRRIGA pretende contratar um Especialista Sénior 
de Procurement, a ser baseado em Maputo, com os 
seguintes requisitos:

•	 Grau mínimo de Bacharelato em Direito, Gestão 
Financeira, Compras, Procurement, Economia, 

Arquitectura, Engenharia ou áreas afins;
•	 Pelo menos 15 (quinze) anos de experiência em 

gestão de Procurement, com o mínimo de 10 (dez) 
anos de experiência em projectos financiados pelo 
Banco Mundial ou em instituições similares multi-
laterais como Especialista Sénior de Procurement; 

•	 Experiência comprovada na aquisição/contratação 
de grandes e/ou contratos de obras (pelo menos dois 
contratos avaliados em 10.000.000,00 USD), Bens e 
Serviços não-Consultoria (pelo menos dois contratos 
avaliados em 2.000.000.00 USD cada), bem como 
Serviços de Consultoria (pelo menos cinco contratos 
avaliados (1.000.000,00 USD cada), incluindo 
elaboração de termos de referências, documentos 
de licitação, abertura e avaliação das propostas 
dos concorrentes, negociação e gestão de contratos 
grandes e complexos;

•	 Experiência em operar na plataforma de gestão de 
contratos STEP;

•	  Fluência em Português e Inglês é um requisito 
principal para o posto.

4. Duração do Contrato

A duração inicial do contrato é de doze (12) meses. As 
prorrogações serão por um período igual, sujeito a um 
desempenho satisfatório do candidato contratado e à 
disponibilidade de fundos até Dezembro de 2024.

5. Local de Prestação do Serviço

Os serviços serão prestados em Maputo, podendo haver 
deslocações para as províncias de Manica, Nampula, Sofala 
e Zambézia onde está a ser implementado o Projecto.

6. Procedimentos para Candidatura

Os candidatos interessados poderão solicitar os termos de 
referência enviando um email para irriga.procurement@
gmail.com e, poderão submeter em triplicado num envelope 
selado, a carta de candidatura, o CV, certificados relevantes 
e outra documentação relevante. As propostas deverão ser 
submetidas até às 15.00 horas do dia 15 de Julho de 2022, 
para o seguinte endereço:

Instituto Nacional de Irrigação
Projecto de Agricultura Irrigada de Pequena Escala 

e Acesso ao Mercado 
(Projecto IRRIGA)

Bairro de Maxaquene “C”, Rua 3253, n.º 134 
Cidade de Maputo

O FNDS reserva-se ao direito de contactar apenas os 
candidatos pré-seleccionados. 

Os candidatos serão seleccionados de acordo com o 
Regulamento de Aquisições do Banco Mundial para Operações 
de Financiamento de Projectos de Investimento, edição de 
Julho de 2016 revistos em Novembro de 2017.

Projecto de Desenvolvimento de Irrigação de Pequena Escala e Acesso ao Mercado 

Manifestação de Interesse
Especialista Sénior de Procurement

Refª do Concurso: MZ-INIR-291005-CS-IND

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL

 DELEGAÇÃO DA CIDADE DE MAPUTO
“Modernizar para melhor servir”

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

•	 NOME DO CONTRIBUINTE;
•	 Nº DE CONTRIBUINTE;
•	 TODOS OS DOCUMENTOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA A CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA ( 

De acordo com a forma jurídica da empresa);
•	 ENDEREÇO: AV/RUA/BAIRRO; (Morada)
•	 NOME DO RESPONSÁVEL – Documento de identificação do representante legal;
•	 CONTACTO TELEFÓNICO DO REPRESENTANTE LEGAL;
•	 NUIT DO REPRESENTANTE LEGAL;
•	 NUIT DA EMPRESA;
•	 E-MAIL DO REPRESENTANTE LEGAL E DA EMPRESA.

Os documentos devem ser originais ou cópias visíveis e devidamente autenticadas

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

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

•	 CONTACTO TELEFÓNICO;
•	 E-MAIL, Caso tenha;
•	 DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR (Esposa/Esposo, Filhos 

menores até 25 anos se estiver a frequentar o nível superior);
•	 ASSENTO DE CASAMENTO PARA OS UNIDOS PELO MATRIMÓNIO; E
•	 NUIT.

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

“INSS- MODERNIZAR PARA MELHOR SERVIR”
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

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

Número/Objecto Modalidade 
de concurso

Data-limite de 
entrega das 
propostas

Data e hora de 
abertura

Data do anúncio do 
posicionamento dos 

concorrentes 

Custo do 
documento de 

concurso  

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

Concurso 
Limitado

15/7/2022
10.00 horas

15/7/2022
10.15 horas

20/7/2022 
9.00 horas 1.500,00MT

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

Concurso 
Limitado  

15/7/2022
9.00 horas

15/7/2022
9.15 horas

20/7/2022 
9.30 horas 1.000,00MT

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

Concurso 
Limitado

15/7/2022
11.00horas

15/7/2022
11.15 horas

20/7/2022
10.00 horas 1.500,00MT

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

Concurso 
Limitado

15/7/2022
12.00 horas

15/7/2022
12.15 horas

20/7/2022
10.30 horas 1.500,00MT

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

Concurso 
Limitado

15/7/2022
13.00 horas

15/7/2022
13.15 horas

20/7/2022
11.15 horas 1.000,00MT

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

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

Maputo, aos 28 de Junho de 2022
A Autoridade Competente

(Ilegível)

 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE MAPUTO

ANÚNCIO DE CONCURSOS PÚBLICOS
1. A Administração Nacional de Estradas, Instituto Público (ANE, IP - Delegação Provincial de Maputo) convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, 

interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para os seguintes concursos:

Concurso Nº 47K000541-CP/0003/2022: Obras de Manutenção de Rotina de Estradas Pavimentadas da Província de Maputo

Lote Estrada Troço 
(início / fim)

Extensão 
(Km)

 Datas de 
Visita

Alvará
Mínimo

Reunião 
Preliminar

Entrega das
Propostas

Abertura das 
Propostas

1 N1 Marracuene / Manhiça 48.00

11/7/2022

4ª Classe 

Data: 
15/7/2022

Hora: 10.00

Data: 22/7/2022

Hora:10.00 

Data: 
22/7/2022

Hora: 10.15

2 N1 Manhiça / 3 de Fevereiro 36.00
5ª Classe 

3 N1 3 de Fevereiro / Incoluane 17.00
4 N1 Lhanguene / Zimpeto 14,50

3ª Classe

5 N2 Matola / Boane 27.00

12/7/2022
6 N3 Goba / Impaputo 31.00
7 R400 Boane / Michangulene 27.00

8 R401 Cruz. N2 (Boane) / Km 20.5 
Machavatimuca 20.50

9
R401  Cruz. N4 / Moamba 6.50

13/7/2022
R402 Moamba / Ponte de Incomati 4.00

10 R407 Goba (Cruz. N3) / Changalane 16.70 12/7/2022
11 R412 Magude / Motaze 39.00

14/7/2022
12 R802 Sábiè / Corrumana 15,00
13 N/C Cruz. N2 / Painéis Solares 12,00

12/7/202214 N/C Cruz. N2 Matianine / Mbuzini 22,00
15 N/C Baixa de Infulene / Nó da Machava 6,00
16 N/C Michafutene/ Mali 5,50 11/7/2022

Concurso Nº 47K000541-CP/0004/2022: Obras de Manutenção de Rotina de Estradas Terraplenadas da Província de Maputo

1 R402 Moamba / Sábiè 34,00
14/7/2022

3ª Classe

Data:
15/7/2022

Hora: 10.00

Data: 22/7/2022

Hora:10.00 

Data: 
22/7/2022

Hora: 10.15

2 R402 Magude / Sábiè 55,00
3 R404 Mungazine / KaTembe 11.00 13/7/2022
4 R405 Magude / Mahel 45.00 14/7/2022
5 R406 Salamanga / Catuane 71.00

13/7/2022
6 R407 Changalane / Porto Henriques 20.00
7 R408 Cruz. R407 / Catuane 62.00
8 R409 Moamba / Pessene 16.00
9 R410 Cruz. N1 / Ilha Josina 5.00 11/7/2022

10 R411 Magude / Panjane 28.00 14/7/2022
11 R413 Maragra / Calanga 31.00

11/7/2022
12 R414 Cruz. R413 / Machubo 13.00
13 R808 Michafutene / Vundiça 41.00

13/7/2022
14 R810 Vundiça / Moamba 21.00
15 N/C Mahel / Mapulanguene 60.00 14/7/2022

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concursos ou adquirí-los a partir do dia 1 de Julho 2022, no endereço a seguir 
indicado. A aquisição dos mesmos deverá ser feita mediante apresentação de comprovativo de depósito bancário na conta abaixo indicada, na importância não reembolsável 
de 2.500,00MT (dois mil e quinhentos meticais) para cada Concurso.  

ANE, IP - Delegação Provincial de Maputo Dados Bancários
Repartição de Aquisições ·Beneficiário:      ANE - Delegação Provincial de Maputo 
Av. de Moçambique Nº 1225 ·Banco:   Millennium BIM
Celular: +258 87 79 19 300 ·Número da Conta: 66226460
Maputo – Moçambique ·NIB:   0001 0000 0006622646057

3. O prazo mínimo de validade das propostas é de 90 dias, e as mesmas deverão ser acompanhadas obrigatoriamente de uma Garantia Provisória, ou uma Declaração 
de Garantia, reconhecida pelo Cartório Notarial, em conformidade com o Decreto n.º 89/2021, de 29 de Outubro de 2021, no valor de 100.000,00MT (cem mil 
meticais) válida por 120 dias, contados a partir da data de abertura das propostas. Os documentos de qualificação definidos nos Documentos de Concurso deverão estar 
actualizados e autenticados. Não serão aceites propostas apresentadas sob qualquer formato electrónico.

4. As Visitas Guiadas aos locais das obras para aferir das acessibilidades, o estágio actual e condições actuais dos locais de intervenção, terão lugar nas datas acima indicadas, 
com Concentração a partir das 8.00 horas, na Delegação Provincial da ANE, IP - Maputo e partida às 8.30 horas.

5. A Reunião Preliminar de Concurso, os actos de Submissão e Abertura das propostas serão realizados no endereço, datas e horário acima indicados. As datas de Comunicação 
do Posicionamento dos Concorrentes serão oportunamente anunciadas aos concorrentes que submeterem propostas.

6. Os concursos são regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto Nº 05/2016, de 8 de Março.

Maputo, 1 e 4 de Julho de 2022. 5874

MUNICIPIO DE MAPUTO

CONSELHO MUNICIPAL

AVISO
O Conselho Municipal de Maputo avisa aos munícipes, em 
geral, e aos utentes do Mercado Grossista do Zimpeto, em 
particular, que no período entre os dias 11 de Julho e 11 de 
Novembro de 2022 vão decorrer obras de pavimentação da 
estrada adjacente ao mercado, que liga a EN1 ao Terminal 
Rodoviário do Zimpeto, localizada nos talhões 05 e 06 da 
parcela 7168D/E, no Bairro do Zimpeto. 
Cientes dos transtornos que as actividades irão causar à 
mobilidade de pessoas e bens em torno do Mercado Grossista 
do Zimpeto, endereçamos as nossas mais sinceras desculpas 
e apelamos a compreensão e colaboração de todos.

Maputo, 30 de Junho de 2022

Maputo Cidade Mais Bela, Limpa, Empreendedora e Próspera

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

AVISO
ESCRITURÁRIO JUDICIAL E OFICIAL DE DILIGÊNCIAS PROVINCIAL 

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

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

Maputo, aos 9 de Junho de 2022
O Presidente do Júri

Enoque Daniel Ubisse
(Escrivão de Direito Provincial)

5778

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA

INSPECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concurso 
1. A Inspecção Geral da Administração Pública (IGAP) convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais 

ou estrangeiras interessadas a apresentarem propostas fechadas, para o seguinte concurso:

Modalidade
Objecto do 
Concurso

Data e Hora de 
entrega das propostas

Data e Hora para 
abertura das 

propostas

Garantia 
provisória

Limitado n.º04/IGAP/OE/
RA/22 

Aquisição de 
equipamento de 

informática 

15/7/2022
às 10.00 horas

15/7/2022
às 10.20 horas

N/A

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinando os documentos do Concurso 
ou levantá-los, no endereço indicado no número 3 deste anúncio, pela importância não reembolsável 
de 1.500,00 MT (mil e quinhentos meticais). O pagamento deverá ser feito em depósito na conta 
bancária número 22568970710001 – Banco Comercial e de Investimentos.

3.  As propostas deverão ser entregues na Avenida 10 de Novembro nº 110, praceta nº 1196, 3º andar, 
telefone nº 21300082 igap@maefp.mz, Maputo, na data e hora estabelecidas neste anúncio e serão 
abertas em sessão pública, no mesmo local, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

4. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº5/2016, de 8 de Março.   

Maputo, Junho de 2022
A Entidade competente

(Ilegível)
5797

1. O Governo de Moçambique, representado pelo Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas 
(MIMAIP)recebeu um financiamento do Banco Mundial, para implementação do Programa 
Economia Rural Sustentável (MozRural) e o Projecto de resiliência Rural do Norte de Moçam-
bique (MozNorte), e incorporou  o “sub-programa MaisPeixe Sustentável”, um mecanismo de 
financiamento comparticipado. 

2. A linha de financiamento do programa MaisPeixe Sustentável, para apoio a pesca e aquacul-
tura comercial, negócios azuis e reforço das respectivas cadeias de valor, designada “janela 2”, 
está desenhada como um mecanismo de financiamento comparticipado, sem taxas de juros 
e devolução, sendo que, a empresa comparticipa com o 30% do valor do plano de negócios e 
o programa financia 70% remanescentes do plano de negócios aprovado até um máximo de 
30.000.000MT (trinta milhões de meticais).

3. O Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul, FP – ProAzul, FP pretende usar parte do 
financiamento dos referidos projectos para apoiar na melhoria do ambiente de negócios ga-
rantindo maior investimento, produtividade e diversificação das actividades do sector priva-
do no mar e águas interiores, nas províncias de Cabo Delgado, Niassa, Nampula, Tete, Zam-
bézia, Manica e Sofala.

4. Neste contexto, o ProAzul convida entidades interessadas e baseadas nas províncias de CABO 
DELGADO, NIASSA, TETE, ZAMBÉZIA, MANICA e SOFALA a submeterem a sua Manifes-
tação de Interesse e o modelo de Plano de Negócios Simplificado (PNS) do programa 
MaisPeixe Sustentável acompanhados de documentos de elegibilidade necessários.

5. Os projectos para esta manifestação de interesse deverão conter uma estratégia para 
o envolvimento das comunidades vizinhas e deverão estar focados na MELHORIA TÉC-
NICA E AUMENTO DA CAPACIDADE PRODUTIVA DE UNIDADES COMERCIAIS DE PRODU-
ÇÃO DE ALEVINOS E RAÇÃO DE PEIXE EM CATIVEIRO, EXISTENTES E OPERACIONAIS 
nas Províncias indicadas no número anterior. 

6. O modelo de Plano de Negócios Simplificado (PNS) poderá ser obtido nas Delegações Pro-
vinciais do Instituto de Desenvolvimento de Pesca e Aquacultura, IP (IDEPA,IP) ou por via do 
correio electrónico (maispeixejanela2@proazul.gov.mz), telefone +258800200600,  pelo 
site www.proazul.gov.mz e nos escritórios do ProAzul, em Maputo, sitos na Av. Emília Daús-
se, n.º 591. 

7. O programa de financiamento está aberto à consulta técnica permanente com a equipa de 
técnicos com competências necessárias para assessorar os proponentes nos aspectos técni-
cos, económicos e de salvaguarda social e ambiental, tanto a nível central, como provincial e 
possui  o Contacto do pessoal do ProAzul responsável pelo programa, a seguir:

 
Email: maispeixejanela2@proazul.gov.mz
 Telefone do ProAzul +258800200600 e no
 site www.proazul.gov.mz

8. as propostas deverão ser submetidas até ao dia 15/7/2022, nas Delegacões do IDEPA,IP e 
CTA ao nível da província, nos escritórios do ProAzul ou ainda por email:  maispeixejane-
la2@proazul.gov.mz

9. O ProAzul, num prazo de 20 dias após o fecho desta chamada, publicará a lista de empresas e 
Planos de Negócios Simplificados pré-seleccionadas para a submissão de seu Plano de Negó-
cios (PN) ao Comité de Avaliação. 

10. Um Comité de Avaliação constituído por instituições do sector e agências independentes ex-
ternas será responsável pela análise e aprovação dos Planos de Negócios. O proponente será 
notificado da objecção ou não objecção sobre a sua solicitação, através de uma comunicação 
pública e formal. 

11. Para as manifestações de interesse e Planos de Negócios Simplificados (PNS) seleccionados 
cujo proponente não possua capacidade técnica para a elaboração de um Plano de Negócios 
(PN), o ProAzul alocará um técnico para apoiar até à submissão formal do processo ao Comité 
de Avaliação.  

ADERIR AO PROGRAMA É GRATUITO

(Assinatura ilegível)

OPORTUNIDADE DE FINANCIAMENTO PARA O SECTOR PRIVADO AO LONGO DA CA-
DEIA DE VALOR DA AQUALCULTURA COMERCIAL

 PROGRAMA MAISPEIXE SUSTENTÁVEL 
(JANELA 2)

Pedido de Manifestação de Interesse

5302

Projecto de Desenvolvimento de Irrigação de Pequena Escala e Acesso ao Mercado 
(PROJECTO IRRIGA)

Aviso Específico de Aquisição
País: Moçambique
Nome do Projecto: Projecto de Agricultura Irrigada de Pequena Escala e Acesso ao Mercado 

(Projecto IRRIGA)
Donativo N.º: D3510-MZ

Título do Contrato: Contrato para Fornecimento e Instalação de 300 Kits de Irrigação 
incluindo Treinamento e Serviços de Suporte na Província de Nampula

Concurso N°: MZ-INIR-238725-GO-RFB

1. O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, através do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável está a implementar o Projecto de Agricultura Irrigada de 
Pequena Escala e Acesso ao Mercado (Projecto IRRIGA), resultado de um financiamento do 
Banco Mundial, através da Associação Internacional de Desenvolvimento (AID), donativo 
D3510-MZ-IDA, e pretende aplicar parte deste fundo para pagamentos elegíveis sob contrato 
para o Fornecimento e instalação de 300 Kits de irrigação incluindo treinamento e 
serviços de suporte na província de Nampula;

2. Assim, o FNDS na qualidade de Entidade Executora do Projecto convida aos potenciais 
concorrentes elegíveis a apresentarem propostas seladas para o  Fornecimento e instalação 
de 300 Kits de irrigação incluindo treinamento e serviços de suporte na província de 
Nampula, conforme especificado nos Documentos do Concurso;

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, ou levantar os Documentos 
do Concurso no endereço referido no ponto 7, pela importância não reembolsável de 
2.000,00MT (dois mil meticais), que poderá ser depositada na conta n.º 424151319, do 
Banco Millennium Bim: Titular: INST NACIONAL IRRIGAÇÃO, no período compreendido 
entre às 8.00 e 14.00 horas, nos dias normais de expediente;

4. O prazo de validade das propostas é de 120 dias, contados a partir da data de Abertura 
das Propostas e deverão ser acompanhadas de uma Garantia Provisória no valor de 
1.200.000,00MT (um milhão e duzentos mil meticais) válida por 150 dias.

5. O Concurso será regido pelos procedimentos especificados no Regulamento de Aquisições 
do Banco Mundial para Operações de Financiamento de Projectos de Investimento, Edição de 
Julho de 2016, revistos em Novembro de 2017;

6. As propostas deverão ser entregues no endereço indicado no número 7 até às 10.30 
horas do dia 2 de Agosto de 2022, e serão abertas em sessão pública, 15 minutos depois 
da entrega, no mesmo dia, na presença dos concorrentes ou dos seus representantes que 
desejarem estar presentes.

7. ENDEREÇO:
Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural

Instituto Nacional de Irrigação
Projecto de Agricultura Irrigada de Pequena Escala e Acesso ao Mercado (Projecto IRRIGA)

Bairro de Maxaquene “C”, Rua 3253, nº 134 
Email: irriga.procurement@gmail.com

Maputo - Moçambique 5751

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                              
 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO  
 

Nos termos da alínea d) e  e) do número 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de 
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação das empresas 
indicadas  na  tabela  abaixo:  

Modalidade Objecto do Concurso Concorrente Adjudicado Preço C/IVA 
(MT) 

Concurso Público 
CR27A005241CP00042022 

Lote 	 Lote I: Serviços de emissão de 
bilhetes de passagens internacionais, 
seguro de viagem e vistos 

Simara Travel & Tours, Lda 4.896.784, 32 

Lote  Lote II : Emissão de bilhetes 
de passagens aéreas domésticas, 
seguro de viajem e aluguer de 
viaturas 

Simara Travel & Tours, Lda 2.858.147, 29 

Concurso Limitado 
CR27A005241CL00152022 

Serviço de Instalação, Montangem e 
Desmontagem de Divisórias CANOL Construções, EI 1.121.314, 90 

Concurso Pequena Dimensão  
CR27A005241PD00072022 

Serviços hoteleiros de aluguer de sala 
de conferência em Macaneta Vamili Investimentos, Lda  

524.890, 00 

Concurso por Cotações 
CR27A005241CC00032022 

Serviços de formação e capacitação 
técnica em gestão, comunicação e 
imagem. 

Switch Serviços, Lda 340.470, 00 

Concurso por Ajuste Directo 
CR27A005241AD00132022 

Serviços de aluguer de 
estacionamento para veículos 
automóveis do ISSM, IP 

Imovisa,SA 1.700.885, 84 

Concurso por Ajuste Directo 
CR27A005241AD00122022 

	Serviços de manutenção evolutiva do 
SGO . EXI, Lda 1.272.392, 55 

 

Concurso por Ajuste Directo 
CR27A005241AD00112022 

Serviços de impressão, fotocópia e 
scan de documentos. Print4You, Lda 1.517.415, 12 

 

Concurso por Ajuste Directo 
CR27A005241AD00102022 

Serviços de instalação e manutenção 
de licenças e manutenção de 
servidores 

Bytes & Pieces, Lda 1.122.865, 77 

Concurso por Ajuste Directo 
CR27A005241AD00152022 Serviços de corretagem de seguros  Kican Corretores de Seguros, 

SA 4.614.796, 16 

Concurso Limitado 
CR27A005241CL00152022 

Serviços de instalação de redes de 
internet de uma ligação dedicada de 
30Mbp (Ponto a Ponto) link rádio 

Concurso Deserto por 
desclassificação dos 
concorrentes 

N/A 
 

Concurso  Pequena Dimensão 	
CR27A005241PD00032022 

 Serviços de manutenção e reparação 
de PBX 

Concurso Deserto por 
desclassificação dos 
concorrentes 

N/A 
 

Concurso Pequena Dimensão  
CR27A005241PD00022022 

Servicos de manutenção e reparação 
em imóveis 

Concurso Deserto por 
desclassificação dos 
concorrentes 

N/A 

DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES                                                                                                                                       
                                                                                                                      

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 
Nos termos da alínea d) e  e) do número 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a 
adjudicação das empresas indicadas na tabela abaixo:
 

Modalidade Objecto do Concurso Concorrente Adjudicado Preço C/IVA
(MT)

Concurso Público 
CR27A005241CP00042022

Lote  Lote I: Serviços de emissão de bilhetes 
de passagens internacionais, seguro de viagem 
e vistos

Simara Travel & Tours, Lda 4.896.784, 32

Lote  Lote II : Emissão de bilhetes de 
passagens aéreas domésticas, seguro de viajem 
e aluguer de viaturas

Simara Travel & Tours, Lda 2.858.147, 29

Concurso Limitado 
CR27A005241CL00152022

Serviço de Instalação, Montangem e 
Desmontagem de Divisórias CANOL Construções, EI 1.121.314, 90

Concurso Pequena Dimensão  
CR27A005241PD00072022

Serviços hoteleiros de aluguer de sala de 
conferência em Macaneta Vamili Investimentos, Lda 524.890, 00

Concurso por Cotações 
CR27A005241CC00032022

Serviços de formação e capacitação técnica em 
gestão, comunicação e imagem Switch Serviços, Lda 340.470, 00

Concurso por Ajuste Directo
CR27A005241AD00132022

Serviços de aluguer de estacionamento para 
veículos automóveis do ISSM, IP Imovisa,SA 1.700.885, 84

Concurso por Ajuste Directo
CR27A005241AD00122022  Serviços de manutenção evolutiva do SGO EXI, Lda 1.272.392, 55

Concurso por Ajuste Directo
CR27A005241AD00112022

Serviços de impressão, fotocópia e scan de 
documentos Print4You, Lda 1.517.415, 12

Concurso por Ajuste Directo
CR27A005241AD00102022

Serviços de instalação e manutenção de 
licenças e manutenção de servidores Bytes & Pieces, Lda 1.122.865, 77

Concurso por Ajuste Directo
CR27A005241AD00152022 Serviços de corretagem de seguros Kican Corretores de Seguros, SA 4.614.796, 16

Concurso Limitado 
CR27A005241CL00152022

Serviços de instalação de redes de internet 
de uma ligação dedicada de 30Mbp (Ponto a 
Ponto) link rádio

Concurso Deserto por 
desclassificação dos 
concorrentes

N/A

Concurso  Pequena Dimensão  
CR27A005241PD00032022  Serviços de manutenção e reparação de PBX

Concurso Deserto por 
desclassificação dos 
concorrentes

N/A

Concurso Pequena Dimensão  
CR27A005241PD00022022

Serviços de manutenção e reparação em 
imóveis

Concurso Deserto por 
desclassificação dos 
concorrentes

N/A

Concurso por Cotações 
CR27A005241CC00042022

Serviços de manutenção preventiva e 
Correctiva de UPS

Concurso Deserto por  
desclassificação dos 
concorrentes

N/A

Maputo, aos 30 de Junho de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível)

5848

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Instalação, Configuração e Implementação de uma Plataforma para a Gestão do 
Processo de Avaliação de Desempenho 

CONCURSO Nº: HCB/DSA/ Implementação da Plataforma de Gestão da Avaliação de 
Desempenho/043/2022

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, S.A. («HCB»), no âmbito das suas actividades, pretende lançar um concurso 
cujo objectivo é contratar uma empresa de consultoria com vista à instalação, configuração e implementação 
de uma plataforma informática direccionada à gestão do processo de avaliação de desempenho dos seus 
trabalhadores.

Neste contexto, é feito o presente Pedido de Manifestação de Interesse (MI) a todas as empresas com 
experiência relevante. Os interessados deverão, impreterivelmente, reunir os seguintes requisitos mínimos de 
elegibilidade:

1. Possuir Certidão de Registo Comercial, Estatutos, Alvará e Licença que habilite o proponente a 
exercer a actividade, de modo a que possa concorrer na área de especialidade pretendida;

2. Apresentar a declaração de que não corre nenhum processo de insolvência e recuperação contra a 
empresa, passada por entidade competente;

3. Apresentar Certidão de Quitação das Finanças e do INSS;

4. Apresentação da demonstração de resultados dos últimos 5 anos;

5. Apresentar 5 referências de serviços similares bem-sucedidos nos últimos 5 anos (especificar o 
cliente, montante do Contrato e duração do mesmo), referências estas suportadas por cartas 
abonatórias;

6. Apresentar o Perfil da Empresa, destacando a sua experiência, estrutura de recursos humanos, 
equipamentos e outros recursos materiais necessários para a boa execução da prestação de serviços 
que se pretende.

As empresas interessadas e que reúnam os requisitos mínimos acima mencionados, devem manifestar 
o interesse submetendo toda documentação e evidências que comprovam sua elegibilidade para o correio 
electrónico: concurso-implementacao-gad@hcb.co.mz, até ao dia 15 de Julho de 2022.

Na referida Manifestação de Interesse, deverá indicar o nome da empresa e constar no campo “Assunto” do e-mail 
o texto “ HCB/DSA/ Implementação da Plataforma de Gestão da Avaliação de Desempenho/043/2022– 
Manifestação de interesse”.

O concurso será regido pelos procedimentos de aquisição de bens e serviços em vigor na HCB.

Songo, aos 4 de Julho de 2022

Sede:	
Moçambique,	Caixa	Postal	263,	Songo	–	Tete	
PBX:	+258	252	80000,	+258	252	82220	
Conselho	de	Administração:	+258	252	82273,	+258	252	82221/4	
Fax:	+258	252	82364,	E-mail:	cas.songo@hcb.co.mz	
http://www.hcb.co.mz	
	
Escritório	de	Maputo:	
Av.	25	de	Setembro,	420	–	6º	Andar	–	Maputo	
PBX:	+258	213	50700	
Fax:	+258	21	314148,	E-mail:	cas.maputo@hcb.co.mz		
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
 

Instalação, Configuração e Implementação de uma Plataforma para a Gestão do Processo de 
Avaliação de Desempenho  

 
CONCURSO Nº: HCB/DSA/ Implementação da Plataforma de Gestão da Avaliação de 

Desempenho/043/2022 

 
A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, S.A. («HCB»), no âmbito das suas actividades, pretende lançar 
um concurso cujo objectivo é contratar uma empresa de consultoria com vista à instalação, 

configuração e implementação de uma plataforma informática direccionada à gestão do processo de 

avaliação de desempenho dos seus trabalhadores. 

 
Neste contexto, é feito o presente Pedido de Manifestação de Interesse (MI) a todas as empresas 
com experiência relevante. Os interessados deverão, impreterivelmente, reunir os seguintes 
requisitos mínimos de elegibilidade: 

1. Possuir Certidão de Registo Comercial, Estatutos, Alvará e Licença que habilite o 
proponente a exercer a actividade, de modo a que possa concorrer na área de 
especialidade pretendida; 

2. Apresentar a declaração de que não corre nenhum processo de insolvência e 
recuperação contra a empresa, passada por entidade competente; 

3. Apresentar Certidão de Quitação das Finanças e do INSS; 
4. Apresentação da demonstração de resultados dos últimos 05 anos; 
5. Apresentar 05 referências de serviços similares bem-sucedidos nos últimos 5 anos 

(especificar o cliente, montante do Contrato e duração do mesmo), referências estas 
suportadas por cartas abonatórias; 

6. Apresentar o Perfil da Empresa, destacando a sua experiência, estrutura de recursos 
humanos, equipamentos e outros recursos materiais necessários para a boa execução da 
prestação de serviços que se pretende. 

 
As empresas interessadas e que reúnam os requisitos mínimos acima mencionados, devem 
manifestar o interesse submetendo toda documentação e evidências que comprovam sua 
elegibilidade para o correio eletrónico: concurso-implementacao-gad@hcb.co.mz, até ao dia 15 de 
Julho de 2022. 
 

Na referida Manifestação de Interesse, deverá indicar o nome da empresa e constar no campo 

“Assunto” do e-mail o texto " HCB/DSA/ Implementação da Plataforma de Gestão da Avaliação de 
Desempenho/043/2022– Manifestação de interesse”. 
 

O concurso será regido pelos procedimentos de aquisição de bens e serviços em vigor na HCB. 
 

Songo, 04 de Julho de 2022 

Sede:	
Moçambique,	Caixa	Postal	263,	Songo	–	Tete	
PBX:	+258	252	80000,	+258	252	82220	
Conselho	de	Administração:	+258	252	82273,	+258	252	82221/4	
Fax:	+258	252	82364,	E-mail:	cas.songo@hcb.co.mz	
http://www.hcb.co.mz	
	
Escritório	de	Maputo:	
Av.	25	de	Setembro,	420	–	6º	Andar	–	Maputo	
PBX:	+258	213	50700	
Fax:	+258	21	314148,	E-mail:	cas.maputo@hcb.co.mz		
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
 

Instalação, Configuração e Implementação de uma Plataforma para a Gestão do Processo de 
Avaliação de Desempenho  

 
CONCURSO Nº: HCB/DSA/ Implementação da Plataforma de Gestão da Avaliação de 

Desempenho/043/2022 

 
A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, S.A. («HCB»), no âmbito das suas actividades, pretende lançar 
um concurso cujo objectivo é contratar uma empresa de consultoria com vista à instalação, 

configuração e implementação de uma plataforma informática direccionada à gestão do processo de 

avaliação de desempenho dos seus trabalhadores. 

 
Neste contexto, é feito o presente Pedido de Manifestação de Interesse (MI) a todas as empresas 
com experiência relevante. Os interessados deverão, impreterivelmente, reunir os seguintes 
requisitos mínimos de elegibilidade: 

1. Possuir Certidão de Registo Comercial, Estatutos, Alvará e Licença que habilite o 
proponente a exercer a actividade, de modo a que possa concorrer na área de 
especialidade pretendida; 

2. Apresentar a declaração de que não corre nenhum processo de insolvência e 
recuperação contra a empresa, passada por entidade competente; 

3. Apresentar Certidão de Quitação das Finanças e do INSS; 
4. Apresentação da demonstração de resultados dos últimos 05 anos; 
5. Apresentar 05 referências de serviços similares bem-sucedidos nos últimos 5 anos 

(especificar o cliente, montante do Contrato e duração do mesmo), referências estas 
suportadas por cartas abonatórias; 

6. Apresentar o Perfil da Empresa, destacando a sua experiência, estrutura de recursos 
humanos, equipamentos e outros recursos materiais necessários para a boa execução da 
prestação de serviços que se pretende. 

 
As empresas interessadas e que reúnam os requisitos mínimos acima mencionados, devem 
manifestar o interesse submetendo toda documentação e evidências que comprovam sua 
elegibilidade para o correio eletrónico: concurso-implementacao-gad@hcb.co.mz, até ao dia 15 de 
Julho de 2022. 
 

Na referida Manifestação de Interesse, deverá indicar o nome da empresa e constar no campo 

“Assunto” do e-mail o texto " HCB/DSA/ Implementação da Plataforma de Gestão da Avaliação de 
Desempenho/043/2022– Manifestação de interesse”. 
 

O concurso será regido pelos procedimentos de aquisição de bens e serviços em vigor na HCB. 
 

Songo, 04 de Julho de 2022 
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SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE E PRÉ-QUALIFICAÇÃO PARA SERVIÇOS DE GESTÃO 
DA CLÍNICA DE SAÚDE OCUPACIONAL DA CENTRAL ELÉCTRICA DA CTRG

A Central Térmica de Ressano Garcia, S.A. (“CTRG”), é uma sociedade Moçambicana que detém e 
opera uma central eléctrica a gás de 175 MW (brutos) localizada em Ressano Garcia, no Distrito de 
Moamba, na Província de Maputo.

A CTRG no âmbito da sua Política de Saúde e Segurança no Trabalho e Responsabilidade Social, 
pretende contratar uma empresa especializada em serviços de saúde ocupacional, bem como 
cuidados primários de saúde aos trabalhadores no local de trabalho.

 O Provedor de Serviços será responsável pelo seguinte:

•	 Gestão da Clínica da Central Eléctrica providenciando serviços primários de saúde

•	 Atendimento e resposta a emergências 

•	 Gestão, emergências e evacuação

•	 Exames médicos ocupacionais

•	 Treinamentos e programas de sensibilização

A CTRG convida empresas especializadas e interessadas, devidamente credenciadas e qualificadas 
com experiência demostrada em actividades similares em Moçambique, a apresentar sua 
manifestação de interesse para prestação dos Serviços acima mencionados.  

De forma a serem considerados qualificados para esta Manifestação de Interesse, os interessados 
devem apresentar o seguinte:

•	 Cópia dos documentos de registo da empresa (Contrato Social e posteriores alterações, 
Certidão de Registo, Alvará/Licença Comercial ou documento equivalente emitido pelas 
autoridades governamentais competentes, Certificado de Registo Fiscal); 

•	 Perfil da Empresa, 

•	 Estrutura Organizacional da Empresa, 

•	 Relatórios Financeiros Auditados dos últimos 2 anos, 

•	 Resumo de pelo menos 3 projectos semelhantes em que trabalharam incluindo detalhes de 
contato de Clientes como referência.

Esta solicitação não será considerada como um convite para licitar e não representa ou constitui 
uma promessa, oferta, obrigação ou compromisso de qualquer tipo por parte da CTRG de celebrar 
qualquer contrato ou acordos com os interessados.

Todas as inscrições para a Manifestação de Interesse e Pré-qualificação devem ser recebidas 
até as 12 horas do dia 15 de Julho de 2022 no seguinte endereço tenders@ctrg.co.mz, 
incluindo as informações necessárias e os documentos comprovativos em Inglês.
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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

NOTÍCIAS DIGITAL
EM QUALQUER LUGAR DO PAÍS

ENCONTRE AS MELHORES 
VAGAS DE EMPREGO
EM PRIMEIRA MÃO

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



PUBLICIDADE18 Segunda-feira, 4 de Julho de 2022

069/2022

A Delegação da Segurança Social da Ci-
dade de Maputo, por esta via, convida a 
todos os beneficiarios (Regime de Tra-
balhador por conta de outrem, Traba-
lhadores por Conta Própia e Manuten-
cão Voluntária no Sistema) a realiza-
rem a actualização de dados nos termos 
do Artigo 9 do aprovado pelo Decreto 
51/2017, de 9 de Outubro.
Para este efeito são exigidos os seguin-
tes documentos:
•	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO 

VÁLIDO(B.I, Cedula Pessoal, Certi-
dão ou Assento de Nascimento ou 
DIRE – para estrangeiros)

•	NUIT
•	CONTACTO TELEFÓNICO
•	E-MAIL, Caso tenha
•	ENDEREÇO
•	DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO 

DO AGREGADO FAMILIAR(Esposa/
Esposo, Filhos menores até 25 anos 
se estiver a frequentar o nível supe-
rior)

•	ASSENTO DE CASAMENTO PARA 
OS UNIDOS PELO MATRIMÓNIO

A falta de cumprimento, terá as suas 
penalizações nos termos legalmente 
previstos no Regulamento da Segu-
rança Social Obrigatória.
Os documentos devem ser originais 
ou cópias visíveis e devidamente au-
tenticadas.

“INSS- MODERNIZAR PARA MELHOR 
SERVIR”

O Maputo Private Hospital, Lda. 
pretende recrutar para o seu qua-
dro de pessoal dois (2) Especialis-
tas em Radiologia, a tempo inte-
gral.

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

Perfil
• Experiência comprovada em 

Radiologia, com incidência 

sobre: - conhecimento de 
todo o material diferenciado 
utilizado na Radiologia; 

• Participar em equipa multi-
disciplinar na execução de 
exames de Biópsias guiadas 
por TC e por Ecografia;

• Experiência comprovada em 
Ressonância Magnética; 

• Dá-se preferência a 
Radiologistas com experiên-
cia académica.

Requisitos de Admissão:
• Licenciatura em Radiologia; 

• Cédula Profissional vigente; 
• Disponibilidade imediata;
• Estar inscrito na Ordem dos 

Médicos de Moçambique;
• Estar registado como Espe-

cialista.

Envio de Candidaturas:
As candidaturas deverão ser envia-
das para o email
sergia.fonseca@lenmedmaputo.
co.mz 
até ao dia 5 de Julho de 2022. 
Apenas os seleccionados serão 
contactados.   

ANÚNCIO DE VAGAS
MÉDICOS RADIOLOGISTAS
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO TRABALHO E 

SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURANÇA SOCIAL
DELEGAÇÃO DA CIDADE DE MAPUTO

“Modernizar para melhor servir” 

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

inss@gov.mz, C. Postal nº 2551 – Maputo
5781

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE
NACIONAL E INTERNACIONAL

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOCAMBIQUE 

GOVERNO DO DISTRITO DE BOANE 
INSTITUTO AGRÁRIO DE BOANE 

 
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE UM TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 
O Instituto Agrário de Boane, é uma Instituição Pública de Ensino Técnico Profissional, pretende contratar um Técnico de 
Administração e Finanças para trabalhar nesta Instituição sob um contrato específico, para a materialização dos objectivos 
da Instituição. 
Numeros de vagas: 1 
Duração do Contrato: 2 anos renovável, ficando sujeito a um periodo probatório de seis meses. 
Objectivo: assegurar que o trabalho da sua área de intervenção possua a qualidade e natureza requeridas, e que seja de elevada 
qualidade e desenvolvido de forma eficiente e dentro dos prazos prescritos pelo Centro de Referência. 
Responsabilidades:  
 Fazer toda a gestão financeira e a contabilidade do projecto de CR; 
 Assegurar que todos os pagamentos são feitos de acordo com o Manual Operacional elaborado para os Centros de 

Referencia; 
 Assegurar que todas as aquisições estão de acordo com as regras do Manual Operacional; 
 Ter a contabilidade actualizada e disponível para consulta da direcção; 
 Elaborar os relatórios de progresso e de execução financeira, de acordo com o preconizado no Manual Operacional para 

os Centros de Referência; 
 Assegurar a gestão financeira, incluindo preparação actualização e revisão de orçamentos e planos de tesouraria;  
 Assegurar a execução dos fundos como planificado; 
 Fazer mensalmente, o back-up de toda informação financeira e de todos documentos electrónicos gerados pelo sistema 

Primavera;  
 Coordenar reuniões, mínimo mensal, com todas as pessoas envolvidas na Contabilidade, para as coordenar. 
 Conhecer o Manual de Procedimentos do Projeto de CR para o desenvolvimento do projecto. 
 Controlar os tempos de modo que a tesouraria seja suficiente em todos os momentos para satisfazer as necessidades do 

projecto. 
 Estar presente nas auditorias internas e externas para atender aos requerimentos solicitados. 
 Assumir a responsabilidade de que todas as facturas e recibos estejam perfeitamente arquivados e prontos para serem 

analisados. 
 Integrar todos os sectores e projectos do Instituto numa única contabilidade globalizada conforme os padrões de qualidade 

máxima. 
 Acompanhar os diferentes projectos. 
 Ter capacidade de ensino aos alunos e professores em as áreas da sua responsabilidade. 
 Reportar mensalmente à gestão do Instituto a situação actual da Contabilidade e da tesouraria no Projecto CR 
 Reportar mensalmente à gestão do Instituto um balancete actualizado; 
 Outras tarefas que lhe forem confiadas pelo superior hierárquico. 

     Qualificações e Requisitos. 
 Habilitações literárias mínimas, curso médio de contabilidade ou equivalente; 
 Pelo menos 5 anos de experiência de trabalho na área financeira e de contabilidade; 
 Será uma vantagem experiência relevante na administração; 
 Comprovada experiência na área financeira de projectos financiados por fundos externos será um factor preferencial; 
 Experiência relevante no uso de MS-Office e de pacotes financeiros (ex. Primavera); 
 Boas habilidades de trabalho em equipa e comprovadas capacidades formativas; 
 Habilidades para o tratamento e análise de detalhes; 
 Capacidade de trabalhar sob pressão; 

A data de encerramento da apresentação de candidaturas é de 15 de Julho de 2022. Os candidatos interessados deverão 
apresentar uma carta de apresentação juntamente com o Currículo Vitae detalhando as experiências relevantes, referências 
que possam ser consultadas e documentos oficiais de identificação reconhecidos, num envelope selado e lacrado. As 
candidaturas deverão ser depositadas na secretaria do Instituto Agrário de Boane, no horário das 7h30 às 15h30 e é essencial 
indicar no assunto a proposta de inscrição "Contratação de um Técnico de Administração e Finanças" 

Assinatura 

_________________________ 

Ilegivel 

 
REPÚBLICA DE MOCAMBIQUE 

GOVERNO DO DISTRITO DE BOANE 
INSTITUTO AGRÁRIO DE BOANE 

 
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE UM TÉCNICO DE TECNOLOGIAS E INFORMAÇÃO 

 
O Instituto Agrário de Boane, é uma Instituição Pública de Ensino Técnico Profissional, pretende contratar um Técnico de 
Tecnologias e Informação para trabalhar nesta Instituição sob um contrato específico, para a materialização dos objectivos 
da Instituição. 
Numeros de vagas: 1 
Duração do Contrato: 2 anos renovável, ficando sujeito a um periodo probatório de seis meses. 

       Objectivo: coordenar todas as actividades relacionadas à área de informação e comunicação do Centro de Referência. 
 
Responsabilidades:  
 Garantir a configuração das redes de computadores respeitando a área a informatizar; 
 Desenvolver e instalar a plataforma Para o seguimento dos graduados com vista a avaliar a empregabilidade dos mesmos;  
 Assegurar a instalação de softwares em PC’s e a respectiva manutenção;  
 Montagem e instalação de computadores;  
 Instalar e configurar impressoras em rede , etc;  
 Realizar assistência na correcção de defeitos ou falhas nas redes ou equipamentos; 
 Fiscalizar qualquer trabalho ligado às Tecnologias de informação realizado pelos adjudicados;  
 Desenvolver website do IAB na internet; 
 Elaborar o projecto da sala de informática a ser requalificada tendo em conta as salvaguardas ambientais;  
 Desenvolver sistemas para computadores sempre que necessário; 
 Criar um programa para controlo e avaliação dos processos de produção em toda a  sua cadeia; 
 Produzir e apresentar relatórios mensais, semestrais e anuais sobre o cumprimento das actividades realizadas. Esses 

relatórios deverão estar sempre disponíveis para as entidades fiscalizadoras a diferentes níveis. 
  

        Qualificações e Requisitos. 
 Formação superior em Sistemas de Gestão de Informação, Engenharia de Computação, 
 Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) ou áreas afins; 
 Conhecimentos gerais sobre TIC’s; 
 Minimo de 3 (três ) anos de experiência na área de trabalho; 
 Conhecimento e experiência no desenho e implementação de sistemas de TIC’s; 
 Experiência no desenvolvimento de soluções informáticas a nível institucional. 
 Experiência específica nas áreas de trabalho (Contabilidade, Recursos Humanos e Património). 
 Capacidade para conceber  desenhos para a instalação de uma sala de informática; 
 Habilidades de comunicação com os outros membros da equipa; 
 Domínio da língua Portuguesa e Inglesa 
 
A data de encerramento da apresentação de candidaturas é de 15 de Julho de 2022. Os candidatos interessados deverão 
apresentar uma carta de apresentação juntamente com o Currículo Vitae detalhando as experiências relevantes, referências 
que possam ser consultadas e documentos oficiais de identificação reconhecidos, num envelope selado e lacrado. As 
candidaturas deverão ser depositadas na secretaria do Instituto Agrário de Boane, no horário das 7h30 às 15h30 e é essencial 
indicar no assunto a proposta de inscrição "Contratação de um Técnico de Tecnologias e Informação" 

 

Assinatura 

_________________________ 

Ilegivel 

 
REPÚBLICA DE MOCAMBIQUE 

GOVERNO DO DISTRITO DE BOANE 
INSTITUTO AGRÁRIO DE BOANE 

 
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE UM TÉCNICO DE PROCUREMENT  

 
Instituto Agrário de Boane, é uma Instituição Pública de Ensino Técnico Profissional, pretende contratar um Técnico de 
Procurement para trabalhar nesta Instituição sob um contrato específico, para a materialização dos objectivos da Instituição. 
 
Numeros de vagas: 1 
Duração do Contrato: 2 anos renovável, ficando sujeito a um periodo probatório de seis meses. 
Objectivo: apoiar as operações administrativas, procurement de produtos e serviços, logística e aos programas relacionados, 
com vista a assegurar o bom funcionamento do Centro de Referência. 
 
Actictividades do Técnico de Procurement:  
 Fornecer apoio em suprimentos, aquisições e logística do Projecto; 
 Desempenhar as funções de compra, incluindo obtenção de cotações, negociar preços, prazos de entrega e serviços pós-

venda com os fornecedores; 
 Preparar toda documentação necessaria para os processos de compras; 
 Seguimento com os forncedores para garantir a entrega de bens e serviços; 
 Trabalhar com a equipa técnica para determinar as especificações de bens e serviços; 
 Manutenção e actualização de sistemas de aquisições e registros da organização; 
 Auxilir na coordenação com a equipa do Centro de Referência em aprovações, expedições, de compensação e entregas; 
 Proficiência em conhecimentos de todos pacotes informáticos; 
 Participar na avaliação e seleção dos fornecedores pre-qualificados/vencedores; 
 Trabalhar em estreita colaboração com Direcção do Projecto para garantir contratos públicos oportunamente e 

proactivamente identificar lacunas e fazer sugestão de melhoria; 
 Fornecer apoio administrativo ao Centro de Referência, resolver problemas de rotina, garantir a logística para o 

cumprimento das actividades e bom funcionamento.  
 
Qualificações e Requisitos.   
 Formação de nível médio ou universitário em Gestão e Administração ou outras áreas afins; 
 Curso de Administração, Suprimento e Logística; 
 Minimo de 3 anos de experiência na Administração e logística em ONG`s; 
 Pelo menos 3 anos de exeperiência de trabalho em projectos apoiados pelo Banco Mundial, é uma vantagem; 
 Capacidade de identificação, necessidade de planificação, trabalhar com autonomia e responsabilidade, de trabalhar em 

equipa e de forma extretamente proactiva e focado nos reseultados; 
 Habilidades para realizar multiplas tarefas, fazer trabalhos de carga e gerir situações de pressão;  
 Experiência com lançamentos em Quickbooks constitui vantagem acrescida;  
 Capacidade de trabalhar sob pressão com honestidade, principios éticos e íntegros no tratamento de informação 

confidencial;  
 Capacidade de comunicação em Português e Inglês verbal e escrito;   
 Ser residente na vila do município de Boane será uma vantagem.  
 Dipsonibilidade imediata.  
 
A data de encerramento da apresentação de candidaturas é de 15 de Julho de 2022. Os candidatos interessados deverão 
apresentar uma carta de apresentação juntamente com o Currículo Vitae detalhando as experiências relevantes, referências 
que possam ser consultadas e documentos oficiais de identificação reconhecidos, num envelope selado e lacrado. As 
candidaturas deverão ser depositadas na secretaria do Instituto Agrário de Boane, no horário das 7h30 às 15h30 e é essencial 
indicar no assunto a proposta de inscrição "Contratação de um Técnico de Procurement" 

 
Assinatura 

______________________ 

Ilegivel 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Província de Sofala

Secção Comercial

ANÚNCIO
Neste Tribunal e Cartório da Secção Comercial 
do Tribunal Judicial da Província de Sofala 
correm os Autos de Acção Declarativa 
de Condenação, com Processo Sumário 
registados sob o número quarenta e um barra 
Secção Comercial barra dois mil e vinte e um, 
em que é autora Sany Comércio e Indústria, 
Limitada e é ré Hollard Moçambique 
Companhia de Seguros, SARL e Abdala B. 
Bange, e por este meio citado o co-réu Abdala B. 
Bange, solteiro, maior de idade, moçambicano, 
natural de Nampula, actualmente em parte 
incerta, contactável pelos nºs 84-7142708 ou 
86-8395374, respectivamente, para, no prazo 
de dez dias, finda a dilação mínima de quinze 
dias, contestar a acção, querendo, sob pena de, 
não o fazendo, se considerarem condenados no 
pedido, à luz do que estabelece o artigo 783º, do 
CPC, para os demais termos processuais, cujos 
duplicados legais se encontram nesta Cartório à 
disposição dos citandos, que poderão levantar 
durante as horas normais de expediente.

Beira, aos catorze de Junho do ano dois mil e 
vinte e dois

O Juiz de Direito

Dr. Alberto José Assane
A Escrivã de Direito

Rita da Conceição Guerra Jasse
24

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de 

Maputo
1ª Secção Comercial

ANÚNCIO
Faz saber que, pela Primeira Secção 
Comercial deste Tribunal Judicial da 
Cidade de Maputo correm éditos de 
trinta dias, citando os co-executados 
KEIZEN MOZAMBIQUE, LDA, DIMITRI 
PANTAZOPULOS e RENATO PESSINI, 
todos com último domicílio conhecido 
no Bairro de Pioneiros, Rua Argalha, na 
cidade da Beira, ora ausentes em parte 
incerta, para, no prazo de dez dias, que 
começa a correr depois de findo o dos 
éditos, tudo a contar da data da segunda 
e última publicação deste anúncio 
no Jornal “Notícias”, pagarem ao 
exequente BIM-Banco Internacional 
de Moçambique, SA, a quantia de 15 
060 937,51MT, em dívida nos Autos 
de Execução Ordinária nº 141/2019-
P, que por esta Secção lhes move o 
referido exequente ou, no mesmo prazo 
nomearem à penhora bens suficientes 
para pagamento da dívida e do mais 
que acrescer ou deduzirem a oposição 
que tiverem, nos termos dos art. 811º 
e seguintes do CPC, sob pena de, não 
o fazendo, se devolver esse direito ao 
exequente, prosseguindo a execução 
seus termos, conforme tudo melhor 
consta dos duplicados da Petição 
Inicial que se encontram arquivados no 
Cartório desta Secção à sua disposição, 
onde poderão levantar dentro das horas 
normais de expediente.
Para constar se lavrou o presente Edital 
que será legalmente afixado.

Maputo, aos 20 de Maio de 2021
A Escriturária Judicial Provincial

Isménia Mendes Naroromele Vilanculo
Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. João de Almeida F. Guilherme
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1. O Governo de Moçambique, representado pelo Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP), 
recebeu um  financiamento do Banco Mundial, para implementação do Programa Economia Rural Sus-
tentável (MozRural) e o Projecto de resiliência Rural do Norte de Moçambique (MozNorte),  e incorpo-
rou  o “sub-programa MaisPeixe Sustentável”, um mecanismo de financiamento comparticipado. 

2. A linha de financiamento do programa MaisPeixe Sustentável, para apoio a pesca e aquacultura comer-
cial, negócios azuis e reforço das respectivas cadeias de valor, designada “janela 2”, está desenhada como 
um mecanismo de financiamento comparticipado, sem taxas de juros e devolução, sendo que, a empresa 
comparticipa com o 30% do valor do plano de negócios e o programa financia 70% remanescentes do 
plano de negócios aprovado até um máximo de 30.000.000 MT (trinta milhões de meticais).

3. O Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul, FP – ProAzul, FP, pretende usar parte do financiamento 
dos referidos projectos para apoiar na melhoria do ambiente de negócios garantindo maior investimen-
to, produtividade e diversificação das actividades do sector privado no mar e águas interiores, nas pro-
víncias de Cabo Delgado, Niassa, Nampula, Tete, Zambézia, Manica e Sofala.

4. Neste contexto, o ProAzul, FP, convida entidades interessadas a submeterem a sua Manifestação de Inte-
resse e o modelo de Plano de Negócios Simplificado (PNS) do programa MaisPeixe Sustentável, devendo 
juntar os documentos de elegibilidade necessários e indicados no documento orientador disponível nos 
endereços abaixo indicados.

5. Os planos de negócios para esta manifestação de interesse devem incorporar uma estratégia para o en-
volvimento das comunidades vizinhas e deverão estar focados numa das seguintes componentes: 

a) UMA NOVA UNIDADE COMERCIAL PARA PRODUÇÃO DE ALEVINOS PARA A PROVÍNCIA DE 
NAMPULA;

b) UMA NOVA UNIDADE COMERCIAL PARA A PRODUÇÃO DE RAÇÃO DE PEIXE EM CATIVERIO 
PARA A PROVÍNCIA DE NAMPULA;

c) UMA NOVA UNIDADE COMERCIAL PARA A PRODUÇÃO DE RAÇÃO DE PEIXE EM CATIVERIO 
PARA A PROVÍNCIA DE MANICA.

6. O modelo de Plano de Negócios Simplificado (PNS) poderá ser obtido nas Delegações Provinciais do 
Instituto de Desenvolvimento de Pesca e Aquacultura, IP (IDEPA,IP) ou por via do correio electrónico 
(maispeixejanela2@proazul.gov.mz), telefone +258800200600,  pelo site www.proazul.gov.mz e 
nos escritórios do ProAzul em Maputo, sitos na  Av. Emília Daússe, 591. 

7. O programa de financiamento está aberto a consulta técnica permanente com a equipa de técnicos com 
competências necessárias para assessorar os proponentes nos aspectos técnicos, económicos e de sal-
vaguarda social e ambiental. Tanto a nível central como provincial e possui  o Contacto do pessoal do 
ProAzul responsável pelo programa, a seguir: 

Email: maispeixejanela2@proazul.gov.mz
 telefone do ProAzul +258800200600 e no
 site www.proazul.gov.mz.

8. AS PROPOSTAS DEVERÃO SER SUBMETIDAS ATÉ AO DIA 15/7/2022 NAS DELEGAÇÕES DO 
IDEPA,IP E CTA AO NÍVEL DA PROVÍNCIA, NOS ESCRITÓRIOS DO PROAZUL OU AINDA POR EMAIL:  
maispeixejanela2@proazul.gov.mz

9. O ProAzul, num prazo de 20 dias após o fecho desta chamada, publicará a lista de empresas e Planos de 
Negócios Simplificados pré-seleccionadas para a submissão de seu Plano de Negócios (PN) ao Comité de 
Avaliação. 

10. Um Comité de Avaliação constituído por instituições do sector e agências independentes externas será 
responsável pela análise e aprovação dos Planos de Negócios. O proponente será notificado da objecção 
ou não objecção sobre a sua solicitação, através de uma comunicação pública e formal. 

11. Para as manifestações de interesse e Planos de Negócios Simplificados (PNS) seleccionados cujo propo-
nente não possua capacidade técnica para a elaboração de um Plano de Negócios (PN), o ProAzul aloca-
rá um técnico para apoiar até à submissão formal do processo ao Comité de Avaliação. 

ADERIR AO PROGRAMA É GRATUITO
(Assinatura Elegível)

OPORTUNIDADE DE FINANCIAMENTO PARA O SECTOR PRIVADO AO LONGO DA CADEIA DE 
VALOR DA AQUALCULTURA COMERCIAL– PROGRAMA MAISPEIXE SUSTENTÁVEL

 (JANELA 2)

Pedido de Manifestação de Interesse

5302

SINTA A PERSONALIDADE DO LEÃO

PEUGEOT LANDTREK
PROFISSIONAL

Avenida de Angola, nº. 1818, Maputo
info@caetano.co.mz | peugeot-mz.com

2.290.000 MZN
A partir de Disponível para

entrega imediata

INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE
E AUDITORIA DE MOÇAMBIQUE

Atenção função pública
O ISCAM informa que estão abertas inscrições para o curso de curta duração em Administração e Execução 
do Orçamento do Estado & Encerramento e Elaboração da Conta de Gerência a decorrerem do dia 27 de 
Junho a 22 de Julho, nas suas instalações, e com início a 25 de Julho e duração de 10 dias úteis, no intervalo 
das 8 às 11.00 horas.                                                          

 Inscrição: 12.000,00 Mt (prestação única)

O curso é constituído por forte componente prática, com a apresentação e resolução de casos, elaboração 
de trabalhos temáticos, fomentando o debate das questões e a procura das respectivas soluções.

Destinatários:
•	 Funcionários;

•	 Contabilistas; 

•	 Gestores financeiros;

•	 Chefes de Departamentos de Administração e Finanças;

•	 E todos interessados em matérias de Administração e Finanças

Conta nº 1404569810006, NIB 000800001404569810665 - ISCAM – INST. SUP. CONT. AUDIT. 
MOÇAMBIQUE domiciliada no BCI   
Requisitos:
Copia do BI ou outro documento com Fotografia e Válido
Comprovativo de depósito

NB: Certificado no final da formação 
Data-limite de Inscrições: 22/7/2022                     Vagas limitadas/ Observando todo protocolo sanitário
Carga horária: 30 horas                                                   

Para informações adicionais contacte: 
Tel: +258 21328657 – Secretaria do ISCAM
Cel: +258 82 163 6817 – Coordenador dos Cursos de Curta Duração 
E-mail: cursosexecutivos@iscam.ac.mz

ISCAM – Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria de Moçambique 
Rua John Issa nr 93 Tel: +258 21328657 Fax: +258 21328657 Cel : +258 823053873 5873

5722

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm éditos de trinta dias, 
citando a ré Elevoluction Engenharia, S.A., com último endereço conhecido na Av. Kenneth Kaunda, nº 
833, Bairro da Sommerschield, nesta cidade, ora em parte incerta do país, para, no prazo de vinte dias, 
que começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da data da segunda e última publicação 
deste anúncio no jornal “Notícias”, contestar, querendo, nos Autos de Acção Declarativa Ordinária nº 
05/2022-P-G, que por esta Secção lhe move a autora Eqstra Moçambique, Lda., pelos fundamentos 
constantes da petição inicial, conforme o duplicado que se encontra arquivado no Cartório desta Secção à 
sua disposição, onde poderá levantar dentro das horas normais de expediente, advertindo-se-lhe de que a 
falta de contestação importa a confissão dos factos articulados pela autora, para todos efeitos legais.

Maputo, aos 21 de Junho de 2022

O Escrivão de Direito
Rafael Enoque

Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. João de Almeida F. Guilherme
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CONSELHO MUNICIPAL
ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO MUNICIPAL KAMUBUKWANA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA 17)

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

que reúnem os requisitos de elegibilidade e tributos autárquicos regularizados, a apresentarem propostas 
seladas para os concursos constantes do quadro abaixo:

Nº de Concurso Objecto de 
Contratação

Data, Hora e Local 
de contratação 

visita
Alvará Data, Hora e Local de 

abertura do concurso
Garantia 

Provisória

Concurso 
Limitado OM - 04/
CMM/ADMKMB/
UGEA 17/2022

Construção de 
Secretaria no 
Bairro de Inhagoia 
“A”

Visita de carácter 
obrigatório no dia 
5/7/2022 pelas 
9.00horas;
Local de 
concentração;
Administração do 
Distrito Municipal 
KaMubukwana

Alvará de 
empreiteiros de 
obras publicas de 
4ª classe, categoria 
I a VI, subcategoria 
de 1ª a 14ª 

Dia: 18/7/2022
Local: Administração 
do Distrito Municipal 
KaMubukwana

Hora de entrega: 9H 

Hora de abertura:9h e 
15min.

N/A

Concurso 
Limitado OM - 05/
CMM/ADMKMB/ 
UGEA 17/2022

Fornecimento 
de material 
de consumo 
informático

N/A
Alvará compatível 
com a natureza 
do objecto de 
contratação 

Dia: 18/7/2022
Local: Administração 
do Distrito Municipal 
KaMubukwana

Hora de entrega: 10H 
Hora de abertura:10h 
e 15min.

N/A

Concurso 
Limitado OM - 06/
CMM/ADMKMB/ 
UGEA 17/2022

Fornecimento 
de géneros 
alimentícios 
e material de 
higiene e limpeza

Lote I: 
Fornecimento 
de géneros 
alimentícios

Lote II: 
Fornecimento 
de material de 
higiene e limpeza

N/A
Alvará compatível 
com a natureza 
do objecto de 
contratação

Dia: 18/7/2022
Local: Administração 
do Distrito Municipal 
KaMubukwana

Hora de entrega: 11H 
Hora de abertura:11h 
e 15min.

N/A

Concurso 
Limitado OM - 07/
CMM/ADMKMB/ 
UGEA 17/2021

Fornecimento 
e Montagem de 
Manilhas 

Visita de carácter 
obrigatório no dia 
5/7/2022 pelas 
8.00horas;
Local de 
concentração;
Administração do 
Distrito Municipal 
KaMubukwana

Alvará de 
empreiteiros de 
obras públicas de 
3ª classe, categoria 
I a VI, subcategoria 
de 1ª a 14ª

Dia: 18/7/2022
Local: Administração 
do Distrito Municipal 
KaMubukwana

Hora de entrega: 12H 
Hora de abertura:12h e 
15min.

     N/A

2. As propostas deverão ser validas por um período de 120 dias.
3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e consultar ou adquirir os documentos dos 

concursos no endereço indicado no nº 6 deste documento, no horário das 8Hrs até 15h e 30min, a partir do dia 
4/7/2022.

4. Os documentos poderão ser consultados ou adquiridos mediante o pagamento de uma taxa não reembolsável de 
1.000,00MT (Mil Meticais). O pagamento deverá ser por meio de depósito directo para o Conselho Municipal 
de Maputo, conta em meticais NIB 000105610000000243263, no BANCO MILLENIUM BIM e levantamento de 
recibo emitido pela Recebedoria Municipal do Zimpeto ou recebedoria Municipal do Bairro 25 de Junho “A”, 
ambas situadas no Distrito Municipal KaMubukwana.

5. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 05/2016, de 8 de Março.

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

Conselho Municipal de Maputo
Administração do Distrito Municipal KaMubukwana
      Av. de Moçambique Rua São Pedro nº 5314

Maputo – UGEA 17
5807

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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de 

Maputo

5ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Pela Quinta Secção deste Tribunal 
correm éditos de trinta dias, 
citando o executado Jacinto de 
Assunção Mucare, com último 
domicílio conhecido no Bairro 
da Malanga, quarteirão 14, casa 
nº 43, nesta cidade, ora em 
parte incerta, para, no prazo de 
dez dias, que começa a correr 
depois de findo o dos éditos, 
tudo a contar da segunda e 
última publicação deste anúncio, 
pagar ao exequente BANCO 
PROCRÉDIT, SA, (actualmente 
designado Ecobank) a quantia 
de 77 397,15MT, em dívida nos 
Autos de Execução Ordinária nº 
30/2009/V, que por esta Secção 
lhe move o referido exequente, 
ou no mesmo prazo nomear à 
penhora bens suficientes para tal 
pagamento e do mais que acrescer 
ou deduzir a oposição que tiver, 
nos termos do artigo 812º e 
seguintes do CPC, sob pena de, não 
o fazendo, se devolver esse direito 
ao exequente, prosseguindo a 
execução seus termos, conforme 
tudo melhor consta do duplicado 
da petição inicial, que se encontra 
à disposição do executado no 
Cartório desta Secção, podendo 
ser levantado dentro das horas 
normais de expediente.

Maputo, aos vinte dias do mês de 
Junho de dois mil e vinte e dois

A Ajudante de Escrivão
Sara Clotilde Artur Manhique

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. Carlos Caetano
5821
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SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS PARA 
FORNECIMENTO DE SEGURO SAÚDE 

1. Introdução
A Family Health International (FHI360) é uma Organização 
Não- Governamental, que está a operar em Moçambique com 
financiamento da USAID e em parceria com o Governo Moçambicano 
nas áreas de Saúde e Desenvolvimento.

A FHI360 com o suporte da Tempus Corretores de Seguros, convida 
empresas devidamente registradas e autorizadas ao fornecimento 
de Seguro Saúde a submeterem propostas para o Fornecimento 
de Seguro Saúde para os colaboradores da FHI360 e seus 
dependentes. 

Os concorrentes interessados poderão obter os Termos de 
Referência deste concurso por solicitação através do endereço 
electrónico info@tempusglobalgroup.com

No assunto do email deverá estar o código: 012/ct/OPS/2022

2. Prazo de entrega das Propostas
As propostas comerciais - com a indicação do nome do concurso 
- deverão ser entregues em envelope fechado no endereço abaixo, 
até as 12.00 horas do dia 18 de Julho de 2022.

FHI360 – Escritório-Sede em Moçambique 
Rua Beijo da Mulata, Nº 59200
Sommerschield II
Maputo
Telefone +258 21 241100
Email: info@tempusglobalgroup.com 

PROVISION OF HEALTH INSURANCE – 
REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)

1. Introduction

Family Health International (FHI360) is a Non Governmental Organization 
operating in Mozambique, funded by USAID, in partnership with the 
Mozambican Government, with focus on Health and Development.

FHI360, with technical support from Tempus Corretores de Seguros, 
invites companies that are dully registered and authorized by the 
competent authorities to provide Health Insurance Services to submit 
proposals for the FHI360 employees and dependents.

Terms of Reference of this tender are available on request through the 
email  info@tempusglobalgroup.com

The subject should containg the code: 012/ct/OPS/2022

2. Deadline for the Proposals

Proposals – Indicating the name of the company - must be delivered in 
a sealed envelope at the address below by 12:00 (noon) on the 18th July 
2022.

FHI360 – Head Office in Mozambique 
Beijo da Mulata Street, No. 59200
Sommerschield II
Maputo
Tel: +258 21 241100
Email: info@tempusglobalgroup.com 

PROJECTO DE ÁGUA SEGURA PARA VILAS E ZONAS RURAIS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
ANALISTA DE AQUISIÇÕES

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Grant N.º: D941-MZ
Ref. no. MOZ-AIAS-RSTWSP-CON017

1. O Governo de Moçambique recebeu um donativo no montante de USD 150 Milhões da Associação Internacional de 
Desenvolvimento (IDA) para custear a implementação do Projecto de Água Segura para Vilas e Zonas Rurais, e 
pretende aplicar parte desses fundos para serviços de consultoria.

2. O escopo dos serviços para a posição de Analista de Aquisições inclui, mas não se limita à: (i) Apoiar o Coordenador 
do RSTWSP e Especialista de Procurement na AIAS, IP na preparação e gestão do plano de logística do RSTWSP; 
ii) inserir, actualizar e monitorar as actividades do plano de aquisições no STEP; preparar os diversos relatórios 
de avaliação de concursos e dos contratos, após a devida revisão, submeter a aprovação da Coordenação, Banco 
Mundial e do Governo, garantir a inserção atempada dos diversos anúncios na página web do RSTWSP e publicação 
os processos de adjudicação contratados pelo RSTWSP; e iii) garantir, junto com o Especialista de Procurement, 
que todos os processos de Procurement sejam submetidos ao Tribunal Administrativo (TA) e Procuradoria Geral 
da República (PGR) para efeitos de visto;

Os Termos de Referência (TdRs) detalhados para a consultoria podem ser encontrados no seguinte site: 
 www.aias.gov.mz

3. A Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, Instituto Público (AIAS, IP), convida os consultores 
individuais qualificados, a manifestar seu interesse em prestar os serviços. Os consultores interessados deverão 
apresentar informação demonstrando possuir qualificações necessárias e experiência relevante para a execução 
dos serviços (CV, descrição de serviços similares, experiência em condições semelhantes, disponibilidade, etc.).

4. O consultor deve possuir, pelo menos, as seguintes qualificações e experiência: (i) licenciatura em Engenharia, 
Economia, Direito, Administração Pública, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Empresas ou áreas afins; (ii) 
experiência mínima de cinco (5) anos em Procurement  e com pelo menos três (3) anos de experiência em pro-
jectos financiados pelo Banco Mundial e/ou outras agências multilaterais; (iii) experiência mínima de três (3) 
anos de trabalho com os procedimentos de aquisição do Governo; (iv) ter experiência no uso do STEP (Sytematic 
Tracking of Exchanges in Procurement) é uma vantagem; e (v) fluência na língua portuguesa; ter noções de inglês 
é uma vantagem.

5. Chama-se atenção dos Consultores interessados à Secção III, parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17 do “Regulamento de 
Aquisições para Mutuários da IPF” do Banco Mundial de Julho de 2016, Novembro de 2020 (“Regulamento de 
Aquisições para Mutuários da IPF”), que estabelece a política do Banco Mundial sobre o conflito de interesses.

6. O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção de Consultor Individual conforme estabeleci-
do no Regulamento de Aquisições.

7. As Manifestações de Interesse deverão ser entregues em versão física, no endereço abaixo até 14.30 horas, do dia 
20 de Julho de 2022.

8. O endereço referido acima é:
Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento
Att: Unidade Gestora Executora das Aquisições / Projecto de Saneamento Urbano
Av. Eduardo Mondlane, 1352, 4º andar
Maputo, Moçambique 
E-mail: procurement.rstwsp.aias@gmail.com

Escritórios de Moçambique
  Rua A. W. Bayly, Nº 61. Maputo. Moçambique 
  Tel: +258 21 490370. Telemóvel: +258 82 0001955 
  Fax: +258 21 490375

NUIT - 700062147

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Concurso Ref. 018/2022 – AQUISIÇÃO DE MOTORIZADAS XL 125 - DOD

1. A JHPIEGO Mozambique convida por este meio empresas interessadas e elegíveis para 
manifestarem o seu interesse na apresentação de propostas em CARTA FECHADA para 
fornecimento de:

Descrição Especificações Quantidade

Aquisição de: 6 Motorizadas XL 125 6

2. A manifestação de interesse esta aberta a todos os concorentes legalmente registados 
e autorizados para prestação de serviços no âmbito de venda de motorizadas (anexar 
documentação relativa). O processo será regido de acordo com as normas e procedimentos em 
vigor na Jhpiego Moçambique.

3. A proposta deve ser apresentada em Meticais (MZN) indicando o valor unitário para cada 
item e total dos items, 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 120 dias úteis, no mínimo.

5. Cadernos de encargos/informação adicional pode ser solicitado a partir do dia 5/7/2022 até ao 
dia 12/7/22, pelo email: salma.buvane@jhpiego.org

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até ás 11h do dia 15 de Julho de 
2022, pelo qual concorre com o título “018/2022 – AQUISIÇÃO DE MOTORIZADAS XL 125 
- DOD”pelo que, as mesmas serão abertas em sessão reservada 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 nº 1608

Cell: 258 84 3123806
Maputo – Moçambique

5879

Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, IP

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Visando o fortalecimento da capacidade Instituicional da Área Operacional de Chókwè, está aberto um concurso 
externo com prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação do presente anúncio para o provimento das 
vagas de 3 (três) Operadores de Bombas, 3 (três) Canalizadores, e  2 ( dois ) caixa, de acordo com a discriminação 
abaixo:

Designação da Vaga Local de Trabalho Nº de Vagas Disponibilidade
Operadores de Bombas Chókwè 03 Tempo Inteiro

Canalizadores Chókwè 03 Tempo Inteiro
Caixa Chókwè 02 Tempo Inteiro

 1. Operador de Bombas
Responsabilidades
ü	Controlar o funcionamento dos equipamentos. (electrobombas, geradores, clorinadores e válvulas);
ü	Efectuar a distribuição de água de acordo com o plano;
ü	Operar os equipamentos dos sistemas (electrobombas, geradores, clorinadores e válvulas);
ü	Controlar o nível de água nos depósitos;
ü	Preparar a solução de produtos químicos;
ü	Efectuar limpeza geral das máquinas e quadros eléctricos;
ü	Distinguir sons de máquinas e localizar pontos com ruídos;
ü	Controlar a distribuição de água no sistema;
ü	Efectuar a limpeza do sistema afecto;
ü	Registar as leituras dos contadores de energia e de água diariamente;
ü	Registar diariamente os consumos de químicos;
ü	Registar as paralisações programadas assim como as imprevistas das bombas;
ü	Controlar e registar os níveis de água (nos filtros, furos, poços);
ü	Registar as horas do funcionamento dos geradores;
ü	Informar ao seu superior sempre que houver qualquer anomalia no sistema;
ü	Responder cabalmente todas as solicitações que visam garantir um bom funcionamento do sistema (operador 

em serviço);
ü	Informar sempre que houver entre colegas um ambiente que periga o decorrer normal das actividades;
ü	Agregar e preparar soluções de químicos para tratamento de água;

  Requisitos de Qualificação
ü	Nível Técnico Médio ou Básico  em Abastecimento de Água, Hidráulica, Mecânica e outras áreas afins;
ü	Nível Médio ou Básico Geral;
ü	Deve saber operar bombas de captação de água;
ü	Deve ter conhecimentos de normas de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho;
ü	Deve ter idade compreendida entre 18 e 35 anos

2. Canalizadores
Responsabilidades:
ü	Efectuar novas ligações, corte, religação e montagem ou substituição de contadores nas instalações dos clientes;
ü	Executar escavações e nivelamento de valas;
ü	Execução do lançamento e assentamento de tubagem;
ü	Reparação de fugas;

ü	Reparar avarias na rede de distribuição e nos ramais;
ü	Efectuar operações de bancada como: cortar, dobrar ou roscar tubos;
ü	Aferir contadores;
ü	Executar ordens de corte e religações;
ü	Participar nas campanhas de cortes e religações;
ü	Reparação e manutenção de válvulas;
ü	Elaborar relatórios regulares das actividades realizadas;
ü	Realizar outras actividades relacionadas com a função;

Requisitos de Qualificação:
ü	Nível Técnico Médio ou Básico em Abastecimento de Água, Hidráulica ou Gestão Operacional de Recursos 

Hídricos.
ü	Nível Médio ou Básico Geral;
ü	Deve saber trabalhar com material usado na canalização;
ü	Deve ter noções básicas de geometria;
ü	Comunicação fluente na língua portuguesa;
ü	Idade compreendida entre 18 e 35 anos.

3.Caixa

Responsabilidades:
ü	Atender com profissionalismo, cortesia e objectividade;
ü	Organizar e arquivar os processos dos clientes;
ü	Participar nas campanhas para melhoria do serviço prestado ao cliente e para o cumprimento das metas 

estabelecidas;
ü	Encaminhar as reclamações;
ü	Efectuar e analisar as cobranças diárias;
ü	Registar correctamente no sistema os valores cobrados;
ü	Fazer o fecho diário do movimento do caixa, com saldo zero;
ü	Entregar diariamente os mapas referentes a cobrança;
ü	Realizar outras tarefas adstritas ao sector.

Requisitos de Qualificação:
ü	Nível Técnico Médio em Marketing e vendas;
ü	Nível Médio Geral;
ü	Conhecimento de técnicas de vendas;
ü	Conhecimentos de relacções públicas;
ü	Conhecimentos sólidos de PHC;
ü	Domínio de Excel;
ü	Comunicação fluente na língua portuguesa e inglesa.

Os interessados poderão submeter as suas candidaturas (Curriculum Vitae, Certificado de Habilitações e Carta de 
Motivação) na secretaria do FIPAG-Chókwè, localizada na Av.de Moçambique, 2º Bairro ou enviar para o endereço 
fipag.chokwe@fipag.co.mz.

Chókwè, aos 29 de Junho de 2022

Comunicado de Imprensa
Maputo, aos 24 de Junho de 2022

Condicionamento de Circulação Rodoviária na Ponte 
sobre o Rio Save 

As obras de construção da Nova Ponte e da Reabilitação da Ponte existente sobre o rio Save, 
iniciadas em Julho de 2018, encontram-se num estágio avançado da sua execução.

Havendo necessidade de transportar as vigas de betão armado pré-esforçado da margem Sul 
à margem Norte, e realizar outros trabalhos para a construção dos viadutos de aproximação, 
no âmbito das obras da nova ponte sobre o Rio Save, situada na Estrada N1, Província de 
Inhambane, a Administração Nacional de Estradas, ANE, IP, comunica ao público em geral e 
em especial aos utentes desta ponte, que será condicionada a circulação do trânsito sobre 
a ponte provisória, num período máximo de cinco (5) meses, a partir do dia 27 de Junho 
de 2022.

O condicionamento de escoamento do tráfego será implementado para os dois sentidos de 
circulação na ponte provisória, durante os dias úteis e em dois períodos, a saber: das 7.30 às 
9.30 horas e das 13.30 às 15.30 horas. Fora dos horários acima indicados, o tráfego estará 
aberto ao público e com circulação normal de pessoas e bens.

A ANE-IP apela reiteradamente que na circulação pelas estradas nacionais o peso bruto dos 
veículos não deverá exceder a 48 toneladas, observados os limites de carga admissíveis por 
eixo ou grupo de eixos.

A ANE, IP apresenta desde já desculpas pelos transtornos decorrentes desta situação e apela 
a compreensão e a colaboração dos utentes desta ponte.

O Director-Geral
(Ilegível)

Av. de Moçambique, 1225  Caixa Postal 403 . Telefone n.º 21476163/7 . Telefax n.º 21475533 . Maputo . Moçambique

GABINETE DO DIRECTOR-GERAL
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ÁREA OPERACIONAL DE CHÓKWÈ

ANÚNCIO DE VAGAS PARA CONCURSO EXTERNO

República de Moçambique
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A Oxfam na África Austral é uma entidade única e regional que opera em Moçambique, Malawi, Zâmbia 
e Zimbabwe desde julho de 2021. Para a próxima década, a Oxfam na África Austral estabeleceu o 
compromisso estratégico de trabalhar nas seguintes áreas temáticas gerais: [1] Economias justas, 
[2] Resposta humanitária e [3] Justiça de Género.
O projecto de Reforço Resiliência Climática Urbana no Sudeste da África é um projecto multi-país 
implementado em quatro cidades de países do Sudeste Africano (Moçambique, Malawi, Madagáscar 
e Comores) por quatro anos, com o objectivo de gerar resiliência climática nas comunidades locais na 
região com as nações mais expostas aos eventos extremos do clima. Em Moçambique, este projecto 
está intervindo em Chókwè, no âmbito da área temática de resposta humanitária da Oxfam no país, 
com o objectivo de melhorar a preparação para crises e resposta humanitária. Implementado pela 
UN-Habitat e executado pela Oxfam, o projecto é financiado pelo Fundo de Adaptação (AF), para o 
benefício do Município da Cidade de Chókwè.

Após devidos estudos técnicos por parte da empresa de consultoria em engenharia de construção 
civil, o projecto segue para a fase de intervenção física prioritária, nomeadamente: a Construção de 
um (1) Centro de Refúgio e Construção de dois (2) Centros de Triagem de Resíduos Sólidos 
na Cidade de Chókwè.  

Para o efeito, a Oxfam em parceria com o Município da Cidade de Chókwè lança o presente convite 
para a manifestação de interesse em participar do concurso de empreitada para a execução da 
obra pública acima referida e abaixo descrita. Empreiteiros elegíveis, preenchendo os respectivos 
requisitos mínimos previstos no Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 
de Março, são convidados a submeter suas propostas para a empreitada abaixo descrita, de acordo 
com as condições pré-estabelecidas no respectivo documento do concurso:

№
LOT REFERÊNCIA DESCRIÇÃO DA OBRA PÚBLICA

1 07/MPT/1/04-07-
2022

 Construção de um Centro (1) de Refúgio na Cidade De 
Chókwè (descrição constante do dossier a ser partilhado com 
os interessados)

2 07/MPT/2/04-07-
2022

Construção de dois (2) Centros de Triagem de Resíduos 
Sólidos na Cidade de Chókwè (descrição constante do dossier 
a ser partilhado com os interessados)

Empreiteiros elegíveis são encorajados a apresentarem suas propostas, devendo apresentar provas 
de recursos, capacidade financeira, o Alvará segundo o respectivo Regulamento de Contratação 

de Empreitada de Obras Públicas e projectos similares executados a nível da proposta financeira 
apresentada. 

Os licitantes interessados deverão SOMENTE solicitar Dossier do Concurso contendo o projecto 
executivo, mapa de quantidades, escopo do trabalho e todos documentos afins de forma gratuita 
através do email sergio.zimba@oxfam.org, a partir da data da publicação do anúncio ate 25 de 
Julho de 2022, entre 9.00 – 16.00, de segunda a sexta-feira
 
Propostas seladas e claramente marcadas com o número de referência de PMI, Nº do Lote e a 
respectiva descrição (Lote 1- Construção de um Centro (1) de Refúgio na Cidade de Chókwè ou 
Lote 2- Construção de dois (2) Centros de Triagem de Resíduos Sólidos na Cidade de Chókwè) 
no canto superior esquerdo do envelope, que deverá ser depositado nas urnas de concurso nos 
escritórios da Oxfam em Chókwè , sita no endereço abaixo:

Att: Comité de licitação
Oxfam em Moçambique

Gaza, Chókwè

2ºBairro

Avenida 7 de Abril vs Rua do Mercado Central

Nº 0201022

O prazo de submissão das propostas é segunda-feira do dia 25 de Julho de 2022 , em conformidade 
com as condições estabelecidas no documento do concurso. Todas as propostas tardiamente 
apresentadas serão rejeitadas e devolvidas ao proponente em estado selado. As propostas serão 
abertas imediatamente após o encerramento do tempo de submissões e os proponentes poderão 
participar da sessão de abertura. Note-se que apenas proponentes seleccionados poderão ser 
contactados para o processo final e resultado de adjudicação . O processo de procurement  será 
regido pela norma supracitada.

A Oxfam reserva-se o direito de considerar apenas parte do concurso, rejeitar todos os 
proponentes ou cancelar todo o concurso e não é obrigado a aceitar a proposta mais baixa ou 
alguma em particular.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

ANÚNCIOS DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea c) do n.º2, do Artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 5/2016, de 8 
de Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos concursos abaixo indicados:

CONCURSO OBJECTO DE CONTRATAÇÃO ADJUDICATÁRIO VALOR 
INCLUINDO O IVA

MODALIDADE

1 47A000141/
CP/01/2022

Prestação de serviços de 
limpeza e higienização às 
instalações da Direcção Nacional 
de Abastecimento de Água e 
Saneamento

SÓ 
DETERGENTES, 

LDA
3.800.000,37 MT

Concurso 
Público

2 47A000141/
CL/02/2022

Prestação de serviços de segurança 
às instalações da Direcção Nacional 
de Abastecimento de Água e 
Saneamento

PROSEGUR, LDA 2.400.840,00 MT

Concurso 
Limitado

Maputo, aos 4 de Julho de 2022

O Departamento de Aquisições

Assembleia Geral Ordinária

convocatória
Nos termos da Lei e dos Estatutos da Empresa, são convocados todos os sócios da MHM-
Companhia Moçambicana de Higiene e Manutenção, Limitada, com o NUEL 14338 para 
participarem da Assembleia Geral, a realizar-se no dia 1 de Agosto de 2022, na sede da MHM, 
Lda, sita na Av. Amílcar Cabral, nº 1019, pelas 14.30 horas, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Aprovação do relatório de contas de 2021;

2. Deliberar na Sucessão do representante da sociedade;

3. Deliberar sobre a alteração parcial dos estatutos da sociedade; e

4. Outros assuntos de interesse.

Se à hora indicada não houver quórum, a Assembleia funcionará meia hora no mesmo local, 
com qualquer número de sócios e a mesma ordem de trabalho.

 O Presidente da Mesa /  Administrador
______________________________________ 
Maputo, aos 29  de Junho de 2022
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE OBRA

CONSTRUÇÃO DE UM (1) CENTRO DE REFÚGIO & DOIS (2) CENTROS DE TRIAGEM DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS NA CIDADE DE CHÓKWÈ

PMI №:     07/MPT/1/04-07-2022 

TÍTULO DO PROJECTO:    CONSTRUÇÃO DE UM (1) CENTRO DE REFÚGIO & DOIS (2) CENTROS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA CIDADE DE CHÓKWÈ

DATA:      4 de Julho de 2022
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE OBRA 
CONSTRUÇÃO DE UM (1) CENTRO DE REFUGIO & DOIS (2) CENTROS DE TRIAGEM DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS NA CIDADE DE CHÓKWÈ 
 

PMI №:    07/MPT/1/04-07-2022  
 
TÍTULO DO PROJECTO:  CONSTRUÇÃO DE UM (1) CENTRO DE REFUGIO & DOIS (2) CENTROS 

DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA CIDADE DE CHÓKWÈ 
 
DATA:     04 de Julho de 2022 

 
A Oxfam na África Austral é uma entidade única e regional que opera em Moçambique, Malawi, 
Zâmbia e Zimbabwe desde julho de 2021. Para a próxima década, a Oxfam na África Austral 
estabeleceu o compromisso estratégico de trabalhar nas seguintes áreas temáticas gerais: [1] 
Economias justas, [2] Resposta humanitária e [3] Justiça de Gênero. 

O projecto de Reforço Resiliência Climática Urbana no Sudeste da África é um projeto multi-país 
implementado em quatro cidades de países do Sudeste Africano (Moçambique, Malawi, Madagáscar 
e Comores) por quatro anos, com o objetivo de gerar resiliência climática nas comunidades locais na 
região com as nações mais expostas aos eventos extremos do clima. Em Moçambique, este projeto 
está intervindo em Chókwè, no âmbito da área temática de resposta humanitária da Oxfam no país, 
com o objetivo de melhorar a preparação para crises e resposta humanitária. Implementado pela UN-
Habitat e executado pela Oxfam, o projeto é financiado pelo Fundo de Adaptação (AF), para o 
benefício do Município da Cidade de Chókwè. 
 
Após devidos estudos técnicos por parte da empresa de consultoria em engenharia de construção 
civil, o projecto segue para a fase de intervenção física prioritária, nomeadamente: a Construção de 
um (1) Centro de Refugio e Construção de dois (2) Centros de Triagem de Resíduos Sólidos na Cidade 
de Chókwè.   
 
Para o efeito, a Oxfam em parceria com o Município da Cidade de Chókwè lança o presente convite 
para a manifestação de interesse em participar do concurso de empreitada para a execução da obra 
pública acima referida e abaixo descrita. Empreiteiros elegíveis, preenchendo os respectivos 
requisitos mínimos previstos no Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de 
Março, são convidados a submeter suas propostas para a empreitada abaixo descrita, de acordo com 
as condições pré-estabelecidas no respectivo documento do concurso: 
 

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

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE TLS

Referência:01/PLAN/EDUCATION/2022

 Plan International-Moçambique é uma organização humanitária orientada para o desenvolvimento comunitário centra-
do na criança, sem afiliações religiosas, políticas ou governamentais. 
No quadro da implementação das suas actividades no distrito de Montepuez, Província de Cabo Delgado, a Plan Interna-
tional pretende adquirir Materiais para construção de TLS, conforme descrito abaixo:

Descrição do material Quantidade Unidade
Chapa IBR de 12 Pés de 0,5mm de espessura 360 Un
Barrote de Pinho de 5cm/10cm com 6m de comprimento 480 Un

Barrote de Pinho de 2,5cm/5cm com 6m de comprimento 240 Un
Estaca de pau ferro: 8cm de diâmetro e 5m (pilares) 360 Un

Contraplacado (isolamento acústico entre as salas) - 0.4mm 120 Un

Cumeira - 3 m 36 Un
Prego de 5’’ 180 Kg
Prego de 4’’ 180 Kg
Prego para cobertura de chapas - Com chapéu 48 Kg
Estacas de 5 cm de diâmetro 1800 Un
Cimento 32,2N (sacos de 50 quilogramas) 120 Kg
Britas para fazer Chão 24 Carrada
Arreia grossa 24 Carrada
Óleo queimado 240 litros

Requisitos:

• Empresa legalmente estabelecida em Moçambique;
• Experiência e capacidade comprovada (cartas abonatórias);
• Possuir uma conduta exemplar, fundada no respeito e cumprimento dos Direitos e Protecção da Criança.

Critérios de Avaliação:
• Melhor preço;
• Prazo de entrega;
• Modalidade de pagamento;
• Disponibilidade para entrega em Chiúre, Província de Cabo Delgado.

As propostas deverão ser entregues, das 8.00 às 17.00 horas, via electrónica ou física, através dos endereços abaixo, até 
às 17.00 horas do dia 13 de Julho de 2022.
applications.mozambique@plan-international.org

Plan International Mozambique
Av. Marginal, nº 1187,
Pemba

ANÚNCIO DE VAGA
Bolloré Transport & Logistics Moçambique, S.A., empresa especializada na prestação de servi-
ços de logística, agenciamento de mercadorias em trânsito internacional, de navios, de fretes e fre-
tamento, armazenamento, peritagem e superintendência e serviços auxiliares de estiva, pretende 
recrutar Gestor Adjunto de Logística e Transporte, para o Projecto AMOSTRA. 

AMOSTRA (Adaptação, Modificação e Optimização de Rotas de Transporte de Amostras para obter 
impacto) é um projecto financiado pela USAID, em parceria com as autoridades de Saúde Nacional 
e Provincial e parceiros clínicos do PEPFAR, e visa assegurar que as amostras sejam efectivamente 
transportadas para laboratórios de referência de forma atempada e segura, garantindo a qualidade 
das amostras, 

Responsabilidades
§	Auxiliar o Gestor de Logística e Transporte a liderar a implementação técnica, garantindo 

uma implementação de alta qualidade;
§	Preparar e desenvolver o Plano de Controle de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (QHSE) e 

garantir sua implementação;
§	Seguir a matriz de treinamento para garantir que todos os funcionários e transportadores 

envolvidos sejam qualificados, treinados e certificados conforme necessário;
§	Em parceria com o Gestor de Logística e Transporte:
ü	Apoiar o arranque em novas províncias,  incluindo o grupo técnico de trabalho (GTT);
ü	Apoiar as equipas provinciais da AMOSTRA para garantir o desempenho das 3PL’s por 

meio de aquisição, credenciamento, revisões trimestrais e planos de acção correctiva;
ü	Analisar e apresentar dados de desempenho para as principais partes interessadas; e
ü	Apoiar o projecto no conhecimento de amostras de Laboratório.

Habilidades/Conhecimentos/Atributos:
§	Licenciatura em Gestão ou área equivalente;
§	Pelo menos 5 anos de experiência em Logística;
§	Habilidades avançadas em excel;
§	Amplo conhecimento/experiência em operações;
§	Bom conhecimento geográfico de Moçambique;
§	Conhecimento dos requisitos de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (QHSE);
§	Proficiência em inglês escrito e oral;
§	Capacidade de trabalhar com precisão e eficiência em um ambiente de trabalho rápido que 

tem o potencial de mudar com frequência devido à alterações nas regulamentações ou neces-
sidades de negócios.

Os interessados deverão enviar seus Cvs, através do email: recrutamento.mocambique@bollore.
com, até ao dia 8 de Julho de 2022.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural

Direcção de Planificação e Políticas

Projecto de Cadeias de Valor Agrárias e Empoderamento
de Jovens (AVACYEP)

CANCELATION OF TENDER NR. ICB 01/AVACYEP/WORKS/
AfDB/19 - LOT 1 CONSTRUCTION AND REHABILITATION OF 

FIVE (5) DEEP THANKS AND SIX (6) TREATMENT CATTLE 
CORRIDOR ASSOCIATED WITH TWELVE (12) MULTIPURPOSE 

BOREHOLES IN THE DISTRICTS OF MOAMBA, NAMAACHA; 
CHÓKWÈ AND CHONGOENE IN THE PROVINCES OF MAPUTO 

AND GAZA, RESPECTIVELY
The Government of Mozambique, through the Ministry of Agriculture and 
Rural Development (MADER), received a Grant from the African Develo-
pment Fund (ADF) to implement the Agricultural Value Chain and Youth 
Empowerment Project (AVACYEP), which has been implemented in the 
Provinces of Maputo and Gaza, in the districts of Moamba and Namaacha, 
as well as in Chókwè and Chongoene, respectively.
The MADER/AVACYEP launched a tender for Construction and Rehabilita-
tion of Five (5) deep thanks and six (6) treatment cattle corridor associa-
ted with twelve (12) multipurpose boreholes in the Provinces and Districts 
above mentioned.
In this context, we would like to inform you that the above mentioned ten-
der was cancelled.

(Eligible)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural

Direcção de Planificação e Políticas

Projecto de Cadeias de Valor Agrárias e Empoderamento de Jovens (AVACYEP)

CANCELAMENTO DO CONCURSO NR. ICB 01/AVACYEP/
WORKS/AfDB/19 - LOTE 1 CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE 
CINCO (5) TANQUES CARRACICIDAS E SEIS (6) CORREDORES 
DE TRATAMENTO DE GADO ASSOCIADOS A DOZE (12) FUROS 

MULTIUSO NOS DISTRITOS DA MOAMBA E NAMAACHA; 
CHÓKWÈ E CHONGOENE NAS PROVÍNCIAS DE MAPUTO E 

GAZA, RESPECTIVAMENTE
O Governo de Moçambique, através do Ministério da Agricultura e De-
senvolvimento Rural (MADER), recebeu um Donativo do Fundo Africa-
no de Desenvolvimento (FAD) para implementar o Projecto de Cadeia 
de Valor Agrárias e Empoderamento de Jovens (AVACYEP), que está a 
ser implementado nas Províncias de Maputo e Gaza, nos Distritos de 
Moamba e Namaacha bem como nos distritos de Chókwè e Chongoe-
ne, respectivamente.
O MADER/AVACYEP lançou um concurso para a Construção e Reabili-
tação de Cinco (5) tanques carracicidas, seis (6) corredores de trata-
mento de gado, associados a doze (12) furos multiuso nas Províncias e 
Distritos acima referidos.
Neste contexto, informamos que o concurso acima referido foi cance-
lado.

(Ilegível)

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE
NACIONAL E INTERNACIONAL

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

5811
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Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE CONCURSO
1. O FUNAE – Fundo de Energia convida empresas elegíveis a participarem dos concursos alistados na tabela que se segue.
2. O concurso será conduzido com base nos procedimentos do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº. 05/2016 de 8 de Março.
3. O local para aquisição do documento de concurso, apresentação de proposta, abertura das propostas e divulgação do posicionamento, estão indicados abaixo.

Nº de concurso Modalidade Objecto
Preço do 

Documento 
de Concurso

Data e Hora 
Limite de 
Entrega

Data e 
Hora da 

Abertura das 
Propostas

Data e Hora 
do Anúncio de 

Posicionamento

Local de 
Entrega, 
Abertura 

Valor da 
Garantia 

Provisória

39A002551/
CP/060/2022

Concurso 
Público

Contratação de Empresas para Manutenção 
de Equipamentos da Fábrica de Painéis 

Solares de Moçambique 
1000,00 MT 25/7/2022

10.00 horas
25/7/2022
10.30 horas

12/8/2022
14.00 horas

FUNAE 
-Sede 87.500,00MT

****Para a compra dos Cadernos de Encargo, os interessados deverão efectuar o depósito do respectivo valor na conta nº 51514858 (Millenium Bim)

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
   De acordo com a alínea d) do nº 3 do artigo 33 conjugado com o nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 

Decreto nº 05/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo indicados

Nº Concurso Modalidade Objecto Empresa Adjudicada Valor (MT)

 39A002551/CP/090/2022  Concurso Público Fornecimento de Pneus – Lote 1: Sede, Fábrica e Inhambane Leader Tread 1.909.975,00

 39A002551/CP/090/2022  Concurso Público Fornecimento de Pneus – Lote 2: Sofala, Manica e Tete Leader Tread 826.800,00

 39A002551/CP/090/2022  Concurso Público Fornecimento de Pneus – Lote 3: Zambézia e Nampula Leader Tread 803.525,00

39A002552/SC/063/2021 Concurso Público  

Estudo Ambiental Simplificado (EAS) dos postos de abastecimento de 
combustíveis nas Províncias de Niassa, Nampula, Zambézia, Tete, Manica, 

Inhambane e Gaza
Lote I: EAS nos PAC´s de Mepica (Cuamba), Aube (Angoche) e Mugulama (Ile)

Delcam Consultoria e Serviços, Lda 2.786.457,53

39A002552/SC/063/2021 Concurso Público  

Estudo Ambiental Simplificado (EAS) dos postos de abastecimento de 
combustíveis nas Províncias de Niassa, Nampula, Zambézia, Tete, Manica, 

Inhambane e Gaza
Lote II: EAS nos PAC´s de Muze (Zumbo), Mandie Sede (Guro), Sitila 

(Morrumbene) e Nalazi (Guijá)

Delcam Consultoria e Serviços, Lda 2.591.568,17

39A002552/SC/064/2021 Concurso Público  

Contratação de serviços de consultoria para a elaboração do Plano de Gestão 
Ambiental (PGA) nos Postos de Abastecimento de combustíveis nas Províncias de 

Inhambane, Tete, Sofala e Niassa
Lote I:  Postos de abastecimento de combustíveis de Metangulo, Mavago, 

Marrupa, Metarica, Mecula, Maua, Nipepe, Ngauma e Sanga

GMSC - Geo Management Services & 
Consultancy Ltd 3.571.610,61

39A002552/SC/064/2021 Concurso Público  

Contratação de serviços de consultoria para a elaboração do Plano de Gestão 
Ambiental (PGA) nos Postos de Abastecimento de combustíveis nas Províncias de 

Inhambane, Tete, Sofala e Niassa
LOTE II; Postos de abastecimento de combustíveis de Búzi, Nhamatanda, Zumbo, 

Tsangano e Zavala

GMSC - Geo Management Services & 
Consultancy Ltd 2.330.244,71t

39A002552/CP/050/2022 Concurso Público  

Construção de Mini-redes de distribuição de energia eléctrica nas Localidades de 
Tome-Sede (Distrito de Funhalouro), Ilha De Bazaruto (Distrito de Inhassoro) e 

Mawayela-Sede(Distrito de Panda)  na Província De Inhambane
Lote I: Tome-Sede (Distrito de Funhalouro)

Tecnoleléctrica Limitada 15.409.413,72

39A002552/CP/050/2022 Concurso Público  

Construção de Mini-redes de distribuição de energia eléctrica nas Localidades de 
Tome-Sede (Distrito de Funhalouro), Ilha De Bazaruto (Distrito de Inhassoro) e 

Mawayela-Sede (Distrito de Panda)  na Província De Inhambane
Lote II: Ilha De Bazaruto (Distrito de Inhassoro)

Tecnoleléctrica Limitada 33 993 421,13

39A002552/CP/050/2022 Concurso Público  

Construção de Mini-redes de distribuição de energia eléctrica nas Localidades de 
Tome-Sede (Distrito de Funhalouro), Ilha De Bazaruto (Distrito de Inhassoro) e 

Mawayela-Sede (Distrito de Panda)  na Província De Inhambane
Lote III: Mawayela-Sede (Distrito de Panda)

Tecnoleléctrica Limitada 22 735 747,40

39A002552/CP/051/2022 Concurso Público  
Construção de Mini Redes de Distribuição nas Localidades de Mualazi-

Sede e N´Sadzu-Sede no Distrito De Chifunde, Província De Tete                                                                                     
Lote I: Mualazi-Sede (Distrito de Chifunde)

Kaunga Eletrotécnicos, Lda 12.961.354,00

39A002552/CP/051/2022 Concurso Público  
Construção de Mini Redes de Distribuição nas Localidades de Mualazi-

Sede e N´Sadzu-Sede no Distrito De Chifunde, Província De Tete                                                                                                                                             
                                                                      Lote II: N´Sadzu-Sede (Distrito de Chifunde)

Kaunga Eletrotécnicos, Lda 16.134.810,00

39A002552/SC/025/2021 Serviço de 
Consultoria

Contratação de empresa para prestação de Serviços de Consultoria para 
Fiscalização de Empreitada de obras para Reabilitação do Posto de Abastecimento de 

Combustíveis de Mossuril na Província de Nampula
Nyeleti Engenharia 1.525.660,38

39A002552/CP/078/2022                                       Concurso Público Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens 
Institucionais

Cotur – Comercio, Turismo e Agência de 
Viagens, Lda 5.233.407,00

39A002552/SC/047/2021  Serviço de 
Consultoria

Levantamento de dados, estudos e elaboração de projecto executivo para obras 
de reabilitação e/ou conclusão de postos de abastecimento de combustíveis 

líquidos (PAC´S) nas zonas Rurais
Larc Consultores, Lda 5.840.640,00

ANÚNCIO DE CONCURSO DESERTO

De acordo com o artigo 61 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 05/2016, de 8 de Março, comunica-se que os 
seguintes concursos ficaram desertos :

Nº Concurso Modalidade OBJECTO Motivo

39A002552/CP/091/2022  
Concurso Público Construção da Mini-Redes de Distribuição de Energia Eléctrica em Nalazi Sede, Distrito de Guijá, 

Província de Gaza – Lote I
Desclassificação de todos os concorrentes

39A002552/CP/091/2022  
Concurso Público Construção da Mini-Redes de Distribuição de Energia Eléctrica em Mavue-Sede, Distrito de 

Massangena, Província de Gaza – Lote II
Desclassificação de todos os concorrentes

39A002552/PQ/002/2021
Concurso com 

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

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

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

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

39A002552/CP/092/2022  
Concurso Público Construção da minicentral fotovoltaica no posto administrativo de Mualadzi no Distrito de 

Chifunde, Província de Tete
Falta de Concorrentes

FUNAE- SEDE: Rua da Imprensa, 256, 6º andar, portas 607- 610 – 618, Caixa Postal 2289, Telefone: : 21304717 / 21304720, Fax: 21309228; Email: funae@funae.co.mz, Cidade de Maputo.
FUNAE - Fundo de Energia - Delegação de Zambézia, Av. 25 de Junho, casa nº 801, Quelimane
FUNAE - Fundo de Energia Delegação de Inhambane R. 7 de Abril, nº:46, 1º andar- Maxixe Tel.: 29330080/820149832/840586662
FUNAE - Fundo de Energia Delegação de Nampula Rua da Beira nº24 Tel: 26219016
FUNAE - Fundo de Energia Delegação de Sofala  Rua Francisco Matange, Nr 542-Macúti, Tel. +258 23 31 39 99

 

                                                                                                                                                                                

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

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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

4ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Faz saber que, pela Quarta Secção do Tribunal 
Judicial da Cidade de Maputo correm éditos de 
trinta dias, citando a ré Nuibrava Soluções, E.I., 
com o último domicílio conhecido na Maguiguana, 
nº 2203, nesta cidade e actualmente em parte 
incerta, para, no prazo de 20 vinte dias, que 
começa a contar depois da segunda e última 
publicação do anúncio no jornal “Notícias”, para 
contestar, querendo, findo o dos éditos, a contar da 
data da afixação deste edital, contestar, querendo, 
Autos de Acção Ordinária, registados sob o nº 
61/2020-Z, que lhe move a autora A Winnua, Lda., 
pelos fundamentos constantes da petição inicial, 
cujo duplicado se encontra arquivado no Cartório 
desta Secção, onde o pode solicitar em qualquer 
dia útil, dentro das horas normais de expediente, 
advertindo-se-lhe de que a falta de oposição 
importa a confissão dos factos articulados pela 
autora, para todos efeitos.

Maputo, aos 27 de Janeiro de 2022

A Escrivã de Direito
Flora da Graça Adriano

Verifiquei

A Juíza de Direito
Luísa Arone Samuel Matlaba
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

Av. Dr. Alberto Nkutumula, nº 309, 1º andar - C.P. 17, 
Tel. 720223/720378, Fax 720389 - Matola

12ª (SECÇÃO COMERCIAL)

ANÚNCIO
Faz saber que, nesta Secção Comercial correm termos 
processuais uns Autos de Acção Declarativa de 
Condenação sob Forma do Processo Ordinário, 
registados sob o nº 21/22/A, em que é autora 
Protea Mobiliários, Lda., com sede na cidade da 
Matola, nº 4, representado pelos seus mandatários 
judiciais, os Srs. Drs. Luísa Maria Costa Branco 
Neves, Beatriz Macamo e outros, move contra o réu 
Umar Abdul Shakoo Sorathia, residente na Matola 
“F”, Rua de Sofala, casa nº 155, província de Maputo, 
actualmente em parte incerta.
É desta forma citado o réu Umar Abdul Shakoo 
Sorathia, residente na Matola “F”, Rua de Sofala, 
casa nº 155, província de Maputo, actualmente, ora 
em parte incerta, para, no prazo legal de 20 (vinte) 
dias, contados finda a dilação de 15 (quinze) dias, 
contados a partir da última publicação da afixação 
do presente anúncio, contestar, querendo, os factos 
constantes da petição inicial, sob pena de serem 
considerados confessados os factos articulados 
pela autora, seguindo os autos termos processuais 
à revelia, nos termos conjugados dos (artigos: 480, 
483 e 484, nº 1, todos do C.P. Civil), devendo com a 
contestação juntar cópia dos estatutos.
Mais, notifica-se a ré, 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 três de Junho de dois mil e vinte e 
dois

O Escrivão de Direito
Alfredo César Bila

Verifiquei

O Juiz de Direito
Domingos Samuel
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Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



PUBLICIDADE 27Segunda-feira, 4 de Julho de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação
Nos termos da alínea d) do nº. 3 do artigo 33, conjugado com o nº. 2 do artigo 63 do Regulamento de Contratações de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº. 5/2016 de 8 de Março, comunica-se as seguintes 
adjudicações:

   Nº 
Ordem N˚ de Concurso Objecto de Concurso Nome de Concorrente 

Vencedor

Valor proposto 
pelo Concorrente 

Vencedor por 
Itens Incluindo 

IVA (MT)

 Valor 
Adjudicado 

Incluindo IVA 
(MT) 

01 05/CP/27A000100/2021 Prestação de Serviços de Catering para Fornecimento de 
Refeições nos Centros Sociais dos Edifícios Sede e II do MEF MIMI CATERING, LDA 210,60 6.000.000,00

02 11/CP/27A000100/2021 Lote II: Aquisição de Viatura Tipo Mini-Bus TOYOTA DE MOÇAMBIQUE 2.952.840,00 2.952.840,00

03 40/CC/27A000100/2021 Sucção de Águas Negras no Condomínio do MEF WASH & CLEAN  SERVICES 39.932,00 119.796,00

04 58/CC/27A000100/2021 Prestação de Serviços de Lavagem de Tapetes no Salão de 
Eventos CLEAN ÁFRICA 5.601,96 5.601,96

05 64/CC/27A000100/2021 Aquisição de Batas FÁBRICA DE CONFECÇÕES 
SABINA 4.563,00 4.563,00

06 11/CL/27A000100/2021 Manutenção e Reparação do Elevador do Edifício II ELEVADORES MICRO 
PROCESSOR 266.760,00 1.000.000,00

07 47/AD/27A000100/2021 Fornecimento de Serviços de Hospedagem de Portal Web 
ODS 2030 DATASERV, Lda 1.221.480,00 1.221.480,00

08 01/CP/27A000100/2022 Prestação de Serviços de Transporte EMTPM 12.854.424,99 12.854.424,99

09 02/CP/27A000100/2022 Fornecimento de Géneros Alimentícios  SUPERMERCADO JULY,
Lda 13.420,63 3.999.826,37

10 02/CL/27A000100/2022  Prestação de Serviços de Catering para Fornecimento de 
Lanches e Refeições LIASSE SERVIÇOS, Lda 95.940,00 1.000.000,00

11 04/CL/27A000100/2022 Prestação de Serviços de Limpeza do Edifício II IMOSSUL, Lda 698.750,00 698.750,00

12 03/CC/27A000100/2022 Certificação Digital SSL Wild Card de Subsistemas em 
Desenvolvimento para Subdomínio MEF.Gov.mz DOT TECNOLOGIA 125.775,00 125.775,00

13 05/CC/27A000100/2022 Aquisição de 4 Caixas Telefónicas HMB-TECNOLOGIAS 107.640,00 107.640,00

14 06/CC/27A000100/2022 Montagem de Suportes de TV ELECTRO NICOLE 48.392,00 48.392,00

15 07/CC/27A000100/2022 Manutenção e Reparação  de Persianas do MEF XEK MATE 2.920,00 350.000,00

16 08/CC/27A000100/2022 Aquisição de 10 SFPD DATASERV, Lda 334.152,00 334.152,00

17 09/CC/27A000100/2022 Aquisição de 12 Decoderes MTN HMF 35.000,00 35.000,00

18 11/CC/27A000100/2022 Fornecimento de Electrodomésticos CASA UNIVERSO 82.985,00 150.000,00

19 12/CC/27A000100/2022 Aquisição de uma Impressora HMB-TECNOLOGIAS 249.750,00 249.000,00

20 13/CC/27A000100/2022 Aquisição de 1 Desktop para o Vice-MEF MOZCOMPUTERS 143.785,00 143.785,00

21 15/CC/27A000100/2022 Aquisição de um Retroprojector XAVA, Lda 92.176,99 92.176,99

22 16/CC/27A000100/2022 Aquisição de 4 Televisores GSR CONSULTORIA & 
SERVIÇOS 213.408,00 213.408,00

23 18/CC/27A000100/2022 Aquisição de Capulanas CASA PANDIA 146.250,00 146.250,00

24 21/CC/27A000100/2022 Manutenção de Aparelhos de Ar-Condicionado
 no Salão de Eventos SOMOFRIO 1.989,00 150.000,00

25 32/CC/27A000100/2022 Aquisição de Papel A4 PAPELARIA MANGUEIRAS 1.875,00 350.000,00

26 04/AD/27A000100/2022 Testagem de Covid-19 LIN MEDCARE 100.000,00 100.000,00

27 05/AD/27A000100/2022 Aquisição de 2 Mastros BUREAU DA IMPRENSA 11.000,00 11.000,00

28 09/AD/27A000100/2022 Aquisição de 2 Agendas e 3 Canetas Personalizadas para 
SEXA MEF e Vice MEF PAPELARIA MANGUEIRAS 20.500,00 20.500,00

29 10/AD/27A000100/2022 Renovação do Domínio UFSA Gov.mz 2016@2022 CIUEM CIUEM 14.000,00 14.000,00

30 11/AD/27A000100/2022 Abertura, Feitura de Chaves e Reparação de Ignições CHAVEIRO ECONÓMICO 100.000,00 100.000,00

31 12/AD/27A000100/2022 Aquisição de Baterias de 4 PS MOENERGY 116.412,50 116.412,50

32 13/AD/27A000100/2022 Fornecimento de Cartões de Visita MAGETEC 29.484,00 29.484,00

33 14/AD/27A000100/2022 Impressão de 3 Fotografias PRODATA 600,00 600,00

34 16/AD/27A000100/2022 Lavagem de Toalhas CLEAN ÁFRICA 50.000,00 50.000,00

35 17/AD/27A000100/2022 Cedência de Sala de Conferências PISANE LODGE 87.360,00 87.360,00

36 18/AD/27A000100/2022 Aquisição de 2 Jogos de Toalhas de Rosto SARANA MOÇAMBIQUE, 
Lda 3.600,00 3.600,00

37 19/AD/27A000100/2022 Aquisição de Cabos HDMI XAVA, Lda 12.810,00 12.810,00

38 20/AD/27A000100/2022 Recolha de Bens Obsoletos no MEF CONSELHO MUNICIPAL DE 
MAPUTO 22.464,00 22.464,00

39 21/AD/27A000100/2022 Prestação de Serviços de Catering para Fornecimento de 
Refeições nos Centros Sociais do MEF MIMÍ CATERING, Lda 2.000.000,00 2.000.000,00

40 22/AD/27A000100/2022 Aquisição de 20 Livros do SNAE CIDIMO 5.000,00 5.000,00

41 23/AD/27A000100/2022 Regularização da Dívida da Transferência do Portal de 
Contratações Públicas  para os Serviços da CENFOSS CENFOSS 136.890,00 136.890,00

42 24/AD/27A000100/2022 Curso Sobre Gestão de Documentos, Arquivos  e Biblioteca 
na UEM

ARQUIVO HISTÓRICO DE 
MOÇAMBIQUE-UEM 63.000,00 63.000,00

43 25/AD/27A000100/2022 Aquisição de Toalhas de Mesa SARANA MOÇAMBIQUE, Lda 12.600,00 12.600,00

44 26/AD/27A000100/2022 Fornecimento de Serviços de Internet do Edifício Novo TV CABO 2.640.000,00 2.640.000,00

45 27/AD/27A000100/2022 Fornecimento de 2 Computadores de Mesa MOZCOMPUTERS 287.570,00 287.570,00

46 31/AD/27A000100/2022 Aquisição de Licença de Software de Back Up para o MEF-
Regularização de Pagamento DATASERV, Lda 982.406,88 982.406,88

Maputo,  Junho de 2022

Departamento de Aquisições
57455901

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CONSELHO SUPERIOR DA 
MAGISTRATURA JUDICIAL

AVISO
Concurso Público para 
Ingresso na Carreira de 
Auxiliar Administrativo

Por despacho de 28 de Junho de 2022, de 
Sua Excelência o Venerando Presidente 
do Conselho Superior da Magistratura 
Judicial, está aberto Concurso Público 
para Ingresso na Carreira de Auxiliar 
Administrativo, nos termos do Diploma 
Ministerial nº 61/2000, de 5 de Julho, 
que aprova o Regulamento de Concursos 
nas Carreiras de Regime Geral e Especial 
da Área Comum do Aparelho de Estado, 
pelo prazo de 30 dias, a contar da data 
da última publicação deste Aviso, no 
jornal “Notícias”, para o provimento 
de três (3) vagas existentes no quadro 
de pessoal do Conselho Superior da 
Magistratura Judicial, nas categorias de 
Recepcionista, Servente e Arquivista.

Requisitos:
	Possuir o 2º grau do nível primário 

do SNE ou equivalente;
	Pode ser exigida a aprovação em 

prova de admissão.

A admissão ao concurso é solicitada à 
Sua Excelência o Venerando Presidente 
do Conselho Superior da Magistratura 
Judicial, por meio de requerimento, 
contendo os seguintes documentos:
	Curriculum vitae;
	Certidão de nascimento ou BI;
	Certidão de habilitações literárias; 

e
	Declaração sob compromisso de 

honra.

A avaliação e classificação dos candidatos 
serão feitas através de entrevista 
profissional, incidindo sobre as seguintes 
matérias:
	Lei nº. 10/2017, de 1 de Agosto, que 

aprova o Estatuto dos Funcionários 
e Agentes do Estado;

	Decreto nº. 5/2018, de 26 
de Fevereiro, que aprova o 
Regulamento do Estatuto Geral dos 
Funcionários e Agentes do Estado;

	Resolução nº. 14/2020 de 12 de 
Maio, que aprova o Quadro de 
Pessoal dos Serviços de Apoio do 
Conselho Superior da Magistratura 
Judicial; e 

	Cultura Geral.

O concurso é valido por três (3) anos, 
a contar da data da publicação da lista 
de classificação final no Boletim da 
República.

As candidaturas deverão ser depositadas 
na Secretaria do Conselho Superior da 
Magistratura Judicial, sita na Rua da 
Demanda, Nº 11, CP. Nº 1286, Telef. Nº 
86 5445504-Maputo.

O Presidente do Júri

Jumie Mangholete Nhantumbo
(Técnico Superior de Administração 

da Justiça)

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE NAMPULA

UNIDADE GESTORA  EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
O Instituto Nacional de Segurança Social – Delegação Provincial de Nampula convida pessoas colectivas 
ou singulares, interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos de fornecimento de 
bens e prestação de serviços, discriminados na tabela abaixo:

N°. Modalidade de 
contratação

Objecto de
Contratação

Data e hora 
de entrega de 

propostas

Data e hora de 
abertura de 
propostas

Validade das 
propostas

Garantia 
Provisória

1

Concurso 
Limitado n°.17/

INSS/DPN/
UGEA/22

Prestação de 
serviços de 
canalização, 
carpintaria e 
serralharia

18/7/22
às

10.00 horas

18/07/22
às

10.15horas
90 dias Não 

aplicável

2

Concurso 
Limitado n°.18/

INSS/DPN/
UGEA/22

Prestação de 
serviços de 
manutenção 
eléctrica e de 
geradores 

18/7/22
às

11.00 horas

18/07/22
às

11.15 horas
90 dias Não 

aplicável

3

Concurso 
Limitado n°.34/

INSS/DPN/
UGEA/22

Aquisição de 
Equipamento 
Informático

19/7/22
às

10.00 horas

19/7/22
às

10.15 horas
90 dias Não 

aplicável

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de 
Concurso ou adquirí-los na Sede da Delegação Provincial de Nampula, sita na Av. Trabalho n˚. 3197, 
R/C, Telemóvel: 258 823033349, pela importância não reembolsável de 500,00MT (quinhentos 
meticais), para cada objecto, através do depósito directo na conta n˚. 3424392 do Banco Millenium 
Bim, em nome do INSS - Delegação de Nampula.

As propostas deverão ser entregues no endereço acima e a abertura será na presença dos concorrentes 
que desejarem comparecer.

Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação e Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n˚. 5/2016, de 8 de 
Março.

Nampula, a 1 de Julho de 2022

Autoridade Competente
(Ilegível)

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST
HIRING CONSULTING SERVICES FOR THE IMPLEMENTATION OF GAP ANALYSIS FROM THE 

LABORATORY OF PHYSICAL AND CHEMICAL ANALYSIS OF HCB, IN ACCORDANCE WITH THE 
STANDARD ISO 17025:2017

TENDER Nº: HCB/DSA/ IMPLEMENTATION OF GAP ANALYSIS FROM THE LABORATORY OF PHYSICAL AND 
CHEMICAL ANALYSIS OF HCB, IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ISO 17025:2017/HCB/061/2022

Hidroeléctrica de Cahora Bassa, S.A. (“HCB”), within the scope of its activities, intends to launch a tender 
with the objective of hiring Specialized Consulting Services for the Gap Analysis in its Analysis Laboratory on 
the ISO 17025:2017 standard and the Elaboration of the respective Action Plan, with specified quality, proven 
and at a competitive price.

In this context, this Request for Expression of Interest (MI) is made to all companies with relevant experience. 
Interested parties must meet the following minimum eligibility requirements:

1. Present proof of the legal existence of the Bidder (Prime Contractor and partners) namely: Articles of 
Association, Certificate of Commercial Registry and License;

2. Possess proved experience in works of a similar nature and volume (at least 03 references of 
execution of works of similar dimensions and proven by means of the presentation of reference letters 
or duly signed contracts);

3. Present the Finance and Social Security Clearance Certificate;
4. Present the declaration that no insolvency and recovery proceedings are in progress against the 

company, issued by the competent entity;
5. Present the company profile highlighting the relevant and adequate experience to the object of the 

MI and the client portfolio (certification/accreditation to perform audits to ISO 17025:2017; qualified 
technical team, certified by Training Entity and, with proven experience of at least 5 similar works 
performed with ISO 17025:2017; demonstrate to have performed at least 10 (ten) works of Audit to 
the Quality Management System of Laboratory, based on ISO 17025:20; demonstrate to have provided 
training and audit services in companies of the hydroelectric sector, is an advantage)

6. Present the accounts report for the last 5 years (Balance Sheet and audited financial statements) proving 
that the bidder has the necessary financial strength to perform the services intended to be contracted.

Interested companies that meet the minimum requirements mentioned above may obtain, free of charge, the 
Specifications Order book by request through the e-mail address: concurso-gapanalysis-laboratorios@hcb.
co.mz, until 5:00 PM on July 18, 2022.

In that Expression of Interest, the name of the company must be indicated and the following text must 
appear in the “Subject” field of the e-mail “ HCB/DSA/ IMPLEMENTATION OF GAP ANALYSIS FROM THE 
LABORATORY OF PHYSICAL AND CHEMICAL ANALYSIS OF HCB IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD 
ISO 17025:2017/HCB/061/2022– Expression of Interest”.

The tender will be governed by the procedures for the acquisition of goods and services in force at HCB.

Songo, 1stJuly 2022

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DO GAP ANALYSIS NO 

LABORATÓRIO DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DA HCB SOBRE A NORMA ISO 17025:2017

CONCURSO Nº: HCB/DSA/ REALIZAÇÃO DO GAP ANALYSIS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES FÍSICO-
QUÍMICAS DA HCB SOBRE A NORMA ISO 17025:2017/HCB/061/2022

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, S.A. («HCB»), no âmbito das suas actividades, pretende lançar um 
concurso cujo objectivo é de contratar Serviços de Consultoria Especializada para a Realização do Gap Analysis 
no seu Laboratório de Análises sobre a norma ISO 17025:2017 e a Elaboração do respectivo Plano de Acção, 
com qualidade especificada, comprovada e a um preço competitivo. 

Neste contexto, é feito o presente Pedido de Manifestação de Interesse (MI) a todas as empresas com 
experiência relevante. Os interessados deverão, impreterivelmente, reunir os seguintes requisitos mínimos 
de elegibilidade:

1. Apresentar o comprovativo da existência legal do Concorrente (Prime Contractor e parceiros) 
nomeadamente: Estatutos, Certidão de Registo Comercial e Alvará;

2. Possuir experiência comprovada em trabalhos de natureza e volumes similares (pelo menos 3 
referências de execução de trabalhos de dimensões similares e, comprovados mediante a apresentação 
de cartas abonatórias ou contratos devidamente assinados);

3. Apresentar a Certidão de Quitação das Finanças e Segurança Social;
4. Apresentar a declaração de que não corre nenhum processo de insolvência e recuperação contra a 

empresa, passada por entidade competente;
5. Apresentar o perfil da empresa destacando a experiência relevante e adequada ao objecto da MI e a 

carteira de clientes (certificação/acreditação para realizar auditorias à Norma ISO 17025:2017; equipa 
técnica qualificada, certificada por Entidade Formadora e, com experiência comprovada de pelo menos 
5 trabalhos similares realizados com a norma ISO 17025:2017; demonstrar ter realizado pelo menos 
10 (dez) trabalhos de Auditoria ao Sistema de Gestão da Qualidade do Laboratório, com base na norma 
ISO 17025:2017; demonstrar ter prestado serviços de formação e auditoria em empresas do sector 
hidroeléctrico, constitui uma vantagem);

6. Apresentar o relatório de contas dos últimos 5 anos (Balanço e demonstrações financeiras auditadas) 
que comprovem que o concorrente possui a robustez financeira necessária para a execução dos serviços 
que se pretendem contractar.

As empresas interessadas e que reúnam os requisitos mínimos acima referidos poderão obter, sem quaisquer 
custos o Caderno de Encargos, mediante solicitação através do endereço electrónico:

concurso-gapanalysis-laboratorios@hcb.co.mz, até às 17.00 do dia 18 de Julho de 2022.

Na referida Manifestação de Interesse deverá indicar o nome da empresa e constar no campo “Assunto” do 
e-mail o texto “ HCB/DAS/REALIZAÇÃO DO GAP ANALYSIS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES FÍSICO-
QUÍMICAS DA HCB SOBRE A NORMA ISO 17025:2017/061/2022– Manifestação de interesse”.
O concurso será regido pelos procedimentos de aquisição de bens e serviços em vigor na HCB.

Songo, a 1 de Julho de 2022
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Anúncio de Concurso
O FUNDO DE ESTRADA, FUNDO PÚBLICO (FE,FP) convida a todo e qualquer interessado, desde que reúna requisitos estabelecidos no 
Documento do Concurso a apresentarem propostas fechadas para o concurso abaixo discriminado. 

Modalidade 
&

Referência
Objecto de Contrato 

Data e hora- 
final de 

entrega das 
propostas 

Data e hora para 
abertura das 

propostas 

Validade 
das 

propostas

Garantia 
Provisória 
válida por
120 dias 

Data do 
anúncio do 

posicionamento 

Concurso Publico 
nº47A001952/

CP/21/22

Lote I: Aluguer de Sala de Reuniões com 
capacidade de até 160 participantes 
e estacionamento mínimo para 50 
viaturas

22 de Julho de 
2022

Hora 10.30

22 de Julho de 2022

Hora 10.45
90 dias 

Lote I
79 000.00MT 29 de Julho de 

2022

Hora 10.45Lote II- N/A
Lote II: Aluguer de Sala de reuniões 
com capacidade de até 30 pessoas, 
estacionamento mínimo para 5 viaturas

Os concorrentes interessados na participação dos Concursos poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou 
adquirí-los na Secretaria do Fundo de Estradas, sita na Av. Mártires de Inhaminga, nº 170, sobreloja- Cidade do Maputo , a partir do dia 
4 de Julho de 2022, pela importância não reembolsável de 1.050,00MT (mil e cinquenta meticais). A importância deverá ser depositada 
na conta nº 13225951, NIB 0001 0000 0001 322595 157 domiciliada no Banco Millennium Bim.

As propostas deverão ser submetidas na Secretaria Geral do Fundo de Estradas, FP, no endereço acima referenciado. A garantia provisória 
pode ser substituída por uma Declaração de Garantia Provisória, nos termos do Decreto 89/2021 , de 29 de Outubro.

O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado, aprovado pelo Decreto 05/2016, de 8 de Março.

Maputo, a 1 de Julho de 2022
UGEA 
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CONSELHO MUNICIPAL
ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO MUNICIPAL KAMUBUKWANA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA 17)

 ANÚNCIO DE CONCURSO
1. O Conselho Municipal de Maputo convida  todas empresas elegíveis, nacionais interessadas e que reúnem os requisitos de elegibilidade e tributos autárquicos 

regularizados  a apresentarem propostas seladas para o concurso constante do quadro abaixo:

Nº de Concurso Objecto de Contratação
Data, Hora e Local 

de contratação 
visita

Alvará
Data, Hora e Local de 
abertura do concurso

Garantia 
Provisória

Concurso Público OM - 08/
C M M / A D M K M B / U G E A 
17/2022

Prestação de serviços de recolha primária 
de Resíduos Sólidos Urbanos;

Lote 1: Luís Cabral
Lote 2: Inhagoia “A”
Lote 3: Inhagoia “B”
Lote 4: Nsalene
Lote 5: 25 de Junho “A”
Lote 6: 25 de Junho “B”
Lote 7: Bagamoio
Lote 8: George Dimitrov
Lote 9: Malhazine 
Lote 10: Magoanine “A”
Lote 11: Magoanine “B”
Lote 12: Magoanine “C”
Lote 13: Zimpeto

N/A
Alvará de compatível 
com a natureza do 
objecto de contratação 

Dia: 19/7/2022

Local: Administração 
do Distrito Municipal 
KaMubukwana

Hora de entrega: 10.00 
horas 

Hora de abertura:10.30 
horas

N/A

2. As propostas deverão ser válidas por um período de 120 dias;
3. Realização de workshop a todos os concorrentes no dia 8 de Julho pelas 9.00 horas, para formação e explicação das técnicas de preenchimento das propostas 

técnicas, incluindo técnicas de dimensionamento dos serviços de recolha primária no endereço abaixo descrito

4. Os concorrentes poderão apresentar propostas somente para um lote; 

5. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir os documentos dos concursos no endereço indicado no n° 6 deste documento, 
no horário das 8.00 até 15.30 horas, a partir do dia 5/7/2022;

6. Os documentos poderão ser consultados ou adquiridos mediante o pagamento de uma taxa não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais). O pagamento 
deverá ser por meio de depósito directo para o Conselho Municipal de Maputo, conta em meticais NIB 000105610000000243263, no BANCO MILLENIUM BIM e 
levantamento de recibo emitido pela Recebedoria Municipal do Zimpeto ou Recebedoria Municipal do Bairro 25 de Junho “A”, ambas situadas no Distrito Municipal 
KaMubukwana;

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

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

Conselho Municipal de Maputo
Administração do Distrito Municipal KaMubukwana

      Av. de Moçambique, Rua São Pedro, nº 5314
Maputo – UGEA 17 58995902

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO SUPERIOR DA MAGIS-

TRATURA JUDICIAL

EDITAL
O Conselho Superior da 
Magistratura Judicial, por este 
meio, notifica a senhora Telma 
da Glória Américo Come, 
Oficial de Justiça, enquadrada 
na categoria de Escriturária 
Judicial Distrital, afecta ao 
Tribunal Judicial do Distrito 
Municipal de Nhlamankulu, ora 
em parte incerta, do conteúdo 
da Deliberação nº 106/CSMJ/
CP/2022, de 20 de Junho, cuja 
cópia se mostra depositada na 
secretaria deste Conselho, onde 
poderá levantar em qualquer dia 
útil, dentro das horas normais de 
expediente.

Para  constar  lavrou-se o presente 
edital e mais dois de igual teor 
que serão afixados nos lugares 
legalmente determinados.

Maputo, aos 29 de Junho de 2022

A Secretária-Geral
Rita de Franco Duque Ismael

(Juíza Desembargadora)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

PRIMEIRA SECÇÃO

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

Nampula, aos 24 de Junho de 2022

O Escrivão de Direito Provincial
António Manuel Mayer

O Juiz de Direito
Dr. Fernando Luís Emaga
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ARKHÊ
RISK SOLUTIONS

ANÚNCIO DE VAGA
Posição: Motoristas

A Arkhê Risk Solutions, Lda, sociedade provedora de Serviços de 
Segurança Privada, com a sede na Rua Daniel Napatima, nº 241, em 
Maputo, pretende admitir para o seu quadro de pessoal, Motoristas para 
áreas de Maputo e Maputo Província.

Requisitos
• Nacionalidade Moçambicana
• Idade compreendida entre 21 e 45 anos; 
• Conhecimento básico da língua Inglesa é vantagem;
• Carta de condução profissional
• 5 anos de experiência; 

Qualificações
12ª ou equivalente (comprovado);

 Os interessados deverão apresentar as candidaturas nos dias 6 e 
7/7/2022, das 8.00 às 14.00, na delegação da empresa, sita no Município 
da Matola, Av. Samora Machel, nº 456, devendo, no entanto, levar consigo 
documentos preliminares para a candidatura, nomeadamente: BI, CV e 
Certificados de Habilitações Literárias. 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

Administração Judicial
UGEA

Anúncio de Adjudicação
Nos termos da alínea “d”, do nº 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de 
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 
05/2016, de 8 de Março, comunica-se que os objectos dos concursos abaixo foram adjudicados as 
empresas abaixo indicadas: 

Nº do Concurso Objecto Entidade  Adjudicada
Montante de 
adjudicação 

incluindo o IVA
Concurso por ajuste 
directo nº32/TJPM/
UGEA/2022

Para aquisição de acessórios para 1 
viatura do Tribunal Judicial da Província 
de Maputo 

INTERAUTO 324.697,84MT

Concurso por ajuste 
directo nº35/TJPM/
UGEA/2022

Manutenção e reparação da viatura INTERAUTO 68.852,52MT

Matola, Junho de 2022

A Autoridade Competente
(Ilegível)

7770

Faculdade de Medicina
MESTRADO EM EMERGÊNCIAS PEDIÁTRICAS E NEONATAIS

EDITAL
Concurso para novos ingressos para o ano lectivo 2022/2023

__________________________________________________________________________________
Estão abertas candidaturas para o curso de Mestrado em Emergências Pediátricas e Neonatais (MEPN).

Duração e número de créditos necessários: 24 meses/120 créditos.

Objectivo geral do programa
O MEPN visa formar profissionais de saúde para providenciar cuidados de saúde e realizarem docência e pesquisas 
relevantes, na área de pediatria e neonatologia, para serem capazes de dar o seu melhor contributo no contexto de 
equipas multidisciplinares. Os estudantes que completarem este curso com sucesso receberão o grau de Mestre em 
Emergências Pediátricas e Neonatais.

Período: As aulas do MEPN decorrerão essencialmente na Faculdade de Medicina da UEM e no Departamento de Pediatria 
do Hospital Central de Maputo (HCM), no período laboral. Os trabalhos de culminação de estudos irão decorrer nas 
diferentes instituições de ensino envolvidas respectivamente: UEM, UNIPD, UCM, HCM, Hospital Central da Beira (HCB) 
ou em outras instituições de pesquisa parceiras da Faculdade de Medicina da UEM ou do Serviço Nacional de Saúde. 

Início do curso aulas: o início do curso está previsto para Agosto de 2022 

Vagas: O número máximo de vagas estimado para este curso é de 30. O curso só abrirá se tiver um número mínimo de 
15 estudantes.

Candidatos elegíveis
a) Ter Licenciatura em Medicina; Especialidade de Pediatria; Curso Superior de Enfermagem Geral; Curso Superior 

de Enfermagem Pediátrica; Curso Superior de Enfermagem em Saúde Materna; Curso Superior de Técnico de 
Cirurgia e Obstetrícia, ou outras afins;

b) Possuir Grau de Licenciatura com nota de conclusão igual ou superior a 14 valores;
c) Excepcionalmente, poderão ingressar os candidatos com grau de Licenciatura com média final não inferior a 12 

valores, por questões de mérito (currículo científico relevante, experiência de trabalho comprovada na área de 
conhecimento do Mestrado, ter publicações científicas, ser capaz de fundamentar a investigação que pretende 
realizar);

d) Ter domínio da língua portuguesa; 
e) Ter conhecimentos de língua inglesa é uma vantagem;
f) Os candidatos pré-selecionados serão submetidos a uma entrevista a ser realizada na Faculdade de Medicina da 

UEM em data e horários a serem anunciados;
g) Encoraja-se candidaturas do sexo feminino.

Candidaturas:
Requer-se que os candidatos apresentem os seguintes documentos na Direcção da Faculdade de Medicina da UEM, 

a) Carta endereçada ao Senhor Director da Faculdade de Medicina da UEM, manifestando o interesse em candida-
tar-se;

b) Carta de Motivação;
c) Curriculum Vitae; 
d) Cópia autenticada do Certificado de Licenciatura;
e) Cópia autenticada do Bilhete de Identificação;
f) Duas cartas de recomendação;
g) Duas fotografias tipo passe recentes;
h) Carta de autorização do serviço (para o candidato trabalhador).

Data-Limite da Submissão de Candidaturas:
 15 de Julho de 2022

Propinas e taxas:
A taxa de matrícula anual é de 1.750,00MT; Valor de inscrição 9.000,00MT. A propina de frequência é de 9.000,00MT 
por mês pagos na íntegra ou em prestações mensais durante 24 meses.  

Observações
1. Para que a inscrição seja confirmada e aceite é necessário que toda a documentação exigida seja entregue dentro do 

período e no local de inscrição.
2. Inscrições com documentação incompleta não serão aceites.
3. As despesas de estadia em Maputo (para os candidatos de outras províncias) são da responsabilidade do candidato.

Informações adicionais:
Poderão ser obtidas na Direcção da Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane, Av. Salvador 
Allende, no 702, CP.257, Maputo. Falar com: Sr. João Kumayo (contacto: 827536540) ou Sra. Rosita Mandlate 
(contacto: 828658985)
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1. O Governo de Moçambique, representado pelo Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP), 
recebeu um  financiamento do Banco Mundial, para implementação do Programa Economia Rural Susten-
tável (MozRural) e o Projecto de resiliência Rural do Norte de Moçambique (MozNorte),  e incorporou  o 
“sub-programa MaisPeixe Sustentável”, um mecanismo de financiamento comparticipado. 

2. A linha de financiamento do programa MaisPeixe Sustentável, para apoio a pesca e aquacultura comercial, 
negócios azuis e reforço das respectivas cadeias de valor, designada “janela 2”, está desenhada como um 
mecanismo de financiamento comparticipado, sem taxas de juros e devolução, sendo que, a empresa com-
participa com o 30% do valor do plano de negócios e o programa financia 70% remanescentes do plano 
de negócios aprovado até um máximo de 30.000.000 MT (trinta milhões de meticais).

3. O Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul, FP – ProAzul, FP, pretende usar parte do financiamento 
dos referidos projectos para apoiar na melhoria do ambiente de negócios garantindo maior investimento, 
produtividade e diversificação das actividades do sector privado no mar e águas interiores, nas províncias 
de Cabo Delgado, Niassa, Nampula, Tete, Zambézia, Manica e Sofala.

4. Neste contexto, o ProAzul, FP convida entidades interessadas a submeterem a sua Manifestação de Inte-
resse e o modelo de Plano de Negócios Simplificado (PNS) do programa MaisPeixe Sustentável devendo 
juntar os documentos de elegibilidade indicados no documento.

5. Os projectos para esta manifestação de interesse devem conter uma estratégia para o envolvimento de 
pescadores artesanais e deverão estar enfocados em UNIDADES DE PRODUÇÃO DE PEIXE EM CATIVEI-
RO EM GAIOLAS FLUTUANTES, a serem implantadas nomeadamente:

i)  na Região do Vale do Zambeze 
a) Tete: Angónia, Cahora Bassa, Changara, Chifunde, Chiúta, Cidade de Tete, Dôa, Mágoe, Macanga, Mara-

ra, Marávia, Moatize, Mutarara, Tsangano e Zumbo; 
b) Zambézia: Chinde, Cidade de Quelimane, Derre, Inhassunge, Luabo, Maganja da Costa, Mopeia, Milan-

ge, Mocuba, Mocubela, Molumbo, Morrumbala, Namacurra e Nicoadala; Sofala: Caia, Chemba, Cherin-
goma, Gorongosa, Marínguè, Marromeu e Muanza; 

c) Manica: Báruè, Guro, Macossa e Tambara e 

ii) Em toda a Província do Niassa 

6. O modelo de Plano de Negócios Simplificado (PNS) poderá ser obtido nas Delegações Provinciais do Insti-
tuto de Desenvolvimento de Pesca e Aquacultura, IP (IDEPA,IP) ou por via do correio eletrónico (maispei-
xejanela2@proazul.gov.mz), telefone +258800200600,  pelo site www.proazul.gov.mz e nos escritórios do 
ProAzul em Maputo, sito na Av. Emília Daússe, 591. 

7. O programa de financiamento está aberto a consulta técnica permanente com a equipa de técnicos com 
competências necessárias para assessorar os proponentes nos aspetos técnicos, económicos e de salva-
guarda social e ambiental., tanto a nível central como provincial e possui  o Contacto do pessoal do ProA-
zul responsável pelo programa, a seguir: 

Email: maispeixejanela2@proazul.gov.mz
telefone do ProAzul +258800200600 e no
site www.proazul.gov.mz.

8. AS PROPOSTAS DEVERÃO SER SUBMETIDAS ATÉ AO DIA 15/7/2022 , NAS DELEGACÕES DO IDEPA,IP 
E CTA AO NÍVEL DA PROVÍNCIA, NOS ESCRITÓRIOS DO PROAZUL OU AINDA POR EMAIL:  maispeixe-
janela2@proazul.gov.mz

9. O ProAzul, num prazo de 20 dias após o fecho desta chamada, publicará a lista de empresas e Planos de 
Negócios Simplificados pré-seleccionadas para a submissão de seu Plano de Negócios (PN) ao Comité de 
Avaliação. 

10. Um Comité de Avaliação constituído por instituições do sector e agências independentes externas será 
responsável pela análise e aprovação dos Planos de Negócios. O proponente será notificado da objeção ou 
não objeção sobre a sua solicitação, através de uma comunicação pública e formal. 

11. Para as manifestações de interesse e Planos de Negócios Simplificados (PNS) seleccionados cujo propo-
nente não possua capacidade técnica para a elaboração de um Plano de Negócios (PN), o ProAzul alocará 
um técnico para apoiar até à submissão formal do processo ao Comité de Avaliação. 

ADERIR AO PROGRAMA É GRATUITO

(Assinatura Elegível)

OPORTUNIDADE DE FINANCIAMENTO PARA O SECTOR PRIVADO AO LONGO DA CADEIA DE 
VALOR DA AQUACULTURA COMERCIAL– PROGRAMA MAISPEIXE SUSTENTÁVEL 

(JANELA 2)

Pedido de Manifestação de Interesse

5302
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“Uma escola - um jornal”
Promova o hábito de leitura e ajude Moçambique a crescer

Seja Padrinho 
Ofereça um jornal a uma Escola à sua esolha

Contacte já os nossos serviços comerciais ou as nossas delegações provinciais – publicidade@snoticias.co.mz
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A VOZ DO CIDADÃO

Munícipes da Macia
pedem transporte 

O 
DEFICIENTE fun-
cionamento de 
algumas estações 
de bombagem de 
águas pluviais, in-

cluindo o assoreamento das 
principais valas de drena-
gem, preocupa os produ-
tores do Regadio do Baixo 
Limpopo (RBL), pois propi-
cia a destruição de culturas, 
sobretudo de arroz e hortí-
colas, devido às inundações 
na época chuvosa.

A preocupação foi ma-
nifestada pelos produtores, 
no distrito de Chongoene, 
na recente reunião com o 
secretário de Estado em 
Gaza, Amosse Macamo.

O representante dos 
produtores, Hilário Mabun-
da, disse que os principais 
constrangimentos estão re-
lacionados com o assorea-
mento das valas de drena-
gem, o que contribui para o 
alagamento dos campos de 
produção na época chuvosa. 

“As estações de bomba-
gem funcionam com defi-
ciência e a empresa gestora 
do regadio, a RBL, não está 
a resolver a situação”, re-
feriu, antes de mencionar o 
que chamou de “ineficiên-

Produtores do Baixo Limpopo 
exigem desassoreamento

cia que provoca enormes 
perdas da produção, dei-
tando abaixo o esforço dos 
produtores”.

É por isso que os pro-
dutores pedem a reabilita-
ção dos sistemas de rega e 
bombagem e a melhoria do 
escoamento de águas para 
o pleno aproveitamento das 
terras aráveis naquele perí-
metro irrigado.

Intervindo no encon-
tro, Armando Ussivane, 
presidente do Conselho de 
Administração do RBL, re-
velou estar já planificada a 
limpeza das valas de drena-
gem nesta primeira quinze-
na deste mês.

De acordo com Ussiva-
ne, as valas que serão inter-

vencionadas estão identi-
ficadas, não havendo ainda 
disponibilidade para a de 
Angulusane, que carece de 
um investimento de vulto.

Em resposta às inquieta-
ções dos produtores, Amos-
se Macamo, secretário de 
Estado em Gaza, afirmou 
que a intenção do Governo é 
reabilitar todo o Regadio do 
Baixo Limpopo. 

“Mas não se trata de um 
problema específico do Bai-
xo Limpopo, é de todos os 
regadios da província. Te-
mos que elevar a importân-
cia de todo o vale, explo-
rando todo o seu potencial 
agrícola a níveis desejados”, 
considerou.

Para Macamo, os proble-

mas colocados pelos produ-
tores são solúveis, havendo 
a “necessidade de os pro-
dutores, conhecedores do 
terreno, se envolverem com 
ideias concretas nos traba-
lhos de limpeza das valas, 
que proximamente serão 
iniciados”, referiu o diri-
gente. 

Com aproximadamente 
70 mil hectares aráveis, 14 
mil dos quais em explora-
ção, o perímetro irrigado 
do Baixo Limpopo faz parte 
das áreas produtivas que se 
espera venham a beneficiar, 
proximamente, do finan-
ciamento do Banco Africano 
de Desenvolvimento, cujos 
técnicos visitaram recente-
mente a região.

Assoreamento dos canais preocupa produtores do Baixo Limpopo
RESIDENTES dos bairros 5 de Cumbane, Ma-
zivila e Messano, na vila da Macia, no distrito 

de Bilene, pedem a alocação de transporte, 
para assegurar as ligações de e para a vila.

ISA Cossa, moradora de Mazivila, lamenta 
que o seu bairro não tenha transporte semi-
colectivo de passageiros até este momento. 

“Infelizmente não temos transporte até 
hoje. O que temos são os chamados my love, 
que minimizam o sofrimento, apesar de não 
serem regulares. A falta de transporte dificul-
ta a nossa vida. Não podemos esquecer que 
estamos a falar de um bairro que nem hospital 
tem e dependemos da deslocação para a vila 
para atender a muitas outras necessidades. 
Dias há em que até saímos facilmente do bair-
ro, usando my love, e depois temos dificulda-
des no regresso. Perdi a conta dos dias que 
regressei a pé”,  disse Isa.

ALBERTO Manhiça afirma que a situação da 
falta de transporte dificulta a vida dos resi-
dentes, porque nem todos podem pagar o 
táxi-moto.

“Como se não bastasse, nos dias de chuva 
é um sofrimento, tal como é quando apanha-
mos os carros de caixa aberta”, acrescentou.

Entretanto, considera que esta situação 
resulta do mau estado das estradas, o que faz 
com que os proprietários das viaturas, sobre-
tudo os mini-bus, receem danificar os seus 
veículos. 

POR seu turno, Juvêncio Bernardo, residente 
do bairro 5 de Cumbane, disse que “os chapas 
não chegam ao nosso bairro e os poucos táxi-
-moto cobram preços fora do nosso alcance. 
E para piorar, não temos como deslocarmo-
-nos à Macia, pois é onde tudo está centra-
lizado, desde hospitais, escolas, bancos e até 
produtos alimentícios, devido aos preços, 
que são mais acessíveis”.

É por isso que Juvêncio pede ao Município 
para alocar transporte para a zona para dimi-
nuir o sofrimento dos locais, que se manifesta 
através das distâncias percorridas a pé e re-
curso ao táxi-moto, que é bastante caro para 
a realidade de muitos residentes.

FELÍCIA Chilaúle considera que o local privi-
legiado é a praia do Bilene, que não tem tido 
problemas de transporte.

“Aqui neste bairro estamos a sofrer. De 
todas as vezes que pensamos em chegar à 
Macia temos que fazer contas. Pedimos que o 
Município abra novas rotas de transporte para 
os nossos bairros, porque estamos a sofrer, 
pois tudo fazemos ou tratamos na vila da Ma-
cia”, lamentou Felícia.

Isa Cossa

Alberto Manhiça

Juvêncio Bernardo

Felícia Chilaúle
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Finanças (IGF) nas escolas dos 
distritos de Chókwè, Limpopo, 
Chibuto, Guijá, Chicualacuala, 
Xai-Xai e Chongoene consta-
tou-se várias irregularidades.

A primeira auditoria, feita 
em 2020, também constatou 
irregularidades ligadas à falta 
de disponibilização do fundo 
às escolas da 7ª e 10ª classes, 
contratos não submetidos à 
fiscalização obrigatória do TA, 
para além de pagamentos de 
despesas não elegíveis. 

Para o presente ano as ne-
cessidades têm sido atendidas 
de forma irregular, compro-
metendo o cumprimento dos 
planos de actividades. Na com-
ponente de investimento in-
terno, o fundo para pagamento 
de subsídio de alfabetizadores 
ainda não foi alocado a Mapai, 
Chicualacuala e Chibuto. 

O director provincial da 
Educação em Gaza, Atanásio 
Cossa, disse na reunião pro-
vincial de planificação 2022, 
realizada em Xai-Xai, que a 
maioria dos problemas relacio-
nados com o sistema de ensino 
e aprendizagem nos diferentes 
níveis de escolaridade terão so-

luções eficazes quando forem 
aplicadas as recomendações 
emanadas do encontro. 

O evento visava avaliar as 
actividades de 2021, do primei-
ro trimestre de 2022, e pers-
pectivar o próximo ano lectivo. 

Atanásio Cossa referiu estar 
em curso a construção de mais 
100 salas de aula, de material 
convencional, em fase conclu-
siva, para acolher os alunos no 
próximo ano lectivo. 

“Para além destas, temos 
outros projectos de construção 
de salas de aula, com apoio de 
parceiros, que poderão atrair 
mais alunos para as escolas”, 
disse. 

Acrescentou que para re-
duzir o rácio aluno/professor, 
segundas turmas e as horas ex-
tra, o sector espera admitir, no 
próximo ano lectivo, perto de 
400 novos docentes. 

De forma geral, a província 
registou um resultado satisfa-
tório no 1º trimestre de 2022, 
de 73,1 por cento de aproveita-
mento escolar, contra 62,7 por 
cento de igual período de 2021, 
o que representa um aumento 
em 10,4 por cento. 

Gestores serão penalizados 
por má aplicação de fundos
O SECTOR da Educação em 
Gaza promete penalizar os ca-
sos de má gestão financeira e 
administrativa das instituições 
de ensino. 

O alerta surge face à audi-
toria ao Fundo de Apoio Es-
colar (FAE), alocado em 2021 
para minimizar o impacto da 

Covid-19, a iniciar no próximo 
mês, na qual o Tribunal Admi-
nistrativo (TA) informou que 
não serão toleradas situações 
de execução irregular dos fun-
dos, em que serão responsabi-
lizados os gestores. 

Segundo a Direcção Pro-
vincial da Educação de Gaza, 

instituição que alocou 73 mi-
lhões de meticais em Dezem-
bro de 2021 para a mitigação da 
Covid-19 (duas tranches) para 
o Ensino Primário e 18 milhões 
de meticais para o Ensino Se-
cundário, da fiscalização rea-
lizada pelo Tribunal Adminis-
trativo e a Inspecção-Geral de 

As autoridades da Educação ameaçam penalizar comportamentos desviantes

A CARITAS de Xai-Xai, organização da Igreja Católi-
ca, está a apoiar perto de 300 famílias desfavorecidas 
do posto administrativo de Mazivila, distrito de Bile-
ne, em programas de melhoramento agrícola, provi-
são de água e saneamento.

Para o efeito, foi constituído um grupo de 65 
integrantes, assistidos na produção e avaliação da 
qualidade dos solos para apurar que tipo de culturas 
podem ser desenvolvidas. No ano passado foi experi-
mentada, com sucesso, a produção de milho, estan-
do em curso experiências com o feijão. 

A próxima meta, segundo os mentores, consiste 
na disponibilização de insumos e fertilizantes para 
que os membros possam produzir individualmente.

De acordo com o padre Celso Admiro da Con-

ceição, director da Caritas Regional de Xai-Xai e 
Chókwè, o projecto visa incentivar as comunida-
des locais a aperfeiçoarem a agricultura resiliente às 
mudanças climáticas, por forma a melhorarem a sua 
renda. 

Referiu que uma das formas encontradas é o as-
sociativismo, visto que “é difícil ajudar as pessoas de 
forma individual”.

Para além da agricultura, a instituição está a 
apoiar as famílias na construção de sanitários me-
lhorados. Este programa inclui a disponibilização 
gratuita de material de construção, loiça sanitária e 
material para ligação inter-domiciliárias de água. 

Contudo, o padre lamentou o facto de o material 
destinado a apoiar as famílias não ter ainda chegado 

aos beneficiários.
“Ficamos tristes porque construímos as latrinas 

melhoradas para ajudar as famílias a protegerem-se 
de doenças, mas a água não chega às residências por 
causa de burocracia”, lamentou.

A instituição tem estado igualmente a intervir 
numa escola local e na distribuição de cesta básica 
para pessoas mais vulneráveis e pretende promover 
a produção pecuária. Segundo o padre, o objectivo é  
defender e resgatar a dignidade humana.

De visita ao distrito de Bilene, a governadora de 
Gaza, Margarida Mapandzene Chongo, saudou a ini-
ciativa, tendo recomendado para o aumento da área 
cultivada, diversificação das culturas e estudo dos 
solos para o seu melhor aproveitamento.

Caritas apoia 300 famílias em Mazivila
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SAMUEL VICTOR

HÁ cada vez mais pessoas a relatarem casos de pas-
sageiros que ficam desprovidos de seus pertences por 
conta dos larápios, no bairro do Zimpeto, concretamen-
te, na Av. de Moçambique onde no período da manhã e 
no fim do dia, às proximidades de uma das bombas de 
combustível é transformada em terminal de transporte.

Para lograrem os seus intentos, estes larápios fa-
zem-se passar por pessoas de boa conduta, com boas 
intenções e, acima de tudo, com o desejo de seguir 
viagem. Regra geral, sempre que uma viatura escala 
o local são os primeiros a se acotovelarem na porta, 
alegadamente porque devem conseguir assento para 
poder cochilar ao longo do percurso.

Porém, no meio de tanta agitação e preocupação 
em querer embarcar, os mal intencionados aproveitam 
a ocasião para cortarem bolsas ou introduzirem a mão 
nos bolsos para retirarem o que puderem. Depois de 
assim procederem, saem como se nada tivesse acon-
tecido.

É assim que os passageiros clamam pela presen-
ça policial para desencorajar esta prática criminosa. 

Aliás, é por todos nós sabido que onde existe aglome-
rado, a propensão da presença de malfeitores é maior.

E tudo isto acontece num terminal improvisado, 
sem iluminação pública e local apropriado para a 
imobilização de veículos, o que de certa forma facilita 
a acção dos malfeitores que, depois da sua actuação, 
escondem-se na vala de drenagem que existe nas pro-
ximidades.

Esta vala de drenagem que devia servir somente 
para escoar a água, está a ser útil aos malfeitores por-
que é nesta infra-estrutura onde se refugiam e nin-
guém se atreve a persegui-los. 

Por isso, aos invés dos cidadãos alegrarem-se pela 
vala de drenagem que devia servir para escoar a água, 
ficam desapontados com ela. De referir também que 
parte desta infra-estrutura está a ser usada para o de-
pósito de lixo. Trata-se de uma situação que ocorre 
porque a laje que protege parte da vala cedeu à pres-
são de viaturas que insistentemente, passam sobre ela 
na tentativa de contornar o congestionamento.

É assim que os cidadãos solicitam a quem de di-
reito para que garanta segurança de pessoas e bens 
naquele corredor que vai das bombas de combustível 

em funcionamento na Avenida de Moçambique até o 
terminal de transporte.

Esta solicitação é antiga, porém, devido aos epi-
sódios dos últimos dias os cidadãos mostram-se preo-
cupados. Nossos irmãos estão a ficar desprovidos de 
bens, numa altura em que o custo de vida continua 
elevado e já ninguém bate a porta do outro para ofere-
cer algo para comer, por exemplo.

Nossos compatriotas saem pela madrugada a pro-
cura de algo para sobreviver e não é justo que tudo 
quanto têm seja levado por pessoas mal intenciona-
das. 

Pessoas há que devem garantir refeições antes das 
cinco da manhã e, por isso, devem se fazer mais cedo 
aos postos de venda. Existem os que devem ter dispo-
nibilidade de pão e seus condimentos mais cedo, de 
modo que os trabalhadores tenham energia para mais 
uma jornada laboral. 

As primeiras horas da manhã encontramos mulhe-
res que saem para os campos de produção para adqui-
rir verduras e colocar nos postos de venda para ali-
mentarmos as nossas famílias, sendo que a segurança 
afigura-se importante.

MUITOS noivos querem o chiguiyana 
por ser uma festa que simboliza a tra-
dição, pelo menos é assim na região sul 
do país. Mas é, na verdade, uma aliança 
com a modernidade, a medir pelos mo-
mentos que o antecedem: a festa religio-
sa, civil e também o copo de água. Parte 
da nova geração pretere-no por não sig-
nificar muito em suas vidas mas, aca-
bando por aceitá-lo por imposição dos 
mais velhos.

Há quem diga que já não faz mais 
sentido receber presentes como mbega 
(alguidar) um utensílio usado para tri-
turar grãos de milho até se tornar uma 
pasta homogénea para confecção de pa-
pas ou Xima, pois as mulheres da mo-
dernidade não mais exercem esta tarefa. 
Para quem é forçado pelo gosto, tem en-
contrado a solução nas máquinas de pro-
cessamento. Outros acham fora da moda 
e ultrapassado utensílios como peneira, 
lata para acarretar água, ralador de coco, 
peneira e almofariz porque a indústria de 
processamento já se encarrega disso.

O casamento da Lena cumpriu com 
as normas do Chiguiyana à risca. Foi 
naquele tempo em que, à semelhança de 
muitos eventos contemporâneos, toda 
a noiva sonhava com estas oferendas e 
muito mais.

À chegada da comitiva da noiva e o 
seu enxoval, lá estava uma varra de ca-
niço com  uma nota, para a troca de ga-
lhardetes. Quem conseguisse arrancá-la, 
vencia e terminava assim o compasso de 
espera, à porta, por parte dos visitantes.

Uma coisa inusitada que me lembro 
de ter observado naquele acto foi a apa-
rição, repentina de duas cabeças de gado, 

um macho e uma fêmea. Ao que o mes-
tre da cerimónia disse, se tratava de uma 
demonstração simbólica do que o casal 
de noivos deveria fazer para multiplicar 
e contribuir para encher a terra, como 
prevê a escritura sagrada, no primeiro 
capítulo do livro de Génesis.

Os animais, como que instruídos en-
saiaram um cruzamento em público, sob 
os aplausos e gargalhadas de todos, um 
gesto que só era bem entendido pelos 
mais velhos. Posto isso, vieram os cân-
ticos, danças e o início da festa estava 
praticamente anunciado.

Comeu-se à fartura, dançou-se e cho-
rou-se à mesma medida, afinal era che-
gado o momento de a família da noiva 
abandonar o local, deixando a querida 
filha, criada com muito carinho, para os 
outros. Mas tinha sido a sua escolha e era 
preciso respeitar as normas costumeiras.

A fase seguinte era igualmente de 
teste à maturidade da noiva, a todos os 
níveis, desde a capacidade de realizar, 
com zelo, trabalhos domésticos, cultivar 
a terra para alimentar a família e também 
a missão de gerar filhos, tarefa exclusiva 
dela, na óptica da sociedade.

Volvidas décadas, acho dura a tarefa 
que a Lena abraçou mas faço vénia por 
saber que ela levou a empreitada com 
seriedade e tem estado a travar um bom 
combate gerindo, depois dos filhos, seus 
netos que estão perto de torná-la numa 
bisavó, depois de uma mocidade arran-
cada em nome da construção de uma fa-
mília, para muitos às cegas.

Estas conquistas e marcas também 
passaram por um ritual ou festa que se 
chama chiguiyana. 

FOI numa noite de lua cheia, daquelas que 
já não se via faz tempo. Da sua posição 
nascente espalhava claridade, vencendo 
a escuridão.  Ao vê-la, as mamanas cor-
reram, com os seus medos ancestrais, a 
reavivar as lareiras para ferver as raízes 
avassaladoras, com as quais acalmam os 
espíritos que se manifestam nas crianças. 
É o remédio da lua. É tudo culpa da lua, 
até hoje não se desfez dos humanos e, de 
quando em vez, vem atormentar os espíri-
tos adormecidos.

Depois de uma noite de lua veio um 
vento que amontoou nuvens baixas sobre 
a cidade e, de súbito, a chuva, anunciando 
uma manhã de frio Índico. A chuva conti-
nuou a cair durante o dia e depois à tarde. 
A única diferença com o verão é o frio que 
fazia, abaixo dos 20 graus, segundo a me-
teorologia.

Às onze horas da manhã uma réstia 
de sol, de pouca dura, emprestou o ar da 
sua graça, sufocada imediatamente pelas 
nuvens cinzentas. Estava escuro. Na rua 
onde trabalho, completamente despida de 
arvoredo, o cenário era mais sombrio ain-
da. O asfalto molhado tinha um reflexo tão 
triste, uma luz pálida, cara de desânimo, de  
pessoa doente.

Os dias subsequentes não foram dife-
rentes. É o  inverno!  Ser antissocial passou 
a ser aceitável. Toda ausência nos convívios 
passou a ser perdoável, sobretudo quando o 
termómetro está abaixo dos 17 graus. Lá se 
foram os belos dias de sol em que é doce 
andar lentamente pelas ruas, em que há luz 
e calor, em que a gente possa sair com um 
calção de banho e andar na praia, ao sol. Só 
mesmo o inverno para vencer.

Dormir volta a se tornar um prazer que 
vai além de apenas descansar. Quem ama 
reclamar, não pára de se queixar do frio. 
Quem ama o inverno o faz em segredo. In-
felizmente não vai durar tanto.

Marta continuava ali no seu posto, ser-
vindo os clientes. O cenário que assistia do 

balcão do bar era aterrador. Ao dobrar a es-
quina, um monte de papelão. Só era possí-
vel saber que havia gente debaixo daquela 
montanha porque a cobertura se movimen-
tava, de tempos em tempos. Por caridade, 
ela providenciara uma manta para minorar 
o sofrimento daqueles meninos.

A vigilância de Marta redobrou a par-
tir do momento que percebeu que muito 
próximo aos meninos, debaixo daqueles 
papelões, havia uma fogueira, não fosse o 
diabo tecer.  

Ela já notara porém, que por estes dias 
os clientes tinham preferência por bebidas 
quentes ao invés da cerveja, campeã dos 
dias de sol, do verão.

Matusse, o catador, se queixava do fac-
to da quantidade de latinhas arremessadas 
para o contentor ter baixado consideravel-
mente. A frequência às barracas também 
parece ter sofrido. As mesas e cadeiras das 
áreas externas ficam montadas para prati-
camente ninguém. Basta passar pela feira 
para ver.

Desde a chegada do inverno ganharam 
as vendas de casacos e camisolas, sobretu-
do os que parecem do estilo escandinavo. 
A situação não é para menos.

E assim se foi o mês de Junho sem que 
tivéssemos sentido os raios do sol a expe-
lirem a sua raiva sobre os humanos, que 
nada podem. 

É frio de verdade, por vezes com chu-
viscos, como não se via faz décadas. Frio 
que faz tilintar os dentes, que só se resol-
ve com agasalho até o nariz, agora tapado 
com a máscara. É frio que se combate com 
fogo aceso. É um frio rude, que não poupa.

O difícil é acordar, levantar, ter dispo-
sição para as coisas do dia-a-dia. O rendi-
mento das pessoas no trabalho deve cair 
nesta época do ano. 

Eu mesmo vou parar de escrever por 
aqui, não dá para ficar com as mãos ex-
postas neste frio. O inverno castiga-nos... 
e como.

E a festa do chiguiyana  

É o Inverno

Há muitos roubos no “Zimpeto”

ZACARIAS ROBERTO

O ELEVADO custo de vida coloca as pes-
soas em situação de estresse contínuo. Ou 
seja, a incapacidade financeira para sa-
tisfazer as necessidades básicas está a in-
fluenciar negativamente na qualidade de 
vida dos cidadãos.

Devido a esta situação, as pessoas se 
fazem à rua sem estarem psicologicamen-
te bem para enfrentar os desafios que o 
aguardam. Para o caso de automobilistas, 
fazer-se à rua é responsabilidade pois, ao 
volante tudo pode acontecer.

Fazer-se à estrada é responsabilidade. 
Não é por acaso que as autoridades e não 
só aconselham-nos a conduzir com pre-
caução. E é esse esforço que deve ser feito 
a nível individual para que todos nós saia-
mos a ganhar com este comportamento.

Nenhum automobilista está interessa-

do em levar muito tempo na estrada por 
conta do congestionamento. A preocupa-
ção consiste em fazer a viagem em menos 
tempo por significar redução no consumo 
de combustível cuja reposição tem sido 
feita com dificuldades. Aliás, existem 
projectos que estão a ser relegados a um 
plano secundário para poder “alimentar”o 
veículo por conta dos compromissos que 
assim obrigam.

Mas, este todo o esforço de replanifi-
cação diário interfere no psicológico, daí 
a necessidade de procurar se abster dos 
demais problemas e centrar-se na condu-
ção. Confesso que não é fácil mas, todo o 
ser humano é capaz de se adaptar às con-
dições e a partir daí elevar a qualidade de 
vida.

Pois, aquele que está constantemente 
em estresse na estrada, pode com muita 
facilidade andar aos berros com os tran-

seuntes e outros automobilistas por conta 
da falta de paciência. 

Certamente que cada um de nós já 
presenciou situações em que os automobi-
listas desentendem-se tão somente porque 
ninguém quer ceder espaço ou dar priori-
dade ao outro, sobretudo quando há regis-
to de congestionamento.

Vezes sem conta encontramos trans-
portadores  semicolectivos de passageiros 
que, mesmo vendo que outros automobi-
listas estão a obedecer a regra e seguindo 
a fila, preferem prevaricar. Deste modo, 
os automobilistas são surpreendidos com 
a sua presença a sinalizar a sua intenção 
de querer alinhar na fila, numa situação 
em que nem sequer dá para rejeitar o pe-
dido, sob pena de riscar a viatura.

Esta atitude costuma gerar confusão 
porque é difícil tolerar actos de indisci-
plina. Igualmente pode causar acidentes 

envolvendo outras viaturas. Sendo assim, 
vale a pena ter um pouco de paciência 
na estrada de modo que não se paralise o 
trânsito por conta deste tipo de compor-
tamento.

O mesmo conselho serve para os tran-
seuntes, uma vez que há quem se faz à 
rua, como se diz, fora de si, e faz a tra-
vessia sem observar as normas pré-estabe-
lecidas, que consistem na certificação de 
que as viaturas estão imobilizadas. Caso 
não proceda desse modo, corre o risco de 
atropelamento. É assim que somos convi-
dados a sair somente quando percebemos 
que há condições para controlar as nossas 
emoções.

Quem não está bem psicologicamente, 
melhor é ficar em casa, procurar formas 
de reduzir o estresse para poder ter forças 
para ir a luta para mudar o actual cenário 
caracterizado pelo elevado custo de vida.

Bem-estar psicológico para a condução

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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

Direcção Nacional do Tesouro e Cooperação Económica e Financeira

PROJECTO DE LIGAÇÕES ECONÓMICAS PARA DIVERSIFICAÇÃO (PLED)
Unidade de Coordenação do Projecto (UCP)

CONCURSO PÚBLICO 
(Regime Especial)

AGÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS E PAGAMENTOS PARA APOIAR A CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTES TÉCNICOS

Donativo IDA N.o D810-MZ, Projecto N.o P171664
Identificação do Contrato No: MZ-MEF-DNT-296756-NC-RFB

1. O Governo de Moçambique recebeu um donativo da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA) para financiar os custos 
do Projecto de Ligações Económicas para Diversificação (PLED) e pretende utilizar parte dos fundos para cobrir pagamentos 
elegíveis nos termos do Contrato para a aquisição de Agência de recursos humanos e pagamentos para apoiar a contratação de 
assistentes técnicos, cujo beneficiário é o Instituto para Promoção de Pequenas e Médias Empresas (IPEME, IP).

2. O Ministério da Economia e Finanças convida  concorrentes de países elegíveis e qualificados a apresentarem propostas seladas para 
prestação de serviços para Agência de recursos humanos e pagamentos para apoiar a contratação de assistentes técnicos.

3. O Concurso será regido pelos procedimentos de Aquisições do Banco Mundial para Mutuários sob Financiamento de Projectos de 
Investimento, aprovado em Julho de 2016, revistos em Novembro de 2020 e as disposições estipuladas no Contrato de Financiamento 
e o mesmo esta aberto a todos concorrentes de países elegíveis conforme estabelecido nos Documentos de Concurso.

4. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e apreciar os Documentos de Concurso no endereço abaixo, entre as 
8.00 e15.30 horas. 

5. Os Documentos de Concurso em Português podem ser adquiridos por concorrentes elegíveis interessados mediante solicitação por 
escrito para o seguinte e-mail: procurement.pled@gmail.com. Os Documentos de Concurso serão enviados por correio electrónico 
(e-mail). 

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.30 horas do dia 28 de Julho de 2022. Propostas em versão 
electrónica não serão aceites. As propostas serão abertas na presença dos representantes dos concorrentes que desejarem assistir 
a abertura no endereço abaixo indicado às 10.30 horas do dia 28 de Julho de 2022.

7. As propostas deverão ser válidas pelo período de 120 (cento e vinte) dias e devem ser acompanhadas por uma Garantia Bancária 
Provisória no valor de 65.000,00MT (sessenta e cinco mil meticais), válidas pelo período de 148 (cento e quarenta e oito dias).

8. O endereço acima referido:
Ministério da Economia e Finanças

Direcção Nacional do Tesouro e Cooperação Económica e Financeira
Unidade de Coordenação do Projecto

Av. do Zimbabwe, N.o 1374, Maputo
E-mail: procurement.pled@gmail.com

Maputo – Moçambique 
7772

UM estudo sobre a mudança 
da paisagem na floresta Ama-
zónia, no Brasil, alerta sobre 
as inúmeras ameaças ambien-
tais que o bioma enfrenta, mas 
também oferece oportunida-
des encorajadoras para a sus-
tentabilidade ecológica. 

A investigação foi realizada 
por uma equipa internacional 
de cientistas do Brasil e do Rei-
no Unido. Eles examinaram os 
impactos ecológicos causados 
pelas mudanças que as pes-
soas estão a fazer nas paisagens 
florestais em duas regiões do 
estado brasileiro do Pará: San-
tarém e Paragominas.

Os resultados da pesquisa 
são vistos como cruciais por-
que à medida que a Amazónia 
se aproxima de um “ponto 
de viragem” é fornecido uma 
forte base de evidências para 
informar as prioridades de 
conservação e regeneração 
urgentemente necessárias na 
floresta.

De acordo com a revista 
Proceedings of the National 
Academy of Sciences é possí-
vel obter benefícios através de 
uma série de acções, incluindo 
a suspensão da desflorestação.

“Embora até agora nos te-
nhamos concentrado na des-
florestação, sabemos que as 
paisagens das florestas tropi-
cais são alteradas por muitas 

A TRANSFORMAÇÃO da Uni-
versidade Eduardo Mondlane 
(UEM) em instituição supe-
rior de investigação passa 
pelo envolvimento no pro-
cesso de toda a comunidade 
nomeadamente corpo técnico 
administrativo, estudantes, 
docentes e investigadores. 

A ideia foi partilhada re-
centemente pelo reitor da 
UEM, Manuel Guilherme Jr., 
durante um seminário de 
apresentação do relatório e 
proposta da agenda da refor-
ma da instituição. 

O reitor desafiou à comu-
nidade a abraçar o projecto 
e ser proactiva na condução 
das mudanças e adaptações 
requeridas para a transforma-
ção.

O seminário tinha em 
vista apresentar o resulta-
do do diagnóstico da actual 
situação da UEM, levado a 
cabo pelo Comité de Reforma 
Institucional (CRI), unida-
de que conta com o apoio da 
Associação de Universidades 
Privadas de Aveiro, Portugal, 

especialistas da Suécia, Ale-
manha e Moçambique, que 
facilita o processo. 

Segundo Elísio Jossias, 
membro do CRI que apre-
sentou o relatório, na estru-
tura organizativa da UEM foi 
identificada como fraque-
za a necessidade de garantir 
uma melhor funcionalidade 
das divisões institucionais da 
UEM, de modo a apoiar de 
forma eficaz e adequada às 
actividades de investigação.

“Os consultores defen-
dem, por exemplo, a necessi-
dade de uma definição precisa 
sobre o que constitui centro 
de investigação e apoio, in-
cluindo a clarificação da sua 
contribuição para as funções 
da universidade, bem como 
de algumas funções de pes-
quisa nas escolas”, disse. 

A necessidade de especia-
lização da gestão financeira 
para que responda de forma 
adequada ao ensino, bem 
como a criação de incenti-
vos para motivar a investiga-
ção foi parte das fragilidades 

apresentadas no relatório.  
Em relação aos pontos fortes, 
Elísio Jossias realçou que a 
Universidade Eduardo Mon-
dlane é referência do ensino 
superior em Moçambique 
e em termos de actividades 
de investigação científica. 
“Temos um perfil científico 
emergente com destaque para 
a introdução de programas 
de pós-graduação a nível do 
mestrado e doutoramento. 
Há um investimento insti-
tucional em termos de qua-
dros formados localmente, 
património como museus, 
campus, entre outros”, des-
creveu.

Como recomendações, 
Jossias indicou a definição 
clara das condições de tra-
balho e coerência entre as 
funções ou competências do 
quadro de pessoal, melhorar a 
gestão dos recursos humanos 
principalmente o sistema de 
carreiras, bem como a neces-
sidade de aumentar o número 
de académicos que se dedi-
cam à investigação científica.

A
S relações de coopera-
ção entre Moçambique 
e Angola no domínio 
da ciência, tecnolo-
gia, inovação e ensi-

no superior estão fortalecidas 
mercê da assinatura sexta-feira 
última, de um memorando de 
entendimento. 

O acordo rubricado pelo 
Ministro da  Ciência, Tecnolo-
gia e Ensino Superior, Daniel 
Nivagara e pela ministra do 
Ensino Superior, Ciência, Tec-
nologia e Inovação de Angola, 
Maria Bragança, decorreu du-
rante o encerramento da ceri-
mónia alusiva aos 60 anos des-
te subsistema nos dois países. 

No evento de três dias que 

decorreu no formato híbrido, 
Daniel Nivagara disse que o 
acordo rubricado constitui o 
culminar de esforços delibera-
dos e orientados para a consa-
gração dos mais altos interesses 
dos dois países em estreitar e 
reforçar a cooperação bilateral, 
cujas conversações iniciaram 
em Janeiro, na capital angola-
na, Luanda. 

Referiu que foi em Luanda 
onde manteve encontro com 
a ministra angolana, no qual 
acordaram em consolidar a 
parceria estratégica, através 
do reforço da cooperação e 
implantação de mecanismos 
que assegurem a maximização 
das potencialidades existentes 

entre os países, no campo da 
ciência, tecnologia e inovação 
e ensino superior.

“Auguramos sucessos ao 
acordo de cooperação e que 
promova maior consolidação e 
dinamismo das nossas comu-
nidades académicas e científi-
cas, bem como maior relevân-
cia na produção de soluções 
científicas e tecnológicas que 
respondam aos desafios de 
desenvolvimento nacional”, 
disse. 

Nivagara congratulou-se 
pela forma como os três dias da 
conferência permitiram a par-
tilha de comunicações cien-
tíficas, promoção de debates 
construtivos, troca de expe-

riências e aprendizagem mú-
tuas e boas práticas nacionais e 
internacionais. 

Por seu turno, Maria do 
Rosário Bragança referiu que 
através da assinatura do me-
morando estão fortalecidas as 
bases de cooperação entre os 
dois países, particularmente as 
instituições de ensino superior, 
que vão partilhar conheci-
mento, investigação científi-
ca, inovação e transferência de 
tecnologias.

“Temos a oportunidade de 
escrever uma história de cola-
boração cientifica, académica, 
cultural, social e económica 
mais eficaz e frutuosa. Preci-
samos que este acordo se faça 

através de projectos de forma-
ção e investigação científica 
conjuntos e, eventualmente, 
eventos desta natureza bienais 
em cada um dos países, com 
vista a uma maior divulgação e 
promoção”, disse.

Todos os actores são cha-
mados a contribuir na cons-
trução de um ensino superior 
melhor, mais próximo do al-
mejado, afirmou Bragança. 

O sistema do ensino su-
perior em ambos países ainda 
acontece no meio de dificul-
dades e desafios estruturais e 
funcionais significativos, in-
cluindo os da definição de pa-
péis dos diversos actores inter-
venientes.

A RESISTÊNCIA Antimicro-
biana (RAM) está entre as 
grandes preocupações de saú-
de pública no mundo. Dados 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) indicam que, 
anualmente, 700 mil pessoas 
morrem por infecções relacio-

nadas ao fenómeno. 
Diante deste cenário, o 

investigador do Instituto 
Nacional de Saúde e coor-
denador da Plataforma de 
Resistência e Uso Racional 
de Antimicrobianos, Aqui-
no Nhantumbo, defende a 

tomada de acções concretas 
e imediatas, para salvar mi-
lhares de pessoas que estão 
em risco de morte devido ao 
problema.

“Prevê-se 10 milhões de 
óbitos até 2050. Para além 
disso, cerca de 100 triliões 

ENSINO SUPERIOR

Reforçada cooperação
entre Moçambique e Angola 

RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA

Investigador defende acções
imediatas para evitar mortes

Aquino Nhantumbo defende tomada de acções imediatas para salvar vidas  

de dólares norte-americanos 
serão perdidos na economia 
mundial, em igual período 
devido à  RAM”, sublinhou, 
intervindo na reunião do Pla-
no Nacional de Acção contra 
os Antimicrobianos, recente-
mente, na cidade de Maputo.

O investigador real-
çou que o problema, já se 
faz sentir em Moçambique, 
sendo que mais de 95% dos 
microrganismos bacterianos 
que causam doenças infec-
ciosas são resistentes a uma 

ou duas classes de antibió-
ticos.

Segundo Nhantumbo, 
em resposta à gravidade da 
situação, o país desenvolveu o 
Plano Nacional de Acção Con-
tra os Antimicrobianos 2019-
2023, do qual, entre os ob-
jectivos principais, constam 
o reforço do conhecimento à 
volta do problema, por meio 
da vigilância e pesquisa da 
RAM, bem como a promoção 
e facilitação de acções contra  
este fenómeno.
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UNIVERSIDADE DE INVESTIGAÇÃO

Transformação da UEM passa 
pelo envolvimento da comunidade

Desflorestamento causa mudança
na paisagem da Amazónia

actividades humanas”, diz o 
investigador principal Cássio 
Alencar Nunes da Universida-
de Federal de Lavras (Brasil) e 
da Universidade de Lancaster 
(Reino Unido).

Estas modificações in-
cluem a desflorestação e de-
gradação da floresta primária 
através do abate selectivo e do 
fogo, mas também as paisa-
gens desmatadas que estão a 
mudar à medida que o aban-
dono da agricultura dá lugar 
ao recrescimento da floresta 
secundária, sublinhou. 

Como resultado, muitas 
paisagens tropicais são agora 
um mosaico de usos do solo 
não florestais, regenerando 
florestas secundárias e primá-
rias degradadas.

Segundo Jos Barlow, co-

-autor do estudo e professor 
de Ciência da Conservação no 
Centro para o Ambiente da 
Universidade de Lancaster, a 
investigação tem outras impli-
cações para a conservação e a 
política.

“Os nossos resultados 
sublinham mais uma vez a 
importância de combater a 
desflorestação, bem como os 
benefícios adicionais de evi-
tar a degradação e aumentar a 
permanência das florestas se-
cundárias”, disse.

No entanto, para o con-
seguir será necessária uma 
transformação na forma como 
a Amazónia é actualmente ge-
rida, incluindo uma integração 
muito maior da ciência, da po-
lítica e das práticas locais, fri-
sou. -(Lusa).

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“Endireita-se a árvore enquanto é pequena”
- Provérbio moçambicano

QUARTO CRESCENTE - Será na quinta-feira, às 4.14 horas

00:00- NGOMA MOCAM-
BIQUE-2022

02:10- GENTE DA NOSSA TERRA
03:10- CLÁSSICOS AO DOMIN-

GO
04:30- ENERGIA PARA TODOS
04:57- HINO NACIONAL
05:10- CAMPO E DESENVOLVI-

MENTO
05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA
06.00- JORNAL DA MANHÃ
08:10- ECONOMIA PARA TODOS
08:15- INSS
08:45- ENERGIA PARA TODOS
11:05- O SENTIDO DAS PALA-

VRAS
11:20- ENERGIA PARA TODOS
11:30- PARABÉNS A VOCÊ
12:00- TÓPICOS DO JORNAL DA 

TARDE
12:02- MAGAZINE DESPORTIVO
12:20- BOLETIM METEO-

ROLÓGICO
12:30- JORNAL DA TARDE
13:00- INFORMATIVO CORO-

NAVÍRUS

14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
16:10- SEGURANÇA RO-

DOVIÁRIA
16:30- MINI- DRAMA
17:10- ECONOMIA PARA TODOS
17:15- COMPASSO
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/TÓPI-

COS DO JORNAL DA 
NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO
19:20- BOLETIM METEO-

ROLÓGICO
20:00- CARTAS NA MESA
23:00- TÓPICOS DO ÚLTIMO 

JORNAL
23:10- O SENTIDO DAS PALA-

VRAS
23:15- INSS
23:30- ÚLTIMO JORNAL

NOTICIÁRIOS: 01,02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 
21,22:00 E 23:30 HORAS.

PREIA-MAR - Às 6.52 horas e às 
19.24, com 2.9 e 3.0 metros, re-
spectivamente

BAIXA-MAR - Às 0.59 horas e 
às 13.08, com 1.10 e 1.00 metros, 
respectivamente 

INHAMBANE

27/16

VILANKULO

25/13

TETE

28/15

QUELIMANE

25/16

NAMPULA

27/16

PEMBA

27/17
LICHINGA

20/6

BEIRA

25/15

XAI-XAI

28/13

CHIMOIO

24/11

MAPUTO

29/12

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05:40  HINO NACIONAL  

05:45  GINÁSTICA:  TXUNA A 
SAÚDE COM LUCINDA - 
“AFRODANCE”   

06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE  
DIRECTO

08:00  RODA VIVA: “PARTICIPAÇÃO 
DA CRIANÇA”  
REPETIÇÃO/INHAMBANE

08:30  CONQUISTAS  
REPETIÇÃO/PROGRAMA 11

09:00  NOTÍCIAS  
09:05  ASAS - A MULHER TAMBÉM 

PENSA  
REPETIÇÃO/PROGRAMA 16

09:30  A HORA DO CTP - QUELI-
MANE:  “OGUMANA”   
DIRECTO / QUELIMANE

10:00  NOTÍCIAS  
10:05  TUDO ÀS 10  

DIRECTO – 1ª PARTE
11:00  NOTÍCIAS  
11:05  TUDO ÀS 10  

DIRECTO – 2ª PARTE
12:00  NOTÍCIAS  
12:05  TELENOVELA: “SE NOS DEIX-

AREM”  
REPETIÇÃO CAPÍTULO 73

13:00  JORNAL DA TARDE   
DIRECTO

14:00  A HORA DO CTP - INHAM-
BANE: “INHAMBANE EM 
DIÁLOGO”  
DIRECTO - INHAMBANE

15:00  NOTÍCIAS  
15:05  JUNTOS À TARDE  

DIRECTO
16:00  NOTÍCIAS  
16:05  ENCONTROS DA MALTA  

DIRECTO

17:00  JORNAL EM LÍNGUAS 
MOÇAMBICANAS  
DIRECTO

17:45  GINÁSTICA:  TXUNA A 
SAÚDE COM LUCINDA - 
“AFRODANCE”   

18:00  CHAT COM SHEILA IBRAIMO 
 DIRECTO

19:00  SAÚDE E BEM ESTAR: EXER-
CÍCIOS DE RELAXAMENTO  

19:25  DESPORTO: ESTAMOS EM 
VILANCULO  

19:50  PUB  

20:00  TELEJORNAL  
DIRECTO

21:00  FAN ZONE  
DIRECTO

22:00  TELENOVELA: “SE NOS DEIX-
AREM”   
CAPÍTULO 74/82

23:00  3600 SEGUNDOS  
REPETIÇÃO

00:00  TUDO ÀS 10  
REPETIÇÃO

02:00  CHAT COM SHEILA IBRAIMO 
 REPETIÇÃO

03:00  ENCONTROS DA MALTA  
REPETIÇÃO

04:00  JUNTOS À TARDE  
REPETIÇÃO

04:50  FAN ZONE  
REPETIÇÃO

05:40  HINO NACIONAL  

O TEMPO passou e o Carvalho 
foi adquirindo mais trabalhos, 
como uma máscara makon-
de com a qual “convive” des-
de 1964. Não se lembra do seu 
preço, mas espera “que aguen-
te o resto da minha vida”, até 
porque nunca mais viu traba-
lhos idênticos na Zambézia. 

Entre as suas memórias, 
estão fotografias captadas num 
desses anos em Roma, Itália, 
com o poeta-mor José Cravei-
rinha (1922-2003) e a artista 

plástica Bertina Lopes (1924-
2012), que em 1984 pediu-lhe 
ajuda para “pintar uma coisa e 
- em troca - ofereceu-me um 
quadro”. 

Está ainda uma escultura 
recordando o sonho do saudo-
so presidente Samora Machel, 
o de lutar contra a pobreza e 
todo o tipo de sofrimento dos 
moçambicanos, próximos a 
alguns quadros do seu amigo 
Noel Langa. 

Outras peças o transpor-

tam a planos governamentais 
frustrados como a necessidade 
de instalar a Empresa Nacional 
de Comércio de Produtos Pes-
queiros (PESCOM) no Norte do 
país, o que lhe leva a um episó-
dio em que um dos responsá-
veis pela firma mandou pren-
der o governador da província 
em Nampula. “Não vou contar 
o resto, não interessa”, ficou-
-se pela curiosidade. 

Disse que um dia foi à 
Suazilândia, actual Eswati-

O PRESIDENTE da câmara municipal 
da cidade mexicana de San Pedro Hua-
melula casou-se com um jacaré fêmea 
numa cerimónia cheia de cor, ao som 
de música tradicional e enquanto os 
convidados dançavam e imploravam ao 
líder indígena que selasse a união com 
um beijo.

Durante o casamento, o presidente 
Victor Hugo Sosa inclinou-se mais do 
que uma vez para plantar os seus lábios 
no focinho do pequeno animal, que ti-
nha sido atado para, presumivelmente, 
evitar mordidelas indesejadas.

É provável que o casamento ritua-
lístico remonte a tempos pré-hispâni-
cos entre as comunidades indígenas de 
Oaxaca, Chontal e Huave, como uma 
oração que apelava à generosidade da 
natureza.

“Pedimos à natureza chuva sufi-
ciente, comida suficiente, que tenha-
mos peixe no rio”, disse Sosa, presiden-
te da pequena aldeia piscatória, situada 
na costa do Pacífico.

Oaxaca é uma cidade localizada na 
zona pobre do Sul do México, uma das 
mais ricas em cultura indígena e lar de 
muitos grupos que teimaram em man-
ter as suas línguas e tradições.

O ritual secular em San Pedro Hua-
melula, agora misturado com a espi-
ritualidade católica, envolve vestir o 
jacaré com um vestido de noiva branco 
e outras peças de vestuário coloridas.

Acredita-se que o réptil de sete 
anos, conhecido como “uma pequena 
princesa”, é uma divindade que repre-
senta a mãe Terra e o seu casamento 
com o líder local simboliza a união dos 

humanos com o divino.
Enquanto os trompetes berravam e 

os tambores conferiam um ritmo fes-
tivo, os habitantes carregaram a noiva 
nos braços pelas ruas da aldeia, en-
quanto homens lhe colocavam os seus 
chapéus.

“Dá-me tanta felicidade e deixa-
-me orgulhosa das minhas raízes”, 
disse Elia Edith Aguilar, conhecida 
como a madrinha do casamento.

Elia disse sentir-se privilegiada por 
lhe ter sido confiada a realização da 
cerimónia e acrescentou que passou 
muito tempo a preocupar-se com o 
que a noiva iria vestir. 

“É uma tradição muito bonita”, 
acrescentou, com um sorriso. (publi-
co.pt)

NO NÚCLEO D’ARTE

Carlos Carvalho expõe
sua colecção de memórias

C
ARLOS Carvalho con-
serva, há mais de 60 
anos, trabalhos ra-
ros de vários artistas, 
desde os menos co-

nhecidos aos mais aclamados 
como, por exemplo, o escul-
tor-maior Alberto Chissano 
(1935-1994) e o pintor-mor 
Malagantana (1936-2011).

Parte destas preciosi-
dades está em exposição na 
galeria do Núcleo d’Arte, ci-
dade de Maputo, e carrega o 
título “Uma Colecção, Um 
Tesouro da Amizade”. 

A maioria das peças foi 
oferecida pelos seus autores 
com quem Carlos Carvalho 
nutria uma relação afectiva.

Organizada pelo Aki-
no Café, em parceria com o 
Núcleo d’Arte e com o apoio 
do Instituto de Investigação 
Socio-Cultural (ARPAC) e a 
Blue Art, esta exposição é de 
um coleccionador, o que a 
torna diferente do que nor-
malmente se tem visto no 
país. 

“A organização concor-
dou em avançar com um ciclo 
de actividades focadas, nes-
ta fase, no grupo particular 
de pessoas que coleccionam 
arte. O objectivo é partilhar 

com o público as motivações 
que alimentam este nicho 
ainda pouco conhecido no 
nosso país e – quem, sabe? 
– Motivar o aparecimento de 
novos coleccionadores”, ex-
plicou, no catálogo da mos-
tra, a comissão organizadora.

Entretanto, Carlos Carva-
lho explicou ser um apaixo-
nado pela arte desde a ado-
lescência, muito por culpa 
do seu tio Manuel José Maia 
Ataide, que uma vez o levou 
para apreciar uma exibição 
surrealista e pediu-lhe uma 
opinião sobre a mesma. 

Por esta e outras razões 
tem no tio, falecido há mais 
de 14 anos, o seu mestre. 
“Formou a minha cabeça e 
disso sou resultado, aquele 
homem é o meu pai cultural 
e espiritual”, disse.

Carlos Fidalgo Carvalho 
nasceu no final da década de 
1930, na Zambézia - a mos-
tra tem algumas referências 
como, por exemplo, tambo-
res de madeira desta provín-
cia - e, depois da indepen-
dência, contou, pediu para 
colaborar com a Secretaria 
do Estado da Cultura, então 
liderada pelo escritor Luís 
Bernardo, e ocupou a pasta 

de director nacional do pa-
trimónio cultural, entre 1984 
e 1988.  

Realizou a Exposição de 
Cultura Makonde, em Pa-
ris (1989); a Grande Retros-
pectiva de Malangatana, em 
Lisboa (1990); e, antes, as 
Exposições de Arte Makonde 
e de Malangatana, no Museu 
Nacional de Arte, em Mapu-
to. Contribuiu ainda para o 
Projecto de Lei do Patrimó-
nio Cultural, liderado pela 
museóloga Alda Costa.

“Uma Colecção, Um Te-
souro da Amizade” pode co-
meçar com “Tanagra”, mas 
está instalada de uma forma 
que possibilita o apreciador 
a escolher por onde iniciar a 
aventura pelo baú de memó-
rias de Carlos Carvalho. 

A estatueta herdou o 
nome de uma aldeia grega 
do Norte de Atenas e retrata 
uma figura feminina, talvez 
uma deusa. Mais do que uma 
réplica comprada pelo tio 
numa viagem a Paris, repre-
senta um ponto de partida na 
sua carreira como coleccio-
nador. 

“Quantas vezes não fiz 
festas nesta mulher?”, brin-
cou.

Paixão por compra de arte

À esquerda está, segundo Carvalho, a única natureza morta de Malangatana

ni, e comprou uma escultura 
makonde, mas a maioria des-
te tipo de peças foi adquirida 
em Nampula. Revelou ainda 
uma paixão secundada por um 
cartaz da “Exposição de Arte 
Makonde”, montada na Ale-
manha, em 1985, e lembranças 
de exposição retrospectiva, em 
Lisboa. 

Malangatana é também um 
dos destaques de “Uma Colec-
ção, Um Tesouro da Amizade”, 
até porque entre os seus traba-
lhos, há que remonta a 1967. É 
especial por ser o ano em que 

Carlos Carvalho contraiu ma-
trimónio. 

Naquele ano visitou o ate-
lier do pintor-mor. “Entrei 
ali e vi este quadro e pedi-o 
comprado. Ganhava quatro mil 
escudo e comprei a prestações 
por mil”, explicou.

Mostrou-se orgulhoso por 
conservar a “única natureza 
morta pintada por Malangata-
na em 1967, onde uma cabeça 
humana está como se estivesse 
à venda, é uma obra dramática 
e um dos seus mais notáveis 
trabalhos”. Guarda igualmente 

desenhos raros do artista. 
Em destaque está ainda 

uma obra do artista plástico 
Eugénio de Lemos, datada de 
1994, e oferecida pela esposa 
pouco depois do seu faleci-
mento. Por oferta ganhou tam-
bém trabalhos do falecido pin-
tor Shikhane. Esta recorda-lhe 
um momento em que era um 
bancário (também trabalhou 
na gestão desportiva), bem 
como uma peça da primeira 
exposição do escultor-maior 
Alberto Chissano, sem data re-
gistada.

NO MÉXICO

Presidente de câmara casa-se com um jacaré

Noiva de Victor Hugo Sosa
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Carlos Carvalho

“Tanagra”, à esquerda marcou o início de uma colecção (com 60 anos de história)
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ISMAEL 
BARTOLOMEU 

MANJATE
(Vovô Manjate)

(Missa de 8º dia)

Seus filhos Ana, Ângela, Félix, Pedro, Luciana 
e Ismael, genros Barnabé, Joaquim e Lucas, 
netos, bisnetos e demais familiares informam 
que pelo desaparecimento físico de ISMAEL 
BARTOLOMEU MANJATE, hoje rezam missa do 
8º dia, pelas 18.00 horas, na Igreja Santo António 
da Polana, em sua memória. Paz à sua alma.

5913

HERMÍNIA ALBERTO 
BUQUE

(1937 - 2022)

FALECEU

Seus filhos Luísa Langa, Marília 
Langa, Augusto Langa, Antelma Langa, Marcelino 
Langa, Rogério Langa (em memória) e demais fa-
miliares comunicam com profunda dor e conster-
nação o falecimento do seu ente querido HERMÍNIA 
BUQUE, ocorrido no dia 2/7/2022, na sua residên-
cia, em Malhazine, cujo funeral se realiza hoje, dia 
4/7/2022, pelas 10.00 horas, no Cemitério de Micha-
futene. Que Deus console os corações abatidos.

5912

JÚLIA INÁCIO NOTA
(17/4/1963 – 3/7/2022)

FALECEU
Seu cunhado Mário Domingos Joaquim Chipenembe, sobrinhos Ju-
dite, Catarino, Inácio, Zita, Romana, Mário, César, Samuel, Madeira 
e Heny, netos Zuneid, Patrícia, Dário, Káleb, Derek, Denzel, Maron, 
Kayri e demais familiares comunicam com grande pesar o falecimento 
do seu ente querido JÚLIA INÁCIO NOTA, ocorrido no dia 3/7/2022, na Clínica Amal, cujo 
funeral se realiza na quarta-feira, dia 6/7/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério da Texlom, 
na Matola, antecedido de velório na capela do Hospital Central de Maputo, pelas 9.00 
horas. Paz à sua alma.

LÚCIO GULELA
FALECEU

É com profunda dor e consternação que os Kambas Almor, 
Butcha, Cacito, Fofinho, David e Miro comunicam o desapa-
recimento físico do seu Kamba LÚCIO GULELA, ocorrido no 
dia 30/6/2022, cujo funeral se realiza hoje, segunda-feira, dia 4/7/2022, pelas 11.00 
horas, no Cemitério de Michafutene, antecedido de velório, pelas 9.00 horas, na 
capela 1 do HCM. Eterno descanso, mano Lúcio, até sempre.

5909

LÚCIO JORGE PINTO GULELA
FALECEU

Sua sogra Adelina Chichava, cunhados Eunice e Frederico, 
Rosa e Lito Chichava, famílias Chichava, Mucavele e amigos 
comunicam com grande dor e pesar o falecimento do seu ente 
querido LÚCIO JORGE PINTO GULELA, ocorrido no dia 29/6/22, cujo funeral se 
realiza hoje, dia 4/7/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério de Michafutene, ante-
cedido de velório na capela 1 do HCM. Descansa em paz, mano Lúcio.

5905

PUBLICIDADE

LÚCIO JORGE PINTO GULELA
FALECEU

Seus pais Moisés Gulela e Emerenciana, irmãos Jerónimo, 
Isaura, Noralita, Carol e Eduardo, sobrinhos, primos, netos e 
família comunicam o falecimento do seu ente querido LÚCIO 
JORGE PINTO GULELA, ocorrido no dia 29/6/2022, por morte súbita, cujo fune-
ral se realiza hoje, dia 4/7/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério de Michafutene, 
precedido de velório, às 9.00 horas, na capela do HCM. Paz à sua alma.

5905

JOÃO ANTÓNIO 
MOAMBA
FALECEU

A família Uamba comunica com 
profunda dor e consternação o fale-
cimento súbito do seu ente querido 
JOÃO ANTÓNIO MOAMBA, ocorrido 
no dia 2/7/2022, vítima de acidente, cujo funeral se realiza 
amanhã, dia 5/7/2022, pelas 10.00 horas, no Cemitério da 
Texlom. Paz à sua alma.

5911

JÚLIA INÁCIO NOTA
(17/4/1963 – 3/7/2022)

FALECEU

Seu sobrinho Aboobacar Amade e espo-
sa Egineta Langa Amade, netos Carlos, 
Hanifa, Alícia, Alyiah, Núrcia e demais 
familiares comunicam com grande pesar 
o falecimento do seu ente querido JÚLIA INÁCIO NOTA, ocorrido 
no dia 3/7/2022, na Clínica Amal, cujo funeral se realiza na quar-
ta-feira, dia 6/7/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério da Texlom, 
na Matola, antecedido de velório na capela do Hospital Central 
de Maputo, pelas 9.00 Horas. Paz à sua alma.

DANIEL CUAMBE e 
ALFREDO CUAMBE

(5 anos e 20 anos de eterna 
saudade)

A família Cuambe recorda com muita saudade os 5 e 20 
anos da partida celestial dos seus entes queridos DANIEL 
CUAMBE e ALFREDO CUAMBE. Hoje, segunda-feira, dia 
4/7/2022, pelas 18.00 horas, na Sé Catedral de Maputo, 
inspirados na frase bíblica segundo a qual “para quem crê 
em Deus a vida não acaba, apenas se transforma”, rezam 
missa em memória destes seus ícones.

 5910

BEATRIZ MANUEL 
RUNGO

(1º ano de eterna saudade)

Sua mãe Joana, irmãos Rafael, Fele-
cidade, Arnaldo, Cremildo e Vitória, 
sobrinhos Octávia, Imelda, Edson, 
Sandra, Samito, Denise e demais 
familiares recordam com saudades o 
desaparecimento físico da sua filha, irmã, cunhada e tia 
BEATRIZ MANUEL RUNGO. Mais informam que em sua 
memória se reza missa no dia 9/7/2022, na Igreja Anglicana 
da Maxixe. Que a sua alma descanse em paz.        5938

LÚCIO JORGE PINTO 
GULELA
FALECEU

Sua esposa Dilária Gulela, filhos 
Allan e Kiara comunicam com 
muita dor e consternação a morte 
súbita do seu esposo e pai LÚCIO JORGE PINTO 
GULELA, ocorrido no dia 29/6/2022, cujo funeral 
se realiza hoje, dia 4/7/2022, às 11.00 horas, no Ce-
mitério de Michafutene,  antecedido de velório, na 
capela 1 do HCM, às 9.00 horas. Lucinho deixaste 
um vazio enorme nos corações, os nossos dias 
já não serão os mesmos. Consola-nos saber que 
descansas no reino Celestial. Até um dia pai!

5904

JÚLIA INÁCIO NOTA
(17/4/1963 – 3/7/2022)

FALECEU

Seus filhos Tânia César Nota Tsam-
ba da Paz e Eude César Nota Tsam-
ba, genro Dolácio Mário da Paz, nora 
Argentina Felizbela Muianga, netos Diana, Donovan, 
Otto e demais familiares comunicam com grande 
pesar o falecimento do seu ente querido JÚLIA INÁ-
CIO NOTA, ocorrido no dia 3/7/2022, na Clínica Amal, 
cujo funeral se realiza na quarta-feira, dia 6/7/2022, 
pelas 11.00 horas, no Cemitério da Texlom, na Matola, 
antecedido de velório na capela do Hospital Central 
de Maputo, pelas 9.00 horas. Paz à sua alma.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ARRENDA-SE

VENDE-SE VENDE-SE
TERRENO na KaTembe, situado à 
beira do mar, de 50x50, vende-se, 
sem intermediários e com facilidades 
de negociação. Contacto: 84-0780048.

5829

Uma casa tipo 3, com quintal, garagem 
e parque de estacionamento, na avenida 
Samora Machel, cidade de Inhambane, 
vende-se. Contactos: 86 43 31 89 0/ 
84 60 24 568. Email: josecumbane@
gmail.com

27

Casas, tipo 1,2,3,4,5, na cidade de Ma-
xixe, Morrumbene, Massinga, Vilankulo, 
Inhassoro e Zavala, na província de 
Inhambane, vendem-se. Contactos: 
86 43 31 89 0/ 84 60 24 568. Email: 
josecumbane@gmail.com

27

Uma loja com área de 452m²,  na 
avenida da Independência, cidade de 
Inhambane. Adaptável à uma Agência 
Bancária e outros serviços. NB: Loja, 
sobreloja, escritório e casa de banho, 
vende-se.Contactos: 86 43 31 89 0/ 
84 60 24 568. Email: josecumbane@
gmail.com

27

Uma casa tipo 3, com garagem e 
quintal, na Praça dos Heróis, cidade 
de Inhambane, vende-se. Contactos: 
86 43 31 89 0/ 84 60 24 568. Email: 
josecumbane@gmail.com

27

Uma instância turística com quatro 
casas tipo1, na Praia de Tofo, cidade 
de Inhambane, vende-se.Contactos: 
86 43 31 89 0/ 84 60 24 568. Email: 
josecumbane@gmail.com

27

FLAT nova tipo 3, com suite, na Polana; 
condomínio no Triunfo tipo 4, com 2 sui-
tes; moradia na Costa do Sol, tipo 4, com 
piscina e jardim, zona segura, vende-se. 
Contacto: 82-6421191, 84-8474370 ou 
87-8474370, Sr. Manuel.

5850

PROPRIEDADE localizada na zona 
nobre do Fomento Sial, na Matola, 
vende-se sem intermediários. Contacto: 
84-7775064.

5901

FLAT tipo 3, garagem fechada, num 2º 
andar, prédio pequeno, no B. Central, 
vende-se por 8 500 000,00MT; flat tipo 
3, 2wc, num 2º andar, na Coop, num 
prédio pequeno por 10 500 000,00MT; 
flat tipo 3, 3wc, num 15º andar, com 
elevador e garagem, no B. Central por 
6 300 000,00MT. Contacto: 84-4277003, 
87-4277003 ou 82-1387740, Dúlcio. 

5910

MORADIA duplex na Coop, tipo 3, 
arrenda-se por 80 000,00MT, negociá-
veis; 3 lojas, casa tipo 4, na EN1, na 
Macia por 80 000,00MT, negociáveis. 
Contacto: 84-3824950.

5914

FLAT tipo 2, num R/C, no B. Central, 
arrenda-se por 30 000,00MT; flat tipo 
3, num R/C, 2wc, no Alto Maé por 28 
000,00MT; flat tipo 3, num 5º andar, na 
baixa por 25 000,00MT; flat tipo 1, num 
R/C, na Malhangalene por 20 000,00MT; 
flat tipo 3, num 3º andar, no B. central 
por 40 000,00MT. Contacto: 84-3966886 
ou 82-5754440.

7773

VIATURAS
ALPHARD, vende-se por 450 000,00; 
Avensis por 250 000,00; Blade por 350 
000,00; Mark X por 350 000,00; Mazda 
Démio por 290 000,00; Honda Fit por 
290 000,00, negociáveis. Contacto: 
84-8083788.

5831

FLAT tipo 4, sala espaçosa, área de 
serviço, 2wc, cozinha moderna, estacio-
namento, na zona da Migração, vende-
-se por 13 500 000,00MT; flat tipo 3, 
3wc, sala moderna, cozinha americana, 
quartos com arrumos, num andar alto, 
com elevador, na zona da Interfranca por 
6 000 000,00MT; flat tipo 2, wc e estacio-
namento, na zona da UDM-Sede por 3 
500 000,00MT. Contacto: 84-2075176.

5906

PROPRIEDADE de 100x100m², na 
EN4, Matola-Tchumene, vende-se por 
100 000USD; terreno na Dona Alice de 
30x15 por 2 500 000,00MT; de 50x30m², 
na Dona Alice por 4 000 000,00MT; de 
80x100m², na Dona Alice por 7 500 
000,00MT; terrenos no Chiango e Mapu-
lene, trespassam-se a preço negociável; 
propriedade de 31,5x40m² com DUAT na 
Ponta D’Ouro por 50 000USD. Contacto: 
84-2075176.

5908

FLAT tipo 3, 3wc, sala espaçosa, 
cozinha americana, área de serviço e 
estacionamento, num 7º andar, no B. Po-
lana, vende-se por 10 000 000,00MT; flat 
tipo 2, wc e estacionamento, no Prédio 
Baiana por 6 000 000,00MT; duplex tipo 
4, todos quartos suites, cozinha ameri-
cana, sala moderna e estacionamento 
no Condomínio Marés por 600 000USD, 
negociáveis. Contacto: 84-2075176.

5908
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AFINAL o futuro de Ousma-
ne Dembélé poderá passar 
pela permanência no Bar-
celona. Inesperadamente o 
extremo francês terá cedido 
e agora mostra interesse em 
renovar com o emblema ca-
talão.

 De acordo com o Sport, 
depois de meses de negocia-
ções e quando tudo levava 
a crer que o internacional 

francês iria sair, Dembé-
lé terá aceite a proposta do 
Barça e apenas faltam resol-
ver pequenos detalhes. Algo 
que deverá ser superado nas 
próximas horas.

 O Barcelona tenta a todo 
o custo fechar esta “novela” 
e assim focar as atenções em 
garantir outros reforços.

 Dembélé, de 25 anos, 
deverá renovar até 2024.

CRISTIANO Ronaldo fez chegar aos respon-
sáveis do Manchester United um pedido: 
que o deixem sair mediante o interesse de 
um clube que dispute a Champions.

A notícia foi avançada pelo inglês The 
Times e confirmada pelo Maisfutebol: se-
gundo foi possível saber, Ronaldo continua 
a nutrir carinho pelo clube que o projectou 
internacionalmente, no qual ganhou a pri-
meira Liga dos Campeões e a primeira Bola 
de Ouro, mas sente que a saída é a melhor 
solução para as duas partes.

O português quer continuar a jogar a 
Liga dos Campeões e a lutar por títulos de 
campeão, o que o clube de Old Trafford nes-
te momento não lhe consegue oferecer.

O Manchester United, esse, mantém a 
opinião há já algum tempo: Ronaldo é in-
transferível. Ora por isso é preciso esperar 
pelos próximos tempos para ver o que o fu-
turo reserva, sendo claro que Ronaldo man-
tém a intenção de não entrar em rotura com 

o clube inglês, mas cada vez sente mais que 
é tempo de as duas partes se separarem e se-
guirem o caminho.

O português quer continuar a bater re-
cordes na Liga dos Campeões e estabelecer a 
impressionante marca de vinte temporadas 
consecutivas a jogar a maior competição de 
clubes: desde que deixou o Sporting, com 
apenas 18 anos, que Ronaldo não falha uma 
edição da Champions.

Para além disso, e como o Maisfutebol já 
escreveu, Ronaldo sente que a preparação 
da nova época no Man. United está a ser um 
fracasso e que a equipa assim não vai conse-
guir lutar por títulos.

Por isso, e perante tudo isto, resolveu 
deixar a sua opinião bem clara perante o 
clube e fazer alguma pressão para sair, numa 
altura em que já se falou do Bayern Munique 
e sendo certo que Chelsea e Nápoles já per-
guntaram por ele ao empresário Jorge Men-
des.

IVO TAVARES, EM 
GABERONE

A
S selecções nacio-
nais de vólei de praia 
masculina e femini-
na, através das duplas 
Ainadino Martinho/

Jorge Monjane e Ana Paula Si-
naportar/Vanessa Muianga, 
respectivamente, sagraram-
-se, ontem, tricampeões da 
Zona VI ao vencerem a terceira 
etapa do Circuito Regional que 
decorreu em Gaberone, Bost-
wana. 

Em duas finais bem dispu-
tadas, Ainadino/Jorge e Ana 
Paula/ Vanessa voltaram a ser 
coroados pela terceira vez con-
secutiva, à semelhança do que 
tinha acontecido em Maputo e 
Joanesburgo. 

Com um elevado ritmo 
competitivo, em relação a to-
das outras duplas, acabaram 
por confirmar o que já se pre-
via: vencendo a competição de 
forma clara e inequívoca. 

A final feminina foi a pri-
meira a ser jogada. Ana Paula e 
Vanessa tiveram pela frente as 
compatriotas Ângela e Natália, 
que apesar de terem em alguns 
momentos do jogo oferecido 
boa luta não tiveram “estofo” 
para travar o ímpeto daquela 
que é a melhor dupla da região 
austral da actualidade. O resul-
tado de 2-0 pelos parciais de 
21/14 e 21/10, reflecte o poderio 
das agora tricampeãs.

EFEITOS ROMANOS

Tal como Ana Paula e Va-
nessa, Ainadino e Jorge estive-
ram no “Mundial” de Roma em 
Junho. Ora, os efeitos positivos 
de quem esteve a competir com 
os melhores do mundo fez-se 
sentir em todos os aspectos. 
A intensidade de jogo exibida 
pela turma feminina também 
se fez sentir nos masculinos. 

A SELECÇÃO cabo-verdiana 
de basquetebol derrotou, sába-
do, Uganda por 87-78, na par-
tida da segunda janela africana 
de qualificação ao Campeonato 
Mundial de Basquetebol Sénior 
Masculino, disputada na Arena 
Kigali, no Rwanda.

O resultado permite a Cabo 
Verde a passagem para a se-
gunda ronda de apuramento 
para o “Mundial” agendado 
para 2023 no Japão, Indonésia 
e Filipinas.

Foi o segundo jogo de Cabo 
Verde, que vai terminar nesta 
segunda janela de qualificação 
com o pleno de vitórias, depois 
do triunfo da jornada inaugural 
frente à Nigéria (79-70).

Cabo Verde já tem assegu-
rada a vitória na última partida, 
por falta de comparência do 
Mali, que desistiu da prova por 
motivos financeiros.

No jogo contra o Uganda, a 
estatística da FIBA indica que 
os cabo-verdianos venceram 

o primeiro quarto por 25-23, 
perderam o segundo por 19-
20, voltaram a ganhar o tercei-
ro período por 18-9 e perderam 
no quarto e último por 25-26.

O gigante basquetista ca-
bo-verdiano Edy Walter Tava-
res (melhor jogador africano 
da modalidade) foi o melhor 
em campo com 21 pontos e seis 
ressaltos, mas o melhor mar-
cador do jogo foi também um 
cabo-verdiano, Williams Tava-
res, com 22 pontos.

VÓLEI DE PRAIA

Moçambique 
tricampeão da Zona VI

RESULTADOS 
ONTEM 
MEIAS-FINAIS
FEMININOS 
Ana Paula/Vanessa (Moçambique)-Ma-

range/Gaza (Zimbabwe) 2-0
Ângela/Natália (Moçambique)-Murape/

Wright (Bostwana) 2-0
MASCULINOS 
Ainadino/Monjane (Moçambique)-Ma-

diba/Mapfumo (Zimbabwe) 2-0
Osvaldo/José (Moçambique)-Jack/Chis-

waniso (Botswana) 2-0

TERCEIRO E QUARTO 
CLASSIFICADOS FEMININOS 
Madiba/Mapfumo (Zimbabwe)-Jack/

Chiswaniso (Botswana) 2-1
MASCULINOS 
Murape/Wright (Bostwana)-Marange/

Gaza (Zimbabwe) 2-0
FINAL
FEMININOS 
Ana Paula/Vanessa (Moçambique)-Ân-

gela/Natália (Moçambique) 2-0
MASCULINOS 
Ainadino/Jorge (Moçambique)-Osvaldo/ 

José (Moçambique) 2-0

“MAIS uma vez conseguimos 
ter duas duplas nas finais e 
mostramos que estamos num 
nível superior às outras equi-
pas, embora tenha notado já 
alguma evolução dos nossos 
adversários quando compa-
rado às duas primeiras etapas. 
Mostramos que estamos num 
bom caminho e que com tra-
balho e mais investimento o 
vólei pode atingir patamares de 
nível mundial. Aliás, durante 
o “Mundial” de Roma, foram 
algumas pessoas que vieram 
ter comigo e disseram que se 
Moçambique continuar sem-
pre competindo vai longe”, 
palavras do treinador brasileiro 
Alexandre Pontel, seleccio-
nador nacional e coordenador 
de todas as equipas de vólei de 
praia. 

ALEXANDRE PONTEL

Estamos 
no caminho certo

Ainadino/Monjane e Ana Paula/Vanessa exibem os troféus

ticais), enquanto os segundos 
classificados foram premiados 
com 200. O terceiro ficou com 
150 e o quarto com 100.

Refira-se que para chega-
rem a final, Ainadino/Jorge e 
Osvaldo/José deixaram pelo 
caminho os zimbabweanos 
Madiba/Mapfumo (2-0: 21/13 
e 21-10) e Jack/Chiswaniso 
(Botswana) (2-0: 21/18 e 21/19), 
respectivamente. 

Já Ana Paula/Vanessa e 
Ângela/Natália afastaram as 
zimbabweanas Marange/ Gaza 
(2-0:21/15 e 21/11) e as tswanas 
Murape/Wright (2-0: 21/12 e 
21/12), respectivamente. 

SUB-19 DEIXOU 
UMA BOA IMAGEM

As selecções de Sub-19, 
formadas por Rafael/Denilson e 
Vânia/Verónica deixaram mui-
to boa imagem. Apesar de não 
terem conseguido chegar às 
meias-finais pela primeira vez, 
é preciso enaltecer o empenho 
e talento das duas jovens du-
plas. 

Rafael/Denilson e Vânia/
Verónica venderam muita cara 
às derrotas nos quartos-de-
-final, obrigando as melhores 
duplas da casa a terem que se 
empenhar ao máximo para 
ganharem. Ambas evoluíram 
bastante em relação aos dois 
circuitos anteriores e são po-
tenciais candidatas a represen-
tarem o país no “Mundial” que 
irá decorrer na Turquia em Se-
tembro próximo. 

Rafael/Denilson saíram 
derrotados no duelo com 
Chiswaniso/Jack do Bostwa-
na, por 2-1, com os parciais de 
23-21/11-21 e 12-15, enquan-
to Vânia/Verónica bateu-se 
bem frente ao par do Bostwana 
composta por Murape e Wri-
ght, por 2-0, mas acabou por 
ceder pelos parciais de 21-19 e 
21-16.

Com jogadas bem combinadas 
e remates certeiros, em for-
ça e colocados, construíram 
uma vitória que não merece 
qualquer tipo de contestação 
frente a dupla também na-
cional formada por Osvaldo 

Mungoi e José Mondlane, por 
2-0, com os parciais de 21/18 e 
21/19. De salientar que Osval-
do lesionou-se no segundo set 
quando o marcador estava em 
12-7 e precisou de intervenção 
médica para que o jogo conti-

nuasse. Com uma ligadura no 
pé, Osvaldo prosseguiu condi-
cionado, mas foi difícil inverter 
o resultado. 

Além dos troféus, as duplas 
vencedoras arrecadaram 300 
dólares (cerca de 20 mil me-

QUALIFICAÇÃO PARA “MUNDIAL” DE BASQUETEBOL

Cabo Verde apurado
para próxima fase

Ronaldo pede para 
sair do Manchester
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A 
ASSOCIAÇÃO Black Bulls, campeã nacional, e o Fer-
roviário de Maputo, um dos crónicos candidatos ao 
título, deram um pontapé na crise de resultados, ao 
voltarem a ganhar no Moçambola-2022. Os “touros” 
receberam e venceram a AD Vilankulo, por 3-1, en-

quanto os “locomotivas” bateram a Liga Desportiva, por 1-0, 
ambos na tarde de sábado. Serviços mínimos que permitem 
a equipa de Loscuito respirar de alívio, pois desde a segunda 
jornada não vencia. A Black Bulls, por sua vez, tinha o últi-
mo triunfo a remontar do mês de Março quando cilindrou o 

Incomáti, por 6-0. Entretanto, a União Desportiva do Songo 
continua isolado no comando, sendo que ontem os “hidroe-
léctricos” receberam e venceram o “lanterna vermelha” Ma-
tchedje de Mocuba, por 2-1, passando a somar 18 pontos. São 
seis vitórias seguidas, um recorde de triunfos para o repre-
sentante de Tete que está neste momento com 18 pontos. Os 
“militares” somam apenas um ponto. Ainda ontem, tivemos 
um outro regressado aos triunfos; o Costa do Sol que bateu o 
Ferroviário de Lichinga, por 2-1, no campo da Liga Desportiva 
de Maputo, na Matola C. Os “canarinhos” continuam isolados 

no segundo lugar com 14 pontos. A equipa de Matchiki-Tchiki 
não vencia desde a terceira ronda. No Chiveve, o Ferroviário da 
Beira não foi para além de um nulo na recepção ao homónimo 
de Nampula. Crise indisfarçável de resultados por parte do re-
presentante de Sofala. O Ferroviário de Nacala foi a Xinavane 
bater o Incomáti, por 1-0, agravando a crise do representan-
te da província de Maputo. Na próxima ronda, a sétima, que 
só será disputada em Agosto, o destaque vai para a recepção 
a líder União Desportiva do Songo pelo Costa do Sol. É o jogo 
da jornada e que é aguardado com enorme expectativa entre 

duas equipas que entraram bem na prova. Outras partidas são 
as seguintes: Ferroviário de Nacala-Ferroviário de Maputo; 
Ferroviário de Lichinga-AD Vilankulo, Matchedje de Mocuba 
-Ferroviário da Beira, Liga Desportiva de Maputo -Black Bulls 
e Ferroviário de Nampula-Incomáti. O Campeonato pára por 
pouco mais de um mês devido aos compromissos da Selecção 
Nacional que tem este mês o Torneio da COSAFA, em Durban, 
na África do Sul, e a primeira eliminatória de acesso ao CAN-
-Interno, Argélia-2022. Nessa eliminatória, os “Mambas” vão 
medir forças com a Zâmbia.

Black Bulls e Fer. Maputo voltam a vencer

CÉSAR LANGA

A UNIÃO Desportiva de Songo 
conseguiu mais uma vitória, 
desta feita, frente ao Matchedje 
de Mocuba, por uma bola sem 
resposta, num resultado bas-
tante suado, mas igualmente 
valioso pelos pontos e pela ma-
nutenção da invencibilidade 
dos “hidroeléctricos”, na pre-
sente edição do Moçambola.

O que se antevia fosse fá-
cil para a União Desportiva de 
Songo acabou sendo bastante 
difícil, não por demérito dos lí-
deres do Moçambola, mas pela 
boa organização táctica apre-
sentada pela turma “militar”, 
que acabou valorizando o jogo, 
na frígida zona do planalto de 
Songo.

A turma da casa entrou 
avassaladora, resultando disso 
dois pontapés de canto, logo 

aos primeiros três minutos, 
prenunciando a sua épica ca-
minhada, rumo à conquista 
deste Moçambola.

Apostando no seu (já bíbli-
co) 4x3x3, a turma de Serdan 
Zivojnon, muito cedo reme-
teu a turma “militar” a tarefas 
defensivas, fazendo circular a 
bola por toda a largura o ter-
reno, com o envolvimento de 
todo o conjunto, sobrando aos 
treinados de Nacir Armando, o 
recurso ao contra-ataque.

Aliás, foi mesmo na se-
quência desta forma de jogar 
que Avô tentou, individual-
mente, “partir” a defesa da 
União Desportiva de Songo, 
mas viu o seu remate passar ao 
lado da baliza do guarda-redes 
Ernan.

Entretanto, a relativa su-
premacia da UDS viria a con-
sumar-se aos 16 minutos, com 

a abertura do marcador, por 
intermédio de Dayo, na trans-
formação de uma grande pe-
nalidade.

Com este golo, a turma da 
casa galvanizou-se e Lau King, 
aos 25 minutos, só não dilatou 
o marcador, porque Limão fez 
o corte a uma bola que levava 
direcção certa à baliza de Joha-
ne.

Entretida em busca do se-
gundo golo, a UDS descurou 
aspectos defensivos e pagou 
caro a factura, porque Joaquim, 
com a bola controlada a partir 
da sua zona defensiva, atra-
vessou a linha divisória e, de 
longe, ensaiou um portentoso 
remate, levando a bola passar 
por entre as pernas de Ernan, 
que ficou mal na fotografia.

No segundo tempo, a UDS 
voltou com disposição de com 
o golo apontado pelo inevitável 

Lau King, que, de cabeça, cor-
respondeu ao cruzamento do 
lado direito do ataque dos “hi-
droeléctricos”. 

Depois deste golo, a UD 
Songo aparentou algum con-
formismo, aventurando-se 
pouco para o ataque, mas prio-
rizando o controlo e maior tem-
po de posse de bola, fazendo-o 
na zona defensiva pela turma 
da província da Zambézia.

Com uma estrutura defen-
siva bem montada, à maneira 
de Nacir Armando, o Matched-
je procurava explorar o con-
tra-ataque e quando o fizesse, 
chegava a criar “calafrios” na 
zoa mais recuada da UD Songo, 
principalmente quando Ma-
caime e Danito se adiantassem 
no terreno, para o acompanha-
mento das jogadas ofensiva.

E o jogo chegava ao fim com 
o condão de alargar ainda mais 
o distanciamento entre as duas 
equipas, na tabela classifica-
tiva, uma vez ter se tratado de 
um confronto entre o primeiro 
e o último classificado da pro-
va.

A arbitragem de Paulo An-
tónio não merece objeção, 
mesmo tendo havido contes-
tação em relação à grande pe-
nalidade assinalada contra o 
Matchedje de Mocuba.
FICHA TÉCNICA  

Árbitro: Paulo António, au-
xiliado por Eugénio Machaieie 
e Lázaro Gomacheza. Quarto 
árbitro: João António

UDS - Ernan; Bhéu, Macai-
me, Danito e Edmilson; John 
Banda (Nelson Divrasson), 
Sidique e Muzaza; Dayo, Lau 
King (Fokem) e Jimmy (Dário).

Matchedje de Mocuba: 
Johane; Limão, Samito, Joaqui 
e Sinate; Ico (Mamudo), Am-
balito, Avô (Calavete) e Isdini 
(Billy); Gito (Onélio) e Kelo.

Acção disciplinar: cartão 
amarelo para Gito e Calavete 
(Matchedje)

Golos: Dayo e Lasu King 
(UDS) e Joaquim (Matchedje).

UD SONGO, 2 - MATCHEDJE, 1 COSTA DO SOL, 2 - FER. DE NAMPULA, 1

Vitória suada e saborosa O justiceiro Telinho
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Disputa de bola nas alturas foi uma constante no encontro de ontem entre “hidroeléctricos” e “militares”

REGINALDO CUMBANA

O FERROVIÁRIO de Lichin-
ga é reconhecidamente uma 
equipa aguerrida, mas aquele 
que ontem apareceu diante do 
Costa do Sol esteve distante de 
fazer jus ao seu “modus ope-
randi”, facilitando a vida ao 
seu oponente, que pecou pela 
falta de engodo à baliza.

Na verdade, a equipa de 
Artur Semedo, que aos poucos 
vai se aproximando da for-
ma elaborada como o técnico 
gosta de joga, entrou disposta 
a não dar tempo para que os 
visitantes da terra dos Mas-
sukos assentassem o seu jogo, 
um agigantamento que podia 
ter tido expressão numérica 
bastante cedo, se os jogadores 
“canarinhos” tivessem sido 
mais lúcidos.

Vamos ser mais claros: aos 
19 minutos, Mexer teve um 
lance vistoso pelo seu cor-
redor, o direito, penetrou na 
área e rematou forte, mas à 
figura de Joaquim, que de-
fende à segunda. Aos 17 mi-
nutos nasce mais uma bela 
jogada. Há uma abertura da 
direita para a esquerda, onde 
Beto assiste Wisdom, que, 
sem marcação, atira frouxo e 
facilita a defesa do “keeper” 
contrário.

Mas à terceira tinha que 
ser de vez. Pôs-se justiça no 
marcador. Wisdom aprovei-
tou uma assistência do lado 
direito para encostar e abrir 
o “placard”, quando jogados 
estavam 28 minutos, resulta-
do com que se foi ao intervalo.

SEGUNDA PARTE
As duas equipas regressa-

ram sem alterações nos seus 
“xadrezes” e o Costa do Sol 
voltou a tomar as rédeas da 
contenda, ante um adversá-
rio incapaz de reter o fluxo 
ofensivo do seu oponente, 
muito bem em todos os sec-
tores, com transições rápidas.

Aos 61 minutos o Costa do 
Sol sofre o golo de empate, 
contra a corrente do jogo, no 
único lance vistoso dos “lo-
comotivas”. Há um canto mal 
aliviado pela defensiva “ca-
narinha”, que permite uma 
posterior assistência a Vival-
do, que atira certeiro, tirando 

proveito do deficiente poli-
ciamento de Sataca Jr.

Mas aos 78 minutos o 
Costa do Sol ganha um pe-
nalte por derrube a Danilo. 
Chamado a cobrar, Telinho 
sentencia o jogo, em que o 
árbitro teve um trabalho ra-
zoável.
FICHA TÉCNICA

Campo da Liga Desportiva
Assistência: cerca de 500 

espectadores. 
Árbitro: João Paulo, auxi-

liado por Marcos Marrengu-
la e Abenz Jussa. 4.° árbitro: 
Ângelo Nguenha.

Costa do Sol: Victor; Me-
xer, Jorge, Chico e Danilo I; 

Ciganinho, Sataca Jr., Qua-
resma e Tinho; Wisdom e 
Beto.

Jogaram ainda Cremildo 
no lugar de Sataca Jr., e Dani-
lo II, no lugar de Wisdom

Fer.Lichinga: Joaquim; 
Kuku, Zinho, Bony e Mathau-
se; Valter I, Magaba, Vivaldo e 
Djakama; Valter II e Djei.

Entraram ainda Marcoa, 
no lugar de Magaba, e Rafiki, 
no de Vivaldo.

Golos de Wisdom e Teli-
nho, para o Costa do Sol, e Vi-
valdo, para o Ferroviário.

Acção disciplinar: Valter II 
e Zinho. Vermelho a Joaquim, 
por acumulação de amarelos.

Telinho decide

QUADRO DE RESULTADOS 
E CLASSIFICAÇÃO ACTUAL

Costa do Sol-Fer. Lichinga   2-1
UD Songo-Matchedje    2-1
Fer. Beira-Fer. Nampula    0-0
Incomáti-Fer. Nacala    0-1
Fer. Maputo-Liga    1-0
Black Bulls-AD Vilankulo   3-1 

CLASSIFICAÇÃO 

   J V E D B  P 

UD SONGO  6 6 0 0 13-1  18
Costa do Sol  6 4 2 0 7-3  14
Fer. Nampula  6 3 2 1 4-4  11
Black Bulls  6 2 3 1 13-6  9 
Fer. Nacala  6 3 0 3 7-6  9
Fer. Maputo  6 2 2 2 5-5  8
Fer. Lichinga  6 2 2 2 4-4  8
Fer. Beira  6 1 3 2 5-6  6
AD Vilankulo  6 2 0 4 4-10  6
Liga Desportiva 6 1 2 3 3-4  5 
Incomáti  6  1 1 4 1-9  4 
Matchedje  6 0 1 5 3-12  1 

 PRÓXIMA (7.ª) JORNADA (6 e 7 de Agosto): Costa do Sol-UD Songo, Liga Desportiva-Black Bulls, Matchedje-Fer. Beira, Fer. Nam-
pula-Incomáti, Fer. Lichinga-AD Vilankulo e Fer. Nacala-Fer. Maputo.

A SELECÇÃO Nacional de Fu-
tebol inicia hoje a preparação, 
com concentração de jogado-
res, rumo ao Torneio da CO-
SAFA , prova que vai decorrer 
a partir de amanhã a 17 deste 
mês, em Durban, na África do 
Sul.

No Torneio regional, Mo-
çambique entra a partir dos 
quartos-de-final onde vai en-
frentar a anfitriã África do Sul, 
num jogo que se espera bas-
tante difícil para os “Mambas”, 
até porque estão bem vivas as 
memórias da meia-final da úl-
tima edição em que perderam 
por 3-0.

Para esta competição, o 
seleccionador nacional, Chi-
quinho Conde, convocou, sex-
ta-feira, 23 jogadores, entre 
estreantes, assíduos e regres-
sados à equipa de todos nós. 

Trata-se de um grupo de 
jogadores filtrados de uma 
pré-convocatória que tinha 
35 elementos. Segundo dados 
da Federação Moçambicana 
de Futebol (FMF), os trabalhos 
de campo arrancam logo com 
uma sessão bidiária amanhã 
e quarta-feira. Nos dias sub-
sequentes haverá apenas um 
treino.

A viagem para África do 
Sul está marcada para o dia 10, 
domingo, via terrestre, sendo 

TORNEIO DA COSAFA

“Mambas” iniciam preparação

que daqui para lá se espera que 
o grupo realize sete sessões de 
treino em Maputo nos campos 
do Costa do Sol (anexo), ABB e 
Liga Desportiva.

Para esta campanha, o ti-
moneiro nacional contará ex-
clusivamente com um naipe 
de jogadores a evoluírem no 
campeonato doméstico com 
objectivo de preparar a equipa 
para o CHAN, competição na 

qual Moçambique irá enfrentar 
a Zâmbia na primeira elimina-
tória, nos finais deste mês.

Para o CHAN, Chiquinho 
Conde tem o grosso dos joga-
dores identificados, depois da 
larga pré-convocatória de 35 
atletas divulgada em finais de 
Maio e que tinha também em 
vista a dupla jornada contra o 
Ruanda e Benin para o CAN-
2023. 

Refira-se que, Moçam-
bique está isento da fase de 
grupos da presente edição do 
COSAFA, dada a sua posição 
no ranking do organismo re-
gional. Na última edição, Mo-
çambique terminou em quatro 
lugar e continua à procura do 
seu primeiro título, depois das 
finais perdidas em 2008 e 2015, 
diante da África do Sul e Namí-
bia, respectivamente.

Trabalhos de campo rumo ao COSAFA arrancam hoje

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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mentação e a Agricultura (FAO) no Brasil, Rafael Zavala, afirmou 
que o país deixou de ter como prioridade o combate à fome.

“Não se priorizou o combate à fome a nível nacional”, frisou 
o responsável em entrevista divulgada semana passada pela BBC 
News Brasil. Segundo uma sondagem feita no início de Junho pelo 
Datafolha um em cada quatro brasileiros afirmou que a comida dis-
ponível em casa não era suficiente para alimentar a família.

Também um levantamento da rede brasileira de Pesquisa em 
Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional indicou que o nú-
mero de pessoas a passar fome no Brasil quase duplicou entre 2020 e 
2022, passando de 19 milhões para 33,1 milhões em Abril.

O responsável da FAO lembrou ainda que há 15 anos o país era 
visto como um caso de sucesso no combate à fome e que esse para-
digma se alterou nos últimos anos.

A primeira prioridade alcançada na altura foi o “combate à fome 
em todo o país”, disse. “A segunda e terceira foram o aumento do 
salário mínimo e o investimento na geração de empregos”, a quarta, 
o fortalecimento dos “programas de alimentação escolar, cozinhas 
e restaurantes comunitários” e a quinta a “promoção e inclusão da 
agricultura familiar nas compras públicas, que implicou em esta-
bilidade para muitas famílias que de outra maneira teriam migrado 
para os centros urbanos”, recordou.

O Brasil, um dos principais ‘celeiros do mundo’, consegue pro-
duzir alimentos mais do que suficientes para a população, contudo 
o valor dos produtos são demasiado elevados para a generalidade da 
população. - (LUSA)

Resgatadas 77 pessoas
numa igreja na Nigéria
AS forças de segurança resgataram 77 pessoas, 23 menores e 54 
adultos, retidas no sótão de uma igreja evangélica na Nigéria, sob 
a promessa da “segunda vinda de Jesus”, num caso de “alegado 
sequestro”, segundo a Polícia do Estado de Ondo. “A investigação 
preliminar está em curso”, declarou a porta-voz da Polícia de Ondo, 
Funmilayo Odunlami, reportaram ontem os media locais, apesar de 
o resgate ter acontecido na sexta-feira. “É um assunto relacionado 
com a igreja: um pastor que afirma que Jesus virá brevemente e que 
o êxtase (conceito teológico que faz referência à ascensão de todos os 
crentes ao céu e ao regresso de Jesus Cristo) terá lugar em Setembro 
e que os acolheu todos na sua casa”, acrescentou Odunlami. Alguns 
dos afectados asseguraram que não ficaram à força, mas sim por 
vontade. Todos estiveram retidos durante seis meses antes de serem 
resgatados. O pastor da igreja, David Anifowoshe, foi detido e en-
contra-se atualmente sob custódia policial, à espera da conclusão da 
investigação e de serem formuladas acusações, informou a polícia.

Assalto ao Parlamento líbio
é “vandalismo inaceitável”
A ASSESSORA especial da ONU para a Líbia, Stephanie Williams, 
classificou como “vandalismo” e “inaceitável” o assalto, na sexta-
-feira, ao parlamento líbio na cidade de Tobruk por manifestantes, e 
pediu responsabilidade aos líderes do país. O direito do povo a protes-
tar pacificamente deve ser respeitado e protegido, mas os distúrbios e 
os actos de vandalismo como o assalto ao parlamento em Tobruk são 
totalmente inaceitáveis, declarou a representante da ONU após uma 
noite de protestos em toda a Líbia. As manifestações percorreram o 
país, tanto em áreas afectas ao Governo de Unidade Nacional (GUN), 
de Tripoli, como ao executivo paralelo, apoiado pelo parlamento de 
Tobruk, no leste do país e controlado pelo marechal Jalifa Haftar. Na 
quinta-feira, Williams, que mediou em Genebra conversações entre 
os presidentes de instituições rivais que apoiam um e outro governo, 
anunciou o fracasso para fechar um acordo e realizar eleições no país.

Acidente de autocarro
no Paquistão faz 19 mortos
PELO menos 19 pessoas morreram e 14 ficaram feridas ontem quan-
do o autocarro que as transportava caiu numa ravina perto da cidade 
de Daniser, no Paquistão, segundo indicaram as autoridades locais. 
O autocarro, com 35 pessoas a bordo, ter-se-á despistado devido à 
chuva forte que caía no local, tendo o motorista perdido o controlo do 
veículo que acabaria por cair de uma altura de 61 metros, de acordo 
com o relato de Mahtab Shah, administrador adjunto do distrito de 
Shirani, na província do Baloquistão, citado pela AP. O autocarro tinha 
partido de Rawalpindi e dirigia-se para Quetta, perto da fronteira do 
Paquistão com o Afeganistão. 

Morreu torturador argentino
O EX-CHEFE da polícia de Buenos Aires Miguel Etchecolatz, con-
denado nove vezes a prisão perpétua por crimes contra a Humani-
dade cometidos durante a ditadura na Argentina, morreu no sába-
do aos 93 anos, de ataque cardíaco, anunciaram organizações de 
direitos humanos. Etchecolatz, que comandou cerca de 20 campos 
de tortura onde milhares de pessoas foram mortas após sequestra-
das durante a ditadura militar na Argentina (1976-1983), morreu 
numa clínica onde estava internado há alguns dias, de acordo com 
a imprensa local. “Por causa da posição que ocupei, tive de matar 
e se tivesse de fazer de novo, faria de novo”, disse durante um dos 
seus muitos julgamentos. Foi condenado em Maio por um tribunal 
de La Plata por sequestro, tortura de sete pessoas e assassinato de 
quatro delas, ocorridos em 1976 no centro de detenção clandestino 
de La Plata. Esta foi a nona pena de prisão perpétua imposta a Et-
checolatz, que estava detido em Ezeiza, no sul de Buenos Aires, e 
que acompanhou o veredicto à distância.

A SOCIEDADE civil guineense 
afirmou estar “estupefacta” 
com a decisão da Câmara Cri-
minal do Supremo Tribunal de 
Justiça de absolver os alegados 
cabecilhas de uma rede de nar-
cotráfico, salientando que põe 
em causa a credibilidade da 
Guiné-Bissau.

“Era inimaginável que a 
instância máxima da justiça 
guineense fosse capaz de tomar 
uma decisão completamente 
desenquadrada da realidade 
dos factos subjacentes ao pro-
cesso, que põe em causa os es-
forços de combate à criminali-
dade organizada transnacional 

e que desprestigia a imagem e a 
credibilidade do país no que diz 
respeito à seriedade do discur-
so sobre o combate à droga”, 
refere, em comunicado, divul-
gado no sabado, o Espaço de 
Concertação das Organizações 
da Sociedade Civil.

A Câmara Criminal do Su-
premo Tribunal de Justiça da 
Guiné-Bissau absolveu dos 
crimes de narcotráfico Brai-
ma Seidi Bá e Ricardo Ariza 
Monges, que se encontram em 
fuga desde 2019, quando foram 
apreendidas mais de 1.800 to-
neladas de cocaína, mas man-
tém as penas aos restantes ar-

guidos detidos no âmbito da 
operação “Navarra”.

A decisão, a que Lusa teve 
acesso, consta num acórdão ao 
recurso interposto pelo Minis-
tério Público de uma outra de-
cisão de recurso do Tribunal de 
Relação, que tinha já diminuí-
do as penas dos vários arguidos 
condenados no âmbito daquela 
apreensão.

“Esta decisão legalmen-
te infundada veio dar corpo 
às advertências do Espaço de 
Concertação sobre o risco de 
o poder judicial, particular-
mente o Supremo Tribunal de 
Justiça, se transformar num 

instrumento facilmente ma-
nipulável por vários grupos de 
interesses instalados”, alertou 
a sociedade civil, lembrando 
que o processo de eleição do 
novo presidente da mais alta 
instância judicial guineense foi 
feito “à margem da lei”.

No comunicado, o Espaço 
de Concertação das Organiza-
ções da Sociedade Civil con-
sidera que o acórdão confirma 
que o Supremo Tribunal de 
Justiça “está refém da crimi-
nalidade organizada na Guiné-
-Bissau” e exige ao Ministério 
Público que recorra da decisão 
à plenária do Supremo Tribunal 

de Justiça.
A sociedade civil guineense 

denuncia igualmente os “sinais 
clarividentes de instrumen-
talização da justiça para fins 
políticos e económicos, pondo 
em causa os alicerces da demo-
cracia e do Estado de Direito”.

A sociedade civil da Guiné-
-Bissau apela também à “co-
munidade internacional e a 
todas as corporações policiais 
externas que colaboraram na 
investigação e apreensão de 
droga da operação Navarra para 
não desanimarem e continua-
rem empenhadas no combate 
ao tráfico de droga” no país.

Em Setembro de 2019, a 
Polícia Judiciária (PJ) da Guiné-
-Bissau apreendeu 1.869 qui-
logramas de cocaína, a maior 
apreensão feita no país, e 12 
pessoas, entre nacionais e es-
trangeiros, foram condenadas 
pelo Tribunal Regional de Bis-
sau em 2020, incluindo Brai-
ma Seidi Bá e Ricardo Ariza 
Monges, que acabaram por ser 
julgados à revelia por se encon-
trarem em fuga desde então.

A PJ mantém na secção de 
procurados, da sua página na 
Internet, as fotografias de Brai-
ma Seidi Bá e de Ricardo Ariza 
Monges.

A CRISE económica no Líbano 
deixou 2,2 milhões de pessoas 
em situação de insegurança 
alimentar, com as crianças 
menores de cinco anos a se-
rem as mais afectadas, revelou 
na semana finda a Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU).

Os números indicam um 
colapso total do país. Segun-
do as estimativas do Banco 
Mundial, o Produto Interno 
Bruto (PIB) vai contrair 6,6% 
em 2022, após uma queda de 
10,5% em 2021 e de 21,4% em 
2020, enquanto o salário míni-
mo não ultrapassa aos 25 dóla-
res (cerca de1600 meticais).

A situação agravou-se de-
vido à guerra na Ucrânia, que 
esgotou as reservas de trigo no 
país e provocou um aumento 
generalizado dos preços dos 
produtos básicos, indicou em 
Genebra Najat Rochdi, coorde-
nadora adjunta da ONU para a 

ajuda humanitária no Líbano.
Segundo os dados das Na-

ções Unidas, o número de pes-
soas em necessidade urgente 
de ajuda aumentou 46% em 
comparação com 2021, en-
quanto 90% das famílias con-
somem alimentos mais bara-
tos e 60% limita as suas rações 
alimentares.

“São números alucinantes 
que fazem, soar o alarme sobre 
a insegurança alimentar no 
país”, comentou Rochdi.

Lembrou ainda que 1,5 mi-
lhões de refugiados sírios não 
podem pagar a sua alimenta-
ção, electricidade ou cuidados 
médicos.

O Líbano é o país do mun-
do que, desde 2011 até à ac-
tualidade, acolheu mais refu-
giados da guerra na Síria em 
comparação com o total da sua 
população.

O acesso a água potável 

constitui outro grave proble-
ma do país, e que se tornou 
num bem escasso devido às 
elevadas temperaturas.

As crianças são as mais 
afectadas, como sucede na 
maioria das crises. Mais de 
65.000 rapazes e 70.000 rapa-
rigas têm dificuldade em ace-
der à educação por motivos 
económicos.

As Nações Unidas con-
sideram ser necessária uma 
ajuda adicional de 163 milhões 
de dólares (10.4. mil milhões 
de meticais) para satisfazer as 
necessidades humanitárias do 
crescente número de pessoas 
vulneráveis.

Esta situação implica que 
o financiamento necessário 
desde Agosto de 2021 até De-
zembro de 2022 se situe nos 
546 milhões de dólares (34.8 
mil milhões de meticais). - 
(LUSA)

MAIS de 1200 migrantes, incluindo cerca 
de 50 crianças com menos de cinco anos, 
morreram em 2021 no Continente Ame-
ricano enquanto tentavam chegar a outro 
país, anunciou a Organização Internacio-
nal para as Migrações (OIM).

De acordo com a OIM, aquele con-
tinente vive uma “crise migratória” que 
provocou a morte de 1238 pessoas no ano 
passado, mais de metade das quais (728 
migrantes) quando tentavam passar a 
fronteira considerada mais perigosa do 
mundo: do México para os Estados Unidos.

A região das Américas, abalada por 
tensões sociais, económicas e crises políti-
cas prolongadas, como as da Nicarágua ou 
da Venezuela, é um mar de rotas perigosas 
para dezenas de milhares de pessoas, que 
saem de suas casas à procura de uma vida 
melhor, refere um relatório da OIM sobre 
Migrantes nas Américas em 2021, apresen-
tado na semana passada.

Muitos dos migrantes mortos eram ori-

ginários de países com um elevado número 
de requerentes de asilo.

Segundo a agência das Nações Unidas 
dedicada às migrações, pelo menos 136 ve-
nezuelanos morreram em trânsito nos úl-
timos 18 meses, além de 108 cubanos e 90 
haitianos.

No entanto, o maior grupo demográ-
fico entre os mortos é o dos “não identifi-
cados”, já que o país de origem de mais de 
500 pessoas cujas mortes foram registadas 
em 2021 está listado como “desconheci-
do”.

“O número de mortes na fronteira 
EUA-México no ano passado foi significa-
tivamente maior do que em qualquer ano 
anterior, mesmo antes da Covid-19”, disse 
um dos autores do relatório, Edwin Viales.

A morte na semana passada de 53 mi-
grantes num camião abandonado em San 
Antonio (Texas, Estados Unidos) aumen-
tou o número de mortes de migrantes des-
te ano, para 493. - (LUSA)

ATÉ FINAL DA DÉCADA

Mortes nas estradas 
devem reduzir para metade
A

S Nações Unidas ape-
laram à redução para 
metade dos quase 1,3 
milhão de mortes e 
50 milhões de feridos 

anualmente em acidentes de 
trânsito até final da década, 
posição tomada no final da pri-
meira reunião de alto nível da 
Assembleia-Geral da ONU so-
bre segurança rodoviária.

A declaração política, 
adoptada por consenso na sex-
ta-feira passada, último dia da 
sessão de dois dias, salienta 
que as mortes e lesões devido a 
acidentes rodoviários, além do 
sofrimento generalizado, cus-
tam aos países uma média de 
3% a 5% do seu produto inter-
no bruto anual.

No documento destaca-se 
a necessidade de “tornar a se-
gurança rodoviária uma priori-
dade urgente de saúde pública 
e desenvolvimento”.

Os delegados instaram 
todos os países a comprome-
terem-se a intensificar os es-
forços e estabelecer metas na-
cionais para reduzir as mortes 
e ferimentos graves, conforme 

exigido no Plano Global para a 
Década de Acção para a Segu-
rança no Trânsito 2021-2030.

Na sessão de abertura, o 
Secretário-Geral da ONU, An-
tónio Guterres, disse que os 
acidentes rodoviários são a 
principal causa de morte glo-
balmente de jovens de 5 a 29 
anos, e que nove em cada dez 
vítimas estão em países de bai-
xo e médio rendimento.

“As mortes no trânsito es-
tão intimamente ligadas à in-
fra-estrutura precária, urbani-
zação não planeada, protecção 
social e sistemas de saúde fra-
cos, alfabetização limitada em 
segurança no trânsito e desi-
gualdades persistentes dentro 
e entre países”, acrescentou.

“Ao mesmo tempo estra-
das inseguras são um obstáculo 
fundamental para o desenvol-
vimento”, frisou.

Guterres pediu “acções 
mais ambiciosas e urgentes 
para reduzir os maiores riscos 
– como excesso de velocida-
de, dirigir sob a influência de 
álcool ou qualquer substância 
ou droga psico-activa, falta de 

uso de cintos de segurança, ca-
pacetes e sistemas de retenção 
para crianças, infraestrutura 
rodoviária insegura e veículos 
inseguros, falta de segurança 
para pedestres e aplicação ina-
dequada das leis de trânsito”.

Nesse sentido, o SG da ONU 
defendeu mais gastos para 
melhorar a infra-estrutura e 
aplicar uma “mobilidade mais 
limpa e planeamento urbano 
mais verde, especialmente em 
países de baixo e médio rendi-
mento”.

O Fundo de Segurança 
Rodoviária da ONU, criado 
em 2018 para ajudar a reduzir 
mortes e lesões nas estradas em 
países de baixo e médio rendi-
mento, realizou seu primeiro 
evento de doação na quinta-
-feira e disse que 16 países e 
doadores do sector privado 
prometeram 15 milhões de dó-
lares (cerca de 957.7 milhões de 
meticais).

O fundo financia 25 projec-
tos de alto impacto em 30 paí-
ses e cinco regiões ao redor do 
mundo, mas é necessário mais 
dinheiro. - (LUSA)ONU pede intensificação de esforços para redução de acidentes

Brasil abandona 
prioridade 
de combate à fome

GUINÉ-BISSAU

Sociedade civil “estupefacta”
com absolvição de narcotraficantes

Mais de mil migrantes
morreram em 2021 
no Continente Americano

Milhões de libaneses 
necessitam de ajuda alimentar

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