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Presidente da AR testa positivo Mais água para Moatize Magistrados em curso 
de práticas jurídicas
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Junta Militar da Renamo 
confinada

Matola lança ultimato
aos vendedores de bermas
de estradas

Movimento migratório
de novo interrompido na 
fronteira da Ponta do Ouro 

O alho é um alimento saudável que pode ter algumas proprie-
dades antimicrobianas. No entanto, não há evidências de que o 
consumo de alho possa proteger as pessoas da infecção com o 
novo coronavírus.

     

O AUMENTO da participação do Es-
tado moçambicano no gasoduto 
que liga os campos de produção em 
Inhambane à África do Sul será fi-
nanciado por um fundo deste país e 
reembolsado através de dividendos. 

“Foi possível obter da parte de um 
fundo de investimento para a área 
de energia do Governo sul-africano 
um financiamento que não acarreta 
responsabilidades adicionais sobre a 
Empresa Nacional de Hidrocarbone-
tos (ENH), empresa do Estado mo-
çambicano”, afirmou há dias o Minis-

tro dos Recursos Minerais e Energia, 
Max Tonela. 

De acordo com o governante, da 
parte da ENH foi feita uma avaliação 
das opções de financiamento apre-
sentadas por várias instituições ban-
cárias e a mais económica e melhor é 
a que é feita através deste fundo.

A Companhia Moçambicana de 
Gás (CMG), empresa detida pela 
ENH, e a congénere sul-africana iGas 
anunciaram há dias estarem a prepa-
rar-se para comprar 30 por cento do 
gasoduto que transporta gás para a 

África do Sul, exercendo o direito de 
preferência na aquisição de acções 
detidas pela companhia sul-africana 
SASOL no empreendimento. 

Para o ministro, os fluxos de divi-
dendos associados às acções adicio-
nais adquiridas, quer pela CMG, quer 
pela iGas, são superiores, ao longo do 
tempo, às obrigações decorrentes de 
pagamento desse financiamento.

“Depois de uma avaliação dos be-
nefícios económicos da transacção, 
decidiram exercer este direito e tendo 
em conta o carácter estratégico da in-

fra-estrutura para o desenvolvimento 
económico dos dois países essa ope-
ração teve o suporte conjunto dos 
governos dos dois países”, sublinhou 
Max Tonela.

A ENH emitiu, semana finda, 
uma nota de imprensa referindo que 
a aquisição da quota está avaliada em 
pouco mais de quatro mil milhões 
de randes (mais de 17 mil milhões de 
meticais).

O gasoduto liga as jazidas de gás 
de Pande e Temane, na província de 
Inhambane, à África do Sul.

JOSÉ CHISSANO

V
INTE e nove pessoas 
morreram e outras 26 
contraíram ferimen-
tos em consequên-
cia de um acidente 

de viação registado sábado à 
noite no distrito da Manhiça, 
província de Maputo, num 
sinistro que envolveu um au-
tocarro de passageiros e dois 
camiões. 

No local do acidente pe-
receram 28 passageiros e o 
29.º veio a perder a vida já no 

Hospital Central de Mapu-
to, para onde foi transferido 
juntamente com mais 10 fe-
ridos graves, segundo con-
firmou ontem ao “Notícias” 
o director clínico do Hospital 
Distrital da Manhiça, Milton 
Menezes. Os outros 15 feridos 
foram atendidos na unidade 
sanitária local, sendo que 11 
tiveram alta ainda na noite do 
sinistro.

Dados iniciais e ampla-
mente difundidos indicavam 
que 31 pessoas tinham mor-
rido no local do desastre mas, 

segundo Milton Menezes, da 
verificação pormenorizada 
realizada ontem de manhã 
na morgue do hospital local o 
número foi revisto em baixa. 

O acidente ocorreu con-
cretamente na zona de Tavi-
ra, no posto administrativo 
de Maluana, cerca das 19.40 
horas, e foi causado por uma 
ultrapassagem irregular por 
parte do condutor do auto-
carro, pertencente à empresa 
Transportes Nhancale, e que 
circulava no sentido Manhi-
ça-Maputo. Este terá tentado 

ultrapassar um camião, numa 
altura em que no sentido con-
trário seguia um outro, quan-
do a visibilidade era fraca.

Na manobra, o autocarro 
embateu no que seguia em 
sentido contrário, ficou des-
controlado e foi novamente 
chocar com o que circulava 
no mesmo sentido, acabando 
por tombar. 

O número de passageiros 
na altura do sinistro era des-
conhecido, mas os escritórios 
da empresa Transporte Nhan-
cale na cidade da Beira apon-

O MINISTÉRIO da Saúde anunciou, no fim-
-de-semana, mais 16 óbitos devido à Co-
vid-19, elevando para 904 o cumulativo de 
vítimas mortais causadas pela doença.

Entre as vítimas destaca-se uma criança 
de seis anos de idade que se encontrava in-
ternada num dos estabelecimentos sanitários. 
Os óbitos ocorreram na cidade de Maputo e 
províncias de Sofala, Tete e Maputo.

Dados partilhados pela instituição apon-
tam para o diagnóstico de 2077 novos casos, 
a maioria dos quais na cidade de Maputo, 
com 1061 infectados, seguida das províncias 
de Tete e Manica, com 371 e 177 episódios, 
respectivamente. A mesma informação in-
dica que no intervalo de tempo em causa fo-
ram declarados recuperados 25 pacientes, 12 
dos quais na província de Inhambane e 13 na 
Zambézia, sendo que o número de casos acti-
vos neste momento é de 7609.

Oitenta e duas pessoas foram internadas 
por complicações ligadas à doença e outras 
36 receberam alta hospitalar. Neste momento 
228 pacientes continuam a receber tratamen-
to nos centros de isolamento.

Com esta subida exponencial do número 
de infectados as autoridades alertam às insti-
tuições públicas e privadas para a observância 
de todas as medidas de prevenção e combate à 
pandemia e a reactivação das respectivas Co-
missões Institucionais de Gestão da pandemia 
(CIGCOVID-19).

Se for detectado um caso de Covid-19 e 
se tratando de um paciente assintomático o 
indivíduo deve cumprir o isolamento domici-
liar por 10 dias, devendo-se ainda mapear os 
contactos, desinfectar a área de isolamento e 
trabalho, para além de orientar para a a qua-
rentena, os contactos por 14 dias e testá-los 
em caso de apresentarem sintomas.

TRAGÉDIA NA MANHIÇA

Vinte e nove mortos 
e 26 feridos em acidente

Partes do autocarro sinistrado, vendo-se ao fundo um dos camiões tombado no embate com o veículo de passageiros

tavam para 54 no ponto de 
partida, com desembarques e 
embarques pelo caminho.

Domingos Charles, que re-
gressava a Maputo, onde tra-
balha, e Rita Saúte, que tinha 
como destino final a África do 
Sul, entrevistados pelo “No-
tícias” no leito hospitalar na 
Manhiça, referiram-se ao ex-
cesso de velocidade na altura 
do acidente.

Membros do Governo aos 
mais diversos níveis, com 
destaque para o Ministro dos 
Transportes e Comunicações, 
Janfar Abdulai, o governador 
de Maputo, Júlio Parruque, a 
secretária de Estado na pro-
víncia, Vitória Diogo, e ainda 
o comandante-geral da Polí-
cia, Bernardino Rafael, des-
locaram-se à Manhiça, onde 
desde a noite de sábado a ad-
ministradora do distrito, Cris-
tina Mafumo, acompanhava o 
desenrolar de todas as opera-
ções, incluindo o salvamen-
to dos sobreviventes, o seu 
transporte para o hospital e a 
desobstrução da via, que ficou 
momentaneamente fechada 
ao tráfego. 

Esteve também no terre-
no o presidente da Associação 
Moçambicana para as Vítimas 
da Insegurança Rodoviária 
(AMVIRO), Alexandre Nham-
possa.

O Ministério dos Trans-
portes e Comunicações deve-
rá partilhar hoje os resultados 
preliminares da peritagem fei-
ta no local do sinistro. 

Mais detalhes sobre o aci-
dente na página seis da pre-
sente edição.  

EVOLUÇÃO DA COVID-19 NO FIM-DE-SEMANA

Dezasseis óbitos
2077 infectados
e 82 internados

NO GASODUTO

Fundo sul-africano reforça
participação da ENH

AO NÍVEL DA SADC

Moçambique poderá
ser maior exportador
de energia
MOÇAMBIQUE poderá, nos 
próximos anos, ser o principal 
exportador de energia eléctrica 
no seio da Comunidade de De-
senvolvimento da África Aus-
tral (SADC).

Concorrem para o efeito 
os elevados investimentos que 
as autoridades moçambicanas 
estão a fazer para o estabele-
cimento de infra-estruturas 
de geração, incluindo a  Cen-
tral Térmica de Temane (CTT), 
com capacidade para 450MW, 
e a respectiva linha de 650 qui-
lómetros, que vai transportar 
400KV. 

O director de Operações do 
Mercado na empresa pública 
Electricidade de Moçambique 
(EDM), Luís Raimundo Ganje, 
em entrevista ao “Notícias”, 
disse que o país beneficia tam-
bém de uma diversidade de re-
cursos energéticos, incluindo 
os não-renováveis, em quan-
tidades que permitem assumir 
papel relevante na região.

“A visão da EDM é tor-
nar-se um pólo de geração na 
SADC. Para cumprir este ob-
jectivo, vários projectos estão 
em curso nas áreas de geração 
e infra-estruturas de reforço e 
expansão do sistema de trans-
missão, incluindo na interliga-
ção com os países vizinhos por 
onde a energia produzida deve 
ser evacuada”, disse

A fonte referiu-se igual-
mente às trocas comerciais, 
através da venda (exportação) 
de energia eléctrica com os paí-

ses da região. 
“Aqui destacamos as tro-

cas bilaterais com o Zimbabwe, 
Zâmbia, Botswana, Lesotho e 
Eswatini; as vendas de energia 
no mercado competitivo da 
SAPP (principal mercado de 
venda na região), bem como o 
acordo de longo prazo entre a 
Hidroeléctrica de Cahora Bas-
sa e a ESKOM para a exporta-
ção de energia para a África do 
Sul”, disse.

Luís Ganje falou ainda do 
acordo para a venda entre 5 a 
35 MW de energia ao Lesotho 
por um período de um ano re-
novável.

“Este deverá, por um lado, 

reforçar a segurança energética 
naquele país vizinho com base 
na energia firme assegurada 
pela EDM e, por outro lado, 
trará divisas para o país, vis-
to que irá garantir uma receita 
anual de cerca de 8 milhões de 
dólares norte-americanos.

Este contrato junta-se a 
outros já renovados com a 
Eswatini (EEC) e Zimbabwe 
(ZESA), estando em curso ne-
gociações para a exportação de 
mais quantidades de energia 
para o Botswana e Zâmbia”, 
frisou.

Mais detalhes sobre este 
assunto na página dois da pre-
sente edição. 

O investimento em infra-estruturas de geração de energia tem sido a aposta de 
Moçambique

A PRESIDENTE da Assembleia da República (AR), Esperança Bias, exorta 
a todos os que estiveram em contacto com ela nas últimas 72 horas para 
que cumpram com o protocolo sobre a prevenção da Covid-19 reco-
mendado pelas autoridades sanitárias. Um comunicado divulgado à im-
prensa afirma que Esperança Bias realizou na manhã de sexta-feira um 
teste de despiste da doença, no âmbito da preparação de uma viagem 
de trabalho ao exterior, o qual acusou positivo. De momento, segundo 
a nota, ela não apresenta nenhum sintoma, encontrando-se em isola-
mento domiciliar. A propósito, Bias exorta a todos para a necessidade de 
reforçarem as medidas de prevenção. Ela trabalhou semana passada nas 
províncias de Cabo Delgado e Nampula. 

QUINZE furos de abastecimento de água estão a ser equi-
pados pelo Fundo de Investimento e Património do Abas-
tecimento de Água (FIPAG) na cidade de Moatize, em 
Tete, no âmbito da iniciativa presidencial “Água Pravi-
da”. A iniciativa visa colmatar o problema cíclico da falta 
de água que se regista em alguns bairros da vila mineira, 
com destaque para Nyanchere e Liberdade. O delegado 
do FIPAG em Moatize, Sebastião Zacarias, disse que neste 
momento decorrem trabalhos para mil ligações domici-
liares. Garantiu que o FIPAG dispõe de material suficiente 
para atender à demanda dos clientes até finais deste ano. 

INICIA hoje, na cidade de Maputo, a II Edição do cur-
so de práticas forenses sobre Direito Constitucional, 
Jurisdição Civil, Jurisdição Penal, Direito Judiciário 
e Ética e Deontologia. Promovida pela Associação 
Moçambicana de Juízes, a formação abrange juízes, 
procuradores, advogados, oficiais de justiça e docen-
tes universitários a actuar em Moçambique. Segun-
do Carlos Mondlane, presidente da AMJ, o curso será 
presencial, observando todas medidas preventivas 
da Covid-19.

Acesse https://t.me/Novojornal
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ABIBO ALY

C
ERCA de vinte por 
cento das vendas de 
energia acordadas nos 
contratos entre a em-
presa pública Elec-

tricidade de Moçambique 
(EDM) e os países da África 
Austral não têm sido cum-
pridos devido a congestio-
namentos no sistema. Luís 
Raimundo Ganje, director 
da Direcção de Operações 
do Mercado na EDM, afirma, 
nesse contexto, que o prin-
cipal desafio da empresa é 
melhorar a gestão da capa-
cidade do sistema para faci-
litar o escoamento da energia 
para os potenciais clientes. 
Em entrevista ao “Notícias”, 
Luís Ganje afirma ainda que 
à medida que o comércio de 
electricidade cresce os sis-
temas para evacuação de 
potência ficam mais pres-
sionados, do ponto de vista 
de capacidade e fiabilidade. 
Outro constrangimento, diz, 
está relacionado com a falta 
de interligação com alguns 
países, dois dos quais fazem 
fronteira com Moçambique: 
Malawi e Tanzania.

NOTÍCIAS (NOT) - Que 
áreas de cooperação a EDM 
tem se envolvido ao nível da 
região da SADC, em particu-

A EDM procura tornar-se no pólo de 
geração (de energia), tendo em con-
ta a quantidade e diversidade de re-
cursos energéticos que o país possui, 
quer não-renováveis, quer renová-
veis 

Face à elevada dívida da ZESCO a EDM 
deixou de fornecer energia à Zâmbia 

Com a CTT poderemos nos afir-
mar como o principal exportador 
na região (…) mas o país é o nosso 
principal foco

LUÍS GANJE, DIRECTOR DA EDM

Pressão do sistema condiciona
vendas de energia à região

lar?
LUÍS GANJE (LG) - A 

EDM participa na coopera-
ção regional, para além do 
comércio de energia (com-
pra e venda), nas áreas de 
operação dos sistemas eléc-
tricos, planificação estraté-
gica, ambiente e regulação. 
O objectivo principal é a ma-
terialização do programa da 
SAPP (Grupo de Energia da 
África Austral), mandatada 
pela SADC (Comunidade de 
Desenvolvimento da Áfri-
ca Austral) para dinamizar 
e reforçar o sector na região 
com base no reforço das in-
fra-estruturas interligadas 
e consolidação do mercado 
comum competitivo. Partici-
pamos também na melhoria 
da gestão dos recursos ener-
géticos disponíveis, segu-
rança energética e desenvol-
vimento sustentável baseado 
no fornecimento de energia 
cada vez mais limpa, fiável e 
de baixo custo. Destaque-se 
que o mercado competitivo 
da SAPP vem ganhando cada 
vez mais espaço comparati-
vamente à tradicional moda-
lidade de trocas comerciais 
na base de acordos bilaterais.

NOT - Qual é a contri-
buição da EDM e do sector 
eléctrico moçambicano no 
desenvolvimento de África?

LG - A EDM e o sector 
eléctrico nacional contri-
buem para o desenvolvimen-
to de África de várias formas, 

com destaque para as trocas 
comerciais, através da venda 
de energia eléctrica com os 
países da região. Aqui des-

tacamos as trocas bilaterais 
com o Zimbabwe, Zâmbia, 
Botswana, Lesotho e Eswa-
tini, as vendas de energia 
no mercado competitivo da 
SAPP (principal mercado da 
região), bem como o acordo 
de longo prazo entre a Hi-
droeléctrica de Cahora Bassa 
(HCB) e a ESKOM para ex-
portação de energia para a 
África do Sul, que é uma das 
principais marcas do nosso 
papel na região como forne-
cedor de energia eléctrica. 
O desenvolvimento conjun-

to de projectos de infra-es-
truturas de transmissão de 
energia para reforçar a inter-
ligação entre os países da re-

gião, como o caso do Malawi 
(em fase avançada), cuja ma-
terialização se junta a outros 
projectos já concretizado, 
nomeadamente linhas Son-

go-Bindura e Manica-Mu-
tare (com o Zimbabwe), li-
nhas Infulene-Komatipoort, 
Corumana-Komatipoort e 
Arnot-Maputo (com a África 
do Sul) e Edwaleni-Maputo 
(com Eswatini). A operação 

coordenada do sistema eléc-
trico regional torna-se uma 
premissa obrigatória, quando 
os sistemas se interligam, de 
modo a assegurar a correcta 
gestão dos fluxos energéti-
cos, qualidade e fiabilidade 
no fornecimento de energia.

NOT - Qual é a visão da 
EDM na sua cooperação ao 
nível da região e de África 
como um todo?

LG - A EDM procura tor-
nar-se no pólo de geração, 
tendo em conta a quantida-
de e diversidade de recursos 
energéticos que o país possui, 
quer não-renováveis, quer 
renováveis. Para cumprir 
este objectivo, vários projec-
tos estão em curso nas áreas 
de geração e infra-estrutu-
ras de reforço e expansão do 
sistema de transmissão, in-
cluindo na interligação com 
os países vizinhos para onde 
a energia produzida deve ser 
evacuada. Um dos exem-
plos é o projecto da Central 
Térmica de Temane (CTT), 
de 450MW de capacidade, e 
a linha de 650 km (400KV) 
entre Temane e Maputo, por 
onde a energia possa ser es-
coada para a região através da 
República da África do Sul. O 
outro projecto é o da interli-
gação com o Malawi, a partir 
de Tete (cerca de 200km de 
linha de 400KV). O reforço 
do corredor norte, no tro-
ço Chimuara-Alto Molócuè 
(450km de linha, de 400KV), 
o projecto da central solar de 
Metoro e, outros projectos já 
em fase avançada de desen-
volvimento.

NOT - Que desafios exis-
tem neste momento para a 
dinamização da cooperação 
regional a nível do sector 
eléctrico?

LG - O principal é a ca-
pacidade do sistema para 
evacuação de potência com o 
mínimo de congestionamen-
to possível. Na medida que o 
comércio cresce os sistemas 
ficam mais desafiados, do 
ponto de vista de capacida-
de e fiabilidade.  Desafio não 
menos importante tem a ver 
com a necessidade de inves-
timento em infra-estruturas 
tecnológica e de comunica-
ções para a materialização 
de um Centro Nacional de 
Despacho (CND) de ener-

gia, recurso indispensável 
na coordenação de todas as 
operações na sua crescente 
dinâmica e complexidade. O 
CND é determinante para o 
posicionamento da EDM na 
liderança do negócio de ven-

Luís Raimundo Ganje, director da Direcção de Operações do Mercado na EDM...

Zâmbia pagou cerca de 20 milhões dos 70 milhões de dólares em dívida

Um Centro Nacional de Despacho de Energia determinante para o posicionamento da EDM

EDM é um dos principais vendedores de energia eléctrica na região

da de energia na região bem 
como no desenvolvimento 
do sector doméstico, assu-
mindo a entrada de novos 
actores públicos e privados 
na geração e transmissão de 
energia, a expansão dos sis-
temas e a maior penetração 
das energias renováveis.

NOT - Em 17 de Maio pas-
sado a EDM assinou um acor-
do de venda de energia com a 
sua congénere do Lesotho, a 
LEC. Em que consiste o acor-
do e qual o impacto para o 
país?

LG - O acordo preconiza 
a venda entre 5 a 35 MW de 
energia para o Lesotho por 
um período de um ano reno-
vável. Por um lado, isso deve 
reforçar a segurança ener-
gética a este país com base 
na energia firme assegurada 
pela EDM, e por outro lado 
traz divisas para o país, vis-
to que irá render uma receita 
anual de cerca de 8 milhões 
de dólares. Este contrato 
junta-se a outros já renova-
dos com a Eswatini (EEC) e 
o Zimbabwe (ZESA), estando 
em curso negociações para 
exportação de mais quanti-
dades de energia para o Bo-
tswana e Zâmbia. Importa 
ainda referir que através do 
mercado regional, a EDM 
pode ainda fornecer a outros 
países da região, com excep-
ção do Malawi e Tanzânia que 
ainda não estão ligados a rede 
gerida pela SAPP.

NOT - Um dos problemas 
com que a EDM tem se depa-
rado é a questão das dívidas 
que empresas congéneres da 

região têm referentes ao con-
sumo da energia eléctrica. 
Qual é o ponto de situação 
neste momento?

LG - Neste momento o 
problema da dívida da ZES-
CO (Zâmbia) prevalece, em-
bora tenham já iniciado o 
pagamento há cerca de um 
ano. Já foram pagos cerca de 
20 milhões dos 70 milhões 
de dólares iniciais. As outras 
congéneres têm a situação 
mais controlada e têm pago 
com regularidade as factu-
ras. Importa referir que face 
à elevada dívida da ZESCO 

a EDM deixou de fornecer 
energia à Zâmbia.

NOT - Recentemente foi 
anunciado um concurso pú-
blico visando o lançamen-
to da barragem de Mpanda 
Nkuwa. Até que ponto essa 
barragem é uma mais-valia 
para a EDM?

LG - A materialização 
do projecto da barragem de 
Mpanda Nkuwa é uma im-
portante mais-valia para a 
EDM. Ela enquadra-se na 
visão de tornar o país um 
pólo regional de geração 
de energia, sendo a EDM o 
principal instrumento do 
Governo para a prossecução 
desse objectivo. Ela irá, com 
certeza, contribuir para um 
salto quantitativo do volu-
me de negócios da EDM bem 
como aumentará a expressão 
da empresa no mercado re-
gional como um dos princi-
pais vendedores de energia, 
diga-se, de energia limpa. 
Naturalmente projectos da 
dimensão de Mpanda Nkuwa 
não dependem apenas do in-
teresse da EDM como toma-
dor da energia. Estudam-se 
ainda formas de trazer ou-

tros potenciais clientes para 
ancorar o projecto para que 
tenha garantida a sua viabili-
dade financeira.

NOT - Qual a estratégia 
da EDM para o aproveita-
mento das reservas de gás do 
país para a produção da ener-
gia eléctrica.

LG - Entendo que tanto 
a EDM como o sector do gás 
têm já um alinhamento defi-
nido sobre a importância do 
gás doméstico para a produ-
ção de energia. Esta é a prin-
cipal forma de utilização das 
grandes quantidades de gás 

que o país possui, pois as ou-
tras formas de consumo ain-
da estão aquém das necessi-
dades para a viabilização dos 
projectos de exploração do 
mesmo. Daí que, por exem-
plo, temos o alinhamento 
feito e testemunhado com as 
recentes assinaturas de acor-
dos para a exploração do gás 
do PSA (sigla inglesa de Con-
trato de Partilha de Produ-
ção) pela SASOL/ENH, ten-
do a EDM como o principal 

cliente, devendo tomar 23 
milhões de GJ/ano para pro-
duzir energia até 450MW na 
Central Térmica de Temane 
(CTT), a partir de 2024. Isto 
mostra que a EDM procu-
ra estar sempre na dianteira 
dos projectos de gás, como o 
principal cliente, para tomar 
as quantidades que ficam no 
país. No entanto, procura-
mos enquadrar esses pro-

jectos dentro do interesse 
da EDM, plasmado no Plano 
Director para expansão do 
parque geracional, com pri-
mazia para o gás como ener-
gia primária, por forma que 
os investimentos sejam sus-
tentáveis.

NOT - Com o início da 
produção de energia em 2024 
a partir de Temane que po-
sição passará a EDM ao nível 
da região no fornecimento de 
energia?

LG - A EDM já é um dos 
principais vendedores de 
energia eléctrica na região, 

a central de Temane irá re-
forçar essa posição. Digamos 
que poderemos nos afirmar 
como o principal exportador 
na região, no entanto a dinâ-
mica do mercado doméstico 
também ditará essa posição, 
pois o país é o nosso principal 
foco, tendo em conta a ma-
terialização do objectivo do 
acesso universal e a promoção 
da industrialização.

NOT - Quais as quanti-
dades de energia que a EDM 

disponibiliza anualmente aos 
países com que tem contra-
tos?

LG - Todos os anos a EDM 
exporta cerca de 1600 Gi-
gawatts-hora (GWh) de ener-
gia para a região, tanto nos 
contratos bilaterais, como no 
mercado competitivo. Esse 
volume de exportação corres-
ponde a cerca de 23% de toda 
a produção do país.

Acesse https://t.me/Novojornal
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FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

    21625031

         21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

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

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

Museu Nacional da Moeda – Rua 
Consiglieri Pedroso

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

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

Bairro Central “B” 
queixa-se de buracos 
e lixo nas estradas

O MUNÍCIPE FALA - O MUNÍCIPE FALA

A DEGRADAÇÃO das estradas 
e a deficiente recolha de lixo 
está a preocupar os moradores 
do bairro Central “B”, na ci-
dade de Maputo, que clamam 
pela melhoria dos serviços.

Há meses que a edilida-
de promete reabilitar as vias 
de acesso, com destaque para 
as avenidas Guerra Popu-
lar, Eduardo Mondlane, Karl 
Marx, entre outras, no centro 
da cidade, com o piso degra-
dado em quase toda a sua ex-
tensão, que não só tornam a 
circulação dos automobilistas 
penosa, mas também danifica 
os veículos.

Roland Cossa, motorista 
de profissão, perdeu a conta 
das vezes que substituiu peças 
do seu meio de trabalho por 
causa do estado das vias de 
acesso.

“Os amortecedores, mo-
las, pneus e até o próprio mo-
tor não resistem a estas situa-
ções. O pior é que não temos 
como contornar e precisamos 
de valores monetários para 
repor os danos que não são 
menos de 20 mil meticais”, 

referiu o munícipe.
Priscila Marques, outra 

munícipe, afirmou que con-
duzir por estas avenidas não é 
confortável, apelando ao mu-
nicípio para que as reabilite.

“Se as estradas estivessem 
em boas condições, circula-
ríamos melhor, mas temos 
sempre que tentar contornar 
as covas, o que acaba por criar 
congestionamentos”, apon-
tou.

A entrevistada reclamou 
também da ineficiente recolha 
de resíduos sólidos no bairro 
Central “B”.

“O lixo é recolhido todos 
os dias, mas há sempre res-
tos espalhados pelo chão e 
como se não bastasse perto 
dos contentores”, comentou 
Marques, acrescentando que 
o comportamento de alguns 
moradores concorre para o 
aumento da imundície.

Para Lucas Levene, a má 
gestão dos resíduos sólidos 
ameaça a saúde pública.

“O lixo exala um cheiro 
insuportável, mas também 
concorre para a proliferação 

de moscas e mosquitos, vec-
tores de doenças perigosas 
como malária e diarreias”, 
lembrou.

Michon Fernando, que 
vive no bairro há quase duas 
décadas, comentou que a 
situação do lixo e buracos já 
não é novidade. No entanto, 
entende que é urgente refor-
çar a segurança na zona.  

“Diariamente, os malfei-
tores vandalizam os veículos 
estacionados. Pedimos a Po-
lícia que aumente o patru-
lhamento e ajude a recuperar 
os bens dos automobilistas”, 
disse.

Roland Cossa Priscila Marques Lucas Levene

Michon Fernando

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

Matola dá vinte dias a vendedores 
para saírem das bermas

A 
MEDIDA tomada pelo Conselho 
Municipal da Cidade da Matola, 
província de Maputo, da retirada 
incondicional de todos os esta-
leiros de venda de materiais de 

construção civil, situados nas bermas de 
estradas está a dividir opiniões entre os 

vendedores. A edilidade deu vinte dias, 
contados a partir de 29 de Junho, para que 
todos estes locais sejam voluntariamente 
desmantelados, prometendo recorrer à 
força para quem se recusar.

De acordo com José Sambo, vereador 
do Planeamento Territorial e Urbanização 

(VPTU) no Conselho Municipal da Cida-
de da Matola, esta medida visa devolver 
a normalidade da mobilidade de automó-
veis e peões pelas vias, muitas vezes obs-
truídas pelos estaleiros.

Os operadores licenciados para a co-
mercialização de materiais de construção 

como blocos, pedra, areia, grelhas, esta-
cas, entre outros, ouvidos pelo “Notícias”, 
afirmaram que o município está a agir de 
má-fé ao fixar em 20 dias o prazo sem 
antes notificar os visados e muito menos 
com eles manter diálogo sobre o assunto.

Por outro lado, os não licenciados para 

a prática do negócio em causa rogam para 
que a edilidade penalize apenas por dimi-
nuir os espaços ocupados, para libertar 
os passeios, no lugar de retirada, “por-
que pode provocar miséria” para muitos 
munícipes dependentes daquela activi-
dade.

 Município quer eliminar estaleiros nas bermas de estradas Unidade comercial na “Circular”

Operadores condenam procedimentos
JOAQUIM Tovele, proprietário 
de um estaleiro localizado nas 
proximidades da paragem de 
transportes conhecida por “João 
Mateus”, na avenida da Namaa-
cha, cidade da Matola, exerce a 
actividade há 14 anos. É de opi-
nião que a posição do município 
não procura o bom senso que 
deve existir nestes casos.

“Eu giro o meu negócio aqui 
na via pública e colaboro sempre 
com as autoridades administra-
tivas, pago as minhas obriga-
ções. Não acho justo ser retira-
do desta maneira, como se se 
tratasse de um desobediente”, 
desabafou.

Comentou que a primeira 
medida devia ter sido a convo-
cação dos agentes abrangidos 
para serem sensibilizados sobre 
a postura urbana, explicando os 
efeitos resultantes do desenvol-
vimento deste tipo de negócio 
nas bermas de estradas.

“Isto ajudaria na retirada 
voluntária dos operadores desta 
área”, assegurou.  

Dinis Buque, que opera 
também há 14 anos, próximo da 
paragem “João Mateus”, disse 
reconhecer a legitimidade da 
gestão do espaço pelo Conselho 
Municipal, mas não concorda 
com os procedimentos segui-

dos para tratar os operadores, 
que sempre cooperaram com 
as autoridades, alguns dos quais 
grandes contribuintes para a re-
ceita municipal.

“Aqui era lixeira e mal cui-
dada. Requeri, inicialmente 
para produção de plantas de 
ornamentação e comecei tam-
bém com o fabrico e venda de 
material diverso de construção. 
Não invadi espaço alheio porque 
pago as minhas obrigações”, in-
formou. Buque disse ainda que 
não é estranho o Estado reivin-
dicar seus espaços, mas antes 
de se apoderar deles tem de 
manter uma conversa amigável 
com quem faz o uso e aproveita-
mento do mesmo, acordando os 
prazos e não de forma unilateral.

Acrescentou que para a to-
mada desta decisão deve ter ha-
vido excesso de zelo, sem antes 
calcular o nível do impacto da 
implementação.

Como acontece em quase 
todos os pontos da Matola, ao 
longo da avenida Josina Machel, 
nas zonas de Bunhiça, Baião, 
Machava-Socimol e Machava 
Km15, nas vias que dão acesso à 
Matola-Gare, Nkobe e na Estra-
da Circular de Maputo, a nossa 
equipa de Reportagem teste-
munhou a existência de muitos 

outro lado, considerou que está 
fora de conflito porque o seu 
produto e equipamento se en-
contram a mais de dez metros 
da estrada. Uma distância que 
contrasta com a fixada pela en-
tidade gestora daquela via.

Do lado de Intaka também 
encontrámos Arnaldo Banze, 
que se identificou como gestor 
da unidade comercial em situa-
ção conflituosa com a postura 
urbana.

Banze sem qualquer auto-
rização para exercer actividade 
naquele local, limitou-se a pedir 
que a autarquia fosse mais tole-
rante e sensível. Desta forma, de 
acordo com a fonte, devem-se 
corrigir as anomalias graves e 
deixar os estaleiros funciona-
rem para protecção de várias 
famílias que dependem daquele 
negócio.

Cidadãos inquiridos pelo 
“Notícias” sobre a decisão da 
autarquia afirmaram que foi 
uma medida acertada, porque 
há certos casos em que camiões 
bloqueiam as vias por causa da 
venda de materiais de constru-
ção.

A. Matola, por exemplo, 
considerou que os peões são ví-
timas desta actividade, no sen-
tido em que perdem os passeios 

a favor de estaleiros e camiões 
que  transportam materiais. “É 
triste o que passamos nas estra-
das, sermos empoeirados com 
cimento”, lamentou.

Paulo Tembe, automobilista 
que presta serviços de trans-
porte de passageiros disse que a 
prática deste negócio na via pú-
blica embaraça o trânsito.

estaleiros sem licença para a ac-
tividade. Em Bunhiça encontrá-
mos Sérgio Nhantumbo, que se 
dedica ao fabrico do material de 
construção civil há quatro anos, 
sem documento de autorização 
para exercício da actividade.

Nos estaleiros, para além de 
comercialização do cimento, 
areia, pedra e estacas, existem 
outros materiais produzidos a 
partir do cimento, tais como, 
blocos, grelhas, pavê, lancis, 
moldes para pilares, entre ou-
tros.

Para Nhantumbo, o municí-
pio não podia retirar os vende-

dores ao longo das estradas, mas 
sim mandar recuar, libertando 
desta forma a via para permitir 
a melhor circulação de viaturas 
e de peões.

“Este trabalho garante a 
sustentabilidade de muitas fa-
mílias, por isso a sua interrup-
ção pode gerar caos e fragilizar 
cada vez mais a situação do de-
semprego, que assola a cidade”, 
confessou.

Por seu turno, Alberto 
Chiluvane, no bairro de Muha-
laze, à beira da Estrada Circular, 
disse que ainda está à espera das 
autoridades municipais. Por 

Decisão irreversível
JOSÉ Sambo, vereador do Planeamento 
Territorial e Urbanização, disse ao “Notí-
cias” que a retirada incondicional dos es-
taleiros nas bermas de estradas surge na 
sequência da implementação de planos vi-
sando a restauração da postura municipal.

“Actualmente verifica-se o aumento de 
número de estaleiros de venda de material 
de construção civil nas bermas de estradas, 
o que acaba por desvirtuar a estética ur-
banística da cidade da Matola bem como, 
no caso concreto, impedir a circulação de 
peões”, disse.

Sambo clarificou que a edilidade não vai 
recuar da decisão, no entanto, passado o 
prazo de vinte dias vai proceder às medidas 
administrativas contra os desonestos.

Em relação aos operadores suposta-
mente portadores de licenças de activida-
de, explicou que o município nunca per-
mitiu a fixação de estaleiros nas bermas das 
estradas.

Em outros termos, o vereador disse que 

todos os abrangidos pela medida são ilegais, 
referindo que os operadores autorizados 
nos termos da lei estão fora do risco.

“Todos os que estão nas bermas de es-
tradas são ilegais. As licenças propaladas 
são falsas”, destacou.

Esclareceu que alguns agentes econó-
micos tentaram manipular o município, 
pedindo autorização para desenvolver uma 
certa actividade admissível no local e no 
lugar daquilo que requereram começaram 
a instalar estaleiros de material de constru-
ção civil, pondo em causa a postura urbana.

“Como resultado, em alguns locais, re-
gistam-se congestionamentos provocados 
pelos camiões estacionados nas bermas, fa-
zendo carregamento ou descarregamento 
do material nos estaleiros”, destacou.

Segundo Sambo, os estaleiros devem 
funcionar em lugares que permitam mano-
bras de viaturas para o manuseamento do 
produto, sem criar embaraço na via públi-
ca, como tem acontecido.

José Sambo, vereador do Planeamento Territorial e Urbanização

Estaleiro na avenida da Namaacha, cidade da Matola

Acesse https://t.me/Novojornal
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                                      MERCADO CAMBIAL
                                    BOLETIM Nº  063/21
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 02 Julho
   de 2021

                                             CÂMBIOS(MT)
PAÍSES                 MOEDAS          COMPRA          VENDA      MÉDIA

Estados Unidos(a)      Dolar           62,89           64,14       63,52

2.   OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES          MOEDAS
  Àfrica do Sul        Rand             4,40            4,48        4,44
  Botswana             Pula             5,74            5,85        5,80
  eSwatini             Lilangueni       4,40            4,48        4,44
  Mauricias            Rupia            1,46            1,49        1,48
  Zâmbia               Kwacha           2,78            2,84        2,81

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES                 MOEDAS
  Japão                Iene           565,35          576,59      570,97
  Malawi               Kwacha          80,01           81,60       80,81
  Tanzânia             Shilling        27,18           27,72       27,45
  Zimbabwe             Dólar          166,38          169,68      168,03

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda
        PAÍSES         MOEDAS
  Brasil               Real            12,60           12,85       12,73
  Canada               Dolar           50,79           51,80       51,30
  China/Offshore       Renminbi         9,71            9,91        9,81
  China                Renminbi         9,72            9,91        9,82
  Dinamarca            Coroa           10,02           10,22       10,12
  Inglaterra           Libra           86,68           88,40       87,54
  Noruega              Coroa            7,30            7,44        7,37
  Suécia               Coroa            7,34            7,49        7,42
  Suíça                Franco          68,15           69,51       68,83
  União Europeia       Euro            74,51           76,00       75,26

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  0,1630000  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.790,30000
Venda..............  1.791,20000

                              Maputo,  05.07.2021
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
     cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b)  Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
     USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
     obtidas através da Reuters.

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

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

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

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

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

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

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

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

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

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

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

(b) Bilhetes do Tesouro.   

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

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

Taxa

33,95

-

Valor Taxa(a)

Valor

…

0,00

-

0,00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA VENDA DEFINITIVA

10,25% 0,00

Prazo

FPC

16,25%9.261,06

0,00 0,00

0,00

39,24

0,00

-

0,00
-

5,30

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

- - -

12,36%

-

12,40%12,35%

-
0,00

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

- -
- - - -

- - - -
0,00

0,00

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

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

13,28%
Data da última venda 28-jun-21 30-jun-21 30-jun-21 30-jun-21
Taxa Média Ponderada 13,28% 13,36%

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

13,20%

16-jun-21 16-jun-21 16-jun-21 16-jun-21
13,36% 13,43% 13,40% 13,41%Taxa Média Ponderada

Data última colocação

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

n.a

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

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

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

0,00

Vendas por prazo 1 - 91 dias

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0,00

-

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

Total / Média

-

0,00 0,00 0,00

13,25

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 129.369,94

-

Overnight

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

Taxa Média Ponderada

-

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

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

-

6.017,06

13,25%

Taxa

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

Valor Títulos Comprados

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

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

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

2.953,34

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

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

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

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

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

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

31 - 63 dias
11.090,44

21-jun-21

Data da última compra

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

1 - 30 dias
192,99

+ de 63 dias

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

Descrição

14.236,78
Total / Média

4.290,06

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

Total / Média

21-jun-21 21-jun-21

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

135.387,0076.168,0039.297,00
13,35%

19.922,00

Valor Títulos Vendidos 6.673,432.383,37
63 dias28 dias07 dias

21,00%
1.989,66

Total / Média

-
0,00

13,39%

+ de 7 dias

-
0,00

2 - 7 diasOvernight

21,00%
1.989,66

0,00
+ de 7 dias

0,00
2 - 7 dias

0,00
Overnight

11-out-16
13,97%

11-out-16
17,00%

11-out-16
14,89%

11-out-16
13,30%

44.484,19

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 02 de Julho de 2021. 

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

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

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

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

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

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

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

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

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

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

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

(b) Bilhetes do Tesouro.   

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

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

Taxa

33,95

-

Valor Taxa(a)

Valor

…

0,00

-

0,00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA VENDA DEFINITIVA

10,25% 0,00

Prazo

FPC

16,25%9.261,06

0,00 0,00

0,00

39,24

0,00

-

0,00
-

5,30

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

- - -

12,36%

-

12,40%12,35%

-
0,00

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

- -
- - - -

- - - -
0,00

0,00

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

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

13,28%
Data da última venda 28-jun-21 30-jun-21 30-jun-21 30-jun-21
Taxa Média Ponderada 13,28% 13,36%

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

13,20%

16-jun-21 16-jun-21 16-jun-21 16-jun-21
13,36% 13,43% 13,40% 13,41%Taxa Média Ponderada

Data última colocação

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

n.a

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

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

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

0,00

Vendas por prazo 1 - 91 dias

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0,00

-

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

Total / Média

-

0,00 0,00 0,00

13,25

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 129.369,94

-

Overnight

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

Taxa Média Ponderada

-

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

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

-

6.017,06

13,25%

Taxa

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

Valor Títulos Comprados

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

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

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

2.953,34

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

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

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

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

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

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

31 - 63 dias
11.090,44

21-jun-21

Data da última compra

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

1 - 30 dias
192,99

+ de 63 dias

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

Descrição

14.236,78
Total / Média

4.290,06

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

Total / Média

21-jun-21 21-jun-21

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

135.387,0076.168,0039.297,00
13,35%

19.922,00

Valor Títulos Vendidos 6.673,432.383,37
63 dias28 dias07 dias

21,00%
1.989,66

Total / Média

-
0,00

13,39%

+ de 7 dias

-
0,00

2 - 7 diasOvernight

21,00%
1.989,66

0,00
+ de 7 dias

0,00
2 - 7 dias

0,00
Overnight

11-out-16
13,97%

11-out-16
17,00%

11-out-16
14,89%

11-out-16
13,30%

44.484,19

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 02 de Julho de 2021. 

                                              BANCO DE MOÇAMBIQUE
                     TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES
                                              MOEDAS : [USD/MZN ]
                                                DATA :02/07/2021

                                                           09:30              12:30              15:30       

                       BANCOS                         TAXAS DE CÂMBIO    TAXAS DE CÂMBIO    TAXAS DE CÂMBIO  

                                                      COMPRA   VENDA    COMPRA   VENDA    COMPRA   VENDA  

 ABC                                                  62,90    64,16    63,00    64,16    62,90    64,15 

 ABSA                                                 62,90    64,16    62,90    64,16    62,90    64,16 

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

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

 BNI                                                  62,85    64,11    62,85    64,11    62,85    64,11 

 ECOBANK                                              62,85    64,11    62,90    64,16    62,90    64,16 

 FIRST CAPITAL BANK S.A.                              62,85    64,09    62,85    64,09    62,85    64,09 

 FNB                                                  62,90    64,16    62,90    64,16    62,90    64,16 

 MZB                                                  62,94    64,20    62,90    64,16    62,90    64,16 

 SGM                                                  62,98    64,24    62,99    64,25    62,98    64,24 

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

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

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA PONDERADA    62,89    64,14    62,89    64,14    62,89    64,14 

 TAXA DE CÂMBIO MÉDIA DE REFERÊNCIA                       63,52              63,52              63,52        

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA  02.07.2021

                                                          COMPRA              VENDA              MÉDIA       

TAXA DE CÂMBIO              62,89              64,14              63,52 

P
ELO menos 8,3 milhões 
de cajueiros serão tra-
tados, este ano, contra 
pragas e doenças, no 
país, representando um 

crescimento de 13 por cento, 
comparativamente a 2020.

A garantia foi dada recen-
temente, pelo director-geral 
do Instituto de Amêndoas, Ilí-
dio Bande, após o lançamento 
da campanha de tratamento 
químico de cajueiros, no distri-
to de Chiúre, província de Cabo 
Delgado. 

No ano passado, segundo 
Bande, foram pulverizados 7,4 
milhões de plantas contra o 
oídio, antracnose, queima da 
folha e do fruto e ainda para 
mitigar o efeito das pragas de 
Helopeltis, Pestalotia e Broca-
-do-colmo.

Bande precisou que o au-
mento de cajueiros pulveri-
zados tem contribuído para 
o incremento da produção 
anual de castanha de caju, sen-
do que na campanha agrária 
2019/2020, por exemplo, si-
tuou-se em 145 mil toneladas.

A expectativa, tal como re-
feriu, é que a produção chegue 
as 150 mil toneladas na presen-
te campanha agrária, rendendo 
cerca de 94 milhões de dólares 
norte-americanos de receita 
bruta para as 150 mil famílias 
produtoras do caju e perto de 

País espera incrementar 
pulverização de cajueiros 

4,5 milhões de dólares para os 
cofres do Estado, resultantes 
da sobretaxa da exportação da 
castanha em bruto.

“Nós como Governo não 

temos capacidade suficiente 
para abarcar toda a população 
cajuícula do país. Os fundos 
disponíveis permitem pulveri-
zar apenas oito milhões, signi-

ficando que temos 12 milhões 
de árvores que podem não ser 
pulverizadas e o sector privado 
deve tratar”, disse.

A expectativa é chegar a 15 

milhões de árvores pulveriza-
das até ao final deste quinqué-
nio, suficiente para alcançar a 
produção de 200 mil toneladas 
de castanha de caju.

Número de cajueiros pulverizados vai crescer  a 13 por cento este ano

ESTÁ interdita, desde a se-
mana passada, a importação 
e comercialização de bebida 
energética da marca Canna-
bis Energy Drink.

Segundo um comunicado 
da Direcção Geral das Alfân-
degas, que o “Notícias” teve 
acesso, a medida surge na 
sequência do produto apre-
sentar uma embalagem com 
imagem da planta cannabis 
sativa, um produto cuja pro-

dução e consumo é proibida 
nos termos do artigo 43 da 
Lei 3/97, de 13 de Março.

No mesmo documento, 
as autoridades alfandegárias 
apelam a todos os funcio-
nários, despachantes adua-
neiros, agentes económicos 
e demais interessados para a 
observância da interdição.   

O documento das Alfân-
degas não revela as quanti-
dades do produto já importa-

das para o país muito menos 
se haverá, nos próximos dias, 
a recolha da bebida que já se 
encontra nas prateleiras.

Esta não é a primeira vez 
que circulam no mercado 
nacional, bebidas ostentan-
do a imagem da cannabis 
sativa. Há bem pouco tempo 
tivemos na praça uma cer-
veja contendo na sua emba-
lagem a imagem da planta 
cannabis. 

Interditada  importação
e venda de Cannabis Energy

 Alfândegas interditam a importação de bebidas energéticas ostentando a cannabis sativa
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BERNARDO CARLOS

CERCA de 250 toneladas de 
milho é o que o agricultor pri-
vado, Manuel Phalusso, espera 
colher na presente safra agrí-
cola. 

Encontrámo-lo na vila de 
Ulónguè, no distrito de An-
gónia, junto à fronteira com a 
República do Malawi, ao norte 
da província de Tete. Em plena 
fase de colheita nos campos de 
produção, Phalusso já conta-
biliza nos seus armazéns, cer-
ca de 2800 sacos de 90 quilos 
cada.

“Tenho a certeza que vou 
atingir cerca de 250 toneladas 
de milho, porque ainda possuo 
campos cobertos do produto”, 
conta o nosso entrevistado que 
também considera que esta 
será uma cifra recorde na sua 
vida de agricultor, uma activi-
dade que pratica desde a déca-
da de 1980. 

Phalusso trabalha, actual-
mente, numa área de apro-
ximadamente 120 hectares 
de terra arável, devidamente 
parcelada sendo 95 hectares 
reservados para a cultura de 
milho, 10 para a soja, quatro 
para o alho e a outra parte é 
destinada a vegetais e legu-
minosas com maior destaque 
para feijão.

O agricultor privado afir-
mou que dadas as condições 
favoráveis, fundamentalmente 
a queda regular das chuvas, es-
pera nas próximas safras agrí-
colas, elevar os actuais índices 
de produtividade e de compe-
titividade agrária, por forma a 
garantir a segurança alimentar 
e nutricional da família através 
da comercialização dos exce-
dentes no mercado local e in-
ternacional.

“A diversificação de cultu-
ras torna a actividade agríco-
la sustentável e competitiva. 
Aliado a isso, nós aqui fazemos 
o aproveitamento integral das 
capacidades dos recursos lo-
cais existentes, sobretudo, a 
água que é fundamental e a 
terra fértil. Isso nos ajuda a ti-
rar o máximo possível dos ren-
dimentos”, frisou  Phalusso.

Explicou ainda que a trans-
formação da pequena agricul-
tura em actividade comercial 
pode catapultar o desenvolvi-
mento trazendo ganhos para 
as famílias camponesas, por 
um lado e, por outro, garan-
tir uma maior contribuição na 
economia nacional, concreta-
mente na disponibilização de 
comida rumo a erradicação da 
fome, no país.

“Nós como produtores 
agrícolas estamos a fazer a nos-

NA PRESENTE SAFRA AGRÁRIA

Agricultor privado espera 
colher 250 toneladas de milho

sa parte e cabe ao Governo a 
promoção de tecnologias mo-
dernas e disponibilização de 
sementes melhoradas, fertili-
zantes, pesticidas,  entre ou-
tros insumos melhorados para 
os produtores”, referiu a fonte.

O interlocutor solicitou 
igualmente, ao executivo para 
incentivar e impulsionar a ex-
pansão de centros de forma-
ção agrária um pouco pelo país 

através da instalação de casas 
agrárias, o que pode concorrer 
para uma melhor capacitação 
dos produtores e dos extensio-
nistas além da disponibilização 
das novas tecnologias de pro-
dução agrícola.

Por iniciativa própria, Ma-
nuel Phalusso diz possuir uma 
rede de clientes espalhados 
pelo país, concretamente nas 
regiões norte e sul onde co-

mercializa os excedentes da 
sua produção concretamente 
milho, feijão e batata-reno. 
Para além de uma frota de três 
tractores agrícolas acoplados 
de charruas e grades, o agri-
cultor conta com 15 trabalha-
dores efectivos e em cada safra 
agrícola recruta cerca de 100 
trabalhadores sazonais para 
garantir a sementeira, regadio 
e sacha nos campos agrícolas.

Parte do milho já ensacado no distrito de Angónia
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Acesse https://t.me/Novojornal
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15 anos a criar
as melhores ligações

O nosso Cliente é uma empresa que dedica-se à prestação de serviços profissionais na área do Facility 
Management, a nível nacional e internacional. Como consequência do seu crescimento, pretende recrutar: 

DIRECTOR GERAL (m/f)

Maputo - 1 Vaga

FUNÇÃO
Será responsável por implementar a visão, missão e objectivos da empresa; desenvolver, planear e executar a estratégia 
da empresa; fazer a gestão de stakeholders; identificar e resolver problemas e oportunidades para a actividade da 
empresa; desenvolver e supervisionar a implementação de políticas e procedimentos operacionais; proceder à gestão 
geral corrente da empresa de forma a garantir a eficiência e desempenho; liderar e motivar uma equipa experiente, 
optimizar recursos e processos a fim de alcançar os objectivos definidos; garantir uma eficaz gestão de projectos; 
efectuar reports de actividades e resultados; desempenhar outras funções associadas ao cargo.

PERFIL
• Formação Superior nas áreas de Engenharia ou Gestão;
• Conhecimentos da área de manutenção é preferencial;
• Mínimo de 8 anos de experiência em funções de Gestão ou Direcção;
• Experiência de utilização de software da área - Prisma ou Infraspeak é preferencial;
• Bons conhecimentos da legislação sobre Sistema de Gestão de Qualidade, é preferencial;
• Capacidade de gestão de RH, operações e projectos;
• Sólidos conhecimentos de Inglês, falado e escrito;
• Idade superior a 40 anos;
• Perfil conciliador;
• Liderança e boa capacidade de comunicação;
• Facilidade de relacionamento e de tomada de decisão;
• Residência em Moçambique é preferencial.

OFERECEMOS
A possibilidade de trabalhar numa Empresa que oferece condições salariais compatíveis com o grau de experiência e nível 
de responsabilidade da função, bem como, oportunidades de desenvolvimento pessoal.

Os interessados deverão fazer a sua candidatura em https://contact.workable.com/, até ao dia 11 de 
Julho de 2021. Só serão consideradas válidas as candidaturas que forem efectuadas no link atrás 
identificado, e desde que estejam também preenchidos todos os campos do formulário de registo e 
anexado o respectivo Curriculum Vitae.

15 anos a criar
as melhores ligações

O nosso Cliente é um prestigiado grupo internacional que actua nas áreas operacionais e patrimonial. Como 
consequência do seu crescimento, pretende recrutar: 

DIRECTOR FINANCEIRO (m/f)

Maputo - 1 Vaga

FUNÇÃO
Será responsável pela Gestão financeira e de recursos humanos da empresa e do Grupo (4 empresas operacionais e área 
patrimonial); coordenar a gestão de RH, Contabilidade, Facturação e Cobranças; gestão do património do Grupo; gestão 
do Departamento de IT (venda do software Primavera); gerir e desenvolver efectivamente os membros da equipa da área 
financeira; apoiar os Directores Gerais das outras empresas do Grupo; garantir o cumprimento das obrigações estatutárias 
e fiscais; avaliar e comunicar o impacto que as iniciativas e decisões do Governo poderão ter na performance do negócio 
em Moçambique; contribuir para uma avaliação abrangente dos riscos do negócio; garantir uma administração financeira 
eficiente dos resultados da empresa; fornecer à Administração informações e análises para a tomada de decisões; criar 
relações eficazes com os colegas, Grupo e outros parceiros de negócio.

PERFIL
• Formação Superior nas áreas de Economia, Gestão, Finanças ou Contabilidade;
• Mínimo de 5 anos de experiência em funções de Gestão ou Direcção;
• Experiência na utilização de software de gestão, Primavera é preferencial;
• Bom conhecimento técnico da área fiscal em Moçambique;
• Bons conhecimentos de Inglês, falado e escrito;
• Capacidade de gestão de pessoas e equipas;
• Liderança, boa capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal;
• Perfil firme, mas com capacidade de empatia;
• Residência em Moçambique é preferencial;
• Idade próxima dos 35 anos.

OFERECEMOS
A possibilidade de trabalhar numa Empresa que oferece condições salariais compatíveis com o grau de experiência e nível 
de responsabilidade da função, bem como, oportunidades de desenvolvimento pessoal.

Os interessados deverão fazer a sua candidatura em https://contact.workable.com/, até ao dia 11 de 
Julho de 2021. Só serão consideradas válidas as candidaturas que forem efectuadas no link atrás 
identificado, e desde que estejam também preenchidos todos os campos do formulário de registo e 
anexado o respectivo Curriculum Vitae.
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MANGA E VILA MASSANE

Lixo periga
saúde pública

O
S moradores dos 
bairros Alto da Man-
ga e Vila Massane, 
na cidade da Beira, 
queixam-se da mo-

rosidade na recolha de resíduos 

sólidos por parte da edilidade 
e receiam que possam eclodir 
doenças como malária e cólera.

Entrevistados pela nos-
sa equipa de Reportagem que 
há dias escalou aquelas zonas 

residenciais, os moradores 
queixaram-se ainda do cheiro 
nauseabundo que se faz sentir 
naqueles locais, devido o lixo.

Pascoal Vilanculo, resi-
dente do Alto da Manga desde 

1979, contou ao “Notícias” que 
os seus alimentos são frequen-
temente infestados de moscas 
que saem da lixeira.

“A situação é mais grave 
no tempo de calor em que há 
muitas moscas e mosquitos por 
causa da imundície. Os resí-
duos sólidos ficam muito tem-
po sem serem recolhidos, e isso 
pode provocar várias doen-
ças”, lamentou, acrescentando 
que, por causa da demora na 
remoção as pessoas depositam 
o lixo no chão.

Por sua vez, Laurina Pas-
coal, residente no mesmo bair-
ro, contou que quando chove, 
o lixo chega até aos quintais e a 
situação se torna mais preocu-
pante porque as crianças brin-
cam naqueles locais.  

Outra moradora, Celma 
Pedro, reconheceu o esforço 
da edilidade mas, no seu en-
tender, é preciso que redobre 
mais esforços de modo que o 
lixo seja removido com maior 
frequência.

Grave situação no mercado
IDÊNTICA situação vive-se no 
bairro da Vila Massane onde 
os moradores e vendedores do 
mercado com o mesmo nome 
convivem com resíduos sólidos 
por  longo tempo, pois a lixeira 
daquela zona está nas imedia-
ções de um dos maiores mer-
cados de frutas e hortícolas da 
cidade da Beira.

A situação, segundo as suas 
declarações, agrava-se durante 
a época chuvosa altura em que o 
cheiro nauseabundo, mosquitos 
e moscas invadem as residências 
uma vez que não existem con-
tentores para o seu depósito.

Ana Francisco, uma das 
moradoras, considerou a situa-
ção como grave uma vez que, 
quando chove, as água das chu-
vas acumulam-se no local pro-
vocando vários insectos e mau 
cheiro, e também queixou-se da 
demora na recolha dos resíduos 
sólidos por parte da edilidade.

Por seu turno, Deolinda Fer-
nando, outra moradora, lamen-
tou o mau ambiente que se vive 
nas residências devido às mos-
cas que saem da lixeira.

“Por vezes o lixo perma-
nece um mês naquele local. Se 
retirassem uma vez por semana 
talvez poderia reduzir conside-
ravelmente a proliferação das 
moscas”, sugeriu, justificando 
que a morosidade resulta no de-
pósito dos resíduos no chão por 

parte de alguns residentes.
Medina Vasco afirmou que 

o munícipe é o maior afectado e 
não se pode admitir que passem 
anos sem que haja solução.

“Todos os anos a situação se 
repete neste bairro. Temos que 
combater o novo coronavírus e o 
lixo ao mesmo tempo. Está mui-
to difícil viver nestas conduções 
num ambiente em que temos 
crianças”, desabafou.

Medina acusou as autori-
dades municipais de cobrarem 
taxas de lixo sem o recolherem 
devidamente. A nossa Reporta-
gem ouviu também vendedores 
do mercado Vila Massane que, 
igualmente, se mostraram preo-
cupados porque a maioria expõe 
os seus produtos no chão por 

falta de bancas. Rosa Domingos, 
por exemplo, contou-nos que 
alguns vendedores dormem nos 
armazéns instalados no merca-
do e durante a noite passam mal 
com mosquitos.

A vendedora referiu ainda 
que as pessoas temem contrair 
doenças causadas pelo lixo como 
a malária e cólera.

“Eu fazia negócio de re-
feições neste local, mas de um 
tempo para cá perdi vários 
clientes por causa do mau chei-
ro”, recordou.

Outra vendedora que acei-
tou falar à nossa Reportagem 
chama-se Raquel Luís que tam-
bém questionou o destino do 
dinheiro das taxas que, diaria-
mente, são cobradas sem que 

haja a recolha do lixo.
Defendeu que os vendedores 

daquele mercado continuam a 
exercer as suas actividades na-
quelas condições porque não 
têm outra opção e por este ser o 
seu único sustento.

Aproveitou a ocasião para 
apelar ao município para alocar 
pelo menos dois contentores 
para a Vila Massane.

Rosário Zacarias, vendedor 
de frutas, contou que eles pa-
gam para o município limpar o 
interior do mercado mas isso, na 
prática, não acontece.

“Somos obrigados a chegar 
cedo para limparmos o sítio, 
mesmo tendo pago às autori-
dades municipais para fazerem 
esse trabalho”, acusou.

Moradores pedem flexibilidade na recolha de lixo

Lixeira no mercado Massane está a perigar a saúde dos utentes

Faltam meios: justifica edilidade
A FALTA de meios circulantes por parte do Conselho 
Municipal da Cidade da Beira continua a dificultar 
a recolha de resíduos sólidos, de acordo com o ve-
reador para área do desenvolvimento institucional, 
José Manuel, que falava ao nosso Jornal.

“O problema na recolha do lixo deve ser anali-

sado sob o ponto de vista de proporcionalidade em 
relação aos meios para o recolher. Se nós infesta-
mos a cidade de contentores e o défice entre estes 
e os meios rolantes for maior vamos ter contento-
res cheios que poderão ficar semanas ou meses sem 
serem recolhidos. O munícipe quer ver o contentor 

sem lixo, mas não olha para a gestão dos meios”, 
explicou.

Ainda assim, reconheceu que não há celeridade 
na recolha dos resíduos sólidos mas com os meios 
disponíveis conseguem evitar que o lixo permaneça 
meses ou semanas.

Mercado Vila Massane sem condições adequadas de saneamento

Acesse https://t.me/Novojornal
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Adira ao Reverse Data Billing e torne 
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O MOVIMENTO de contesta-
ção em torno da instalação de 
postos de portagens na Estra-
da Circular de Maputo, lide-
rado por uma organização da 
sociedade civil, pode resultar 
de falta de informação, que, 
entretanto, está disponível, 
mas não é solicitada.   

A leitura é do presidente 
do Conselho de Administra-
ção do Fundo de Estradas, 
que diz ser difícil fazer uma 
leitura segura da contestação 
“porque nós não sabemos 
exactamente o que estas enti-
dades procuram”.

Ângelo Macuácua acres-
centa que as “causas podem 
ser falta de informação, mas 
quem não a tem geralmente 
procura e não começa a fazer 
um movimento contestatário 
sem ter elementos”.

O responsável do Fundo 
de Estradas, maior accionista 

na Rede Viária de Moçambi-
que (REVIMO), concessioná-
ria da “Circular”, associou a 
agitação à “falsa percepção” 
de que quando se desenvolve 
algum negócio com a parti-
cipação do sector privado, há 
uma tendência de enrique-
cimento ilícito com base nos 
recursos públicos. 

A ideia segundo a qual as 
portagens dão muito dinhei-
ro, sobretudo quando as es-
tradas tiverem sido construí-
das pelo Estado e o privado 
entra só para montar máqui-
nas de cobrança, é outra per-
cepção que, na óptica de Ma-
cuácua, pode estar na origem 
da contestação.

“A concessão de estradas 
é um negócio de alto risco.  
Imaginemos que o mar ‘de-
vore’ o ramal da ‘Circular’ que 
passa pela praia. O que seria 
do concessionário que já se 

endividou com os bancos?”, 
questiona.

Acrescentou que não se 
pode “olhar apenas para o 
lado da receita, mas também 
na responsabilidade.”. 

O Centro para a Democra-
cia e Desenvolvimento (CDD) 
lançou, há semanas, uma 
campanha denominada “Não 
às Portagens na ‘Circular’ de 
Maputo” e, recentemente, 
submeteu uma acção popular 
no Tribunal Administrativo, 
solicitando, por um lado, a 
declaração da ilegalidade e a 
consequente suspensão das 
operações de construção des-
tes postos e, por outro, que o 
Governo e demais entidades 
envolvidas  sejam obrigados 
a promover um debate pú-
blico sobre a necessidade e a 
utilidade, incluindo os custos 
que serão imputados aos ci-
dadãos.  

AS escolas Secundária 25 
de Novembro de Quissi-
co e Eduardo Mondlane de 
Mahamba, ambas no distri-
to de Zavala, contam, des-
de terça-feira, com salas de 
informática, equipadas com 
oito computadores cada, 
oferecidos pela organiza-
ção Txivuno Txa Vanana, 
num financiamento da Child 
Fund, parceiro do Governo 
distrital no programa Crian-
ças para o Desenvolvimento.

A organização ofereceu, 
igualmente, 96 bicicletas 
para igual número de alu-
nos da Escola Primária de 
Chizoho, com o objectivo 
de garantir a pontualidade e 
assiduidade das crianças que 

percorrem  longas distâncias 
para a escola.

Para a concretização do 
apoio, que visa elevar o ní-
vel da qualidade de ensino e 
aprendizagem, foram inves-
tidos mais de dois milhões 
de meticais.

O governador de Inham-
bane, Daniel Chapo, que 
orientou a cerimónia de 
entrega das 92 bicicletas e 
16 computadores, disse que 
o equipamento deve servir 
para melhorar o ensino e 
aprendizagem, elevando o 
aproveitamento pedagógico.

“O desafio do Governo é 
continuar a aproximar, cada 
vez mais, os estabelecimen-
tos de ensino dos cidadãos, 

como forma de criar con-
dições de todas as crianças 
terem a escola perto e  com 
todas as condições criadas 
para o ensino e aprendi-
zagem. Enquanto isso não 
acontece, esta (a oferta das 
biclicletas) é uma acção para 
facilitar o acesso à escola”, 
disse.

Aos beneficiários, o go-
vernador apelou para uma 
melhor utilização dos bens 
para que perdurem.

Aos gestores das escolas 
beneficiadas pela doação, 
Chapo chamou a atenção 
para um maior controlo no 
uso dos computadores, aju-
dando assim os estudantes a 
investigarem cada vez mais.

O
S danos e as circuns-
tâncias do acidente 
registado na noite 
de sábado, na zona 
de Tavira, distrito da 

Manhiça, norte da provín-
cia de Maputo, geraram uma 
onda de reacções diversas, 
que convergem na necessi-
dade de mais acção em prol 
da vida nas estradas do país.

Vários responsáveis des-
locaram-se ontem ao local 
da tragédia, a menos de 70 
quilómetros a norte da cidade 
de Maputo, causada, aparen-
temente, pela negligência do 
motorista de um autocarro 
da transportadora Nhancale, 
que resultou na morte de 29 
pessoas e ferimento em ou-
tras 26. Presentes estiveram, 
entre outros, o Ministro dos 
Transportes e Comunicações, 

Janfar Abdulai, o coman-
dante-geral da Polícia, Ber-
nardino Rafael, a secretária 
de Estado e o governador da 
província de Maputo, Vitó-
ria Diogo e Júlio Parruque, 
respectivamente, bem como 
o presidente da Associação 
Moçambicana para as Víti-
mas da Insegurança Rodo-
viária (AMVIRO), Alexandre 
Nhampossa.

BANIR “NHANCALE” 
O comandante-geral da 

Polícia garantiu que vai pro-
por o banimento daquele 
transportadora, por, disse, 
ser uma empresa que “passa a 
vida a matar pessoas”.

Para Bernardino Rafael, 
é hora da própria compa-
nhia reflectir se vale a pena 
continuar com o seu registo 

O MOVIMENTO migratório na fronteira da Ponta do 
Ouro, província de Maputo, está suspenso desde sábado, 
segundo fim-de-semana consecutivo, devido à ausência 
da equipa de saúde no posto de travessia de Kosi Bay, o 
lado sul-africano,  para validar os testes da Covid-19.

A situação obrigou o Serviço Nacional de Migração 
(SENAMI) a encerrar o posto de travessia da Ponta do 
Ouro. O porta-voz da Direcção Provincial do SENAMI, 
em Maputo, Juca Bata, esclareceu que um único técni-
co de saúde sul-africano presta o serviço durante toda a 
semana.

“A justificação é que o técnico precisa de rendição, 
não tendo um outro profissional para o substituir, a al-
ternativa é encerrar o posto”, disse, acrescentando que 
decorrem conversações para que esta situação, que cons-
trange muitas pessoas que pretendem sair ou entrar em 
Moçambique através daquele ponto, não volte a aconte-
cer.

Por sua vez, o porta-voz nacional do SENAMI, Celes-
tino Matsinhe, apelou os viajantes a optarem pelo posto 
de Ressano Garcia para atravessar para África do Sul.

A CIDADE portuária de Nacala-Porto apresenta 
deploráveis condições de saneamento do meio e 
clara inobservância das medidas de prevenção da 
Covid-19, segundo a constatação do governador 
da província de Nampula, Manuel Rodrigues. O 
chefe do executivo provincial de Nampula visi-
tou o distrito de Nacala, na semana passada, no 
quadro da monitoria das actividades do Plano 
Quinquenal do Governo e ficou desapontado ao 
verificar como os residentes locais desrespeitam 
as medidas de prevenção da Covid-19.

O mais grave, segundo Manuel Rodriques, é a 
“apatia” das autoridades municipais perante esta 
realidade.

Nos mercados, por exemplo, as pessoas se 
acotovelam e, mesmo perante a ameaça da Co-
vid-19, o município não requalifica estes locais, 
para permitir o distanciamento físico, e nem dis-

ponibiliza meios para a higienização das mãos, 
considerou ainda o governador.

“Defendemos maior organização dos merca-
dos para que não sejam focos de propagação da 
Covid-19. O mercado do Juma é um desastre sa-
nitário à espreita”, disse.

Na sequência, Rodrigues chamou a atenção 
dos gestores municipais para colocarem a mão na 
consciência, pois o que está em causa é a saúde 
pública. A edilidade cobra receitas, que resultam 
do sacrifício dos vendedores, mas as condições 
para o exercício da actividade são deploráveis, 
afirmou. 

Os mercados de Nacala apresentam lixo 
amontoado que não é removido há bastante 
tempo.  “É uma catástrofe pública. Saímos com 
uma impressão negativa e preocupante”, afir-
mou.

TRAGÉDIA NA MANHIÇA

Acidente força acção 
para protecção da vida

A Polícia e jovens da comunidade procuram limpar os vestígios da tragédia

Maputo, também disse es-
tar chocada com o sinistro e 
apelou à responsabilização 
da empresa, cuja tripulação 
nem sequer tinha a lista dos 
passageiros.

Para Diogo, tudo aponta 
para erro do motorista que 
violou regras básicas de trân-
sito, razão pela qual exortou 
aos operadores para que se-
jam mais prudentes, tendo 
em conta que levam gente 
que embarcou seguro de que 
chegará bem ao destino.

MTC: APURAR 
CAUSAS PARA 
RESPONSABILIZAÇÃO 
O ministro dos Transpor-

tes e Comunicações disse, 
entretanto, que a decisão do 
sector está dependente da 
avaliação que visa perceber o 
que efectivamente concorreu 
para o sinistro.

Janfar Abdulai  lembrou 
que se trata de uma trans-
portadora que chegou a ser 
suspensa, em 2017 depois 
do acidente ocorrido em 
Inhambane, mas disse ser 
necessário apurar as causas 
deste caso em concreto para 
determinar as medidas a to-
mar. 

Chamou atenção que esta 
tragédia  envolveu dois ou-
tros veículos, pelo que a pe-
ritagem deve analisar o seu 
grau de influência nos danos 
gerados, garantindo que em 
duas semanas, no máximo, 
o ministério terá elementos 
para decidir.

Por sua vez, o presiden-
te da AMVIRO, Alexandre 
Nhampossa, disse ser neces-
sário criar um fundo nacional 
de acidentes para mitigar os 
danos avultados de sinistros 
como este.

Ao que explicou, mesmo 
que o autocarro tenha se-
guro, o valor de responsa-
bilidade civil deve estar na 
ordem de cinco milhões no 
máximo, cifra exígua peran-
te mais de 50 vítimas entre 
mortos e feridos.

SEGUNDO FUNDO DE ESTRADAS

Contestação das portagens 
resulta de défice
de informação 

Portagem na ponte Maputo-KaTembe

NACALA-PORTO
Governador de Nampula 
deplora precariedade do 
saneamento

A cidade de Nacala-Porto

FRONTEIRA PONTA DO OURO
Movimento migratório 
interrompido pela
segunda vez

Escolas de Zavala recebem
salas de informática e bicicletas

de sinistralidade, que não só 
causa luto e dor entre os seus 
passageiros e famílias, como 
perdas financeiras à ela pró-
pria.

Neste contexto, disse que 
ia sugerir ao sector dos Trans-
portes e Comunicações para 
a retirada da companhia da 
circulação, sem pôr de lado 
outras responsabilidades.

Em Setembro de 2017, 
11 pessoas morreram carbo-
nizadas e outros 42 ficaram 
feridas quando o autocarro 
em que seguiam capotou em 
Inhambane. Dois anos de-
pois, seis pessoas perderam 
a vida e igual número ficou 
ferido, num acidente com 
um machimbombo desta 
transportadora ocorrido no 
distrito de Manhiça. Mais re-
centemente, um autocarro da 
Nhancale ardeu no distrito do 
Bilene, em Gaza.

NA “LISTA NEGRA” DA 
MATOLA
O governador da pro-

víncia de Maputo, Júlio 
Parruque, disse que para o 
executivo que dirige a trans-
portadora está já na “lista 
negra” devido ao seu histó-
rico.

Parruque disse que as es-
tradas devem contribuir para 
o desenvolvimento socioe-
conómico de um país e não 
causar dor e luto, cenário que 
piora quando é notório o en-
volvimento humano.

Recomendou a todos 
operadores que pautem pela 
segurança na estrada para 
evitar o derramamento de 
sangue, lamentando o facto 
de só no primeiro trimestre, 
a província de Maputo ter 
somado 40 óbitos em aci-
dentes de viação. 

Vitória Diogo, secretária 
de Estado na província de 

Acesse https://t.me/Novojornal
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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, 5 de Julho de 2021

PUBLICIDADE

6911

O 
CONSELHO Muni-
cipal da Cidade de 
Nampula diz estar a 
debater-se com falta 
de fundos para im-

plementar o plano de cons-
trução de muros de vedação 
nos cemitérios comunitários 
existentes nos bairros da au-
tarquia.

Os apelos para a vedação 
destas áreas têm sido feitos 
pelos munícipes, sobretudo 
por causa do mal-estar que 
a convivência entre vivos e 
mortos causa, para além de 
serem usados para práticas 
imorais, como esconderijos de 
malfeitores.

A situação porque passam 
os moradores é do conheci-
mento dos gestores munici-
pais, razão porque dizem que 
algo está a ser feito para que 
a médio prazo se concretize a 
implementação do plano.

O vereador de salubridade, 
higiene e gestão funerária na-
quele Conselho, João Maula-
na, disse à nossa Reportagem, 
que além da falta de fundos, 
que é tida como a principal 
dificuldade para execução do 
plano, este precisa também de 
ser aprovado pela Assembleia 
Municipal. 

“Se o plano for aprovado 
pela Assembleia Municipal, os 
membros desta podem fazer a 
fiscalização da qualidade das 
obras de construção dos muros 
desses cemitérios, incluindo a 
aplicação correcta do fundo de 
investimento. Porém devo di-
zer que o maior problema que 
enfrentamos como Conselho 

UM total de 186 escolas públicas do nível primário e secun-
dário da cidade e distrito de Nampula receberam há dias che-
ques para melhorar as condições pedagógicas.

O valor concedido aos estabelecimentos de ensino, no 
âmbito do Apoio Directo às Escolas (ADE), servirá para a 
construção, reabilitação de salas de aula, casas de banho, en-
tre outros serviços essenciais. 

Esta verba, que também deverá ser aplicada na aquisição 
do material de prevenção  do novo coronavírus, é referente à 
primeira prestação do presente ano.

O administrador do distrito de Nampula, Rafael Tarcísio, 
que procedeu à entrega dos cheques aos directores de esco-
las, exigiu transparência na gestão dos fundos e apelou o dis-
tanciamento aos eventuais actos de corrupção.

O valor atribuído varia em função das necessidades es-
truturais de cada estabelecimento de ensino e do efectivo es-
colar, num máximo de 250 mil meticais. 

“Queremos transparência, seguimento rigoroso do ma-
nual de procedimento e penso que não é pela primeira vez 
que as escolas recebem este valor, razão pela qual estamos a 
apelar”, disse Tarcísio.

Tarcísio explicou que o valor não deve ser usado para pa-
gamentos indevidos como salários de guardas. 

O FUNDO de Investimento e Património 
do Abastecimento de Água (FIPAG) formou 
equipas técnicas que vão trabalhar na resti-
tuição do fornecimento de água potável ao 
Hospital Geral de Marrere e aos residentes 
do bairro Marrere-Expansão, nos arredores 
da cidade de Nampula.

O fornecimento de água a esta região 
será executado mediante o uso de camiões-
-cisternas, os quais vão encher o precioso lí-
quido nos fontanários móveis instalados por 
esta empresa em quase todos os bairros da 
urbe, devido à crise de água que tinha asso-
lado a cidade de Nampula, no ano passado. 

O “Notícias” apurou que o Hospital 
Geral de Marrere, a segunda maior unida-

de sanitária da província de Nampula, e os 
residentes deste bairro, estão desprovidos 
de água há três meses, na sequência da des-
truição da antiga ponte sobre o rio Monapo, 
facto que culminou, com o colapso da con-
duta que transporta o precioso líquido para 
esta zona.

O director do FIPAG, área operacional 
de Nampula, Mateus Saeze, explicou que 
não houve coordenação entre a edilidade e o 
FIPAG quando iniciaram as obras de asfalta-
gem da via que dá acesso ao hospital. A ideia 
era que, primeiro se fizesse a colocação da 
tubagem e depois pavimentar-se a rua.

No entanto, sanada a crise, foi instalada 
toda a tubagem de fornecimento de água.

Cemitérios comunitários 
continuam sem vedação

com estas imoralidades”, la-
mentou Maria Samuel, resi-
dente no bairro de Muatala.  

Aliás, segundo constatou a 
nossa Reportagem, este é um 
sentimento generalizado em 
todos os bairros suburbanos da 
cidade de Nampula onde exis-
tem cemitérios comunitários. 

Dados não actualizados in-
dicam que, nos bairros perifé-
ricos da cidade, existem mais 
de 185 cemitérios comunitá-
rios, grande parte deles sem 
muros de vedação, e onde to-
dos os dias decorrem funerais. 

A terceira maior cidade do 
país conta com três cemité-
rios municipais. Cemitério São 
João de Brito, já encerrado, e os 
restantes em funcionamento 
nomeadamente Cemitério da 
Faina e do “Walourenço”. 

Municipal neste momento é 
a falta de fundos”, sublinhou 
Maulana.

Entretanto, residentes de 
vários bairros da cidade de 
Nampula pedem aos dirigen-
tes municipais para que cons-
truam muros nos cemitérios 
comunitários espelhados um 
pouco por toda a urbe.

Até porque a construção 
de infra-estruturas, com de-
sataque para casas, tem sido 
apontada como sendo um fac-
tor importante  para o encer-
ramento de alguns cemitérios 
comunitários. 

“O que acontece neste ce-
mitério é um desrespeito total 
aos mortos. O município devia 
fazer alguma coisa para parar 

Escolas 
recebem fundos 
para melhorar 
condições

INTERROMPIDO HÁ TRÊS MESES
FIPAG volta a fornecer água ao bairro de Marrere

Construção da ponte de Marrere que contará com a colocação de condutas de água

Acesse https://t.me/Novojornal
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CONSELHO PROVINCIAL DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS

AVISO
O Serviço Provincial de Infra-Estruturas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de 
Minas em vigor, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, correm éditos de 30 (trinta) dias, 
a contar da segunda publicação no jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a opor-se que 
seja atribuído o Certificado Mineiro número 10703CM, para Areia de Construção, nos distritos de Magude e 
Manhiça, na província de Maputo, a favor da requerente Chavana Comercial, com as seguintes coordenadas 
geográficas:

Vértice Latitude Longitude
1 -25  00   10,00 32    50      10,00
2 -25  00   10,00   32     50      20,00
3 -25  00   20,00   32     50      20,00

4 -25  00   20,00  32     50      10,00

Maputo, a 1/7/2021

O Director
Fernando Andela
(Especialista “B”)

6457

O COMPROMISSO com a paz, através do 
processo de Desarmamento, Desmilitari-
zação e Reintegração (DDR) e de apelos à 
Junta Militar da Renamo para abandonar a 
violência continuam na agenda do Chefe do 
Estado, conforme foi vincado esta semana 
em Manica.

Filipe Nyusi fez um apelo extensivo aos 
guerrilheiros da Renamo que, por várias ra-
zões, ainda não tomaram a decisão de aban-
donar as matas. 

O estadista moçambicano reiterou o 
convite quinta-feira, no posto adminis-
trativo de Dacata, no distrito de Mossuri-
ze, num breve encontro com a população, 
minutos após a inauguração de um sistema 
de abastecimento de água potável naquela 
comunidade. 

”Aqui em Mossurize e Dombe existem 
aqueles que aderiram ao processo de De-
sarmamento, Desmobilização e Reintegra-
ção. Ouvi também dizer que estão a ser bem 
recebidos. Continuem com essa convivên-
cia”, disse Nyusi à população de Dacata. 

Com relação aos que ainda insistem 
em permanecer nas matas, Nyusi afirmou: 
“digam para voltarem e ajudar a construir 
o país. Devemos seguir aquilo que os nos-
sos irmãos aqui no vizinho Zimbabwe estão 
fazer para desenvolver o seu país. Aqui tam-

bém podemos fazer”, acrescentou. 
“Podem vir. O Governo não tem pro-

blema em receber essas pessoas. Fica 
bem estarmos juntos. Isso de ficar sem 
saber se o nosso irmão que está no mato 
morreu ou se foi picado por uma ser-
pente não é bom. Regressem para uma 
convivência em paz e unidos construir-
mos o nosso Moçambique”, referiu. 
Lembrou que Moçambique é signatário de 
vários instrumentos internacionais para a 
defesa dos Direitos Humanos, que abrem 
espaço para a reconciliação e paz entre os 
povos. 

O estadista moçambicano afirmou que 
é em respeito a estes e outras documen-
tos que o Governo procura resgatar a paz 
efectiva no país e conceder perdão a todos 
aqueles que estão ligados aos inimigos do 
desenvolvimento. 

”Nas últimas duas semanas temos re-
cebido relatos de Cabo Delgado sobre o 
regresso dos nossos irmãos que estiveram 
com os terroristas. Temos crianças, adultos, 
homens e mulheres que diariamente aban-
donam e voltam ao convívio com outros 
moçambicanos. Para nós isso é muito bom. 
Vamos deixar a violência e trabalharmos 
para o nosso país”, afirmou o Presidente da 
República. (AIM)

O MOVIMENTO Democrático 
de Moçambique (MDM) abriu 
oficialmente na semana passa-
da a recepção de candidaturas 
para eleição a presidente do 
partido, num processo que se 
prolonga até 30 de Setembro.

A eleição do presidente 
desta formação política, em 
congresso, terá lugar nos dias 
3, 4 e 5 de Dezembro, na cida-
de da Beira, capital provincial 
de Sofala.

Até ao momento quatro 
nomes foram associados à par-
ticipação nestas eleições, no-
meadamente Lutero Simango, 
irmão do falecido presidente 
do partido, Daviz Simango; o 
secretário-geral, José Domin-
gos; o seu antecessor, Luís 
Boavida; e o deputado da As-
sembleia da República pelo 
MDM Silvério Ronguane.

Para além de eleger o novo 

dirigente do partido, o con-
gresso do MDM vai apreciar 
outras questões de interesse 
nacional, como a paz e re-
conciliação efectiva; justiça e 
protecção social; pertinência 
da revisão da Constituição da 
República; estrutura, funcio-
namento e organização do 
partido.

Ainda esta semana a Co-
missão Política deste partido 
reuniu e aprovou os requisitos 
para os seus membros concor-
rerem à presidência para subs-
tituir David Simango, que per-
deu a vida em Fevereiro vítima 
de doença.

Entre os requisitos, desta-
ca-se o ser membro do partido 
comprovadamente identifi-
cado e registado no cadastro; 
ter quotas em dia; mínimo de 
cinco anos de filiação; idade 
igual ou superior a 35 anos, ter 

reputação, idoneidade e inte-
gridade.

Há ainda a imperiosidade 
de uma boa inserção social; 
não ter sido condenado a ne-
nhuma pena de prisão maior; 
ter conhecimento adequado 
dos estatutos e regulamentos; 
ter nacionalidade moçambi-
cana.

É ainda requisito para con-
correr à presidência deste par-
tido possuir habilitações míni-
mas de 12.ª classe; militância 
reconhecida e activa, assim 
como a apresentação de um 
programa político obedecendo 
aos estatutos e princípios do 
partido.

O MDM marcou o III Con-
gresso para os dias 3, 4 e 5 de 
Dezembro deste ano, sob o 
lema “Inspirados nos ideais 
de Daviz Simango, MDM mais 
forte”.

GARANTE MINISTRO DO INTERIOR 

Junta Militar da Renamo 
está praticamente 
confinada

Apelos para 
adesão ao DDR

O 
MINISTRO do Inte-
rior, Amade Miquida-
de, disse que a Junta 
Militar da Renamo 
está “confinada” e em 

“defesa passiva”, com muitos 
dos seus integrantes a conti-
nuarem a aderir ao processo de 
Desmilitarização, Desmobili-
zação e Reintegração (DDR).

Falando sábado à imprensa, 
na cidade da Beira, depois de 
uma visita de trabalho à pro-
víncia de Sofala, o governante 
assegurou que, mesmo assim, 

as Forças de Defesa e Segurança 
(FDS) vão continuar a trabalhar 
para estancar qualquer tentati-
va de acção dos insurrectos.

“Palmilhei, nos últimos 
dias, a Estrada Nacional Núme-
ro Um, em Sofala, assim como 
as zonas que outrora foram 
atacadas, várias vezes, pela 
Junta Militar da Renamo. Tive a 
oportunidade de dialogar com 
várias unidades especiais lá 
estacionadas e constatei, com 
muita felicidade, que a vida 
já retornou à normalidade”, 

disse. Para Miquidade, a livre 
circulação de pessoas e bens é 
prova de que as acções que as 
Forças de Defesa e Segurança 
estão a realizar “confinaram os 
elementos da Junta Militar, es-
tando, hoje, na defensiva pas-
siva”. E este sucesso, segundo 
o ministro do Interior, conta 
com a colaboração da popula-
ção.

O grupo liderado por Ma-
riano Nhongo rejeita o Acordo 
de Paz e Reconciliação Nacio-
nal assinado entre o Governo 

e a Renamo em Agosto de 2019 
e acusa o líder deste partido, 
Ossufo Momade, de ter traí-
do os ideais do seu antecessor, 
Afonso Dhlakama, assumindo 
com o Executivo compromis-
sos supostamente lesivos aos 
interesses da organização.

Desde que surgiu, em mea-
dos de 2019, a auto-proclama-
da Junta Militar já matou cerca 
de 30 pessoas em ataques no 
Centro do país e tem declina-
do sucessivos apelos ao diálo-
go, incluindo sob a mediação 

PRESIDÊNCIA DO MDM

Candidaturas abertas 
até 30 de Setembro

do enviado especial das Na-
ções Unidas para a paz no país, 
Mirko Manzoni.

Amade Miquidade afiançou 
igualmente que o Governo está 
a articular, de forma contínua e 
pacífica, com os elementos da 
Junta Militar que se mostram 
disponíveis a aderir ao DDR.

“Estamos a ter bons re-
sultados. É o que queremos. 
Juntar todos os moçambica-
nos no sentido de convivermos 
sem armas nas mãos”, frisou 
o ministro, renovando o apelo 
a Mariano Nhongo e seus ho-
mens a abandonarem as matas, 
entregarem armas e aderir ao 
DDR, envolvendo-se no pro-
cesso de consolidação da paz e 
desenvolvimento de Moçam-
bique.

Durante a visita a Sofala o 
ministro do Interior procedeu 
ao lançamento da primeira pe-
dra para a construção de uma 
infra-estrutura de raiz e resi-
liente de dois andares dos Ser-
viços Provinciais de Identifica-
ção Civil de Sofala, que desde 
a independência nacional, em 
1975, têm funcionado em edi-
fícios arrendados.

As obras estão orçadas em 
cerca de 74 milhões de meti-
cais, disponibilizados pelo Go-
verno, e deverão terminar em 
meados do próximo ano.

Miquidade também entre-
gou meios circulantes a diver-
sas unidades e sub-unidades 
da sua corporação policial.

Chande reafirma empenho 
na defesa dos direitos do cidadão

O Provedor de Justiça, Isaque Chande, diz que vai trabalhar para garantir o respeito dos direitos dos cidadãos

O PROVEDOR de Justiça, Isaque 
Chande, reafirmou há dias, em 
Maputo, o comprometimento 
na missão de garantir o cum-
primento dos direitos dos cida-
dãos, defesa da legalidade e da 
justiça na actuação da Adminis-
tração Pública.

Isaque Chande, que fala-
va no Seminário sobre o Plano 
Estratégico e a Estratégia de 
Comunicação 2020-2024 do 
Provedor de Justiça, disse que 
a promoção e defesa dos direi-
tos e liberdades fundamentais 
dos cidadãos é uma condição 
indeclinável na construção e 
consolidação do Estado de Di-
reito Democrático. “Na nossa 
modesta opinião, o Estado de 
Direito Democrático constrói-
-se com instituições públicas 
fortes e comprometidas com a 
sua missão. E para que as ins-
tituições sejam fortes é neces-
sário que tenham os meios e 
recursos necessários para o seu 
funcionamento”, acrescentou.

fesa dos direitos dos cidadãos 
quando violados pela adminis-
tração pública.

Assim, entende ser indis-
pensável o apoio dos parceiros 
de cooperação para a capacita-
ção e consolidação do Provedor 
de Justiça, uma vez que ainda 
persistem grandes desafios na 
afirmação do papel do órgão na 
sociedade moçambicana.

“Com o apoio dos parcei-
ros foi possível divulgarmos as 
atribuições e competências do 
Provedor de Justiça em diferen-
tes distritos do país, o que teve 
como resultado a maior procura 
dos nossos serviços”, indicou.

O seminário tinha como 
objectivo divulgar acções estra-
tégicas que vão contribuir para 
a consolidação e afirmação do 
Provedor de Justiça, enquan-
to órgão do Estado defensor da 
promoção e garantia dos direi-
tos dos cidadãos no seu relacio-
namento com a administração 
pública. 

Referiu que o objectivo é 
tornar o gabinete do Provedor 
de Justiça numa instituição ao 

serviço dos cidadãos.
Chande fez saber que o au-

mento de queixas apresentadas 

no gabinete que dirige exige 
cada vez maior capacidade de 
resposta e intervenção na de-

Torna-se público que pela Décima Terceira 
Secção Comercial do Tribunal Judicial da 
Cidade de Maputo, nos Autos de Acção 
Ordinária n.º 10/2020-B, pendente no 
Cartório da 13.ª Secção deste Tribunal, 
movida pela autora Edma Construções, 
Limitada, com sede na Av. 25 de Setembro, 
Prédio Santo Gil n.º 1509, 2.º andar, porta 
18, nesta cidade, contra a ré JC Care 
Correctora de Seguros, Limitada, com 
a sede na Rua Uname, n.º 291, 1.º andar, 

Bairro da Malanga, na cidade de Maputo, é 
notificada a testemunha Odete Fernando 
Macamo, ex-funcionária da JC Care 
Correctora de Seguros, Limitada, para 
comparecer neste tribunal, 13.ª Secção 
Comercial, sito na Av. 25 de Setembro, 
prédio da Caltex, 4.º andar, porta 402, 
direito, no próximo dia 20 de Julho de 
2021, pelas 9.30 horas, a fim de proceder 
Audiência de Discussão e Julgamento, 
designando nos presentes autos, sob pena 

da lei faltando sem motivos devidamente 
justificados.

Maputo, aos 3 de Junho de 2021

A Escrivã de Direito
Luísa Missão Timba Malhuza

Verifiquei:
A Juíza de Direito

Maria da Luz

7149

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

13.ª Secção Comercial

ANÚNCIO

Desmobilizados da Renamo que aderiram ao DDR

Membros do MDM num encontro do seu partido

Acesse https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA CULTURA E TURISMO

INSTITUTO NACIONAL DO TURISMO, IP. 

AVISO
No âmbito do concurso público lançado no jornal Notícias do dia 30/04/2021, referente à selecção de Directores de 
Serviços no INATUR IP, nos termos previstos no n°5 do artigo 38 do Decreto n°41/2018, de 23 de Julho, vimos por 
este meio informar que foram seleccionados para a fase seguinte os candidatos abaixo mencionados:

I. Serviços de Promoção: 

1. Huiane Abacar;
2. Mamerto Fernando Massirela; e
3. Isabel Maria da Conceição da Silva.

II. Serviços de Gestão de Património:

1. Arlindo Alberto Langa;
2. Joel Mondlane.

       II.I. Excluído:

Egas Gicela Tembe – falta de documentos que comprovem os requisitos das alíneas b) e d) do nº 4 do aviso 
publicado no jornal Notícias do dia 30 de Abril de 2021.

III. Serviços de Classificação e Formação.

1. Cesar Pico;
2. Telma Vasco Sono Rassul.

III.I. Excluída.  

Kátia Sara H. X. Zeca - falta de documentos que comprovem os requisitos do ponto 2.1, e da alínea c) do nº 4 do 
Aviso publicado no jornal Notícias do dia 30 de Abril de 2021.

Deste modo, as entrevistas para os candidatos apurados para a fase seguinte estão marcadas para:

	Dia 08/07/2021, as 09 horas nas instalações do INATUR para os candidatos a Director dos Serviço de 
Gestão de Património;

	Dia 08/07/2021 as 10 horas nas instalações da Biblioteca Nacional de Moçambique para os candidatos a 
Director dos Serviços de Formação e Classificação.

	Dia 12/07/2021, as 8 horas e 30 minutos nas instalações do INICC para os candidatos a Director dos Ser-
viços de Promoção; e

A relação dos instrumentos nos quais as matérias serão objecto das entrevistas pode ser consultada na vitrina do 
Instituto Nacional do Turismo no edifício do Ministério da Cultura e Turismo localizado na Av. 10 de Novembro, Praceta 
40, Nº 1196, 1º andar, Maputo ou na página oficial do facebook.com/tourismmozambique.  

Nas entrevistas, todos os candidatos deverão ser portadores do respectivo documento de identificação ou equivalente, 
e, havendo reclamações atinentes ao concurso, as mesmas devem ser apresentadas ao respectivo Júri, por escrito, no 
prazo de 3 dias após a publicação do presente aviso. 

Maputo, 5 de Julho de 2021

O Júri
Ilegível

6495

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

Razaque Manhique apela à intensificação da prevenção da Covid-19

Frelimo em Maputo 
intensifica sensibilização 
contra Covid-19

de se seguir à risca para não 
agravar a situação.

No Mercado da Malanga, 
por exemplo, disse ter consta-
tado a existência de balneários 
em condições limpas e cujo 
uso é mediante pagamento de 
uma certa taxa, mas é preciso 
aperfeiçoar ainda mais para 
compensar o custo pago pelos 
utentes.

Já no Xipamanine Razaque 
Manhique deparou-se com o 
problema de insuficiência de 
recipientes de água para a la-
vagem das mãos, o que pode 
ser prejudicial para as pessoas 
que frequentam aquele mer-

cado.
Acrescentou que a necessi-

dade de intensificar a sensibi-
lização aos cidadãos visa igual-
mente reduzir a tendência que 
se regista na cidade de Maputo, 
considerada o local onde se re-
gistam maiores índices de in-
fecção com a Covid-19.

“Nos últimos dias a nossa 
cidade tem sido crítica, com 
sinais de falta de cumprimen-
to das medidas de prevenção e 
isso está a se reflectir nos altos 
índices de contaminação. A 
continuar assim corremos o 
risco sufocar o Sistema Nacio-
nal de Saúde”, disse Manhi-

que.
O dirigente político afir-

mou que é nestas situações em 
que os membros, militantes e 
simpatizantes da Frelimo na 
cidade de Maputo, em parti-
cular, devem dar o seu con-
tributo para a sensibilização e 
moralização dos cidadãos.

“Vamos continuar a sensi-
bilizar as pessoas a mudarem 
de comportamento em relação 
a esta pandemia, porque está 
provado que nenhum país tem 
capacidade de dar resposta aos 
elevados índices de infecção 
com a Covid-19”, disse Ma-
nhique.

EM PARIS

Governo renova compromissos 
de acelerar igualdade de género

Moçambique reafirma compromissos de continuar a acelerar acções para igualdade do género

MOÇAMBIQUE participou, 
semana passada, em Paris, 
no Fórum Geração Igual-
dade, onde reafirmou os 
compromissos para acelerar 
as acções de igualdade do 
género. O país foi represen-
tado pela Ministra do Géne-
ro, Criança e Acção Social, 
Nyeleti Mondlane.

No Fórum de Paris, os 
governos foram encoraja-
dos a identificar coligações 
de acção e compromissos 
adequados à sua realidade e 
desafios mais urgentes para 
acelerar os progressos len-
tos que se registam após os 
compromissos assumidos 
na IV Conferência sobre o 
Estatuto das Mulheres, rea-
lizada em Beijing há mais de 
25 anos.

Passados 25 anos de im-
plementação da Declaração 
e Plataforma de Beijing, o 
Governo moçambicano rea-
firma o seu posicionamento 
e compromisso de promo-

ver e proteger os direitos 
através da assinatura de ins-
trumentos internacionais e 
regionais orientados para a 
promoção e protecção dos 
direitos das mulheres.

Aliás, Moçambique foi a 
Paris depois de o Executivo 
ter recebido congratulações 
dos parceiros de coopera-
ção e organizações da so-
ciedade civil como um dos 
países africanos que tem se 
esforçado para propiciar um 
ambiente favorável à conso-
lidação dos direitos da mu-
lher.

A aprovação de legislação 
que promove os direitos das 
mulheres e raparigas per-
mitiu o aumento do acesso 
da rapariga à educação em 
todos os subsistemas, com 
uma aproximação do alcan-
ce da paridade, fixando-se 
em 48,2 por cento, enquan-
to o aumento da formação 
da mulher adulta conduziu 
a mulher a uma maioria do 

efectivo na alfabetização, 
fixando-se em cerca de 67 
por cento.

O acesso de raparigas 
com deficiência à escola 
regista igualmente um au-
mento considerável, com 
as estatísticas a apontarem 
cerca de 37.580 inscritas nas 
escolas de todo o país em 
2020.

No âmbito da Declaração 
de Beijing, Moçambique re-
vogou o Despacho 39/2003, 
de 5 de Dezembro, pondo 
término à obrigatoriedade 
de raparigas que engravi-
dam passarem automatica-
mente ao curso nocturno, 
merecendo ainda destaque 
a revisão da Lei do Sistema 
Nacional de Educação, com 
a equidade de género a pas-
sar a ser um princípio e ob-
jectivo geral.

Na área da saúde assina-
la-se o aumento do investi-
mento do Governo na saúde 
sexual e reprodutiva, mas 

ainda representa preocupa-
ção o indicador sobre mor-
talidade materna, apesar de 
ter baixado.

Os progressos de Mo-
çambique no período pós-
-Beijing incluem o facto de 
no ciclo de governação ini-
ciado em 2015 o Parlamento 
moçambicano ter eleito a 
primeira mulher para pre-
sidente da Assembleia da 
República, tendência man-
tida até ao presente ciclo, 
na mesma circunstância em 
que duas das três bancadas 
parlamentares foram che-
fiadas por mulheres.

Dentre outros avanços, 
o país registou um aumento 
na cobertura geográfica dos 
serviços especializados, que 
incluem Saúde Materno-
-Infantil, imunização, pla-
neamento familiar, HIV & 
SIDA, tuberculose e malária, 
o mesmo acontecendo com 
o número de partos institu-
cionais, que subiram de 71 
por cento em 2014 para 83 
por cento em 2018.

Era objectivo do fórum 
de Paris o reforço das par-
cerias e estabelecimento de 
compromissos para acelerar 
os avanços na promoção da 
igualdade de género, com 
foco nas 12 áreas definidas 
como sendo críticas na pro-
moção da igualdade do gé-
nero.   

Participaram no encon-
tro chefes de Estado e de 
Governo, organizações fe-
ministas, jovens e activistas 
de vários sectores, sendo o 
destaque para o Secretário-
-Geral das Nações Unidas, 
António Guterres, a antiga 
secretária de Estado norte-
-americana, Hillary Clinton, 
e Melinda Gates, da Funda-
ção Bill & Melinda Gates.

B
RIGADAS do Comité da 
Cidade de Maputo da 
Frelimo estão a inten-
sificar as campanhas 
de sensibilização para a 

prevenção e combate à propa-
gação da terceira variante da 
Covid-19 na capital do país e no 
país, em geral.

Lideradas pelo primeiro-
-secretário, Razaque Manhi-
que, as brigadas trabalharam 
semana passada nalguns mer-
cados municipais da cidade, 
entre os quais o da Malanga e 
Xipamanine, divulgando men-
sagens sobre as medidas para 
prevenir esta doença.

Entre as informações par-
tilhadas com os vendedores e 
utentes destes locais, destaca-
-se a necessidade do uso per-
manente da máscara, desinfec-
ção ou lavagem  das mãos com 
água e sabão e o distanciamen-
to físico e evitar aglomerações.

Razaque Manhique afir-
mou que o objectivo desta ini-
ciativa é ajudar as autoridades 
da Saúde e o Governo, no seu 
todo, a sensibilizar os muníci-
pes da cidade de Maputo e não 
só a evitarem a propagação 
desta doença, em particular a 
chamada variante Delta, con-
siderada mais mortífera.

Nos dois locais que visitou, 
mercados da Malanga e Xipa-
manine, Razaque Manhique 
disse ter constatado que os 
vendedores até cumprem com 
as medidas indicadas pelas au-
toridades, mas há necessidade 
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RELAÇÃO NOMINAL DOS REQUERENTES DE PEDIDO DE  DUAT`s

ORDEM REFERÊNCIA DATA DO DESPACHO NOME DO REQUERENTE

1 1390/SG/22/02/19 15-02-2019 ALBERTO DEDECANE

2 1392/SG/22/02/19 22-02-2019 AVELINO AGOSTINHO DAMIÃO 

3 3569/SG/27/07/19 04-04-2019 ANTONIETA ANTÓNIO TEMBE

4 3575/SG/29/07/19 22-07-2019 ÂNGELA MARIA SIMBA

5 3574/SG/29/07/19 22-07-2019 ANDRÉ MARTINS MANGUANA

6 3560/SG/29/07/19 22-07-2019 ANASTÁCIA PAULO LANGA

7 3756/SG/01/08/19 30-07-2019 ANTÓNIO NELSON MUCAVELE

8 3776/SG/01/08/19 31-07-2019 AMONE ANDRÉ CUINICA

9 3965/SG/16/08/19 14-08-2019 ABRÃO BIRIATE MLAUZE

10 3887/SG/14/08/19 14-08-2019 ABDUL AQUE ABDUL REMANE KARIM

11 3958/SG/16/08/19 14-08-2019 ANABELA GRAÇA NAENE

12 3948/SG/16/08/19 14-08-2019 ANA JÚLIO CHIGULE

13 1945/SG/16/08/19 14-08-2019 ABEL VICTOR MOIANE DJAMBO 

14 3942/SG/16/08/19 16-08-2019 ALTINO LONDOZE CUSTODIO 

15 4075/SG/26/08/19 19-08-2019 ARMANDO AFONSO FRANCISCO 

16 5084/SG/9/10/19 27-09-2019 ATANÁSIO ARTUR FRANK

17 5196/SG/16/10/19 02-10-2019 AMOS SUEIA 

18 6007/SG/26/11/19 30-10-2019 ASSUNTA DAS NEVES 

19 5907/SG/20/11/19 31-10-2019 ALFREDO ZEFANIAS COSSA 

20 6052/SG/27/11/19 27-11-2019 ANISSA CASSAMO YSSICANDAR

21 6098/SG/2/12/19 27-11-2019 ANASTÁCIA JULIANO FERNANDES

22 6123/SG/20/12/19 27-11-2019 AZIZA THOREM 

23 6718/SG/19/12/19 12-12-2019 AFONSO SALVADOR TAMELE

24 6837/SG/20/12/19 18-12-2019 ANGELICA JUDITE CUMBANE

25 5047/SG/09/10/19 09-10-2019 BONIFÁCIO GUILHERME ALFREDO 

26 6793/SG/20/12/19 13-12-2019 BENJAMIM ALFREDO SONDEIA

27 1213/SG/20/02/19 20-01-2019 CARLOS JOÃO DOS SANTOS 

28 1213/SG/22/02/19 07-02-2019 CARLOS DA CONCEIÇÃO ORANE BUVANA

29 1224/SG/20/02/19 07-02-2019 CLARA GERALDINA GABRIEL DOS SANTOS

30 3653/SG/31/07/19 23-07-2019 CÉSAR BENEDITO CAMELA SEVENTINE

31 3740/SG/01/08/19 30-07-2019 CARLA MARINA DOS ANJOS TIMOTEO BEEK

32 3950/SG/16/08/19 14-08-2019 CASTIGO MAXANGUANA

33 4077/SG/26/08/19 19-08-2019 CÂNDIDO VAZ OBETE LUCAS 

34 5881/SG/20/11/19 02-10-2019 CATARINA ARONE MATSINHE 

35 5048/SG/9/10/19 30-10-2019 CATARINA JOAQUIM NHAUQUE

36 6120/SG/2/12/19 27-11-2019 CRISTÓVÃO ANTÓNIO MACHAVANA

37 2598/SG/21/05/19 21-05-2019 DUZIRIA VITORINO MACUVEL CAIFAZ

38 3937/SG/16/8/19 14-08-2019 DERCIA RUTALIA MICAS CABSELA 

39 4267/SG/13/9/19 09-09-2019 DENÍLSON MARLIN DO ROSÁRIO JORGE

40 5873/SG/20/11/19 20-11-2019 DECIMO MEQUIAS BANZE

41 6066/SG/29/11/19 27-11-2019 DIONÍSIO JEREMIAS MANHIQUE 

42 201/SG/16/01/19 08-01-2019 EUGÉNIO JULIÃO BALANE

43 2004 SG/28/03/19 19-02-2019 EVANGELINA FABIÃO MALULEQUE

44 1869/SG/20/03/19 28-02-2019 EUSÉBIO FAUSTINO

45 3718/SG/01/08/19 30-07-2019 ERNESTO FÉLIX CHAVANA

46 3733/SG/01/08/19 30-07-2019 EDILSON JAMAL PEREIRA LOPES

47 3930/SG/15/08/19 14-08-2019 ERMELINDA JOÃO MANHICE

48 4035/SG/23/28/19 23-08-2019 ESTEVÃO SIMEÃO XERINDA

49 4134/SG/2/09/19 02-09-2019 ELSA SANDRA MANUEL NHASSENGO

50 4479/SG/31/09/19 31-09-2019 EDER JOAQUIM FLÁVIO 

51 5034/SG/09/10/19 09-10-2019 ELIAS MANGUJO CUAMBE

52 5035/SG/09/10/19 09-10-2019 ELISA JOSUE CHICUAMBA

53 6180/SG/06/12/19 08-11-2019 EDMILSON JORGE MUIANGA

54 6009/SG/26/11/19 19-11-2019 ELISA SEBASTIÃO QUINTAS NEESON 

55 207/SG/16/01/19 16-01-2019 FRANCISCO ARMANDO JALANE 

56 1827/SG/18/03/19 07-03-2019 FILIPE MECHO MARRURELE

57 3562/SG/29/07/19 29-07-2019 FELIZARDO JOAQUIM BANZE

58 4126/SG/02/09/19 26-08-2019 FERNANDO MÁRIO NHABANGA

59 6023/SG/27/11/19 27-11-2019 FLORIANA JOÃO NHASSENGO

60 5874/SG/20/11/19 20-11-2019 FÁUSIA CASSAMO

61 99/SG/08/01/19 03-01-2019 GILDA BAPTISTA SÁBADO CHILAULE

62 197/SG/16/01/19 08-01-2019 GRACINDA ELIAS MATUSSE

63 5812/SG/18/11/19 01-11-2019 GERÓNIMO ANTÓNIO MATOS

64 3705/SG/31/07/19 30-07-2019 HEDA JOSSENE

65 3943/SG/16/08/19 14-08-2019 HERMENEGILDO PEDRO MAHUMANE 

66 3935/SG/16/08/19 16-08-2019 HENIS MIOR SITÕE

67 5725/SG/15/11/19 15-11-2019 HERDEIRO DO SR. VASCO NORONHA

68 6805/SG/20/12/19 13-12-2019 ISRAEL JOÃO DUZENTA CHIVAMBO

69 445/SG/24/01/19 18-01-2019 IGREJA METODISTA UNIDA DE MOÇAMBIQUE

70 5051/SG/09/10/19 02-10-2019 IGREJA VELHA APOSTÓLICA EM MOÇAMBIQUE 

71 462/SG/24/01/19 21-01-2019 JOÃO FRANCISCO MAMED

72 1247/SG/20/02/19 07-02-2019 JULIETA MANUEL SOTO

73 1571/SG/04/03/19 28-02-2019 JOSSIAS LIBÉRIO ALEXANDRE

74 3578/SG/29/07/19 23-07-2019 JOHN ALFREDO MATICA BANDA E JÚLIA AURORA 
MATHAMBA

75 3953/16/08/19 18-08-2019 JÚLIA ARMANDO MUCHANGA

76 4357/SG/20/9/19 13-09-2019 JOÃO FERNANDO MATSNHE

77 5192/SG/16/10/19 27-09-2019 JOÃO CUNHULA MANGANHELA 

78 5885/SG/20/11/19 01-11-2019 JOCEFA PEDRO LOURENÇO MANDLATE

79 6742/SG/19/12/19 13-12-2019 JOAQUIM MATE

80 6740/SG/19/12/19 13-12-2019 JANETE MARIA LEMOS 

81 5036/SG/09/10/19 02-10-2019 LIWEN SERVIO- SOCIEDADE UNIPESSOAL

82 3571/SG/29/07/19 19-07-2019 LAURA RODRIQUES MULA

83 5886/SG//20/11/19 01-11-2019 LOREN MIOSSE VIRGÍLIO INGUANE

84 3792/SG/01/08/19 30-07-2019 LOURENCIANA HILÁRIO DUARTE BIQUIZA

85 470/SG/24/01/19 21-01-2019 MARIA ANIFA FERNANDES ZITA

86 3763/SG/01/08/19 30-07-2019 MARIA BENEDITA DE NOVIDADE GUERRA

87 5032/SG/09/10/19 02-10-2019 MATILDE CUFASSANE UAMUSSE

88 7265/SG/31/12/19 27-12-2019 MAHOMED JUNED JUSOB

89 1246/SG/20/02/19 08-02-2019 MARIA ISABEL DICK

90 1282/SG/20/02/19 28-01-2019 MUHAMMADE FAHIM AIUB

91 6744/SG/19/12/19 13-12-2019 MARIA ALICE BORGES 

92 6719/SG/19/12/19 12-12-2019 MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS

93 1826/SG/18/03/19 07-03-2019 MARQUES VICTORINO VIZILENE

94 6195/SG/06/12/19 05-12-2019 MANUEL LOURENÇO COSSA

95 3647/SG/31/07/19 23-07-2019 MILAGRE FRANCISCO COSSA

96 4368/SG/20/09/19 13-09-2019 MOMADE BADRODINE JÚNIOR

97 1871/SG/20/03/19 28-02-2019 MÁRIO FELICIANO MACUCULA

98 5870/SG/20/11/19 20-11-2019 MIGUEL SANDRO MACAMO

99 5696/SG/13/11/19 30-10-2019 MARIANA TEOTÓNIO SAIA 

100 337/SG/21/11/19 15-01-2019 NOVIDADES SILVA

101 3581/SG/29/07/19 21-07-2019 NELSON AFONSO CHAISSO

102 3643/SG/31/07/19 23-07-2019 NATÉRCIA GERTRUDES TOMÁS SOUSA

103 5045/SG/09/10/19 02-10-2019 NORDINO JOSÉ UANZU

104 3782/SG/01/08/19 30-07-2019 PERCINA RAFAEL CHAMBALE

105 4040/SG/23/08/19 19-08-2019 PEDRO CHAVES MARQUES DAVID E SILVA

106 6808/SG/20/12/19 12-12-2019 PLÍNIO DOS AMOSSE NOVELE

107 4269/SG/13/09/19 09-09-2019 REGINALDO JOSÉ COSSA

108 4046/SG/23/08/19 20-08-2019 RAIMUNDO FRANCISCO MADOBE MUCAVELE

109 88/SG/08/01/19 02-01-2019 SÉRGIO VICENTE TIVANA

110 4445/SG/30/09/19 30-09-2019 SUAMADO DALFIO LAISSE 

111 5279/SG/21/10/19 10-10-2019 SÉRGIO TEMBE

112 3080/SG/09/07/19 09-09-2019 SÉRGIO JEREMIAS

113 3799/SG/01/08/19 30-07-2019 SHAIDA MAMADE SULEMANE

114 3931/SG/15/08/19 14-08-2019 SALOMÃO MUNGURO NDLHALANE

115 5906/SG/20/11/19 30-10-2019 SÉRGIO TOMÁS GUISSAMULE

116 3761/SG/01/08/19 30-07-2019 TOMÁS MAUACIGARRO

117 4039/SG/23/08/19 19-08-2019 THANDE FRANCISCO XERINDA

118 5809/SG/18/11/19 18-11-2019 TOMÁS CATENE MANHICA

119 3800/SG/01/08/19 30-07-2019 URBANO MANUEL

120 5062/SG/09/10/19 02-10-2019 VIOLETA SANSÃO SITÕE CUNA

121 4076/SG/26/08/19 26-08-2019 WILIAMO OLIVEIRA GIL TEMBE

122 4132/SG/02/09/19 26-08-2019 KALIDE ALY IZIDINE DE SOUSA

123 5821/SG/18/11/19 01-11-2019 YARA ALMEIDA BARRETO

124 6013/SG/26/11/19 19-11-2019 ZAIANA IANCUBO AMISSE

Á DIRECTORA

ILEGÍVEL

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

DIRECÇÃO DE SERVIÇO  MUNICIPAL DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E CONSTRUÇÃO      

CONVOCATÓRIA
No âmbito do processo de melhoramento dos serviços prestados aos 
munícipes e ao público no geral, são convocados os senhores abaixo indicados 
a procederem com o levantamento de documentos referentes ao Direito de 

Uso e Aproveitamento de Terra (DUAT), conforme solicitado, na Secretaria 
desta Direcção, sita na Av. 24 de Julho, nº 1449, durante as horas normais de 
expediente.
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1. No âmbito das actividades financiadas pelo Fundo Global para as subvenções de 2021-2023, 
o MISAU pretende contratar a tempo inteiro e por um período de 3 (três) anos, um gestor 
de projecto para integrar a equipa de coordenação do projecto e prestar apoio técnico ao 
Departamento de informação da Saúde do MISAU

2. Nestes termos, o Ministério da Saúde convida pessoas singulares com capacidade para 
providenciar este serviço a expressarem a sua manifestação de interesse indicando as suas 
aptidões para prestar os serviços ora citados.

3. Qualificações do consultor 
Para o preenchimento desta posição são exigido dentre outros os seguintes requisitos 
mínimos:

•	 Formação superior ou de mestre em Engenharia, Economia, Administração Saúde 
Pública ou áreas afins. 

•	 Pelo menos 5 anos de experiência profissional na área ou na gestão de contratos e 
subvenções;

•	 Conhecimento de gestão de projectos financiados por doadores bilaterais e multilaterais;
•	 Conhecimento e experiência sobre a implementação de projectos/subvenções 

financiados pelo Fundo Global;
•	 Pelo menos 2 anos de experiência trabalhando com órgãos do sector público em 

Moçambique;

•	 Conhecimentos das línguas portuguesas e inglesa, falada e escrita. 

4. A manifestação de interesse deverá ser redigida e submetida em língua portuguesa no formato 
físico, acompanhado do CV e outros documentos relevantes em (1) uma cópia original e (1) 
uma cópia no endereço abaixo indicado até ao dia 19 de Julho de 2021, às 15.00 horas locais.

5. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, 
de 8 de Março (Artigo 271)

6. Os candidatos interessados poderão obter informação adicional e os termos de referência 
detalhados no endereço abaixo indicado, durante as horas normais de expediente.

7. Não serão aceites Manifestações de Interesse que não estejam devidamente seladas ou 
entregues fora do prazo indicado.

Ministério da Saúde
Departamento de  Aquisições 

Av. Eduardo Mondlane nº 1008, R/chão
Fax : 258 21 306618, tel: 258 21 30662/1

Maputo - Moçambique

MAPUTO, aos 2 de Julho de 2021

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

Departamento de Aquisições

 PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

58A000141/PS/Nº17/FG/2021  
Contratação de Gestor de Projecto para Fortalecimento do Sistema de Saúde 

(Pessoa Singular)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

ANÚNCIO GERAL DE AQUISIÇÕES
MOÇAMBIQUE
Projecto de Prontidão e Resposta Estratégica à COVID-19

ANÚNCIO GERAL DE AQUISIÇÕES
Concessão: D825 and TF0B5668
Identificação do Projecto:(P175884)

O Governo de Moçambique recebeu um financiamento no valor equivalente a US$ 115 Milhões  do Banco Mundial para custear 
o Projecto de Prontidão e Resposta Estratégica à COVID-19, e pretende aplicar parte dos recursos em pagamentos de 
projecto, aquisição, gestão e distribuição de Vacinas contra a COVID-19 do Projecto e fortalecer a sua preparação para a resposta 
à pandemia e a capacidade do seu sistema de saúde e de bens, obras, serviços de não consultoria e serviços de consultoria a 
serem adquiridos no âmbito deste projecto.

O Projecto incluirá 4 Partes e deverá financiar as seguintes despesas:

Parte 1: Vacinas, Suprimentos Médicos e Equipamentos da Cadeia de Frio - Provisão de apoio para aquisição, planeamento 
e distribuição de vacinas do Projecto COVID-19.

1) Aquisição de Vacinas contra a COVID-19;
2) Aquisição de material necessário para a entrega e distribuição de vacinas incluindo diluentes, seringas e material 

clínico;
3) Aquisição de equipamentos de refrigeração amigos do ambiente, incluindo lâmpadas LED e geleiras;
4) Manutenção de equipamentos de refrigeração existentes, contentores, veículos e outras infra-estruturas logísticas, bem 

como a reabilitação e manutenção de instalações para torná-las resistentes a choques climáticos;
5) Fornecimento de equipamento para prevenção de infecções e gerenciamento de resíduos (incluindo gerenciamento de 

resíduos e materiais descartáveis   e manutenção ambientalmente correctos)
6) Transporte e armazenamento de vacinas contra a COVID-19;
7) Outros materiais necessários relacionados à COVID-19 Vacinas do Projecto, incluindo testes diagnósticos (por exemplo, 

testes de reacção em cadeia de polimerase e testes diagnósticos rápidos);
8) Serviços de Gestão e Distribuição de Vacinas;
9) Serviços e equipamentos para o fortalecimento da prontidão, resposta e capacidade dos sistemas de saúde para uma 

pandemia;
10) Fornecimento de Equipamentos de Protecção Individual.

Parte 2: Administração de Vacinas, Seguimento e Engajamento Comunitário - Apoio à implementação de actividades 
de prevenção, detecção e resposta no Plano Nacional de Prontidão e Resposta à COVID-19, o Plano Nacional de Implantação e 
Vacinação e o Plano Nacional de Vacinação Contra a COVID-19 e a continuidade dos serviços essenciais de saúde; e provisão de apoio 
para a construção da confiança da comunidade e da confiança das vacinas.

1) Aquisição de bens e serviços, incluindo assistência técnica e formação;
2) Aquisição de tecnologia da informação, equipamentos ou outros materiais para a monitoria de vacinas, administração, 

comunicações e actividades de divulgação e a realização de estudos;

Parte 3: Continuidade dos Serviços Essenciais - Fortalecimento da resiliência e desempenho do sistema de saúde do Beneficiário, 
especificamente para enfrentar as interrupções causadas pela pandemia da COVID-19 nos serviços essenciais de atenção à saúde 
materno-infantil e adolescentes de rotina ao nível da atenção primária da saúde, além de serviços para doenças transmissíveis.

1) Provisão de formações e conteúdos para potenciar o novo papel dos APE’s na implantação da campanha de vacinação 
conta a COVID-19 nas áreas rurais, em simultâneo com promoção da demanda e o acesso aos serviços e informações 
essenciais de saúde.

2) Provisão de apoio técnico, equipamentos e mercadorias para coordenação entre o Programa Alargado de Imunização e 
a Central de Medicamentos e Artigos Médicos (CMAM), com foco na simplificação da distribuição e institucionalização 
da terceirização de última milha da distribuição de medicamentos e vacinas essenciais;

3) Provisão de actividades de assistência técnica e comunicação para a promoção das mudanças comportamentais para a 
absorção de Vacinas do Projecto da COVID-19 e para a continuação de serviços essenciais de saúde.

Parte 4:   Implementação e Monitoria do Projecto.
1) Contratação de pessoal adicional e serviços de consultoria para aquisições, gestão financeira, risco ambiental e social, 

gestão de impacto, monitoria e avaliação e actividades de relatórios;
2) Formação e equipamentos para a Unidade de Implementação do Projecto.

As aquisições de contratos financiados pelo Banco Mundial serão realizadas de acordo com os procedimentos especificados 
no Regulamento de Aquisições do Banco Mundial para os Mutuários da IPF de Novembro de 2020 (Regulamento de Aquisições) e 
estão abertas a todas as empresas e aos indivíduos elegíveis conforme definido no Regulamento de Aquisições. Após a activação da 
componente CERC, o Banco Mundial providenciará a publicação no seu site externo do plano inicial de aquisições acordado e de 
todas as actualizações subsequentes, uma vez que não haja objecções.

Anúncios de aquisições específicas para contratos sujeitos a concursos internacionais de aquisições abertos serão anunciados, 
assim que estiverem disponíveis, no site online UN Business Development, no website externo do Banco Mundial e no Jornal 
Notícias.
Empresas e indivíduos elegíveis interessados que desejam ser considerados para o fornecimento de bens, obras, serviços que 
não sejam de consultoria e serviços de consultoria para o projecto mencionado acima, ou aqueles que requeiram informações 
adicionais, devem entrar em contacto com o Mutuário no endereço abaixo:

Ministério da Saúde
Att: Senhora Sãozinha Paula Agostinho, Directora de Planificação e Cooperação;
Senhora Rosa Marlene Cuco, Directora Nacional de Saúde Pública;
Avenida Eduardo Mondlane/Avenida Salvador Allende, 1008 , Moçambique
+258828994060
Saozinhagostinho@gmail.com
www.misau.gov.mz

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

GENERAL PROCUREMENT NOTICE
MOZAMBIQUE
Mozambique  - COVID-19 Strategic Preparedness and Response Project 

GENERAL PROCUREMENT NOTICE
Grant: D825 and TF0B5668
Project ID: (P175884)

The Government of Mozambique has received financing in the amount of US$ 115 Million equivalent from the World 
Bank through Mozambique  - COVID-19 Strategic Preparedness and Response Project, and it intends to apply part of the 
proceeds to payments for acquisition, management and distribution of Project COVID-19 vaccines, and to strengthening 
pandemic preparedness, response, and health systems’ capacity. This will include goods, works, non-consulting services 
and consulting services to be procured under this project. 

The project will include 4 Parts and is expected to finance the following expenditures:

Part 1:   Vaccines, Medical Supplies and Cold Chain Equipment- Provision of support for Project COVID-19 Vaccine 
acquisition, planning and distribution

1) Acquisition of Vaccines against COVID – 19
2) Acquisition of material necessary for the delivery and distribution of vaccines including diluents, syringes and 

clinical material
3) Acquisition of environmentally friendly refrigeration equipment including LED lamps and refrigerators
4) Maintenance of existing refrigeration equipment, containers, vehicles and other logistic infrastructure, as well as 

the rehabilitation and maintenance of facilities to make them resilient to climatic shocks
5) Provision of equipment for infection prevention and waste management (including environmentally friendly 

waste management and disposables and maintenance);
6) Transport and storage of vaccines against COVID - 19
7) Other required material related to the Project’s COVID - 19 Vaccines, including diagnostic tests (e.g. polymerase 

chain reaction tests and rapid diagnostic tests);
8) Vaccine Management and Distribution Services
9) Services and equipment to strengthen the preparedness, response and capacity of health systems for a pandemic
10) Supply of Personal Protective Equipment.

Part 2:   Vaccine Administration, Follow-up and Community Engagement -  Supporting implementation of prevention, 
detection and response activities in the National COVID-19 Preparedness and Response Plan, the National Deployment 
and Vaccination Plan, and the National Plan for Vaccination Against COVID-19, and the continuity of essential health 
services; and provision of support for building community trust and vaccine confidence

1) Acquisition of goods and services, including technical assistance and training
2) Acquisition of information technology, equipment, or other materials for vaccine monitoring, administration, 

communications and outreach activities, and the conducting of studies  

Part 3:   Continuity of Essential Services - Strengthening the resilience and performance of the Recipient’s health 
system, specifically to address the disruptions of the COVID-19 pandemic in routine essential maternal, child and 
adolescent health services at the primary health care level, in addition to services for communicable diseases. 

1) Provision of training and inputs to expand the new role of APEs in rolling out the COVID-19 vaccine campaign to 
rural areas, while promoting demand and access to essential health services and information

2) Provision technical support, equipment, and commodities for coordination between the Expanded Program on 
Immunization and the Central Medical Store (CMAM), with a focus on streamlining delivery and institutionalizing 
last mile outsourcing of essential drug and vaccine distribution

3) Provision of technical assistance and communications activities to promote behavioral change for uptake of 
Project COVID-19 Vaccinees and for continuation of essential health services

Part 4:   Project Implementation and Monitoring
1) Recruitment of additional staff and consulting services for procurement, financial management, environmental 

and social risk, impact management, monitoring and evaluation, and reporting activities.
2) Training and equipment for the Project Implementation Unit 

Procurement of contracts financed by the World Bank will be conducted through the procedures as specified in the World 
Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers November, 2020 (Procurement Regulations), and is open to all eligible 
firms and individuals as defined in the Procurement Regulations. The World Bank shall arrange the publication on its 
external website of the agreed initial procurement plan and all subsequent updates once it has provided a no objection.

Specific procurement notices for contracts subject to open international competitive procurement will be announced, as 
they become available, in UN Development Business online, on the World Bank’s external website and on Jornal Noticias.

Interested eligible firms and individuals who would wish to be considered for the provision of goods, works, non-consulting 
services and consulting services for the above mentioned project, or those requiring additional information, should contact 
the Borrower at the address below:

Ministry of Health 
Att: Mrs. Saozinha Paula Agostinho, Director of Planning and Cooperation; 
 Mrs. Rosa Marlene Cuco, Director of Public Health;
Eduardo Mondlane Ave/Salvador Allende Ave, 1008, Mozambique
 +258828994060
Saozinhagostinho@gmail.com 
www.misau.gov.mz

6445

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

4ª SECÇÃO 

ANÚNCIO
Pela Quarta Secção do Tribunal Judicial da Cidade de 
Maputo correm éditos de trinta dias, citando a ré San-
dra de Fátima Dias Isidro, com último domicílio na Av. 
25 de Setembro, nº 203, 7º andar, F-5, actualmente em 
parte incerta, para no prazo de 20 (vinte) dias, que 
começa a contar depois de findo o dos éditos a partir da 
data da afixação deste edital, contestar, querendo, apre-
sentando a sua defesa nos Autos de Acção Ordinária 
registados sob o número 85/18-Z, que por esta Secção 
lhe movem os autores Francisca Dos Santos Matias Us-
sene, Domingos Ussene, Anézio Matias Ussene e Sónia 
Francisco Mussa Ussene, pelas fundamentos constan-
tes da petição inicial,cujo duplicado se encontra arquiv-
ado no Cartório desta Secção à sua disposição, podendo 
levantá-lo dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos 28 dias do mês de Junho do ano de dois 
mil vinte e um

A Escrivã de Direito
Flora da Graça Adriano

Verifiquei
A Juíza de Direito

Luísa Arone Samuel Matlaba 7147 6445

Acesse https://t.me/Novojornal
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ANÚNCIO DE CONCURSO

Minas de Benga, Lda  convida 
todas as partes interessadas a 
apresentarem propostas fecha-
das para a  prestação dos seguin-
tes serviços de:

1. TE013/2021 – Manutenção 
da Estrada de acesso a Mina 
de Benga e da via de Trans-
porte de Carvão para o Ra-
mal Ferroviário.

2. TE017/2021 - SERVIÇOS 
DE GESTÃO DE VIAGENS

Os cadernos de encargos pode-
rão ser adquiridos pelos interes-
sados  perante a manifestação 
de interesse: Nu website da ICVL 
https://www.icvl.co.mz

TENDER ANNOUNCEMENT

Minas de Benga, Lda invites 
all interested parties to submit 
sealed bids for the provision of 
following services:

1. TE013/2021 - Maintenance 
of Benga Mine Access Road 
and Coal Haul road to Rail 
Siding.

2. TE017/2021 - TRAVEL 
MANAGEMENT SERVICES

The tender documents can be 
obtained by interested parties: 
on the ICVL website 
https://www.icvl.co.mz 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

DEPRTAMENTO DAS AQUISIÇÕES (DA)

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Contratação de 2 (dois) consultores Desenhador Gráfico e  Comunicόlogo

1. O Ministério da Saúde pretende contratar um Desenhador 
Gráfico e um Comunicόlogo, com vista à intervenção para 
conter a situação da Covid-19 no país, a necessidade de 
reforço da Comunicação perante a Emergência do novo 
Coronavírus (Covid-19) e das intervenções que têm 
vindo a decorrer no âmbito da prevenção e promoção 
de Saúde, sob a égide do Ministério da Saúde/ Direcção 
Nacional de Saúde Pública, com os fundos do UNICEF.

2. Os Serviços compreendem entre outros:

a) Desenhador Gráfico
Fortalecimento da capacidade dos serviços de media social, 
Web do MISAU, e AlôVida; Executar a criação dos materiais 
gráficos: ícones, imagens, panfletos, folders, banners, 
posters, revistas, livretos, e-books, ilustrações, infográficos, 
animações, sites, templates, apresentações, entre outros; 
Manter-se actualizado para que os materiais sigam estilos 
que sejam bem aceitos pelo público;

b) Comunicόlogo
Apoiar o Departamento de Promoção de Saúde no desenho 
de Estratégias e Planos de comunicação e promoção de 
saúde. Desenhar estratégias para assegurar que a promoção 
de saúde seja prioritária no desenho das intervenções do 
MISAU; Preparar quadros seniores do MISAU para atenderem 
à demanda dos jornalistas, incluindo para a participação 
em entrevistas, debates, conferências de imprensa e outros 
formatos; 

3. Qualificações requeridas do Consultor: 
a) Desenhador Gráfico

Licenciatura em curso de design gráfico ou equiparado; 
Experiência mínima de três anos na produção de conteúdos 
digitais e impressos; Experiência no desenvolvimento 
de material gráfico para comunicação na área da saúde;  
Conhecimento no uso de diferentes softwares de design 
gráfico, incluindo Adobe Ilustrator, In-Design e Photo Shop, 
e Corel Draw; Conhecimentos técnicos sobre e experiência 
demonstrada no desenvolvimento/produção/
impressão de materiais;

b) Comunicόlogo

Licenciado em Jornalismo, Ciências de Comunicação, 
Relações Públicas ou Marketing; Mínimo de cinco (5) 
anos de experiência numa função similar; Excelentes 
habilidades de negociação, planificação, organização e 
capacitação; Facilidade de comunicação oral e escrita, com 
públicos internos e externos; Ter domínio, na óptica de 
utilizador, de pacotes usados em design gráfico tais como 
CorelDraw, Adobe In Design, Adobe Ilustrator, Adobe Flash 
e Photoshop;

4. Os consultores serão seleccionados com base na 
modalidade“Pessoa Singular” e o concurso será 
regido de acordo com os procedimentos indicados 
no Capítulo IV 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

5. Os Consultores interessados poderão obter 
mais 

informações no endereço abaixo indicado, das 
7:30 às 15.30 horas. As Manifestações de Interesse 
deverão ser recebidas em triplicado no envelope 
selado, com os seguintes dizeres: 

Pedido de Manifestação de Interesse
58A000141/Consultoria PS/Nº16/
UNICEF/DA/MISAU /2021
Contratação de 2 (dois) consultores 
para reforço de Capacidade Técnica do 
Departamento de Promoção de Saúde.

6. As manifestações de interesse deverão ser apre-
sentadas através de carta dirigida ao MISAU 
acompanhada obrigatoriamente com os seguin-
tes documentos:
a. Fotocópia do bilhete de identidade autenti-

cada;
b.  Fotocópia de certificado de habilitações 

literárias ou profissional autenticada;
c. Currículo Vitae e referências;
d. Certificado da UFSA (será solicitado ao con-

corrente vencedor)

7. As manifestações de Interesse devem ser entre-
gues no endereço abaixo indicado, o mais tardar 
até às 15.00 horas do dia 22/7/2021.

Ministério da Saúde
Departamento das Aquisições

Av. Eduardo Mondlane, 1008, R/C
E-mail: ugea@misau.gov.mz

Tel.: 258 (21) 306620/21
Fax: 258 (21) 333229

Cell n: +258 84 09 06 000

Maputo, 1 de Julho 2021

A Autoridade Competente
(Ilegível)
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MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO MUNICIPAL KATEMBE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA 18

ANÚNCIO DE CONCURSO
1.  No âmbito da execução do Plano de Actividades do Município de Maputo, a Administração do Distrito 

Municipal Katembe, convida os concorrentes elegíveis, a apresentarem propostas seladas para os 
concursos no quadro abaixo.  

Concurso Objecto do Concurso Concentração para 
visita Alvará

Data, Hora e Local 
de abertura do 

concurso
Garantia 

Provisória

Concurso Limitado
OM-003/
UGEA18/CMM/
ADMKT/W/21

Empreitada para 
a Reabilitação da 
Administração do Distrito 
Municipal Katembe

Local de Concentração 
Administração do 
Distrito Municipal 
Katembe
Data:
07.07.21
09:00Horas,

Alvará 3ª, 
Categoria I, 
Subcategoria 1ª 
a 14ª, 

Dia: 28.07.21
Entrega: 10:00h
Abertura: 10:15h

NA

 2.  Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e consultar ou adquirir os documentos dos 
concursos no endereço abaixo indicado, no horário das 8:00 até as 15:30H, a partir do dia 06.07.2021. 

3.  Os documentos dos concursos poderão ser consultados ou adquiridos mediante o pagamento de uma 
taxa não reembolsável de 1.000,00MT (Mil Meticais). O pagamento deverá ser por meio de depósito 
directo para o Conselho Municipal de Maputo (CMM), Conta em Meticais Nº 54690054, no BANCO 
MILLENIUM BIM e levantamento de recibo emitido pela Recebedoria Municipal, sita na Administração 
do Distrito Municipal Katembe, Bairro Chali – R403 Nº 142.

4.  As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias para os concursos Limitados e 120 dias para 
os concursos Públicos, acompanhada de uma garantia provisória válida por 150 dias para os Concursos 
Públicos.

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

6.  A visita ao Local da obra é de carácter obrigatório.

7.  Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 05/2016, de 08 de 
Março.

Administração do Distrito Municipal Katembe
Unidade Gestora Executora das Aquisições – UGEA 18

Bairro Chali – R403 Nº 142 – Maputo - Catembe
 Telefone: +258 84 3339317

Email: Admkt.aquisicoes@gmail.com
A UGEA 18
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1

CONCURSO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TESTAGEM E PROTECÇÃO

ANÚNCIO DE 
CONCURSO PÚBLICO Data de Encerramento:

12.Julho.2021 - 15.00 horas

Destinatário:
FHI 360 – Escritórios-Sede
ATT: Sector de Procurement
Rua Beijo da Mulata, n.º 59200- Sommerschield II – Maputo
Telefone +258 21 241100     Fax: + 258 21 485502
 Website: www.fhi360.org: email: procurement.mozambique@fhi360.org

Contextualização
A FHI 360 Moçambique, com financiamento da USAID, está, actualmente, 
a implementar o Projecto PASSOS, um Projecto que visa melhorar o 
acesso aos serviços, cuidados e tratamento para o HIV, as ITS, TB e de 
forma abrangente, livres de estigma e discriminação pelas populações 
chave (PCs) especificamente; mulheres trabalhadoras de sexo, homens 
que fazem sexo com homens, reclusos, usuários de drogas injectáveis e 
pessoas transgénero. 

A abordagem do Projecto assenta numa combinação de acções de 
prevenção & mudança de comportamento, aconselhamento e testagem, 
bem como o acesso aos serviços, cuidados e tratamento de HIV, ITS, TB. 
Este esforço vem sendo desenvolvido em coordenação com o MISAU.

O Projecto PASSOS pretende contratar uma empresa especializada e 
autorizada na comercialização de Material de Testagem e Protecção. 

Os interessados deverão solicitar os Termos de Referência pelo e-mail  
abaixo; procurement.mozambique@fhi360.org
RFQ №. 045/FL/PASSOS/2021”

6386

Número de referência:
045/FL/PASSOS/2021

Data: 1.Julho.2021

Acesse https://t.me/Novojornal
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1. INTRODUÇÃO
A Family Health Internacional (FHI360) é uma Organização Não-Governamental, que opera 
em Moçambique, em parceria com o Governo da República de Moçambique com objectivo 
de melhorar o acesso e a qualidade de serviços de saúde pública, particularmente na área 
de HIV/SIDA, Tuberculose, Nutrição e desenvolvimento humano.

A FHI360 pretende adquirir 3 (três) viaturas para as suas operações em Maputo.

2. OBJECTIVO DA SOLICITAÇÃO DA COTAÇÃO (RFQ)
Esta RFQ tem por objectivo analisar e avaliar a solução mais adequada para o fornecimento 
de 3 (três) Viaturas 4x4 Dupla Cabina, totalmente novas (zero Km); o fornecedor deverá 
demonstrar claramente a sua capacidade de atender de forma consistente e confiável 
exigências e expectativas FHI360 Moçambique.

Este processo de Solicitação de Cotação (RFQ) permitirá à FHI360 Moçambique identificar 
um fornecedor autorizado (Authorized Dealer) de Viaturas novas de Dupla Cabina 4x4 para 
atender nossas necessidades, e pretende focar-se nos seguintes resultados-chave:
	Solução e proposta economicamente favorável;
	Flexibilidade e rapidez na entrega das viaturas pretendidas;
	Garantia das especificações das viaturas, e
	Serviço local de qualidade pós – venda (manutenção e reparação)

3. ESPECIFICAÇÕES DAS VIATURAS 
•	 Motor 3.0 CC, Diesel Cabina Dupla 4x4
•	 Comercial Ligeira caixa aberta long Wheel Base, 4 Portas
•	 Caixa Manual 6 velocidades
•	 Power Steering
•	 Air Conditioner
•	 Parking Sensor
•	 Basic Safety Pack
•	 Air Bags, Fog Lights
•	 2 side steps
•	 ABS Brakes
•	 Bloqueio de diferencial traseiro
•	 Garantia igual ou superior a 100000 Kms

4. LOCAL DE ENTREGA 
Cidade de Maputo

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Será seleccionado o fornecedor que obtiver tiver maior pontuação na seguinte avaliação:

•	 Documentação e Certificação completa do fornecedor (30)   
•	 Especificações viaturas propostas de acordo com o solicitado (30 pontos);
•	 Serviço Pós-Venda e garantias (20)
•	 Entrega imediata (20 pontos) ou outro prazo de entrega (%)

6. DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA NA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
Devem ser apresentadas cópias autenticadas dos documentos abaixo na sua proposta:

1. Alvará para o Fornecimento de Viaturas (deve estar claramente explícito no Alvará)
2. Certificação de Representação da Marca
3. Certidão de Quitação Finanças
4. Certidão de Quitação INSS
5. Certidão do Tribunal
6. Registo Comercial
7. NUIT actualizado

A proposta deverá explicitamente incluir o seguinte:
1. Prazo de entrega das Viaturas após adjudicação;
2. Preço deverá incluir todos custos inerentes da legalização da viatura no nome da 

FHI360 e o prazo para tal;

7. QUESTÕES COMERCIAIS
•	 Condições de pagamento padrão FHI360 Moçambique  - “vinte dias” (20) dias úteis a 

partir da data de recebimento da factura e entrega das viaturas;
•	 O presente documento não representa nenhum vínculo contratual ou compromisso 

entre a FHI360 e o proponente;
•	 A FHI360 reserva-se ao direito de cancelar o presente pedido de cotação;
•	 A proposta deverá ter, no mínimo, a validade de 60 (sessenta) dias a partir da data de 

apresentação da proposta.

8. SUBMISSÃO DA PROPOSTA 
Os fornecedores são convidados a apresentar a sua melhor proposta em  envelope selado 
– com indicação clara do concurso a que se refere (RFQ 0105/bs/COVida/2021 –
Fornecimento de Três Viaturas 4x4 de Cabina Dupla  até às 11:30 horas do dia 09 de 
Julho de 2021 nas instalações de FHI360 conforme endereço abaixo:  

Family Health International (FHI360)
Rua Beijo da Mulata, 5900 – entrada do Café Sol pela Av. Julius Nyerere
Bairro Sommerschield II 
Maputo
Telefone +258 21 241100   

Termos de Referência

1Solicitação de Cotação 
(RFQ)

Fornecimento de 3 (três) viaturas Cabina Dupla 4x4

Data Limite entrega de Propostas: 
09/07/2021

Data da RFQ: 01/07/2021

Número de referência: 
RFQ 0105/bs/COVida/2021

ASSUNTO
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PROGRAMA DE ECONOMIA RURAL SUSTENTÁVEL
ESPECIALISTA DE PROCURMENT DE MATCHING GRANTS

Ref .: EOI 19 / PERS/IC/21

1. O Governo de Moçambique (GdM), através do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS), Ministério da Terra e Ambiente 
(MTA) e Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP), com o apoio do Banco Mundial, aprovou a iniciativa de desenhar 
um Programa Multifásico designado Programa de Economia Rural Sustentável (PERS)como estratégia de desenvolvimento da 
economia rural integrada de médio prazo, para reduzir a pobreza rural através do aumento da renda agrícola dos beneficiários-
alvo e melhoria da resiliência nas zonas rurais seleccionadas. Assim sendo, o FNDS pretende aplicar parte do financiamento para 
a contratação de um Especialista de Procurement de Matching Grants.

2. O objectivo principal do Especialista de Procurement de Matching Grants é assegurar que o Plano de Procurement e a execução do 
mesmo de cada beneficiário esteja em conformidade com as metas e objectivos dos beneficiários financiados no ambiente dos 
Matching Grants do PERS e dos outros projectos domiciliados no FNDS.

3. Nesse sentido, o FNDS convida Consultores Individuais a enviarem suas inscrições para esta posição. O Procurement de Matching 
Grants será responsável por, entre outros:
• Garantir a execução de Procurement Comunitários dos padrões exigidos no Manual de MGS em todas as fases;
• Revêr, dar pareceres o e apoiar a MGU a monitorar a implementação dos planos de procurement de cada beneficiário; 
• Formar as equipas de MGU e das PIUs para apoiar os beneficiários no seguinte:

o Preparação e actualização do Plano de Procurement;
o Elaboração dos Documentos de Concursos (usando documentos-padrão do Manual de Procurement dos MGS ou outros 

formatos aceitáveis onde forem aplicáveis).
o Onde for aplicável, assegurar a publicitação atempada dos concursos públicos, fornecer informações aos potenciais 

concorrentes (fornecedores, empreiteiro e consultores);
o Recepção e avaliação das propostas dos concorrentes como parte integrante das comissões de avaliação;
o Negociação de contratos. 

4. O consultor deve ter:
• Nível mínimo de licenciatura numa das seguintes áreas: Direito, Gestão Financeira, Administração Pública, Gestão Pública, 

Gestão de Procurement, Economia ou áreas afins; 
• Possuir experiência mínima de 5 (cinco) anos em providenciar serviços de procurement, com um mínimo de 3 (três) ano em 

projectos financiados pelo Banco Mundial ou instituições multilaterais similares; 
• Estar familiarizado com as práticas e procedimentos de procurement, incluindo elaboração de cadernos de encargos, abertura 

e avaliação de propostas dos concorrentes, negociação e gestão de contratos;
 • Ter proficiência na língua portuguesa e ser fluente em inglês como língua de trabalho.

 5. O consultor será selecionado de acordo com os procedimentos do Banco Mundial definidos no “Regulamento de Aquisições do 
Banco Mundial para Mutuários do IPF”, datado de Novembro de 2020, o método de contratação será Consultor Individual (IC).

6. Os critérios para avaliação das Manifestações de Interesse são: (i) Nível mínimo de licenciatura numa das seguintes áreas: 
Direito, Gestão Financeira, Administração Pública, Gestão Pública, Gestão de Procurement, Economia ou áreas afins; (ii ) Possuir 
experiência mínima de 5 (cinco) anos em providenciar serviços de procurement, com um mínimo de 3 (três) ano em projectos 
financiados pelo Banco Mundial ou instituições multilaterais similares; (iii) Ter proficiência na língua portuguesa e ser fluente em 
inglês como língua de trabalho.

7. A duração do contrato inicial é de vinte quatro (24) meses. A prorrogação será por períodos sucessivos de mesma duração e 
condicionada ao bom desempenho do candidato contratado e à disponibilidade de recursos. Informações adicionais e Termos 
de Referência podem ser obtidos no endereço abaixo (parágrafo 9), dias úteis, das 8h00 às 15h00. A parte externa do envelope 
contendo as inscrições deve conter as seguintes palavras: Procurement de Matching Grants para o PERS.

8. Os candidatos interessados   com o perfil requerido deverão enviar as suas propostas de candidatura, as quais deverão constar dos 
seguintes documentos: Curriculum Vitae (3 páginas) indicando 3 referências contactáveis; Cópias dos certificados de habilitações 
autenticadas; Carta de motivação e Fotocópia do B.I.  Prazo para inscrições: 9 de Julho de 2021, às 14h00, para o endereço abaixo.

9. O endereço é:
Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS).
Praça dos Heróis, Caixa Postal 1406, rés - do - chão
Tel: 21360957
Edifício do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural
Email: procurement@fnds.gov.mz
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MOBILIÁRIO NOS ESCRITÓRIOS DA HCB EM MAPUTO

HCB/DSA/ FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO/016/2021

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, S.A. («HCB»), no âmbito das actividades de 
melhoramento das suas infra-estruturas, comodidade e condições nos espaços de 
trabalho, em consonância com o novo layout do projecto em curso de reabilitação dos 
seus escritórios, pretende lançar um concurso para a contratação de uma empresa 
para o fornecimento e montagem de mobiliário nos escritórios situados na Av. 25 de 
Setembro nº 420 Edifício Jat 1, 6º andar, na cidade de Maputo. 

Para tal, as empresas interessadas em participar devem reunir os seguintes requisitos 
mínimos de elegibilidade:

1. Possuir, Certidão de registo comercial, Estatutos e Alvará que autoriza o 
exercício da actividade;

2. Possuir a situação regularizada nas Finanças e Segurança Social;
3. Não estar em processo de insolvência e recuperação;
4. Não estar em situação de conflito de interesse;
5. Possuir relatório de contas dos últimos 3 anos;
6. Possuir experiência comprovada em fornecimentos similares;

As instituições 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-mobiliario-empt@hcb.co.mz, até ao dia 
15 de Julho de 2021. 

Na referida Manifestação de Interesse, deverá constar no campo “Assunto” do 
e-mail o texto “ HCB/DSA/ FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MOBILIÁRIO DE 
ESCRITÓRIO/016/2021– Manifestação de interesse”.

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

Songo, 05 de Julho de 2021

Head Office:
Moçambique, Caixa Postal 263, Songo – Tete
PABX: +258 252 80000, +258 252 82220
Board of Directors: +258 252 82273, +258 252 82221/4
Fax: +258 252 82364, E-mail: cas.songo@hcb.co.mz
http://www.hcb.co.mz

Maputo Office:
Av. 25 de Setembro, 420 – 6º Andar – Maputo
PABX: +258 213 50700
Fax: +258 21 314148, E-mail: cas.maputo@hcb.co.mz

6463

Acesse https://t.me/Novojornal
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República de Moçambique
MINISTÉRIO DE OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

Gabinete de Reconstrução Pós-Ciclone Idai
Projecto De Recuperação De Emergência E Resiliência Pós-Ciclones Idai E Kenneth

Invitation for Initial Selection
Works

(Design and Build)

Employer: Post-cyclone Idai Reconstruction Office
Project: Cyclone Idai and Kenneth Emergency Recovery and Resilience Project (P171040).
Contract title: Design-Build of Ibo Jetty and Buzi Wharf
Country: Mozambique
Grant No.: D519-MZ
ISD No: MZ-GREPOC-162855-CS-QCBS
Issued on: 6th July 2021 

1. The Post-cyclone Idai Reconstruction Office has received financing from the World Bank toward 
the cost of the Cyclone Idai and Kenneth Emergency Recovery and Resilience Project (P171040), 
and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for Design-Build 
of Ibo Jetty and Buzi Wharf. 

2. The Post-cyclone Idai Reconstruction Office intends to initially select Applicants for MZ-GREP-
OC-162855-CS-QCBS, Design and Build of Ibo Jetty and Buzi Wharf, including demonstration 
that have the required experienced in designing and constructing jetties, wharfs and/or sim-
ilar structures with at least 10 years’ design and construction experience in marine and river 
environment or will engage in a partnership with an institution that do have the required 
design experience. It is expected that the Request for Proposals will be made in 6th September 
2021.

3. Initial Selection will be conducted through the procedures as specified in the World Bank’s Pro-
curement Regulations for IPF Borrowers “Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 
2016 revised in November 2017 and August 2018, and is open to all eligible Applicants as de-
fined in the Procurement Regulations.

4. Interested eligible Applicants may obtain further information from the Post-cyclone Idai Recon-
struction Office at the address below during working hours 0800 to 1600 hours. A complete set 
of Initial Selection Document in English language may be obtained by interested Applicants 
on the submission of a written application to the address below and the document will be sent 
by email.

5. Applications for Initial Selection should be submitted in clearly marked envelopes and delivered 
to the address below by 14:00 on 16th August 2021. Late applications may be rejected.

Address 

Gabinete de Reconstrução Pós-ciclone Idai 
Rua Mateus Sansão Muthemba, nº. 304, Ponta Gêa. Cidade: Beira., País: Moçambique 
E-mail: grepoc.procurement@gmail.com

República de Moçambique
MINISTÉRIO DE OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

Gabinete de Reconstrução Pós-Ciclone Idai
Projecto De Recuperação De Emergência E Resiliência Pós-Ciclones Idai E Kenneth

Convite para selecção Inicial 
Obras 

(Projecto e Construção)

Empregador: Gabinete De Reconstrução Pós-Ciclones
Projecto: Projecto De Recuperação De Emergência E Resiliência Pós-Ciclones Idai e Kenneth
Título do Contrato: Projecto e Construção da Ponte cais do IBO em Cabo Delgado e Búzi em Sofala
País: Moçambique
Grant No.: D519-MZ
Referência no: MZ-GREPOC-162855-CS-QCBS
Emitido: 5 de Julho 2021 

1. O Gabinete de Reconstrução Pós-ciclone de Idai recebeu financiamento do Banco Mundial para imple-
mentar o Projecto de Recuperação de Emergência e Resiliência Pós-Ciclones Idai e Kenneth e pretende 
aplicar parte dos recursos para contratação de Obras de Projecto e Construção da ponte cais no Ibo 
em Cabo Delgado e Búzi em Sofala.

2. O Gabinete de Reconstrução Pós-ciclone de Idai pretende inicialmente seleccionar candidatos para o 
processo com referência MZ-GREPOC-162855-CS-QCBS Obras de Projecto e Construção da ponte cais 
no Ibo e Búzi em Sofala que demonstrem que possuem  experiência necessária em projectar e cons-
truir pontes cais e/ou estruturas semelhantes, com pelo menos 10 anos de experiência em projeto e 
construção em ambiente marinho e fluvial ou envolver-se em uma parceria com uma instituição que 
tenha a experiência de projecto necessária. A previsão é que a Solicitação de Propostas seja feita em 6 
de Setembro de 2021.

3. A selecção inicial será conduzida à luz do “Regulamento do Banco Mundial de Aquisições para Mutuários 
de Operações de Financiamento de Projectos de Investimento de Bens, Obras, Serviços Técnicos e Serviços 
de Consultoria, de julho de 2016 revisto em Novembro de 2017 e Agosto de 2018”, e está aberta a todos 
concorrentes elegíveis tal como definido no Regulamento de Procurement.

4. Os candidatos elegíveis interessados   podem obter mais informações no Escritório de Reconstrução 
Pós-ciclone de Idai, no endereço abaixo durante o horário comercial de 8.00 às 16.00 horas. Um conjun-
to completo do Documento de Selecção Inicial em inglês pode ser obtido pelos Candidatos interessados   
mediante o envio de uma solicitação por escrito para o endereço abaixo e o documento será enviado 
por email.

5. Candidaturas para a Selecção Inicial devem ser enviadas em envelopes claramente marcados e entre-
gues no endereço abaixo até às 14.00 horas do dia 16 de Agosto de 2021. Inscrições atrasadas podem 
ser rejeitadas a selecção inicial

Endereço 

Gabinete de Reconstrução Pós-ciclone Idai 
Rua Mateus Sansão Muthemba, nº. 304, Ponta Gêa. Cidade: Beira., País: Moçambique 
E-mail: grepoc.procurement@gmail.com 

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Instituto Nacional de Investigação Pesqueira convida pessoas singulares, micro, pequenas e médias empresas, inscritas no Cadastro Único a apresentarem 

propostas fechadas para os concursos descritos na tabela abaixo:

Referência do Concurso
Objecto do Concurso

Data / Hora

Nº do Concurso Modalidade de contratação Entrega
de propostas

Abertura
de propostas

Anúncio
de Posicionamento

1 37A001241/CL/001/2021 Concurso Limitado Prestação de Serviços de Limpeza, Jardinagem e Recolha do Lixo 16/7/21_9.00H 16/7/21_9.05H 30/7/21_9.00H

2 37A001241/CL/002/2021 Concurso Limitado Prestação de Serviços de Emissão de Passagens Aéreas Domésticas e 
Internacionais 16/7/21_10.15H 16/7/21_10.30H 30/7/21_10.00H

3 37A001241/CL/003/2021 Concurso Limitado Prestação de Serviços de Segurança. 16/7/21_11.45H 16/7/21_12.00H 30/7/21_11.00H
4 37A001241/CL/004/2021 Concurso Limitado Fornecimento de Material de Escritório e Consumíveis Informáticos. 16/7/21_13.00H 16/7/21_13.15H 30/7/21_12.00H
5 37A001241/CL/005/2021 Concurso Limitado Prestação de Serviços de Agenciamento de Eventos 16/7/21_14.15H 16/7/21_14.30H 20/7/21_13.00H
6 37A001241/CC/003/2021 Concurso P/Cotações Prestação de Serviços de Catering 19/7/21_10.00H 19/7/21_10.15H ------------------
7 37A001241/CC/004/2021 Concurso P/Cotações Prestação de Serviços de manutenção de viaturas multimarcas 19/7/21_11.45H 19/7/21_12.00H ------------------
8 37A001241/CC/005/2021 Concurso P/Cotações Prestação de Serviços de Manutenção de Edifícios 19/7/21_13.00H 19/7/21_13.15H ------------------

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos dos Concursos ou levantá-los no endereço abaixo indicado, pela 
importância não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais) para cada caderno de concurso limitado.

3. As propostas deverão ser entregues no Instituto Nacional de Investigação Pesqueira, junto da UGEA, Sita na Av. Av. Mão Tsé Tung, 389 C.P. 4603 Telefs.
(21)490307/490536 Fax. 00258 (21) 492112. 

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

NB: Os termos de referência dos Concursos Por Cotações não têm encargo financeiro e deverão ser levantados ou consultados no endereço indicado no 
número 3.

Maputo, Junho de 2021

A Autoridade Competente
(Ilegível)

Empresa do sector privado pretende recrutar 
pessoal com o seguinte perfil:

•	 Habilitações literárias mínimas 12ª classe;
•	 Domínio de trabalho com computador;
•	 Fluência de Português e Inglês;
•	 Idade mínima 25 anos;
•	 Residência em Marracuene ou arredores 

(preferencialmente);

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

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

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

Instituto Nacional de Investigação Pesqueira

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO MAR, ÁGUAS INTERIORES E PESCAS

6458

7056

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

SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ORLANDO LUCAS MANJATE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e quatro de Junho de 
dois mil e vinte e um, exarada de folhas oitenta e quatro verso a oitenta e seis, do livro 
de notas para escrituras diversas número trezentos e cinquenta e nove, traço “B”, do 
Segundo Cartório Notarial de Maputo, perante mim, LÉCIO DIRCEU CUMBE, licenciado em 
Direito, Conservador e Notário Superior em exercício no referido Cartório, foi celebrada 
uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de ORLANDO LUCAS MANJATE, 
de cinquenta e dois anos de idade, no estado de solteiro, maior, de nacionalidade 
moçambicana, com última residência habitual no bairro da Costa do Sol, filho de Lucas 
Manjate e de Marta Langa.

Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última 
vontade, deixou como únicos e universais herdeiros de todos seus bens, seu filho: Rafael 
Lucas Manjate, solteiro, menor, natural de Maputo.

Que segundo a lei não há quem com ele possa concorrer a esta sucessão, que da herança 
fazem parte bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias.

Está conforme
Maputo, aos 29 de Junho de 2021

A Notária Técnica 
(Ilegível) 7150

Acesse https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 47A003641/SBQP/0004/2021 
PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE CONSULTORIA PARA AUDITORIA CONTABILÍSTICA 

– FINANCEIRA DOS FUNDOS DO PROGRAMA “REGENERA – REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA 
DO BAIRRO CHAMANCULO C EM MAPUTO – AID11649” FINANCIADO PELO GOVERNO DA 

REPÚBLICA ITALIANA.

1. O Governo de Moçambique recebeu do Governo da República Italiana um financiamento a título 
de donativo para a realização do Programa Regenera, do qual o Ministério das Obras Públicas, 
Habitação e Recursos Hídricos pretende usar uma parte do valor para contratar uma empresa 
de consultoria para a auditoria contabilística-financeira dos fundos do programa “Regenera – 
Requalificação Integrada do Bairro Chamanculo C em Maputo – AID11649”.

2. Neste contexto, o Ministério convida todas empresas elegíveis e interessadas a apresentarem a 
sua manifestação de interesse para prestação de serviços de auditoria contabilística-financeira.

3. A manifestação de interesse deverá ser acompanhada pela seguinte informação:
•	 Carta de manifestação de interesse;  
•	 Curriculum da empresa;
•	 Informação relevante relativa à experiência na execução de serviços similares com o mínimo 

de 5 anos;
•	 Experiência em auditoria de projectos financiados no âmbito da cooperação internacional;
•	 Apresentação de cartas abonatórias; e
•	 Conformidade com normas IFAC e INTOSAI.

4. As manifestações de interesse redigidas em língua portuguesa deverão ser entregues até às 
10:00 horas do dia 26 de Julho de 2021, data em serão que as mesmas abertas em sessão pública 
pelas 10:00 horas, no endereço abaixo indicado, na presença dos concorrentes que desejarem 
participar.

       Departamento de Aquisições
Edifício da Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento
Rua da Imprensa n.º 162 – UGEA 2° Andar 
Maputo – Moçambique

5. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.° 5/2016, 
de 8 de Março, integrado consoante os requisitos requeridos pelo Governo Italiano para o 
financiamento de Projectos de Cooperação para o Desenvolvimento e específicos indicados no 
Acordo intergovernamental.

Maputo, aos 5 de Julho de 2021
O Departamento de Aquisições

República de Moçambique
Província de Maputo

GOVERNO DO DISTRITO DA MATOLA
SECRETARIA DISTRITAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE PUBLICAÇÃO
De acordo com o 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, a Secretaria Distrital da Matola, convida empresas 
ilegíveis, nacionais, interessadas e que reúnem os requisitos a apresentarem propostas 
fechadas para os concursos abaixo discriminados:

Modalidade 
de 

Contratação

Objecto de 
Concurso

Data e 
hora de 

Entrega das 
Propostas

Data e hora 
de Abertura 

das 
Propostas

Validade das 
Propostas

Visita ao 
local da Obra

Garantia 
Provisória

 Concurso 
Limitado 
nº 04/SD/
UGEA/2021

Reabilitação 
da Residência 
Oficial do 
Administrador

23/7/2021
9.00h

23/7/2021

10.00h
60 dias

9/7/2021
10.00h
Secretaria 
Distrital

30.100,00MT

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos 
do concurso ou levantá-los na Secretaria Distrital da Matola, sita na Av. 05 de Fevereiro, nº 
812, Matola 700, pela importância não reembolsável de 500,00MT (quinhentos meticais), 
mediante apresentação de talão de depósito do Banco Comercial de Investimentos (BCI), na 
conta nº 102068445101 em nome da Secretaria Distrital da Matola.
O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, 
de 8 de Março.

Matola, Julho de 2021

A Autoridade Competente
(Ilegível) 

6459

246

7075

118

Projecto ECHO em Moçambique

Concurso Público RFA Nº ECHO-2021-003

Data de Emissão: 23/06/21

A Abt Associates Inc é uma empresa que está a implementar o projecto de Eficiências para 
o Resultado Clínico do HIV (ECHO) financiado pela USAID. O ECHO é um projecto para 
apoiar a realização do controlo da epidemia do HIV/SIDA pelo Governo de Moçambique 
e, o estabelecimento de uma resposta sustentável liderada pelo governo até 2024 nas 
províncias onde a USAID é o principal parceiro de apoio clínico.
O Projecto ECHO implementado pela Abt Associates Inc. pretende adquirir equipamento e 
materiais de acordo com os lots abaixo:

•	 Lot 1- Equipamento e material médico hospitalar para CACUM 
•	 Lot 2 - Equipamento e material de IT, 

Estes Lots encontram-se descritos de forma mais detalhada no RFQ.
Para materialização do objectivo supra-citado, o Projecto ECHO convida as empresas 
qualificadas, legalmente constituídas e registadas a manifestarem o seu interesse em 
concorrer, o RFQ que constitui este pacote de Concurso deve ser solicitado até às 17.30 
horas do dia 8 de Julho de 2021, através do endereço electrónico: 

procurement@echomoz.org
Todas as propostas que responderem a este RFA serão avaliadas de acordo com os critérios, 
requisitos técnicos e notas de recomendação patentes no RFQ.

Os proponentes são proibidos de oferecer qualquer dinheiro, taxa, comissão, crédito, 
presente, gratificação, valor ou compensação para obter ou recompensar por tratamento 
favorável impróprio com relação a esta ou a qualquer solicitação. Pelo que, qualquer 
solicitação indevida de um funcionário do Projecto deve ser relatada ao ECHO e qualquer 
tipo de acção indevida e ou tentativa de aliciamento do proponente para obter tratamento 
favorável impróprio com relação a esta ou a qualquer solicitação incorrera a desqualificação 
imediata.

A Abt Associates Inc.-Projecto ECHO preza pela Igualdade de Oportunidades.

O prazo para a manifestação de interesse referente a este RFA é até ao dia 8 de Julho 
de 2021, às 17.30 horas.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
__________

CONSELHO EXECUTIVO DA PROVÍNCIA DE INHAMBANE

DIRECÇÃO PROVINCIAL DA AGRICULTURA E PESCAS   
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DE CONCURSOS
A Direcção Provincial de Agricultura e Pescas de Inhambane convida empresas interessadas e elegíveis, 
interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:

Numero/objecto Modalidade 
de concurso

Data 
limite de 

entrega das 
propostas

Data e hora 
de abertura

Data do anúncio 
do posicionamento 
dos concorrentes 

Custo do 
caderno de 

encargos

35I002261/CL/008/2021 
– Manutenção e Reparação de 
viaturas da DPAPI

Concurso 
limitado

19/7/2021
10.00 horas

19/7/2021
10.15 horas

21/7/2021
9.00 horas 1.000.00MT

35I002261/CL/009/2021 
– aquisição de insonso 
veterinário

Concurso 
limitado

19/7/2021
11.00 horas

19/7/2021
11.15 horas

21/7/2021
10.00 horas 1.000,00MT

35I002261/CL/006/2021 
– Fornecimento de 
equipamento informático 
e material para o consumo 
informático 

Concurso 
Limitado  

19/7/2021
9.00 horas

19/7/2021
9.15 horas

21/7/2021
11.00 horas 1.000,00MT

35I002261/CL/007/2021 – 
Fornecimento de alevinos 

Concurso 
limitado 

19/7/2021
12.00 horas

19/7/2021
12.15 horas

22/7/2021
11.00 horas 500,00MT

Os concorrentes interessados e elegíveis poderão obter mais informações e ou examinar os documentos 
dos concursos no endereço abaixo, nos dias úteis da semana das 8.00 - 15.00 horas ou ainda adquirí-los 
mediante o depósito do valor correspondente e não reembolsável, na conta nº 0801103000127-Barclays- 
Direcção Provincial da Agricultura e Pescas – Inhambane. Os recibos serão emitidos na Secretaria desta 
Direcção mediante a apresentação do talão de depósito.

O período de validade das propostas é de 120 dias.  

Endereço: Direcção Provincial da Agricultura e Pescas, esquina das Av. Eduardo Mondlane e Revolução, CP. 
81, Telf. 293-20929 ou Telfax: 293-20223, CP 81 Cidade de Inhambane.

Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 Março. 

Inhambane, aos 28 de Junho de 2021

O Director Provincial

Francisco Feijão Matanguanhete 
(Especialista “C”)

Governo do Distrito da Matola, Av.05 de Fevereiro - 700, Contacto 870888841, Email: gdmatola@gmail.com

Acesse https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

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

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO
HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE RUI FRANCISCO MABJAIA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dezoito 
de Junho de dois mil e vinte e um, exarada de folhas sessenta e 
dois a folhas sessenta e três verso, do livro de notas para escrituras 
diversas número vinte e sete, traço “B”, barra BAÚ, deste Balcão, 
a cargo da Notária em exercício, CÉLIA BERNARDETE MESTRE 
GUAMBE, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros 
por óbito de RUI FRANCISO MABJAIA, natural de Maputo, de na-
cionalidade Moçambicana, de então sessenta e um anos de idade, 
casado que era com Idah Kereeditse Gaorekwe, à data da sua morte 
e com última residência habitual na África do Sul. 
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição 
da sua última vontade, tendo deixado como único e universal her-

deiro dos seus bens seu filho França Rui Mabjaia, solteiro, maior, 
natural de Maputo e residente em Maputo. 

Que não existem outras pessoas que de lei possam concorrer na 
sucessão.

Fazem parte da herança todos os bens móveis e imóveis, incluindo 
contas bancárias em nome do falecido.

Está conforme
Matola, aos 2 de Julho de 2021

A Notária
(Ilegível) 7160

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de 
Maputo correm éditos de trinta (30) dias, citando a ré PDS PAULO 
DOS SANTOS CONSTRUÇÕES, LIMITADA, com última sede conhecida 
na Av. da Marginal Chiango, nº 1100, nesta cidade de Maputo, ora 
ausente em parte incerta do país, para no prazo de vinte (20) dias, 
que começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da 
data da segunda e última publicação do anúncio no jornal “Notícias”, 
contestar, querendo, os Autos de Acção declarativa Ordinária nº 
11/21-N, que lhe move a Autora BARQUEIROS, LDA, com sede nesta 
cidade, pelos fundamentos constantes da petição inicial, conforme o 
duplicado da petição inicial que se encontra arquivado no Cartório 
desta Secção à sua disposição, onde poderá levantar dentro das horas 
normais de expediente.

Maputo, aos 18 de Junho de 2021

A Ajudante de Escrivão 
Felismina Jemisse Ubisse

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. João de Almeida F. Guilherme
6424

MUNICÍPIO DA VILA DE NAMAACHA
UGEA

Anúncio dos Concursos
1. O Conselho Municipal da Vila de Namaacha convida as empresas interessadas a apresentarem 

propostas, fechadas, para os objectos abaixo:

N.º Modalidade Objecto
Hora e data 

limite de 
entrega das 
propostas

Hora e data 
da abertura

Garantia 
provisória

Valor do 
caderno de 

encargo

01 Concurso Limitado Reabilitação de 
passeios 

26/07/21
8h:50m

26/07/21
9h 44.000,00 1.500,00Mts

02 Concurso Limitado
Fornecimento de 

uma viatura(mini- 
bus)

26/07/21
9h:50m

26/07/21
10h N/A 1.000,00Mts

03 Concurso limitado 
Aquisição de 4 

bombas  de pedes 
tais e montagem

26/07/21
10h:50m

26/07/21
11h N/A 1.000,00Mts

04 Pequena dimensão   Fornecimento de 
pneus

26/07/21
11h:50m

26/07/21
12h N/A 500.00Mts

2.  Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações e assim como  os Documentos do 
concurso no Conselho Municipal da Vila de Namaacha, sita na Rua Marcelino dos Santos, Bairro 25 
de Junho, pela importância não reembolsável de ( 1.500,00Mts/1.000,00Mts e 500,00Mts).O 
período válido das  propostas  é de 90 dias. 

3. As Propostas deverão ser entregues, abertas e acompanhadas por uma garantia provisória no 
endereço acima até as datas ilustradas na tabela na presença dos concorrentes que desejarem 
comparecer; é obrigatório a visita na obra de passeios que terá lugar no dia 8 de Julho de 2021 
pelas 9h, local do encontro Conselho Municipal da Vila de Namaacha.

4. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 
8 de Março.

UNIDOS VAMOS FAZER DO MUNICÍPIO UMA VILA MAIS BELA, LIMPA E PRÓSPERA

Namaacha, aos 30  de Junho de 2021
O Presidente

–––––––––––––––––––––––
Manuel Elias Munguambe

(Téc.Sup. em Adm/ção Pública N1)
6488

EDITAL
VENDA DE VIATURAS ABATIDAS

A Poliseguros Lda, em representação do Banco de Moçambique aceita propostas em carta fechada 
para venda das viaturas abatidas abaixo, até as 17 horas do dia 22 de Julho de 2021.

Marca Modelo Matrícula Localização Estado de conservação

BMW 530i AAF-428-MC Maputo Razoável

BMW 535i ABR-050-MC Maputo Bom

BMW 535i ABR-051-MC Maputo Bom

BMW 535i ABR-054-MC Maputo Bom

As viaturas podem ser vistas até ao dia 22 de Julho de 2021, das 09 horas às 15 horas, no Parque 
Auto do Banco de Moçambique, sito na Avenida das FPLM nº 1580.
A venda é pública e os interessados deverão dirigir as suas cartas-proposta à POLISEGUROS. LDA, 
sita na rua da Sé Catedral, Hotel Rovuma Carlton, 1º andar, em Maputo, sem rasuras, emendas 
ou entrelinhas, com a assinatura do proponente, sendo imprescindível apresentar o seguinte:

a) O nome do proponente ou do seu representante em Maputo, nº de telefone ou telemóvel, en-
dereço electrónico ou outro meio que facilite o contacto;

b) Cópia do documento de identificação válido;
c) A marca, modelo e matrícula da viatura pretendida;
d) O preço proposto para aquisição da viatura, não devendo estar abaixo do valor mínimo de 

licitação.
A carta-proposta deverá ser colocada em envelope fechado, devendo escrever no seu exterior a 
referência da viatura conforme indicado no presente edital e, claramente marcado com os dizeres 
“PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA ABATIDA”.
As propostas serão abertas no dia 27 de Julho de 2021, pelas 14 horas, na Sala de Conferências do 
Silo Auto do Banco de Moçambique, sito na Av. 25 de Setembro nº 1679 – MAPUTO.
Após a abertura das propostas, cada adjudicatário apurado será notificado para no prazo de 5 dias 
efectuar o pagamento do preço da viatura alienada. Em caso de não cumprimento, a adjudicação fica 
sem efeito, passando ao concorrente seguinte, desde que elegível, nos mesmos termos.
Após o pagamento do valor e posterior homologação da adjudicação, o adjudicatário ou seu 
representante deverá, no máximo de 24 horas, retirar das instalações do Banco, por seus meios, a 
viatura adquirida.
Nota: as viaturas são vendidas no estado em que se encontram.
Maputo, 05 de Julho de 2021

_______________________ 
POLISEGUROS, LDA

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES
(DA)

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Ministério da Saúde convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade 

apresentarem propostas fechadas para os Concursos descritos na tabela abaixo:

Nº
 O

rd
em Referência do Concurso

Objecto do Concurso Garantia 
Provisoria

Prazo de 
validade das 

propostas

Prazo/Data/ Hora 

Nº do Concurso
Modalidade 

de 
contratação

Entrega de propostas e Abertura de 
propostas Posicionamento

1  58A000141/CC/12/
OE/DA/MIS/2021

 Concurso por 
Cotações

Contratação de serviços para formação 
de técnicos em matéria de informática 
intermédia e avançada

N/A 120 dias Entrega das propostas: Até as 14:00H  
dia 09/07/2021

23 de Julho de 2021, 
pelas 14:00 H

2 58A000141/QC/14/
OE/DA/MIS/2021 QC Contratação de uma instituição de ensino de 

língua inglesa N/A 120 dias Entrega das propostas: Até as 14:00H  
dia 16/07/2021

02 de Agosto de 
2021, pelas 14:00 H

3 58A000141/CC/Nº13/
GAVI/MISAU/DA/2021

Concurso por 
Cotações

Contratação de Serviços para Impressão e 
Fornecimento de Autocolantes para Bens 
Fornecidos pelo GAVI/HSS

N/A 120 dias Entrega das propostas: Até as 14:00H  
dia 09/07/2021

23 de Julho de 2021, 
pelas 10:00 H

4 58A000141/CL17/CDC/
DA/MISAU/2021

Concurso 
Limitado

Contratação de Serviços para Produção e 
Inserção de Spot Televisivo N/A 120 dias

Entrega das Propostas: até as 10:00H 
do dia 16.07.2021

Abertura das Propostas: as 10:30H do 
dia 16.07.2021

02 de Agosto de 
2021, pelas 10:00 H

5
 58A000141/
Nº19/123/OE-CDC/
DA/MISAU/2021

Concurso 
Público

Aquisição de Equipamento Informático para 
o MISAU É Requerida 120 dias

Entrega das propostas: até as 09:30H 
do dia 26/07/2021

Abertura das propostas: às 10:00H do 
dia 26/07/2021

11 de Agosto de 
2021, pelas 10:00H

6  58A000141/Nº20/
OE/DA/MISAU/2021

Concurso 
Público

Contratação de uma ferragem para 
fornecimento de material eléctrico, 
canalização e carpintaria para o MISAU

É Requerida 120 dias

Entrega das propostas: até as 14:00H 
do dia 27/07/2021

Abertura das propostas: às 14:30H do 
dia 27/07/2021

13 de Agosto de 
2021, pelas 10:30H

7
 58A000141/
Nº21/CDC/OE/DA/
MISAU/2021

Concurso 
Público

Aquisição de Consumíveis e material de 
escritório   É Requerida 120 dias

Entrega das propostas: até as 10:00H 
do dia 27/07/2021

Abertura das propostas: às 10:30H do 
dia 27/07/2021

12 de Agosto de 
2021, pelas 11:00 H                                                                                                                                             

8
 58A000141/CPNº23/
CDC-Coag//DA/
MISAU/2021

Concurso 
Público

Contratação de Serviços Gráficos para 
Reprodução de Materiais para o PNC-ITS-
HIV/SIDA

É Requerida 120 dias

Entrega das propostas: até as 10:00H 
do dia 23/07/2021

Abertura das propostas: às 10:30H do 
dia 23/07/2021

10 de Agosto de 
2021, pelas 14:00H

2.  Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou levantá-los no endereço abaixo indicado, 
pela importância não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos Meticais) para cada conjunto. O pagamento deverá ser feito através do depósito 
bancário no BCI Fomento (conta: MISAU-DAG-JUROS E CADERNOS DE ENCARGOS Nº 10.22.9427.10.001 - MZM).  

 Nome: Ministério da Saúde;  - Departamento das Aquisições (DA) - Av. Eduardo Mondlane, nº 1008 – R/Chão;  - Cell. Nº 843894650; -  e-mail: ugea@
misau.gov.mz; www.misau.gov.mz  - Maputo – Moçambique.

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

NB: As especificações técnicas e/ou termos de referência dos Concursos Por Cotações e Ajuste Directo não têm encargo financeiro e deverão ser levantados 
ou consultados no endereço indicado no número 2.

Maputo, Julho de 2021
A Autoridade Competente 

(Ilegível)
6445
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Acesse https://t.me/Novojornal
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CONTROLA
E ACUMULA 
OS TEUS GIGAS
Com os pacotes Max Controle
navegas à tua medida.
Adere já numa das nossas lojas. 
Ofertas disponíveis no serviço DUO dados.

MODEMS MI-FI OU CPE PODEM SER ADQUIRIDOS NAS LOJAS TMCEL

Acesse https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1.ª Secção Comercial

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de 
Maputo, correm éditos de trinta dias, citando o executado Divan Mellert 
Fremino André, portador do B.I. n.º 110100696805F, NUIT 106996296, 
com última  residência conhecida no 2.º Bairro da Cidade de Chókwè, 
província de Gaza, ora em parte incerta do país, para no prazo de dez dias, 
que começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da data 
da segunda e última publicação deste anúncio no jornal “Notícias”, pagar 
ao exequente BCI - Banco Comercial e de Investimentos, S.A., a quantia 
de 1 124 432,35MT, em dívida nos Autos de Execução Ordinária n.º 
38/2021-N, que por esta Secção lhe move o referido exequente ou, no 
mesmo prazo nomear à penhora bens suficientes para pagamento da dívida 
e do mais que acrescer ou deduzir a oposição que tiver, nos termos do art. 
812º e seguintes do C.P.C, sob pena de não o fazendo, se devolver esse 
direito ao exequente, prosseguindo a execução seus termos, conforme tudo 
melhor consta do duplicado da petição inicial que se encontra arquivado 
no Cartório desta Secção à sua disposição, onde poderá levantar dentro 
das horas normais de expediente. 

Maputo, aos 7 de Junho de 2021
O Ajudante de Escrivão de Direito

Julião Jossias Mauai

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. João de Almeida F. Guilherme
6478

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1.ª Secção Comercial

ANÚNCIO
Faz saber que, pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial 
da Cidade de Maputo, correm éditos de trinta dias, citando o  executado 
Eduardo de Jesus Bagvanji Luís, com último domicílio conhecido no 
Bairro da Malhangalene, Rua Padre A. Fernandes, n.º 131, 2.º andar, na 
cidade de Maputo, ora ausente 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”, pagar 
ao exequente BCI - Banco Comercial e de Investimentos, S.A., a quantia 
de 1 438 141,14MT, em dívida nos Autos de Execução Ordinária n.º 
118/2020-P, que por esta Secção lhe move o referido exequente ou, no 
mesmo prazo, nomear à penhora bens suficientes para pagamento da dívida 
e do mais que acrescer ou deduzir a oposição que tiver, nos termos do art. 
811º e seguintes do C.P.C, sob pena de não o fazendo, se devolver esse direito 
ao exequente, prosseguindo a execução seus termos, conforme tudo melhor 
consta dos duplicados da petição inicial que se encontram arquivados no 
Cartório desta Secção à sua disposição, onde poderá levantar dentro das 
horas normais de expediente.

Para constar se lavrou o presente edital que será legalmente afixado. 

Maputo, aos 3 de Maio de 2021

A Escriturária Judicial Provincial
Isménia Mendes Naroromele Vilanculo

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. João de Almeida F. Guilherme
6477

AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei 
de Minas em vigor, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, correm éditos 
de 30 (trinta) dias, a contar da segunda publicação no jornal “Notícias”, chamando a quem 
se julgue com direito a opor-se que seja atribuída a Concessão Mineira número 7715C, 
para Calcário, nos distritos de Inhassoro e Vilankulo, na província de Inhambane, a favor 
da requerente KIN - Investimentos e Participações, Lda., com as seguintes coordenadas 
geográficas:

Vértice Latitude Longitude
1 -21  59     30,00 35     06        0,00
2 -21  59     30,00 35     05        0,00
3 -21  59     10,00 35     05        0,00
4 -21  59     10,00 35     04      40,00
5 -21  59     30,00 35     04      40,00
6 -21  59     30,00 35     03      10,00
7 -21  58     50,00 35      03      10,00
8 -21  58     50,00  35     04       50,00
9 -21  58       0,00   35     04        50,00

10 -21  58       0,00  35     03         0,00
11 -21  59     40,00  35     03         0,00
12 -21  59     40,00  35     06         0,00
13 -22  06       0,00  35    06         0,00
14 -22  06       0,00   35     00       20,00
15 -21  58       0,00  35     00      20,00
16 -21  58       0,00 34     56      40,00
17 -21  54     30,00 34     56      40,00
18 -21  54     30,00 34     57     50,00
19 -21  54     10,00 34     57     50,00
20 -21  54     10,00 35     06        0,00

Maputo, aos 17/8/2018
O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

7192

ANÚNCIO DE VAGAS
Organização Não-Governamental, que opera em Moçambique, nas componentes de apoio e 
desenvolvimento de modelos tecnológicos de acção no campo da saúde sexual e reprodutiva, 
desenvolvimento de capacidades técnicas e de gestão, prevenção, tratamento e mitigação na área do HIV 
e SIDA e de advocacia no âmbito mundial, anuncia uma vaga para Líder de Equipa Integrada – TARV 
Avançado, para a Província de Sofala.

Objectivo da posição:
Eficiência para Resultados Clínicos do HIV (ECHO) é um projecto financiado pela USAID para apoiar o 
Governo de Moçambique no alcançe do controle da epidemia do HIV/ SIDA e o estabelecimento de uma 
resposta governamental sustentável até 2024 nas províncias de Sofala, Manica, Tete e Niassa. 

Os objectivos do projecto incluem o fortalecimento dos serviços essenciais de saúde pública para o 
controle da epidemia do HIV nos níveis nacional, provincial e distrital para garantir a sustentabilidade 
da resposta ao HIV a longo prazo, alcançando e mantendo 95% de cobertura de tratamento e supressão 
viral em regiões geográficas designadas, assegurando que Moçambique utilize evidências mais recentes 
para rápida expansão e manutenção de intervenções eficazes de HIV/SIDA, e fornecendo ao Governo de 
Moçambique dados, resultados avaliados e recomendações necessárias para a tomada de decisões-chave 
de prestação de serviços.

O titular desta posição é um clínico de HIV/SIDA e o principal líder de Saúde Pública para o Programa 
de Cuidados e Tratamento na equipa multidisciplinar;

O titular desta posição fornece aconselhamento, assistência técnica, administrativa e de gestão 
abrangente de saúde pública em apoio às actividades de cuidados e tratamento para áreas de HIV e 
Tuberculose referente as crianças, mulheres grávidas, lactante e adultos.

As suas responsabilidades incluem a gestão e desenvolvimento diário do programa, treino inicial e 
em trabalho, mentoria clínica, monitoria, relatórios e uma estreita colaboração com DPS/SDSMAS 
para garantir que a implementação seja realizada de acordo com os objectivos estratégicos do 
programa e as melhores práticas internacionalmente reconhecidas.

Os candidatos interessados podem aceder ao link: https://tinyurl.com/6tv9wm6p, para obter os termos 
de referência e proceder a candidatura através do endereço: mozjobs@pathfinder.org. até ao dia 9 de 
Julho de 2021. 

Por favor mencione no assunto a vaga que concorre. Somente os candidatos que reúnam os requisitos 
serão contactados. 

A PATHFINDER É UMA ORGANIZAÇÃO QUE OFERECE OPORTUNIDADES
IGUAIS DE EMPREGO.

Rua Eça de Queiroz, 135 ∙ Maputo/Moçambique ∙ C.P. 1590 ∙ Tel./Fax: +258 21416607 ∙ +258 82 3257100,
+ 258 84 3257100  ∙ www.pathfinder.org

6492

Acesse https://t.me/Novojornal
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 REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Programa de Desenvolvimento Espacial

Anúncio de Adjudicação
Nos termos da alínea d) do número 03 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 5/2016 de 
08 de Março, comunica-se a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo indicados:

Nº do Concurso Objecto de Concurso Modalidade Empresa 
Adjudicada

Valor de Adjudicação 
(MT)

MTC-20/PDE-
Serviços/2020

Contratação de Serviços de Manutenção e 
Reparação das Viaturas do PDE Ajuste Directo Ronil, Lda. 450.000,00

Maputo, Julho de 2021

A Autoridade Competente
(Ilegível)

6498
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ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº CR35A006041/CP/007/2021

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO

ADENDA Nº 1
Em aditamento ao anúncio publicado no Jornal Notícias do dia 31 de 
Maio de 2021, vimos pela presente apresentar as alterações abaixo:

Lote II - Equipamento de Rede

Onde se lê Deve-se ler Concorrente

1.714.919,09Mt (Um 
milhão, setecentos e 
catorze mil, novecentos e 
dezanove meticais e nove 
centavos)

1.923.446,46Mt (Um 
milhão, novecentos e vinte 
três mil, quatrocentos 
quarenta e seis meticais e 
quarenta e seis centavos)

Bytes & Pieces

Mantendo-se todo o resto do anúncio de adjudicação inalterado.

Entidade Competente

Maputo, Julho de 2021
6453

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

2ª SECÇÃO CÍVEL

EDITAL
O Doutor Mateus Almeida Mubai, Meritíssimo Juiz de Direito da 2ª Secção 
Cível deste Tribunal.

Faz saber que, pela 2ª Secção Cível, deste Tribunal da Província de Cabo 
Delgado-Pemba, nos Autos de Acção Executiva Para o Pagamento de 
Quantia Certa, em Processo Sumário, nº 20/2021-2ª Secção, movida 
pelo exequente Momade Baxir Adamo Jussab, maior, de nacionalidade 
moçambicana, natural de Mueda, província de Cabo Delgado, residente nesta 
Cidade de Pemba, no Bairro de Cimento, Rua 14, devidamente representado 
pelos seus mandatários judiciais, os Doutores Casimiro Filipe Chele, 
Momade Aboo Bacar, advogados, todos com domicílio profissional nesta 
Cidade de Pemba, contra o executado Ali Mateus Junior, de nacionalidade 
moçambicana, actualmente em parte incerta, contactável pelos nºs 
847000700/8274058782, para no prazo de 10 (dez) dias, pagar a quantia 
exequenda, no valor de 9 000 000,00MT (nove milhões de meticais) e 330 
755,00MT (trezentos e trinta mil, setecentos cinquenta e cinco meticais), 
de custas judiciais, ou, no mesmo prazo, deduzir, querendo, oposição por 
meio de embargos, bem como agravar o despacho que ordena, dos bens 
penhorados, findos os prazos dos éditos, podem reclamar o pagamento 
dos seus créditos pelos bens penhorados, sobre que tenham garantia real, 
cuja cópia da petição inicial se encontra na 2ª Secção Cível, do Tribunal da 
Província de Cabo Delgado.

Para constar se lavrou o presente edital e mais outros de igual teor, que vão 
ser devidamente legalmente afixados.

Pemba, aos 30 de Junho de 2021
O Juiz de Direito “A”

Dr. Mateus Almeida Mubai
A Escrivã de Direito de 1ª

Luísa Assane
60

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE

SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS

AVISO
O Serviço Provincial de Infra-Estruturas de Inhambane faz saber que nos termos 
do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em vigor, aprovado pelo Decreto 
nº 31/2015, de 31 de Dezembro, correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar da 
primeira publicação no Jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com direito 
a opor-se que seja atribuído o Certificado Mineiro número 10553CM para 
Areia de Construção, no distrito de Govuro, na província de Inhambane, a 
favor da requerente Bonatti - Societa Per Azioni, com as seguintes coordenadas 
geográficas:

Vértice Latitude Longitude
1 -21  04    0,00 34  49   50,00
2 -21  04   10,00 34  49   50,00
3 -21  04   10,00 34  49   40,00
4 -21  04    0,00 34  49   40,00

Inhambane, aos 24 de Junho de 2021

O Director do Serviço Provincial
Salomão Eliote Mujui

(Especialista)
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Superfície  75 334  km²
População  1 228 514 (2007); 12 Distritos

CHICUALACUALA

Sistema de abastecimento de água
põe fim a décadas de sofrimento

A 
POPULAÇÃO da vila 
Eduardo Mondla-
ne, no distrito de 
Chicualacuala, em 
Gaza, já consome 

água potável, com a inaugu-
ração na quarta-feira, de um 
sistema de abastecimento, 
tratamento e distribuição do 
precioso líquido, facto que 
veio colocar o fim do sofri-
mento por que os habitantes 
locais passavam.

Antes da entrada em fun-
cionamento desta infra-es-
trutura, reza a história que, 
no período colonial, a popu-
lação de “Eduardo Mondla-
ne” consumia água potável 
de um sistema cuja capta-
ção era feita a partir do rio 
Mwanezi, a 37 quilómetros 
da vila. O sistema veio a ser 
sabotado, ficando comple-
tamente destruído, durante 
a invasão das forças rodesia-
nas de Ian Smith, ao país, em 
Junho de 1976.

A partir deste período, 
a população mergulhou-se 
num prolongado sofrimento, 

passando a se abastecer de 
lagoas, riachos e águas es-
tagnadas nas ruas. Mais tar-
de, veio a beneficiar de água 
fornecida pela empresa Ca-
minhos de Ferro de Moçam-
bique, através de tanques-
-cisternas, ida da cidade de 
Maputo ou do Zimbabwe. 

Mais tarde, em 2010, co-
meçaram a surgir pequenos 
sistemas de abastecimento 
de água, mas que não con-
seguiram resolver o proble-
ma, até à entrega do novo 
empreendimento, avaliado 
em 150 milhões de meti-
cais, dos fundos do Estado 
moçambicano e do Banco 
Mundial, que vai beneficiar, 
numa primeira fase, a mais 
de seis mil pessoas, de uma 
capacidade de 16 mil consu-
midores.

O sistema tem dois re-
servatórios de 500 metros 
cúbicos cada, abastecidos 
por nove furos. Conta ainda 
com seis fontanários e 730 
ligações domiciliárias, com 
disponibilidade do precioso 

líquido durante 24 horas por 
dia.

A população do distri-
to, representada pela admi-
nistradora, Cacilda Banze, 
destaca a infra-estrutura 
como nova e verdadeira in-
dependência, na medida 
em que a mesma vai aliviar 
o sofrimento dos habitan-
tes. Os líderes comunitários 
e religiosos locais relatam o 
fim de um período de dor. 
A população de “Eduar-
do Mondlane” diz que com 
aquele recurso,  é possível 
desenvolver a agricultura e o 
abeberamento do gado.

No acto da inauguração, 
o Ministro das Obras Públi-
cas, Habitação e Recursos 
Hídricos, João Osvaldo Ma-
chatine, apelou à manuten-
ção regular do equipamen-
to e a expansão da rede de 
distribuição para que mais 
habitantes se beneficiem 
de água potável. Machatine 
lembrou que sem água não 
há vida, por isso chamou 
atenção para a conservação 

do sistema ora inaugurado, 
tendo anunciado a cons-
trução de mais sistemas nos 
próximos tempos, a fim de 
servir, paulatinamente, toda 
a população da província e 
do país em geral.

“Reconheço o problema 
da água aqui em Chicuala-
cuala, vivi essa dura realida-
de quando cá estive em 2014, 
mas esse problema já faz 
parte do passado. Este sis-
tema exigiu muita paciência 
e saber das pessoas que es-
tiveram envolvidas. Inves-
tir 155 milhões de meticais 
demonstra que a aposta em 
melhorar de uma vez por 
todas o problema de água 
neste distrito é prioridade do 
Governo. Este investimen-
to está acima daquilo que 
era a real necessidade desta 
população, por isso deve ser 
valorizado”, referiu.

A taxa de cobertura mé-
dia de água rural e urba-
na, em Gaza, é de cerca de 
60 por cento, beneficiando 
mais de 520 mil pessoas.Este é o sistema de abastecimento de água inaugurado na vila Eduardo Mondlane, no distrito de Chicualacuala

Projectada colheita de 16 mil toneladas de castanha de caju
A PROVÍNCIA de Gaza prevê al-
cançar cerca de dezasseis mil to-
neladas de castanha de caju, na 
campanha de produção 2021/22, 
das quais treze mil entrarão no 
circuito de comercialização na 
região.

O facto foi revelado na úl-
tima sexta-feira, pela governa-
dora provincial, Margarida Ma-
pandzene Chongo, que dirigiu 
a cerimónia de lançamento da 
campanha de pulverização de 
cajueiros, que decorre sob o lema 
“Transformar vidas aumentando 
a renda das famílias”. Disse que 
se prevê abranger cerca de 400 
mil cajueiros, o que corresponde 
a 22 por cento, de um universo 
estimado em aproximadamente 
1.8 milhão de árvores, em idade 
produtiva na província.

Margarida Chongo fez saber 
ainda que, para a presente cam-
panha, foram investidos cerca 

de 20 milhões de meticais, valor 
aplicado na aquisição de fungi-
cidas e insecticidas, visando ga-
rantir a pulverização do parque 
cajuícola, sendo que o alcance da 
meta será garantido por um total 
de 218 atomizadores e igual nú-
mero de aplicadores.

“Estamos cientes das di-
ficuldades enfrentadas pelos 
provedores no acesso aos meios 
para a manutenção ou reparação 
dos atomizadores, bem como na 
aquisição de novos atomizado-
res. Para isso, exortamos ao sec-
tor privado para o alargamento 
da sua cobertura, abrindo lojas 
de venda de acessórios e de no-
vos atomizadores nos distritos, 
bem como estabelecer mecanis-
mos que facilitem o acesso aos 
provedores e outros produtores 
interessados”, disse a governa-
dora.

Ao sector industrial, a chefe 

do executivo provincial apelou 
para o envolvimento de todos 
no processo de fomento e ma-
neio de cajueiros, trabalhando 
em conjunto com os produto-
res do sector familiar, de modo 
a estabelecer parcerias para o 
fornecimento de matéria-prima 
de qualidade necessária para o 
incremento da capacidade de 
processamento industrial da 
castanha.

“Desafiamos os industriais 
a agregar valor acrescentado ao 
caju, buscando estratégias para 
o processamento do fruto do 
caju para a produção de sumos, 
doces, aguardente, entre outros 
derivados, dado que o mercado 
para esses produtos está garan-
tido”, disse a chefe do executivo 
de Gaza.

A província de Gaza possui 
um enorme potencial para a pro-
dução de caju, dispondo de terra A  campanha de pulverização de cajueiros prevê abranger 400 mil plantas

Cartório do Tribunal Fiscal já 
funciona em instalações próprias
O CARTÓRIO do Tribunal Fis-
cal de Gaza passa a contar com 
instalações próprias para o seu 
funcionamento, depois da inau-
guração, semana passada, do 
seu novo edifício, localizado no 
município da cidade de Xai- Xai, 
passados nove anos a tramitar 

seus processos em infra-estru-
turas arrendadas.

De acordo com Lúcia Ma-
ximiano do Amaral, presidente 
do Tribunal Administrativo, que 
descerrou a lápide e procedeu 
ao corte da fita, a inauguração 
das instalações do Cartório do 

Tribunal Fiscal de Gaza constitui 
uma etapa histórica da jurisdição 
fiscal, pois depois de ter estado 
a funcionar em instalações ar-
rendadas, passa para uma infra-
-estrutura própria, património 
do Estado moçambicano.

Este Cartório, cujas instala-

suficiente e com condições agro-
-ecológicas favoráveis para o es-
tabelecimento de novos plantios 
e, por via disso, expandir o par-
que cajuícola com vista a au-
mentar a produção desta cultura.

Nesta província são produ-
zidas e plantadas, anualmen-
te, cerca de 300 mil mudas de 
cajueiros, através da iniciativa 
“Uma família cem cajueiros”, 
promovida pelo governo de 
Gaza.

No presente ano, a província 
prevê produzir 331 mil mudas de 
cajueiros, contra 262 mil alcan-
çadas no ano passado, entre-
tanto, segundo a governadora, o 
aumento do parque cajuícola por 
si só “não representa o aumen-
to da produção”, uma vez que a 
cultura é ciclicamente atacada 
por pragas e doenças que redu-
zem drasticamente a produção, 
quando não controladas.

Assim, Mapandzene Chon-
go insistiu na necessidade de 
se garantir a realização de boas 
práticas de maneio, com desta-
que para as podas de sanitação, 
substituição de copas, limpezas e 
pulverização dos cajueiros.

Dados em nosso poder indi-
cam que, na última campanha 
agrária, foram pulverizados, em 
Gaza, 305 mil cajueiros, o que 
permitiu o registo de cerca de 
10.5 mil toneladas de castanha 
comercializada, a um preço mé-
dio de 37 meticais o quilo, tendo 
rendido aos produtores da pro-
víncia cerca de 391 milhões de 
meticais.

Igualmente, foram criados 
497 postos de emprego, entre 
fixos e temporários, através da 
contratação de pessoal local para 
o processo de secagem e arma-
zenamento, assim como no pro-
cessamento informal e de venda.

ções entram em funcionamen-
to, integra a jurisdição alargada 
do Tribunal Fiscal da Cidade de 
Maputo, que compreende ainda 
a província de Inhambane e é 
competente para conhecer e di-
rimir os litígios decorrentes das 
relações jurídico-fiscais, prati-
cadas na área territorial da pro-
víncia de Gaza.

Segundo a presidente, este 
Cartório iniciou o funcionamen-
to em Novembro de 2012, ten-
do tramitado, até Dezembro de 
2020, um total de 582 processos, 
que antes corriam na cidade de 
Maputo, com todos os inconve-
nientes daí decorrentes.

“Estamos a inaugurar este 
Cartório, no entanto, o nosso 
maior desejo era e é o de implan-
tar o Tribunal Fiscal da Província 
de Gaza, mas os condicionalis-
mos decorrentes da exiguidade 
de recursos impõem-nos, ac-
tualmente, o funcionamento 
nestes moldes e nestas condi-
ções, na certeza de que, num fu-
turo breve, teremos o tribunal a 
funcionar em pleno, na provín-
cia de Gaza”, prometeu Lúcia do 
Amaral.

A inauguração destas insta-

lações, tal como anotou a ma-
gistrada, constitui um passo 
decisivo para a concretização 
dos objectivos dos órgãos da ju-
risdição fiscal, em especial, mas 
também do Estado e das aspira-
ções dos cidadãos, no geral, com 
vista a dotar de infra-estruturas 
adequadas para o desempenho, 
nas melhores condições, das ac-
tividades que lhes são confiadas 
superiormente pela Constituição 
e pelas leis, tendo em vista a ga-
rantir o maior acesso da popula-
ção à justiça fiscal de Gaza.

“O edifício oferece condições 
e equipamentos para o adequado 
funcionamento dos serviços de 
Cartório e é nossa obrigação pre-
servar e criar condições para que 
continue a ser devidamente usa-
do e conservado”, recomendou 
Do Amaral, no final do evento 
que contou com a presença da 
governadora da província, Mar-
garida Mapandzene Chongo e do 
edil de Xai-Xai, Emídio Benja-
mim Xavier.

Ainda na semana passada, na 
cidade de Xai-Xai, foi lançada a 
primeira pedra para a construção 
do Tribunal Aduaneiro da pro-
víncia de Gaza.

Educação com 
défice de salas de aula
O DIRECTOR provincial de Edu-
cação e Desenvolvimento Hu-
mano, em Gaza, Atanásio Cossa, 
diz que a província necessita de 
1700 salas de aula, de modo a 
criar condições condignas para 
os alunos que estudam ao relen-
to e outros que estão em salas em 
condições precárias.

Atanásio Cossa entende que 
o Governo, sozinho, não pode 
conseguir trazer soluções, daí 
que o sector que dirige tem pri-
vilegiado parcerias, tendo em 
vista desenhar estratégias para 
suprir o défice de salas de aula. 

Nesse sentido, o sector que 
dirige manteve, semana pas-
sada, encontro com parceiros, 
no qual se comprometeram a 
apoiar, através da disponibiliza-
ção de fundos para a construção 
de salas de aula, bem como para 
suprir outras necessidades.

A Unidade de Desenvol-
vimento de Educação Básica 
(UDEBA – LAB), um dos pontos 
focais do “Movimento de Edu-
cação para Todos”, realizou, no 
âmbito da semana de “Educa-
ção para Todos”, que se celebra 
anualmente em todo o mundo, 
um encontro de reflexão com o 
Governo, com o principal objec-Cartório do Tribunal Fiscal de Gaza ora inaugurado

tivo de discutir os problemas que 
enfermam o sector da educação e 
buscar possíveis soluções.

Segundo o director executi-
vo da UDEBA – LAB, Januário de 
Sousa, durante o encontro, ficou 
assente que os governos devem 
aumentar o orçamento para o 
sector da educação, de modo a 
evitar constrangimentos, como 
é o caso de salas ao ar livre.

 Falando ao “Notícias”, Sou-
sa indicou que as salas ao ar livre 
contribuem para o fraco desem-
penho dos alunos, na medida 

em que não têm a concentração 
necessária.

“Reconhecemos que o Go-
verno tem envidado esforço na 
área de educação, mas os pro-
blemas e os desafios ainda são 
enormes”, disse, acrescentando 
que, quando comparado com há 
15 anos, pode-se depreender ter 
havido melhorias significativas. 
Na ocasião, Januário de Sou-
sa apelou à sociedade civil para 
que abrace a causa da educação, 
justificando que essa tarefa não 
cabe apenas ao Governo.

O sector da Educação e parceiros procuram estratégias para resolver o problema da 
falta de salas de aula

Acesse https://t.me/Novojornal
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Kenneth Kaunda: 
o homem por detrás 
do estadista - (Conclusão)

ALEX VINES*

DURANTE este período, enquanto eu trabalhava para a 
Human Rights Watch, estava regularmente na Zâmbia e 
obtive permissão do inspector-geral da Polícia para visitar 
KK enquanto estava em prisão domiciliar para verificar o 
seu bem-estar. Não havia sinal de riqueza ou extravagân-
cia em sua casa, e sempre aprendi com nossas conver-
sas - embora nunca tenha me convertido à sua culinária. 
KK disse que parou de fumar e beber álcool, chá e café, 
em protesto contra o colonialismo britânico: sua última 
xícara de chá foi em 1954. Ele também parou de comer 
carnes vermelhas, ovos, frango e peixe. A partir de 1995, 
KK adoptou uma dieta vegetariana de alimentos crus, que 
apontava ser a razão da sua longevidade e boa forma.

Durante as minhas visitas, ele reflectiu sobre a políti-
ca e actualidade da Zâmbia e do futebol. Ele defendeu a 
introdução do partido único, argumentando que não tinha 
outra escolha, uma vez que a Zâmbia independente ha-
via sido confrontada por um vizinho hostil, mas que uma 
vez que ficou claro que o fim do apartheid era irreversível 
com a libertação de Nelson Mandela em 1990. 

Apesar da pressão crescente, ele poderia ter consti-
tucionalmente continuado a governar a Zâmbia por mais 
alguns anos, mas aceitou realizar eleições em 1991, tendo 
também testemunhado o colapso do Muro de Berlim, e 
especialmente a revolução violenta na Roménia de 1989, 
país com quem desenvolveu fortes laços com o então 
Presidente Nicolae Ceaușescu, que acabou sendo morto 
durante a revolução anti-seu regime, comunista, no país. 
Ele defendeu suas polémicas opções de política externa, 
especialmente o encerramento da fronteira com a então 
Rodésia do Sul, embora tenha prejudicado a economia da 
Zâmbia muito mais do que seu vizinho (eventualmente 

reabrindo-a em 1973); ter-se avistado com o John Vors-
ter, o primeiro-ministro do apartheid da África do Sul em 
1975; e ter mantido conversações secretas com Ian Smith, 
o líder da minoria branca da então Rodésia. Sua decisão 
de fazer da Zâmbia o segundo país africano a reconhecer 
Biafra continuou a me intrigar, embora grupos igbos na 
Nigéria tenham expressado seu apreço.

Quais serão os legados duradouros de KK agora após 
a sua morte? Um humanista que será lembrado pelos seus 
fatos a ternos, agitando lencinhos brancos, o seu apego 
às danças de salão, cantando seus hinos e canções folcló-
ricas e chorando em público. Ele também será lembrado 
por ser um político consumado com uma veia implacável 
para neutralizar os oponentes, mas também capaz de unir 
a Zâmbia em grande, durante grande parte da sua gover-
nação e ter projectado a Zâmbia no cenário internacional 
por três décadas.

A partir de 1994, Kaunda tentou retornar à políti-
ca, mas não teve apoio popular e foi bloqueado quando 
Chiluba forçou a aprovação de emendas constitucionais 
que declaram o “ex-pai da nação” como um estrangei-
ro, pelo simples facto de um de seus progenitores (pai 
neste caso) ter sido originário do Malawi. Eu vi KK em 
acção política durante comícios e em 1997, quando ele e 
seus correligionários foram baleados pela Polícia, ferindo 
o seu aliado Roger Chongwe e um outro num comício 
político em Kabwe. A polícia certamente, estava errada, 
mas é duvidoso que tenha sido uma tentativa deliberada 
de assassinato de KK, embora ele tenha usado seu famoso 
lenço endurecido, principalmente com sangue de Chon-
gwe, para fazê-lo parecer assim.

A tragédia familiar também influenciou KK. Seu filho 
Masuzzo morreu de HIV em 1987, o que resultou em que 
inspirou KK a embarcar abertamente numa campanha 

contra a doença, numa época em que muitos de seus pares 
viam isso como um tabu. E o assassinato do seu terceiro 
filho e herdeiro político, Wezi, em Outubro de 1999, teve 
todas as marcas de um assassinato político. KK demons-
trou seu humanismo ao visitar os pistoleiros condenados 
na prisão, pedindo que eles não fossem adicionalmente 
punidos por, segundo disse na altura, terem agido por or-
dem de outros.

Após o assassinato de Wezi, KK retirou-se da linha da 
frente da política doméstica para se concentrar em conter 
a propagação do HIV e trabalhar com os jovens por meio 
da sua Fundação Kenneth Kaunda. Ele também passou 
um tempo com seus numerosos netos.

Ele ficou de olho na política, apoiando discretamente 
a candidatura de Michael Sata à Presidência e continuou a 
seguir a sorte do seu partido, a UNIP. No início deste ano 
de 2021, ele endossou o seu novo líder, o bispo Trevor 
Mwamba, aceitando que para seu partido sobreviver, ele 
precisava deixar de ser liderado pela família Kaunda. 

O legado de KK será certamente o de pai fundador 
da nação zambiana. Ele construiu sua infra-estrutura hu-
mana e física crítica, proporcionando especialmente os 
serviços universais de saúde e de educação. Ele era um 
idealista mas também um visionário e, embora às vezes 
abusasse do seu poder, raramente o fez com extrema 
violência e nunca visava fins corruptos. Ele morreu de 
pneumonia no Maina Soko Medical Center, um hospital 
militar em Lusaka que ele ajudou a estabelecer. Kaunda 
sempre foi apoiado de perto pela sua esposa, Betty, com 
quem se casou em 1946. Ela morreu em 2012. Eles tive-
ram nove filhos. 

(Artigo traduzido por Gustavo Mavie)

* Director para África da Chatham House em Londres

ATRAVÉS desta página o estimado leitor pode 
partilhar as suas reflexões sobre temas da actu-
alidade política, económica e social. Os origi-
nais das cartas de opinião não devem ter mais de 
150 palavras, podendo ir até 500 quando sejam 

de análise. A Redacção reserva-se o direito de as 
condensar. Encoraja-se, sobretudo, aos jovens a 
partilharem as suas reflexões sobre o dia-a-dia 
das suas comunidades, do país e do mundo, bas-
tando enviar as cartas para o endereço cartas@

snoticias.co.mz, indicando o nome completo, nú-
mero do documento de identificação e contacto 
telefónico. O “Notícias” reserva-se o direito de 
não publicar opiniões ou análises que choquem 
com a sua linha editorial.

CARTAS

BELAS MEMÓRIAS
Anabela  Massingue

anmassingue@gmail.com

É IMPRESSIONANTE como o lado tri-
vial, menos sério e menos educativo das 
coisas fala mais alto. Atrai mais atenção 
das pessoas, é multiplicado e corre rapida-
mente pelo mundo. Não sei se isto foi sem-
pre assim em todos os tempos e lugares.

O professor Carlos Serra, na sua qua-
lidade de ambientalista, tem mostrado a 
realidade nua e crua com que muitos de 
nós lidamos com a natureza. Para tal, usa 
vários recursos, como os meios de comu-
nicação social tradicionais e as redes so-
cais, com alguma frequência, alertando e/
ou educando as pessoas para a mudança de 
comportamento na sua relação com o meio 
ambiente. Tudo, acredito, é na perspectiva 
de alargar o leque dos receptores das suas 
mensagens de sensibilização e também 
uma forma de desencorajar certas práticas 
nocivas. 

Acredito que o activismo do ambienta-
lista produza efeitos positivos ao longo do 
tempo, mas nunca me pareceu que a sua 
mensagem fosse afinal recebida na hora 
pelo público como se me ofereceu consta-
tar há uns meses.     

Quero crer também que ele próprio 
(o ambientalista de causas) não calculava 
o nível de reacções que a sua publicação 
numa das redes sociais teve dessa vez: Re-
firo-me à (imagem) aparição do professor 
Carlos Serra, exibindo um vibrador: artigo 
à imagem e semelhança do órgão copula-
dor masculino, de cor azul, abandonado na 
praia ou levado até lá por que via não se 
sabe. Ele não devia calcular esse impacto, a 
medir pelo número de vezes em que entrou 
para a página a contabilizar os likes que de 
500, foram subindo para 600, 800, 900, 

1000, 2000 e por aí em diante, para além 
de mais de 900 comentários escritos, até à 
minha última visualização.

Foi sem dúvida a diversão naqueles 
dias no lugar de reflexão sobre o lixo que 
vai dar ao mar. Foi visto somente como 
piada que gerou outras tantas.

Quando pensava que esta forma de ser 
e de estar era coisa só nossa, eis o que vem 
de outras galáxias, desta vez de um canal 
de televisão de um país de expressão ingle-
sa que se dizia ser americano, mas sobre 
um assunto que até tinha a ver curiosamen-
te connosco, moçambicanos (que temos 
tanta coisa boa que podia ser referência 
e por aí, destacar-nos): O episódio foi de 
um apresentador desse canal de TV que 
se divertia à brava, ao mesmo tempo que 
tentava explicar aos seus telespectadores 
sobre o conteúdo de um vídeo que também 
viralizou as redes sociais. A canção que 
passava nesse vídeo leva um título que o 
leitor vai entender lá mais para a frente. 

Foi difícil para o tal apresentador - 
senti eu – contar ao público o que diziam 
as vozes (dos jovens) que cantavam em 
xishangane e dançavam numa entrega to-
tal. A língua usada era estranha ao meio 
dos anglófonos. No seu engajamento, o 
apresentador puxava os telespectadores a 
perceber os passos da dança e o movimen-
to do corpo para poderem entender o resto.

De cortes em cortes, o ilustre apresen-
tador ia mostrando o lado que mais piada 
dava ao vídeo. E para não deixar dúvidas, 
acabou por dizer o seguinte: “It’s beeting 
the trousers”, convidando o telespectador 
a prestar a atenção no que realmente batia 
nas calças. 

A exaltação do trivial

ENTÃO, vamos lá! Pegue num papel e uma 
caneta. Já  parou para pensar em tudo de bom 
que você tem na sua vida? Sua família, seus 
amigos, a saúde, o trabalho, um lar, o teu ta-
lento, suas conquistas e feitos? Coloque numa 
lista tudo de positivo que contribui para a sua 
felicidade. 

Faça esse exercício todos os dias e logo 
verá que seus amigos, familiares e até colegas 
de trabalho também estarão contagiados pela 
energia que esse sentimento espalha.

Anselmo ouvia semanalmente o pastor da 
sua igreja pregar nestes termos e finalmente, 
decidiu fazer a sua lista.

Para não se limitar a “devolver ao altar do 
senhor todas as graças recebidas”, conforme 
pregado pelo pastor, Anselmo decidiu fazer 
isso com o seu avô, lá para as bandas de Nha-
patene.

Adquiriu e apetrechou, com produtos de 
primeira necessidade, uma barraca bem situa-
da e movimentada do bairro, com a qual pre-
tendia, em jeito de gratidão, ofertar ao avô.

O motivo era muito simples. Saranga, o 
avô de Anselmo, tinha cuidado dele, desde 
quando a mãe o abandonou no berçário do 
hospital, até à altura em que este ganhou as 
suas próprias asas.

Hoje sou o que sou porque o meu avô 
cuidou de mim- dizia Anselmo aos amigos, 
apesar que há muito não se dignava fazer um 
simples telefonema de “prova de vida”.

Levou consigo o filho, de 15 anos. A vi-
sita que Anselmo pretendia que fosse rápida e 
emotiva, acabou por ser um pesadelo.

Meu neto, há quanto tempo que não te via. 
Acredite, estou muito grato. Vamos visitar a 
tua tia que também não a vejo faz tempo- disse 
Saranga.

A irmã de Saranga tratou de se esmerar na 
cozinha e desenterrou a garrafa de aguardente 
que há cinco anos permaneceu num dos recan-
tos do seu amplo quintal.

Quando Anselmo começou a fazer as 
contas, estavam no meio do mato, no centro 
de nada, chovia como nunca tinha visto. À sua 
volta só via capim alto e árvores numa estrada 
enlameada.

O regresso à casa foi feito com cuidados 

redobrados. Uma avalanche de lama no per-
curso demonstrou que por ali já não conse-
guiam passar. 

O vento forte que acompanhava as chuvas 
começou a partir ramos de árvores, a rede dos 
telemóveis foi abaixo e o rádio não funciona-
va. Voltaram para trás para fazer o caminho da 
direita. Com as árvores caídas, não era possí-
vel passar. Estavam completamente sozinhos e 
sem forma de pedir ajuda. 

Foi quando Anselmo decidiu inventar um 
caminho pelo mato, arriscando tudo, uma vez 
que não via o chão por onde andava. Cami-
nharam uns 600 metros algo atribulados e de-
sembocaram numa outra estrada enlameada, 
cortada por uma árvore caída onde só passava 
um veículo. Do lado esquerdo dezenas e deze-
nas de árvores. 

A carrinha ficou inclinada de tal forma 
que o retrovisor raspava na estrada. Entre-o-
lharam-se. Tem de ser, segura-te- vociferou 
Anselmo para o filho.

Na manhã seguinte, o sol voltou a raiar e 
Saranga insistiu que tinha outros parentes por 
visitar. Na terceira visita do dia Anselmo, im-
paciente e amargurado, ensaiou a despedida.

Amanhã é dia de trabalho... Temos que ir- 
disse finalmente.

Ok meu neto, só temos que visitar mais 
um parente e depois podem partir.

As estradas estavam condicionadas devi-
do às chuvas da véspera.

Ainda tínhamos mais visitas por fazer, 
mas vejo que já estás impaciente. Eu já estou 
velho e apenas aproveitei o teu carro para ver 
pessoas que não via há muito tempo. Cuidei 
de ti por amor, foi preciso muita paciência e 
perseverança. Espero que faças o mesmo com 
o teu filho. Não há nada que pague o amor- 
disse Saranga.

Gratidão é um sentimento muito mais no-
bre e profundo. É algo que deve fazer parte do 
nosso dia-a-dia. A gratidão deve ser sincera e 
leal e não deve ser confundida com troca de in-
teresses. É o reconhecimento por algo que al-
guém fez por nós sem nada querer em troca. A 
gratidão pode ser expressa através de palavras, 
gestos, um olhar, um sorriso ou um abraço. 
Isto é que o pastor de Anselmo não tinha dito.

Gratidão

CÁ DA TERRA    
 Osvaldo Gêmo

osvaldoroque7103@gmail.com 

Acesse https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

9ª SECÇÃO (Comercial)

Anúncio 
Faz saber que nesta Secção e Cartório correm termos processuais uns Au-
tos de Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa Sob Forma 
de Processo Ordinário, registada sob o número 42/2019/H, em que é 
exequente o Banco Internacional de Moçambique, S.A., com sede na Rua 
dos Desportistas, nº 873-879/8, Cidade de Maputo, representado pelo seu 
bastante procurador o Exmo Sr. Dr. Abílio Diole, e executados Carlos João 
Manjate e Manjate Construções, E.I, com a sede no Hanhane, Rua Rui Pina, 
Qº 15, casa nº 15, Província de Maputo, para o pagamento da quantia de 1 149 
842,68MT (um milhão, cento quarenta e nove mil, oitocentos quarenta e 
dois meticais, sessenta e oito centavos), foi designado o dia cinco do mês 
de Agosto de dois mil vinte e um, pelas treze horas e trinta minutos, para 
a abertura de propostas em carta fechada, que poderão ser apresentadas no 
Cartório deste Tribunal até trinta minutos antes da hora marcada, para a ven-
da em primeira praça, do bem abaixo indicado à metade do preço:

Verba Única
Imóvel registado na Conservatória do Registo Predial Distrito de Boane, de-
scrito sob o nº 996, a fls. 121 verso, do Livro B/03, no terreno situado em 
Chinonanquila, Posto Administrativo da Matola-Rio, Distrito de Boane, com 
uma área de zero vírgula seis mil, oitocentos e setenta e dois hactares, parcela 
número mil, cento e sessenta e sete e destinado a fins industriais, confronta-se 
a partir do Sul, seguindo por Oeste, com o Senhor Daniele Ruas Públicas e 
inscrito sob o nº 981 a fls. 192 verso G/1, a favor de Carlos João Manjate, 
com hipoteca a favor do exequente Banco Internacional de Moçambique, 
S.A., inscrita sob o número 981, a fls. 192, do Livro G/01, no valor de 1 149 
842,68MT (um milhão, cento quarenta e nove mil, oitocentos quarenta e 
dois meticais, sessenta e oito centavos).
Para constar se lavrou o presente anúncio e outros dois de igual teor que 
serão afixados nos locais indicados na lei, sendo um à porta do Tribunal, outro 
no Conselho Municipal da Cidade da Matola e, o último, na sede dos executa-
dos, nos termos do artigo 890, nº 2 e 3 conjugado com o artigo 248, ambos 
do C.P. Civil.

Matola, em um dia do mês de Julho do ano de dois e mil vinte e um 

A Escrivã de Direito
Hermenegilda da Luz Canda

Verifiquei
O Juiz de Direito

Salomão Paulo Manhiça

6491

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

PELOURO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO LOCAL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA3

ANÚNCIO DE CONCURSO 
1. O Conselho Municipal de Maputo convida a todas empresas elegíveis, nacionais, interessadas e que reúnem os requisitos de elegibilidade e tributos autárquicos 

regularizados a apresentarem propostas seladas para os concursos constantes do quadro abaixo.

Concurso Modalidade 
do Concurso Objecto do Concurso

Data e Hora da 
Entrega das 
Propostas

Data e Hora da 
Abertura das 

Propostas 
Alvará

Visita é de 
Caracter 

Obrigatória

Garantia 
Provisória

076/UGEA 3/DMEL/
VDEL/21

Concurso 
Limitado

Aquisição de Fardamentos e Calçados 
13.07.21

10:00Horas
13.07.21

10:15Horas
Compatível ao objecto 

de Contratação
   

         ------ N/A

094/UGEA-3/DMEL/
VDEL/21

Concurso 
Limitado

Aquisição de Materiais para Manutenção 
e Reparação de Bens Móveis (Pneus e 

Baterias)

13.07.21
11:00Horas

13.07.21
11:15Horas

Compatível ao objecto 
de Contratação           ------ N/A

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e consultar ou adquirir os documentos dos concursos na Direcção Municipal de Mercados e Feiras, sita na 
Av. Karl Marx n. o 173, 5 o andar, no horário das 8:00 horas até as 15:00 horas, a partir do dia 05 de Julho de 2021.

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

4. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto n° 05/2016, de 08 de Março.

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

Conselho Municipal de Maputo
Unidade Gestora Executora das Aquisições 3 – UGEA 3

Av. Karl Marx n.º 173, 4º andar
 Maputo - Telefone: +258 (21) 307543

A UGEA 3
6439

O 
PRESIDENTE da co-
missão organizadora 
da III Conferência In-
ternacional sobre In-
vestigação, José Cas-

tiano, defende a criação de mais 
incentivos para que mulheres e 
jovens se exponham, cada vez 
mais, em eventos sobre pes-
quisa nacional e internacional.

Falando a propósito do 
evento agendado, pelo Fundo 
Nacional de Investigação FNI, 
para Outubro, na província de 
Gaza, o Professor José Castiano 
destacou a pertinência de se 
abarcar mais mulheres e jovens 
nas universidades, dando-lhes 
a oportunidade de submeter os 
seus projectos e conhecerem 
a nova realidade do mundo da 
ciência, sobretudo, a neuro-
ciência, robótica, entre outras 
tendências científicas.

Sobre o nível de satisfação 
em relação a participações an-
teriores de investigadores mo-
çambicanos, Castiano diz ser 
positivo, a medir pelo número 
de propostas submetidas, que 
de evento em evento tende a 

crescer.
A par da participação, ele 

fala de desafios, sobretudo, nas 
áreas de inovação, ciências na-
turais e matemática, ciências 
tecnológicas, com particular 
enfoque na inclusão da mulher 
pois, segundo disse, o país tem 
ainda muito por fazer.

Em relação a possíveis mu-
danças resultantes do conheci-
mento gerado pela ciência, em 
prol das comunidades moçam-
bicanas, Castiano fala de mui-
tos projectos em implementa-
ção, com realce para a área de 
sementes melhoradas, sanea-
mento de água, apesar de falta-
rem ainda recursos como labo-
ratórios, para a certificação.

A construção de casas de 
baixo custo, com recurso a ti-
jolos melhorados, é também 
um dos ganhos mencionados 
pelo investigador, como fruto 
da investigação. Neste cam-
po, aponta como desafios para 
Moçambique e outros países 
africanos, a transformação dos 
protótipos gerados, em produ-
ção massiva.

EXPECTATIVAS 
Quanto às expectativas em 

torno da conferência de Gaza, 
o professor catedrático fala da 
partilha de conhecimentos en-
tre cientistas de diversas áreas, 
de modo a chegar-se a grupos 
de pesquisa, conseguir que 
maior parte dos participantes 
sejam jovens e que encontrem 
no evento oportunidade de ter 
um futuro brilhante na carreira 
de investigação.

Outra expectativa é a jun-
ção entre uma investigação que 
reconheça o papel da ciência no 
conhecimento e no desenvol-
vimento, para além de estar vi-
rada para resultados concretos, 
em comunidades concretas.

“Um dos pilares deste 
evento é a era digital, na qual 
se pode coordenar projectos, 
mesmo estando em diferentes 
cantos deste mundo, juntar a 
ciência e tecnologia em prol das 
comunidades, aproveitando os 
benefícios que a era digital ofe-
rece”, disse Castiano.

Sobre a conjugação de si-

GÉNERO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

A investigação deve 
ser mais envolvente  

Professor José Castiano
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nergias entre os países partici-
pantes, em tempo de Covid-19, 
o investigador destaca o flo-
rescimento de novos métodos 
de ensino em que se privilegia 
muito o modelo híbrido e que, 
no seu entender, deve resvalar 
para o campo de investigação e 
inovação.

“É importante que os inves-
tigadores troquem experiências 
sobre o que significa adaptar-se 
a este protocolo pandémico e 
continuarem a fazer a investi-
gação fundamental e de adap-
tação a princípios tecnológi-
cos”, exemplifica.

Quanto aos benefícios di-
rectos em resultado da inves-
tigação feita em Moçambique e 
para benefício local, reconhe-
ceu, sem recorrer a estudos, 
que o país está ainda distante do 
desejado no campo da investi-
gação. Contudo, destacou o in-

vestimento feito na agricultura, 
ciências ambientais e ainda nas 
áreas sociais, desde a indepen-
dência nacional.

Sobre o nível de submissão 
de propostas para o seminário 
de Gaza, o presidente da Co-
missão organizadora do evento 
fala de 200 resumos recebidos, 
à metade do fim do prazo. La-
menta a distribuição desigual 
das propostas sob ponto de vis-
ta regional das instituições, gé-
nero e também de grupos etá-
rios entre investigadores jovens 
e seniores.

A escolha de Gaza como 
anfitriã da III Conferência In-
ternacional de Investigação é 
justificada pela necessidade de 
abarcar diferentes regiões do 
país, diversificar a exposição de 
jovens a este tipo de eventos. As 
duas primeiras edições tiveram 
lugar na capital do país.

VACINA CONTRA COVID-19
Os efeitos colaterais comuns 
DORES de cabeça e no braço, 
cansaço e febre são alguns dos 
sintomas que um indivíduo 
pode apresentar, horas depois 
de tomar uma vacina contra a 
Covid-19. Na verdade, são reac-
ções comuns também para ou-
tros tipos de imunizantes.

Estes efeitos, semelhantes 
aos de um resfriado, são sinais 
de que o corpo está a formar 

resposta imune e desaparecem 
dentro de alguns dias, apontam 
os médicos.

Eles alertam que isso não 
significa que o indivíduo foi 
infectado e, ao mesmo tempo, 
tranquilizam a quem não apre-
senta reacção alguma após a 
vacina. Isso não significa que o 
imunizante não fez efeito, cada 
corpo responde de forma dife-

rente à vacinação.
Os efeitos colaterais depen-

dem do tipo de vacina, segundo 
os médicos. A gerente-geral de 
Monitoramento de Produtos 
Sujeitos à Vigilância Sanitária 
da Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária do Brasil), 
Suzie Gomes, aponta que 95% 
das reacções relatadas são leves 
a moderadas.

Importância da
vacinação completa
“Ainda que uma pessoa sinta um 
pouco mais de dor de cabeça do que 
outra, são reacções esperadas e o efei-
to da doença é infinitamente maior 
do que qualquer um desses eventos. 
Então, é fundamental a aplicação 
da primeira e da segunda doses, ou 
seja, o esquema completo da vacina-
ção - para que haja o efeito esperado 
de imunização”, disse Suzie Gomes à 
BBC News Brasil.
A sensibilidade, dor, sensação de ca-
lor, comichão ou hematoma onde a 
injecção é administrada, indisposição, 
de forma geral, sensação de cansaço 
(fadiga), calafrio, dor de cabeça, en-
joos (náusea) e dor na articulação ou 
nos músculos, estão entre os efeitos 
considerados comuns (podem afectar 
mais de uma em cada dez pessoas).
As pessoas recém-vacinadas podem 
apresentar inchaço, vermelhidão ou 

um caroço no local da injecção, febre, 
enjoos (vómitos) ou diarreia.
“Os efeitos adversos imediatos pós-
-vacinação, normalmente leves e 
moderados, não têm levado à neces-
sidade de se procurar o médico. E aí a 
recomendação é tomar a medicação 
sintomática, repouso, boa alimenta-
ção e hidratação. Nada mais”, explica.
Em relação a medicamentos usados 
para combater eventuais sintomas, 
especialistas fazem um alerta para o 
não uso indiscriminado de Paraceta-
mol.
“Buscar o farmacêutico, o médico, 
conversar com enfermeiros são sem-
pre acções importantes para evitar o 
uso incorrecto de medicamentos”, 
dizem. “Nenhum medicamento é 
isento de riscos. Por isso a importân-
cia de ter orientação de um profissio-
nal de saúde”, aconselham.

O que deve preocupar
EMBORA seja incomum, os especialis-
tas recomendam que, caso cerca de três 
dias depois da vacina a pessoa apresen-
tar algum sintoma, deve procurar aten-
dimento médico.  

Suzie Gomes aponta que, geral-
mente, os eventos adversos acontecem 
na sua maioria até o segundo, terceiro 
dia.

“Independentemente da gravidade, 
se chegar ao quinto, sexto, sétimo dia e 
continuar a sentir alguma coisa, ainda 
que não seja grave, é importante pro-
curar a unidade de saúde para fazer um 
diagnóstico, identificar e tratar, pois 
pode ter relação com a vacina, assim 
como não”, disse.

A epidemiologista Ethel Maciel, que 
divulgou nas redes sociais a sua vacina-
ção com o imunizante da Astrazeneca, 
também aponta que as reacções leves 
são naturais. 

Embora destaque que casos graves 
são raros, também defende que as pes-
soas devem estar sob alerta para algum 
sintoma depois desse prazo, como “in-
chaço nas pernas, dor no peito e dificul-
dade para respirar”.

A recomendação é procurar aten-
dimento médico urgente se alguns dias 
após a vacinação sentir dor de cabeça 
grave ou persistente, visão turva, con-
fusão ou convulsões, desenvolver falta 
de ar, dor no peito, inchaço nas pernas, 
dor nas pernas ou dor abdominal per-
sistente, notar hematomas incomuns 
na pele ou identificar pontos redondos 
além do local da vacinação.

Os especialistas recomendam que as 
pessoas tomem a vacina assim que fo-
rem chamadas e não deixem de compa-
recer para receber a segunda dose, por 
causa dos efeitos que tiverem apresen-
tado na primeira.

Efeitos colaterais são sinais de que o corpo está a formar resposta imune

Acesse https://t.me/Novojornal



RECREIO  &  DIVULGAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS
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05 de Julho de 2021

INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“Se procurar pelas leis da harmonia, 
encontrará o conhecimento”.

- Provérbio egípcio

LUA NOVA - Será no domingo, às 3.27 horas

02:00-  GENTE DA NOSSA TERRA 
03:10-  CLÁSSICOS AO DOMINGO
04:55-  HINO NACIONAL
05:10-  CAMPO E DESENVOLVI-

MENTO
05:30-  EDUCAÇÃO FINANCEIRA
05:45-  UMA DATA NA HISTÓRIA
06.00-  JORNAL DA MANHÃ
08:05-  O NOSSO PORTUGUÊS
08:10-  RÁDIO NOVELA DIFÍCIL 

CIÊNCIA
08:30-  MINUTO DO CONSUMIDOR  

10:10-  FALA MOÇAMBIQUE
11:05-  O SENTIDO DAS PALAVRAS
11:10-  RÁDIO ESCOLA/ENSINO 

PRIMÁRIO
11:30-  PARABÉNS A VOCÊ
12:00-  TÓPICOS DO JORNAL DA 

TARDE 
12:02-  MAGAZINE DESPORTIVO
12:20-  BOLETIM METEOROLÓGICO
12:30-  JORNAL DA TARDE
13:00-  INFORMATIVO CORO-

NAVÍRUS
14:10-  RÁDIO NOVELA DIFÍCIL 

CIÊNCIA 

14:25-  EDUCAÇÃO FINANCEIRA

14:30-  MUNDO SEM SEGREDOS

15:15-  CONSULTÓRIO JURÍDICO

16:05-  CONFERÊNCIA DE IMPREN-
SA – MISAU/ CORONAVÍRUS 

17:30-  RÁDIO ESCOLA/ ENSINO 
SECUNDÁRIO 

18:10-  UMA DATA NA HISTÓRIA

18:25-  EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

18:30-  RÁDIO NOVELA “OURO 
NEGRO”

18:55-  UMA HISTÓRIA PARA TI 

19:00-  SINAL HORÁRIO/TÓPICOS 
DO JORNAL DA NOITE 

19:02-  MAGAZINE DESPORTIVO

19:20-  BOLETIM METEOROLÓGICO

19:30-  JORNAL DA NOITE

20:00-  INFORMATIVO CORO-
NAVÍRUS

20:30-  MOÇAMBIQUE DE LÉS-A -LÉS

21:10-  ÚLTIMO TEMPO

22:10-  É DESPORTO    

NOTICIÁRIOS: 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 
21,22.00 E 23.00 HORAS.    

PREIA-MAR – Às 4.26 e às 16.49 horas, 
com 3.23 e 3.38 metros, respectiva-
mente

BAIXA-MAR – À 10.37 e às 23.04 
horas, com 0.69 e 0.70 metro, respec-
tivamente   

INHAMBANE

25/20

VILANKULO

26/15

TETE

34/18

QUELIMANE

28/16

NAMPULA

27/16

PEMBA

27/19
LICHINGA

23/13

BEIRA

27/17

XAI-XAI

24/17

CHIMOIO

25/10

MAPUTO

24/16

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05:40  HINO NACIONAL  
05:45  GINÁSTICA:  HIT  
06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE  

DIRECTO
08:00  TELESCOLA: ENSINO 

PRIMÁRIO - PORTUGUÊS DA 5ª 
CLASSE DESENHOS 
ANIMADOS: CHAVES - “A CASA 
DA BRUXA” DIRECTO

08:30  TELESCOLA: ENSINO 
PRIMÁRIO - PORTUGUÊS DA 7ª 
CLASSE DESENHOS 
ANIMADOS: CHAVES - “A CASA 
DA BRUXA” DIRECTO

09:00  NOTÍCIAS  
09:05  TELESCOLA: ENSINO SE-

CUNDÁRIO - GEOGRAFIA DA 
12ª CLASSE  
DIRECTO

09:30  A HORA DO CTP - QUELIMANE:  
“OGUMANA”   
GRAVADO / 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: “IMPÉRIO DE 

MENTIRAS” REPETIÇÃO/
CAPÍTULO 04 

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  MISAU: ACTUALIZAÇÃO DA 

COVID-19-DIRECTO
17:00  JORNAL EM LÍNGUAS MOÇAM-

BICANAS - DIRECTO
17:45  GINÁSTICA:  HIT  
18:00  CHAT COM SHEILA IBRAIMO  

DIRECTO/PROGRAMA Nº 37
19:00  SAÚDE E BEM-ESTAR  

PROGRAMA Nº 38
19:25  CASA DO POVO  

PROGRAMA Nº 43
19:55  PUB  
20:00  TELEJORNAL  

DIRECTO
21:15  FUN ZONE-DIRECTO
22:15  TELENOVELA: “IMPÉRIO DE 

MENTIRAS” - CAPÍTULO 05/98 
23:30  TENDA DA JUSTIÇA - 

REPETIÇÃO
00:00  CHAT COM SHEILA IBRAIMO  

REPETIÇÃO
01:00  JUNTOS A TARDE - REPETIÇÃO
02:00  SAÚDE E BEM-ESTAR  

REPETIÇÃO
02:30  CASA DO POVO - REPETIÇÃO
03:00  TUDO ÀS 10 -REPETIÇÃO
04:50  A HORA DO CTP - INHAM-

BANE: “INHAMBANE EM 
DIÁLOGO”  
REPETIÇÃO

05:40  HINO NACIONAL  
05:45  GINÁSTICA: ZUMBA 
06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE  

DIRECTO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL DE CABO DELGADO

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE SAÚDE

Unidade Gestora Executora das Aquisições-UGEA

ANÚNCIO DE ADJUDICAҪÃO
De acordo  a alínea d) do nº3  artigo 33, comunica-se a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo indicados: 

Número/Modalidade Objecto do Concurso Empresa Adjudicada Valor de Adjudicação Obs.

Nº 58C000141/CP/01/2021 Manutenção e Reparação de Viaturas Lote I – Auto Sosution, lda
Lote II – Auto Chando, lda

Lote I – 678.715,60mts
Lote II – 376.857,00mts

Nº 58C000141/CP/02/2021 Material de Escritório e Consumíveis de Informática Star Stationary, lda 1.308.250,00mts
Nº 58C000141/CP/03/2021 Reprodução de Fichas, Livros Claudino Castro Abreu - Sotil 5.078.800,00mts
Nº 58C000141/CP/04/2021 Impressão de Camisetes Design Vasco E.I 2.089.000,00mts
Nº 58C000141/CP/05/2021 Equipamento Informático e Mobiliário de Escritório Nelgomes Investimentos 1.807.750,00mts
Nº 58C000141/CP/06/2021 Fornecimento de Refeições e Aluguer de Sala Pensão Tchepa 6.876.750,00mts
Nº 58C000141/CP/07/2021 Equipamento e Roupa Hospitalar Nelgomes Investimentos 3.490.929,00mts
Nº 58C000141/CL/01/2021 Material para Manutenção de Imóveis DESERTO ----------------------
Nº 58C000141/CL/02/2021 Fornecimento e Montagem de P.T para U. S. Namuno Nelgomes Investimentos 1.986.396,75mts
Nº 58C000141/CL/03/2021 Fornecimento de Géneros Alimentícios VIP Supermercado 265.820.60mts
Nº 58C000141/CL/04/2021 Manutenção de Equipamento Informático DESERTO ---------------------
Nº 58C000141/CL/05/2021 Fornecimento de Material de Higiene e Limpeza DESERTO --------------------
Nº 58C000141/CL/06/2021 Manutenção e Reparação de Aparelhos de Refrigeração DESERTO --------------------

Autoridade Competente

Ilegível

Pemba, aos 21 de Junho  de 2021

 O Director Provincial
___________________

Dr. Magido Sabune MD.MPH
(Médico e Mestrado em Saúde Pública)
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ARRANCA hoje um ciclo de debates 
denominado “Conversas na Bibliote-
ca” promovido pelo Conselho Muni-
cipal da Cidade de Maputo.

Esta iniciativa enquadra-se na 
comemoração do Dia Mundial das Bi-
bliotecas, assinalado a 1 de Julho, bem 
como celebrar e incentivar a ida a estes 
lugares de leitura e pesquisa na busca 
de conhecimentos.

O evento visa também debater a 
profissão e a prática bibliotecária nos 
municípios,  bem como das públicas 
e privadas. 

A comemoração desta data tem 
como objectivo enaltecer a impor-
tância das bibliotecas na sociedade 
actual, alertando para os benefícios da 
leitura e do acesso livre à informação 

para a promoção da educação e for-
mação das pessoas.

Nestes debates falar-se-á sobre 
o papel das bibliotecas, o espaço que 
ocupam e como lugar de reflexão para 
entender a realidade, desafios e pos-
sibilidades da intermunicipalização, 
nacionalização e universalização das 
bibliotecas.

Esta iniciativa terá lugar nas pla-
taformas virtuais da Feira do Livro de 
Maputo, Ethale Publishing, Revista 
Literatas e Centro Cultural Brasil-Mo-
çambique, conforme lê-se numa nota 
de imprensa enviada ao “Notícias”.

A programação tem início às 18.00 
horas com o debate “Bibliotecas em 
Espaços Prisionais: Inclusão e Méto-
dos de Criação”, tema que discutirá a 

transformação e reinserção social por 
meio da leitura. Irá reflectir-se ainda 
sobre a mediação da leitura no cárcere 
e a importância da leitura em ambien-
tes de privação de liberdade.

O debate contará com a interven-
ção dos oradores Amado António Zi-
mola, licenciado em Sociologia pela 
Universidade Eduardo Mondlane e 
chefe de repartição Central de Edu-
cação Vocacional no Serviço Nacional 
Penitenciário, com a moderação de 
Gilberto Milice, do Fundo Bibliográfi-
co da Língua Portuguesa (FBLP).

Estarão ainda Julieta Valentim, es-
critora e pesquisadora em assuntos so-
bre bibliotecas em espaços prisionais 
(Angola); Raquel Gonçalves, bibliote-
cária e pesquisadora sobre assuntos de 

bibliotecas em presídios, mediação da 
leitura no cárcere e a importância da 
leitura em ambientes de privação de 
liberdade (Brasil); Carlos Ríos, escri-
tor, editor, professor e coordenador de 
oficinas de escrita, leitura e produção 
editorial em prisões da província de 
Buenos Aires (Argentina).

Amanhã o debate será em torno do 
tema “A Biblioteca no espaço público: 
liberdade e resistência”, com o ob-
jectivo de aumentar a consciência da 
sociedade sobre a importância deste 
lugar indispensável à formação huma-
na e os desafios permanentes de que 
todos temos um papel a desempenhar 
no que concerne ao desenvolvimento 
sociocultural.

Ao debate se juntarão João Fe-

nhane, director-geral da Biblioteca 
Nacional de Moçambique, Francisco 
Cândido, assessor do presidente do 
Conselho Municipal de Quelimane, 
o brasileiro José Castilho, e o chileno 
Gonzalo Oyarzún.

A iniciativa mensal cuja periodici-
dade é mensal, tem como organizador 
as bibliotecas municipais do Conselho 
Municipal da Cidade de Maputo.

O ciclo de debates “Conversas na 
Biblioteca” pretende ser um ponto de 
encontro entre autores, editores, pes-
quisadores, gestores culturais nacio-
nais e internacionais. 

A iniciativa tem como objectivo 
principal estimular o interesse pela 
leitura, dinamizar o intercâmbio cul-
tural e a mobilidade editorial.

A 
U N I V E R S I D A D E 
Eduardo Mondlane 
(UEM) procedeu à 
entrega da segunda 
edição do emblemá-

tico livro “Chithlango: Filho 
de Chefe”.

Com 319 páginas, esta se-
gunda edição foi organizada 
pela Universidade Eduar-
do Mondlane, que efectuou 
modificações que incluem a 
actualização da escrita das 
línguas bantu (xichangana e 
zulu), conforme a padroniza-
ção da ortografia das línguas 
moçambicanas. 

O livro apresenta o trajec-
to da infância à adolescência 
de Eduardo Mondlane. Des-
creve um personagem pro-
tagonista “Chitlango” pro-
veniente de uma aristocracia 
camponesa (filho de chefe).

Na cerimónia de entre-
ga, o reitor da UEM, Orlando 
Quilambo, afirmou que a ree-
dição deste livro foi resultado 
da vontade da instituição de 
celebrar condignamente o 

Família Mondlane 
recebe “Chithlango”

Ano Eduardo Mondlane. 
Este acto, Orlando Qui-

lambo disse que era intenção 
deste estabelecimento de en-
sino superior criar condições 
para fazer de toda a universi-

dade uma “Casa de Mondla-
ne”, onde a expressão do seu 
pensamento não tem barrei-
ras, “pois é na academia onde 
as mais nobres convicções 
podem e devem ser partilha-

das”, disse.
Reconheceu que foi gra-

ças à bravura de Mondlane, 
sua visão e o seu nacionalis-
mo que hoje a Universidade 
Eduardo Mondlane está im-

plantada e orientada para to-
dos os moçambicanos. 

Indicou que, o facto de 
continuar a abrir-se princi-
palmente para os mais des-
favorecidos responde a uma 
orientação do Presidente 
Samora Machel que, há 45 
anos, desafiou a UEM a ser 
uma instituição de ensino 
superior para todos e de todo 
o país. Assim, Quilambo diz 
orgulhar-se de ter mais de 40 
mil estudantes provenientes 
das 11 províncias do país e dos 
quatro continentes, um acer-
vo bibliográfico com livros, 
revistas, material fonográfico 
disponível para estudantes e 
docentes do mundo e onde 
se podem inspirar no espaço 
Eduardo Mondlane. 

“Temos um património 
cultural e antropológico de 
referência e termos graduan-
do mais de 39 mil moçambi-
canos e estrangeiros que no 
mundo imortalizam Mondla-
ne”, frisou o reitor.

Por seu turno, Eduardo 

Mondlane Jr., primogénito 
do arquitecto da unidade na-
cional,  disse que toda a fa-
mília, e não só, aprecia com 
satisfação o trabalho que a 
UEM vem desenvolvendo no 
sentido de partilhar a figura 
de Mondlane aos moçam-
bicanos, perpetuando o seu 
legado. 

“Encorajamos a UEM a 
continuar na captação de tra-
balhos académicos de e sobre 
Eduardo Mondlane que exis-
tem a nível internacional”, 
disse.

A segunda edição do livro 
“Chithlango: Filho de Chefe” 
foi organizada pela UEM para 
celebrar o centenário de nas-
cimento de Eduardo Mondla-
ne, patrono da instituição. A 
equipa editorial procedeu a 
algumas alterações e ajus-
tamentos de forma a torná-
-lo mais moderno e atraente 
para os leitores, preservando 
os elementos fundamentais 
ligados ao seu contexto his-
tórico de elaboração.

“Conversas na Biblioteca”para celebrar conhecimento

Acesse https://t.me/Novojornal
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NOÉMIA DE DEUS 
CALISTO
FALECEU

Não existe partida para aqueles que 
permanecerão, eternamente em nossos 
corações, Deus todo poderoso decide sobre o momento de 
chamar os seus servos para junto de si, nós tuas filhas Ana 
da Glória, Cremilde, Dulce e Madalena, genros, netos e de-
mais familiares consternados com a partida para a viagem 
eterna do seu ente querido NOÉMIA DE DEUS CALISTO, 
ocorrida no dia 2/7/2021, na sua residência, informamos 
que as cerimónias funebres têm lugar hoje, segunda-feira, 
dia 5/7/2021, no Cemitério de Lhanguene, pelas 11.00 ho-
ras, antecedidas de velório na Igreja da Munhuana, pelas 
9.00 horas. Que a sua alma, descanse em paz.

7395

JANE FLOOD
(1/7/2021)

FALECEU
Julie, Polly, Sam, Carol, Conor e 
amig@s em Maputo comunicam 
com consternação e tristeza o 
falecimento da sua grande amiga 
JANE FLOOD, vítima de prolongada doença, ocor-
rido no dia 1/7/2021, em Zanzibar, Tanzania. Não 
vamos esquecer a contribuição dela à evolução 
do turismo cultural em Maputo, sobretudo através 
da sua iniciativa “Maputo a Pé”. Safari njema dada 
yangu na asante kwa kila kitu. Good trip my sister 
and thanks for everything. Boa viagem, irmã e obri-
gada por tudo.

7199

RUI JORGE PERES 
DA SILVA
FALECEU

É com profundo pesar e conster-
nação que a MHM - Companhia 
Moçambicana de Higiene e Manu-
tenção Lda., comunica o desaparecimento físico 
do sócio- fundador e director-geral, Sr. RUI JORGE 
PERES DA SILVA, ocorrido no dia 2/7/2021, vítima 
de doença. Neste momento de perda irreparável, 
a Direcção e colaboradores em geral endereçam à 
família enlutada as mais sentidas condolências e 
ao finado, o compromisso de dar continuidade aos 
seus ideiais. Descanse em paz, Sr. Director.

6526

EMANUEL 
DOMINGOS DA 
COSTA XAVIER 

(Maneco)

FALECEU
Maneco! Embora saibamos que a morte é parte da vida, nunca 
estamos suficientemente preparados para aceitá-la. A tua parti-
da no dia 3 de Julho de 2021, vítima de doença nos deixa sem 
chão. Descansa em paz nosso irmão EMANUEL DOMINGOS DA 
COSTA XAVIER. Que os da Costa Xavier e os Abreus e outros 
teus familiars te recebam com cânticos de glória e louvores. Nós 
teus irmãos Filipa, Luís, Antónia, Crimilda, Aniano, Ana Isabel,  
filho Gregório, sobrinhos, netos e demais familiares choramos a 
tua partida prematura, eles celebram a tua chegada na Mansão 
Celestial. Que a terra te seja leve. Que os Anjos e Arcanjos te 
conduzam ao paraiso. 

6533

RUI PERES DA SILVA

FALECEU

Sua mãe, irmãos, filho, ex-es-
posa, nora e neto comunicam com profundo 
pesar o falecimento do seu ente querido RUI 
PERES DA SILVA, ocorrido no dia 2/7/2021, 
vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, 
dia 5/7/2021, às 9.30 horas, no Cemitério de 
Lhanguene, Crematório Hindú. Paz à sua 
alma.

MARIA JOANA 
ZICUELE
FALECEU

2Timóteo 4:7 “Combati o bom com-
bate, acabei a carreira, guardei a fé”
Seu esposo Salvador Macombo, 
filhos José, Manuel, Fernando, Marta, Adelina, 
Hortência, Yetro, Dorca, Valério, Gina e Assucena, 
genros, netos, bisnetos, irmão Augusto Zicuele e 
demais familiares comunicam o falecimento do seu 
ente querido MARIA JOANA ZICUELE, ocorrido no 
dia 3/7/2021, vítima de doença, cujo funeral se reali-
za hoje, dia 5/7/2021, no Cemitério de Michafutene, 
pelas 10.00horas.

6528

LUÍS DA CONCEIÇÃO 
SAIETE
FALECEU

Sua esposa Lizete Saiete, filhos 
Teresa, Michela, Hil, Célio e 
Acia, irmãos Rosa, Nelson e Odete, sobrinhos, 
genros, netos, primos, tios, cunhados e demais 
familiares comunicam com profunda dor e cons-
ternação o desaparecimento físico do seu ente 
querido LUÍS DA CONCEIÇÃO SAIETE, ocorrido 
no dia 4/7/2021, vítima de doença, cujo funeral 
se realiza hoje, dia 5/7/2021, no Cemitério de 
Michafutene. Que a sua alma descanse em paz.

6530

LUÍSA BOBY BAUHOFER DA 
CONCEIÇÃO

FALECEU
Seus filhos Henrique França e Isilda da Conceição, nora Car-
men, netos Henrique França, Daren, Luna e demais familiares 
comunicam com profunda mágoa o falecimento de LUÍSA BOBY BAUHOFER DA 
CONCEIÇÃO, ocorrido no dia 3/7/2021, vítima de doença, cujo funeral se realiza 
hoje, segunda-feira, dia 5/7/2021, no Cemitério de Lhanguene, pelas 10.00 horas, 
antecedido de velório na capela do HCM, pelas 9.30 horas. Paz à sua alma.     6527

SUDHIRKANT JAMNADAS 
KARSANDAS

FALECEU
Seus netos Roberto, Sílvio, Tiffany, Yara, Michel, Tristan e An-
dré, bisnetas Luana, Sarah e Lannah comunicam com profunda 
dor e tristeza o falecimento do seu ente querido SUDHIRKANT 
JAMNADAS KARSANDAS, ocorrido no dia 2/7/2021, em Lisboa, vítima de doença, 
cujas cerimónias fúnebres se realizam hoje, dia 5/7/2021. Que a sua alma descanse 
em paz. Aum Shanti, Shant, Shanti.

6529

ALDA JONATE 
BAULE

FALECEU

A Direcção geral, Conselho de Ad-
ministração, os Serviços Centrais 
e todos os funcionários da Administração Nacional 
de Estradas-IP comunicam com profunda mágoa o 
falecimento da Sr.a ALDA JONATE BAULE, espoa do 
Sr. Arlindo Filipe Macovo, ocorrido no dia 26/6/2021, 
vítima de doença, cujo funeral se realizou no dia 
29/6/2021, pelas 10.00 horas, no cemitério comuni-
tário de Hondze. À família enlutada, a ANE apresenta 
as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

7180

SUDHIRKANT 
JAMNADAS 

KARSANDAS
FALECEU

Seus filhos Ana Maria, Soares em (memória), San-
dra, Nucha, Leila e Amit, genros Tomás, Rohan e 
Jorge, netos e bisnetas comunicam com profunda 
dor e tristeza o falecimento do seu ente querido 
SUDHIRKANT JAMNADAS KARSANDAS, ocorrido 
no dia 2/7/2021, em Lisboa, vítima de doença, cujas 
cerimónias fúnebres se realizam hoje, dia 5/7/2021. 
Que a sua alma descanse em paz. Aum Shanti, 
Shant, Shanti.

6529

AMÉRICO 
ANTÓNIO 
FORTUNA

FALECEU

Os amigos de infância da Escola Primária 3 de 
Fevereiro 1986 comunicam com profunda dor e 
consternação o falecimento de AMÉRICO ANTÓNIO 
FORTUNA, pai do seu amigo Tonymingos Fortuna, 
ocorrido no dia 19/6/2021, vítima de doença. Paz à 
sua alma.

7196

AUGUSTO 
ESTEVÃO 

MONDLANE
FALECEU

 

Seus filhos Celsa, Hersinia, Hitler, Mirandolina e 
Augusto, irmãos Teresa, José e demais familiares 
comunicam o falecimento do seu ente querido 
AUGUSTO ESTEVÃO MONDLANE, ocorrido no dia 
4/7/2021, cujo funeral se realiza amanhã, terça-fei-
ra, dia 6/7/2021, pelas 10.00 horas, no Cemitério da 
Moamba, antecedido de velório pelas 9.00 horas.

6535

ROSENTINA 
MARIA DA 

CONCEIÇÃO 
BUCUANE

(Titiana)

FALECEU

Sua mãe Maria Sitoe, irmãos Hermínio Bucuane, 
Leovigildo, Daniel, Floriana, Dominó e Custódia 
comunicam com profunda dor o falecimento súbito 
do seu ente querido ROSENTINA MARIA DA CON-
CEIÇÃO BUCUANE, ocorrido no dia 3/7/2021, cujo 
funeral se realiza hoje, dia 5/7/2021, no Cemitério da 
Texlom, pelas 13.00 horas. Paz à sua alma.

6534
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ARMAZÉM com 1440m², com loja, 
escritórios, na Matola-EN4, vende-se 
por 30 000 000,00MT; vivenda tipo 5, 
no Triunto por 30 000 000,00MT; clínica 
com equipamento nas Mahotas por 
650 000USD; propriedade de 30x30, 
Chiango por 1 000 000,00MT; vivenda 
tipo 5, no Condomínio Caracol por 750 
000USD; armazém por 5 000 000,00MT. 
Contacto: 84-6259632, Vilanculos.

7123

IMOBILIÁRIA Corporate & Retail Servi-
ces (CRS) vende, escritórios e imóveis 
na Coop, Sommercheild 1, 2, Polana, 
Torres Vermelhas, Bairro Central, 
Triunfo e Malhangalene e nos bairros 
arredores de Maputo; armazém pre-
ços muito atraentes. Temos também 
projectos de parceria e investimentos 
para construção de edifícios. Contacto: 
84-4277006 e comercial@crs.co.mz e 
www.crs.co.mz.

6334

FLAT´s tipo 3, num 2º andar último, 
único, com 1wc, dependência, estacio-
namento privado, na Av. Maguiguana, 
vende-se por 8 000 000,00MT, tipo 3, 
num 1º andar, com 2wc, dependência, 
na Av. Olof Palme por 6 500 000,00MT. 
Contacto: 84-5696206.

7148

VICKY Imobiliária vende casa gemi-
nada tipo três, no Bairro Central ao 
preço de 12 500 000,00MT; flat tipo 
três, com duas casas de banho por 8 
500 000,00MT; Coop vivenda tipo qua-
tro por 22 000 000,00MT; Polana tipo 
três por 12 000 000,00MT. Contacto: 
84-2047905.

7159

VIVENDA tipo 3, com 2wc, cozinha ame-
ricana, dependência, quintal, no Bairro 
da Coop, Av. Base N´Tchinga, vende-se 
por 12 500 000,00MT, negociáveis; flat 
tipo 3, prédio pequeno, wc, com suite, 
cozinha americana, dependência, gara-
gem, no Bairro Polana; flat tipo 2, no Alto 
Maé por 3 650 000,00MT, negociáveis. 
Contacto: 82-4824670 ou 84-6018957.

7203

DEPENDÊNCIA numa área de 35x50m², 
bem localizada, no Triunfo, rua pavimen-
tada, próximo do edifício open, vende-se 
por 5 000 000,00MT; vivenda tipo 5 num 
R/C, 1º e 2º andares, com 2 suites, 4wc, 
cozinha americana, dependência, pisci-
na, quintal para 4 carros, na Sommer-
schield, próximo ao Indy Village, vazia. 
Contacto: 84-6018957 ou 82-4824670.

7203

FLAT tipo 3 única, R/C, com anexo, 2wc, 

PRECISA-SE

ARRENDA-SE

VENDE-SE
com garagem fechada, com título de 
propriedade, prédio pequeno, localizada 
no Bairro da Polana-Cimento, próximo 
da Cristal ou Instituto Comercial de 
Maputo, vende-se por 13 000 000,00MT, 
negociáveis. Mais detalhes pode contac-
tar pelos telefones: 86/84/82-4189220.

7201

LOJA com residência, de 3280m², 
em Magude, vende-se. Contacto: 84-
3409990 ou 82-7013300

7168

TRESPASSE DE PEDREIRA
DIREITOS de exploração 
de uma pedreira, localizada 
em Boane, trespassa-se. Para 
mais informações, contacte:                                  
84-3880210.

6984

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE MANICA

INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA DE MOÇAMBIQUE
CENTRO ZONAL CENTRO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

ANÚNCIO DE CONCURSO

No âmbito do Projecto de Produção de Semente Básica (USEBA), o Instituto de Investigação Agrária de Moçambique, Centro Zonal Centro, convida 
Pessoas colectivas ou singulares que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas para construção de 1 um furo de água de acordo com 
o seguinte:

Nº  DO CONCURSO OBEJECTO MODALIDADE GARANTIA 
PROVISÓRIA

DATA E HORA 
DE ENTREGA DE 

PROPOSTAS

DATA E HORA DE 
ABERTURA DE 

PROPOSTAS

35A 003641/CC/01/21 Construção de 1(um) furo de água no Posto 
Agronómico de Ntengo Umodzi- Angónia

Concurso 
Limitado N/A

 16/07/2021 
pelas

10:00 Horas 

16/07/2021 pelas
10:30 Horas

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar e adquirir os documentos do concurso, no endereço abaixo 
indicado, durante as horas normais de expediente, pela importância não reembolsável de 1500.00 (mil e quinhentos meticais). O va-
lor deverá ser depositado na conta número  76637567-DPA Proagri Banco BIM.

2. As propostas são válidas por um período de 120 dias, 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.

3. A visita ao local das obras é de carácter obrigatório e está prevista para os dias 7 e 8 de Julho de 2021 pelas 9:horas.

4. As propostas deverão ser entregues, no endereço abaixo indicado, até a hora e data acima indicada e serão abertas em sessão pública, 
na sala de reuniões do Posto Agronómico de Ntengo Umodzi- Angónia.

Endereço: IIAM-CZC, Posto Agronómico de Ntengo Umodzi, Vila Municipal de Angonia – Tete, Telf/ Cell: 846750074/827520708, nas 
horas normais de expediente. 

Chimoio, Junho de 2021

Autoridade Competente
6489

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DIRECÇÃO DA JUSTIÇA DA CIDADE
2.º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE IRENE DO ROSÁRIO 
RUFINO MAURÍCIO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de doze de Agosto de dois mil e vinte, 
exarada de folhas trinta e sete, do livro de notas para escrituras diversas número trezentos 
e cinquenta e dois, traço “B”, do Segundo Cartório Notarial de Maputo, perante ALCINDA 
RAIMUNDO BANGUINE MAZIVE, Conservadora e Notária Superior, em exercício no referido 
Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de IRENE DO ROSÁRIO 
RUFINO MAURÍCIO, de cinquenta e quatro anos de idade, no estado de solteiro, maior, com 
última residência na vila de Marracuene, filha de Carlos Rufino Maurício e de Berta Rosário.

Que, ainda pela mesma escritura pública foi declarada como sua única e universal herdeira de 
todos os seus bens a sua filha Liudumila do Rosário Fortes Roldão, solteira, maior, natural de 
Quelimane, residente nesta cidade.
Que não há quem com ela concorra à sua sucessão, que da herança fazem parte bens móveis, 
imóveis, incluindo contas bancárias.

Maputo, aos 30 de Junho de 2021

A Notária
(Ilegível)

7178

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Ministério da Indústria e Comércio convida a todos os interessados elegíveis a apresentarem as propostas seladas para o fornecimento de bens e prestação de serviços de acordo com o seguinte:

N/O Nº do Concurso Objecto Modalidade de Contratação
Data e hora de Visita 

as Instalações
Data e hora de entrega das 

propostas
Data e hora de abertura das 

Propostas
Garantias 

provisórias

1 002/MIC/CP/DA/2021 Manutenção de Edifício Concurso Público
05/07/2021

10:00H
21/07/2021

09:45min
21/07/2021

10:00H 800.000,00Mt

2 003/MIC/CP /DA/2021 Manutenção de Viaturas Concurso Publico -
23/07/2021

09:45min
23/07/2021

10:00H 550.000,00Mt

2 005/MIC/CL/DA/2021 Prestação de Serviços de Segurança Concurso Limitado
06/07/2021

10:00H
15/07/2021

09:45min
15/07/2021

10:00H N/A

3 006/MIC/CL/DA/2021 Fornecimento de Consumíveis 
Informáticos

Concurso Limitado -
19/07/2021

11:15min
19/07/2021

11:30min N/A

4 007/MIC/CL/DA/2021 Prestação de Serviços de Limpeza Concurso Limitado
07/07/2021

10:00H 19/07/2021
09:45min

19/07/2021
10:00H N/A

5 007/MIC/CL/DA/2021 Prestação de Serviços de Catering Concurso Limitado
- 15/07/2021

11:15min
15/07/2021

11:30min N/A

6 008/MIC/CL/DA/2021 Aquisição de Géneros Alimentícios e 
Produtos de Limpeza

Concurso Limitado -
20/07/2021

09:45min
20/07/2021

10:00H N/A

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso ou adquirí-los no Departamento de Aquisições, sito na Praça 25 de Junho nº 300 - 1º Andar 
porta 105 pela importância não reembolsável de 1.500,00Mt (mil quinhentos meticais) 

3. O prazo de validade das propostas será de 90 dias.

5. As propostas serão entregues na Praça 25 de Junho nº 300 – na sala de reuniões do 2º Andar

6. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de 
Março.

Maputo, 30 de Junho de 2021
Autoridade Competente

Ilegível

6423

BERNARDO JASSE
FALECEU

Sua esposa Luísa José Nhamona, filhas 
Lucrécia, Sónia, Ana Maria e Olinda, genros 
Atanásio, Julião e Titos  comunicam com 
profunda mágoa o desaparecimento físico 
do seu ente querido BERNARDO JASSE, ocorrido no dia 
4/7/2021, vítima de doença, cujo funeral se realiza amanhã, 
terça-feira, dia 6/7/2021, pelas 11.00 horas, no Cemitério de 
Michafutene, antecedido de velório na sua residência, sita 
no bairro 25 de Junho, pelas 9.00 horas. Paz à sua alma.

6532 

BERNARDO JASSE
FALECEU

Seus cunhados Jeremias, Rita e Joaquim, 
concunhadas Joana e Aida comunicam com 
profunda mágoa o desaparecimento físico 
do seu ente querido BERNARDO JASSE, 
ocorrido no dia 4/7/2021, vítima de doença, cujo funeral se 
realiza amanhã, terça-feira, dia 6/7/2021, pelas 11.00 horas, 
no Cemitério de Michafutene, antecedido de velório na sua 
residência, sita no bairro 25 de Junho, pelas 9.00 horas. 
Paz à sua alma.

6532 

PEDRO 
NACUO
(1.º ANO)

É com muita saudade que Jafar 
Buana recorda o seu amigo PEDRO 
NACUO, pela passagem de um 
ano, 5/7/2021, sem a sua presença 
física e aquela sempre boa dispo-
sição humana e profissional para 
partilhar com a malta. Que Allah 
continue te guardando em paz, 
Ámphewe.

6531

BERNARDO 
JASSE
FALECEU

Seus netos comuni-
cam com profunda mágoa o desapa-
recimento físico do seu ente querido 
BERNARDO JASSE, ocorrido no 
dia 4/7/2021, vítima de doença, cujo 
funeral se realiza amanhã, terça-feira, 
dia 6/7/2021, pelas 11.00 horas, no 
Cemitério de Michafutene, antecedi-
do de velório na sua residência, sita 
no bairro 25 de Junho, pelas 9.00 
horas. Paz à sua alma.

6532 

IGNÂNCIA 
JOANA CUMBI

(IGUY)
3/3/1995-2/7/2021

FALECEU

Seus pais António Francisco Soquiço Cumbi 
e Delfina José Cumbi, irmãos Edmilson Agos-
tinho Cumbi, Abilaira Priscila Cumbi, Avelicio 
José Cumbi e Ecail Larnderson Cumbi, seu 
noivo Sérgio Fiston, filha  Swisheley da Havelin 
Fiston, avós, tios, primos, sobrinhos e demais 
familiares comunicam com dor e consternação 
o desaparecimento físico da sua filha, irmã, neta, 
sobrinha IGNÂNCIA JOANA CUMBI (Iguy),  ocor-
rido no HCB, no dia 2/7/2021, vítima de doença, 
cujo funeral se realiza amanhã, terça-feira pelas 
14.00horas no Cemitério da Cerâmica, na Beira. 
Paz à sua alma.

FLAT tipo 3 única, num 3º andar último, 
pronta a habitar, climatizada, localizada 
no Bairro da Polana-Cimento, próximo 
do Comité OlíMpico ou Hotel Cardoso, 
arrenda-se por 50 000,00MT. Mais infor-
mações pode contactar pelos telefones: 
86/84/82-4189220.

7202

VICKY Imobiliária arrenda flats e vi-
vendas na Polana, Bairro Central, 
Malhangalene e Alto Maé, na Polana, 
flats mobiliadas tipo dois, na Friedrich 
Engels, arrenda-se por 120 000,00MT; 
tipo três por 90 000,00MT; Central tipo 
dois por 40 000,00MT. Contacto: 84-
2047905.

7159

FLAT tipo 2, num 8º andar, na Versalhes, 
arrenda-se por 19 000,00MT; vivenda 
tipo 3, no Aeroporto, com quintal por 
22 000,00MT; flat tipo 3, num 2º andar, 
com 2wc, na Polana por 60 000,00MT; 
flat tipo 1, num 1º andar, na baixa por 
15 000,00MT; geminada tipo 3, num 
1ºandar, no Alto Maé por 35 000,00MT. 
Contacto: 84-3966886 ou 82-5754440.

7200

FLAT tipo 2, 3 ou 4, nos bairros Som-
merschield, Polana, Coop, Central, 
Malhangalene e Alto Maé, precisa-se 
com muita urgência para comprar. 
Pagamento cash de 3 000 000,00MT a 
30 000 000,00MT.N.B: se for mais pode-
-se negociar. Contacto: 84-6018957 ou 
82-4824670.

7203

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

O NOTÍCIAS DEDICA  DIARIAMENTE
 UMA PÁGINA À CIDADE DA BEIRA

SAIBA O QUE ACONTECE 
NO SEU MUNICÍPIO

Acesse https://t.me/Novojornal
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Dinamarca disputa uma
meia-final  29 anos depois

D
EPOIS do pesadelo 
vivido no primeiro 
jogo do Euro, com o 
desfalecimento de 
Christian Eriksen 

frente à Finlândia, a Dinamar-
ca continua atrás do sonho e 
está nas meias-finais depois 
de vencer sábado a República 
Checa por 2-1, em jogo reali-
zado em Baku, no Azerbaijão. 
A equipa volta assim, pela 
quarta vez, às meias-finais de 
um Europeu 29 anos depois 
- e recorde-se que em 1992, 
como equipa convidada, aca-
bou por ganhar.

O início foi o melhor pos-
sível, com Delaney a marcar 
aos 5, Dolberg elevou para 
2-0 à beira do intervalo. Na 
segunda parte os checos en-
traram fortes e reduziram de 
imediato, por Schick, que 
igualou Cristiano Ronaldo 
como melhor marcador, com 

cinco golos. Os checos tenta-
ram tudo para empatar, mas 
não mais voltaram a marcar.

Os dinamarqueses aguar-
dam pelo resultado do Ucrâ-
nia-Inglaterra para descobrir 
o adversário das meias-finais 
em jogo que será disputado 
em Wembley, na quarta-fei-
ra.

INGLATERRA SEGUE 
EM BUSCA DO SONHO 

A Inglaterra segue a alta 
velocidade em busca do sonho: 
conquistar o troféu do Euro- 
2020 a 11 de Julho, em casa, 
no Estádio de Wembley. No 
sábado, arrasou a Ucrânia nos 
quartos-de-final, com um 4-0 
que não deixa margem para 
quaisquer dúvidas.

A selecção orientada por 
Gareth Southgate apresenta 
um registo irrepreensível neste 

Campeonato da Europa, com 
oito golos marcados e ainda 
sem golos sofridos, mantendo 
a baliza de Jordan Pickford in-
violada. Segue-se a Dinamar-
ca, nas meias-finais.

A Ucrânia prometia ser um 
obstáculo mais difícil, mas a 
entrada fulgurante dos ingleses 
no jogo desmontou o plano de 
Andriy Shevchenko. Ao quarto 
minuto, Sterling isolou Harry 
Kane com um passe extraor-
dinário e o avançado do Totte-
nham inaugurou o marcador.

Jadon Sancho e Mason 
Mount surgiram no onze de 
Inglaterra, por troca com Kie-
ran Trippier e Bukayo Saka. No 
regresso ao esquema de quatro 
defesas, a selecção dos “Três 
Leões” chegou rapidamente à 
vantagem e soube tirar partido 
dessa realidade. Os ucrania-
nos, que apresentaram uma 
estratégia destinada a suster o 

ímpeto contrário, tiveram de 
arriscar, fazendo uma alteração 
de pendor ofensivo ao minuto 
35, sem resultados práticos.

A recta final da primeira 
parte, ainda assim, foi o melhor 
período da selecção de Leste, 
que esboçava argumentos para 
discutir o rumo da eliminató-
ria. Porém. os britânicos entra-
ram novamente com pressa na 
etapa complementar e arran-
caram para a goleada.

Ao minuto 47, Luke Shaw 
levantou para a cabeça de 
Harry Maguire. Pouco depois 
(50m), cruzou na esquerda 
para a finalização de Harry 
Kane. Duas assistências para o 
lateral do Manchester United, 
bis do avançado do Tottenham, 
terceiro golo no Euro 2020.

A Ucrânia, com enormes 
falhas na marcação (Matvienko 
não conseguiu acompanhar 
Maguire e Kane nos lances dos 

golos), perdia as esperanças 
e limitava-se a lutar por uma 
saída digna da prova.

Gareth Southgate apro-
veitou a confortável margem 
de manobra para gerir ativos e 
dar tempo de jogo a outras uni-
dades. Ainda antes da hora de 
jogo, por exemplo, lançou Jor-
dan Henderson e seria mesmo 
o médio do Liverpool a fechar 
a contagem (63m), após can-
to cobrado por Mason Mount, 
evidenciando ainda mais as 
fragilidades defensivas do ad-
versário.

Depois de chegar às meias-
-finais do Campeonato do 
Mundo de 2018 (derrota com a 
Croácia no acesso à final e com 
a Bélgica na disputa do 3.º/4.º 
lugar), a Inglaterra de Sou-
thgate está novamente perto 
das grandes decisões. Será que 
o futebol vai mesmo voltar à 
casa?

Dinamarqueses festejam o apuramento às meias-finais

A ARGENTINA derrotou o 
Equador, por 3-0, e está nas 
meias-finais da Copa Amé-
rica, onde irá defrontar a Co-
lômbia.

Lionel Messi prossegue em 
excelente forma e “carregou” 
a Argentina para a próxima 
ronda da competição ao as-
sinar as assistências para os 
golos de Rodrigo de Paul (40) 

e Lautaro Martínez (84).
Para finalizar a estrela ar-

gentina (93) também marcou 
um golo, após ter apontado de 
forma superior um livre direc-
to à entrada da área do Equa-
dor, que terminou reduzido a 
10 unidades, após a expulsão 
de Piero Hincapie (92).   

Na madrugada de terça-
-feira, a Argentina vai defron-

tar, nas meias-finais, o Uru-
guai, que qualificou-se mercê 
da vitória por 4-1 na “lotaria” 
de grandes penalidades em 
que David Ospina foi o “he-
rói” ao parar dois pontapés 
uruguaios.

Noutra meia-final o Brasil, 
que afastou (vitória por 1-0) 
Chile, defronta Perú, que su-
perou o Paraguai nos penaltes. 

Messi brilha na vitória 
da Argentina

MAX Verstappen venceu o Grande Prémio da 
Áustria, nona corrida do “Mundial” de Fórmula 
1.

O piloto holandês teve um fim-de-semana 
perfeito: saiu da pole-position, liderou a prova 
do princípio ao fim e ainda obteve a melhor volta.

Esta foi a quinta vitória de 2021 para Max, a 
terceira seguida e a segunda em duas semanas na 
Áustria.

O piloto da Red Bull lidera agora o “Mundial” 
com 181 pontos, mais 31 do que o heptampeão 
mundial Lewis Hamilton. O piloto da Mercedes 
chegou a rodar no segundo lugar, mas problemas 

no monolugar fizeram-no cair até ao quarto lu-
gar.

Valtteri Bottas (Mercedes) e Lando Norris 
(McLaren) ficaram com o segundo e terceiro lu-
gares, respectivamente.

Carlos Sainz (Ferrari) acabou por ficar com 
o quinto lugar, tendo beneficiado de uma dupla 
penalização num total de dez segundos aplicada 
a Sergio Pérez (Red Bull) por dois incidentes com 
Charles Leclerc (Ferrari), que foi oitavo.

O “Mundial” de Construtores continua a ser 
liderado pela Red Bull (286 pontos) face aos 242 
da Mercedes. -(MAISFUTEBOL).

“MUNDIAL” DE FÓRMULA 1 

Verstappen faz 
dobradinha na Áustria

OS Milwaukee Bucks derro-
taram os Atalanta Hawks, por 
118-107, no sexto jogo da con-
ferência Este (4-2) e garantiram 
a presença na final da NBA 47 
anos depois.

Embora não tivessem a es-
trela Giannis Antetokounmpo, 
que está lesionado e em dúvida 
para a final, contaram com as 
excelentes exibições dos ba-
ses Khris Middleton, com 32 
pontos, e Jrue Holiday, com 27 
pontos, nove ressaltos e nove 
assistências, para baterem o 
adversário.

A equipa de Milwaukee vai 
agora defrontar os Phoenix 

NBA

Bucks na final

Suns na final da competição. 
Esta é terceira vez que chegam 
a esta fase da prova, que ven-
ceram em 1971, onde as prin-

cipais estrelas eram Lew Al-
cindor (que mudou mais tarde 
o nome para Kareem Abdul-
-Jabbar) e Oscar Robertson.

FRANCISCO Trincão é ofi-
cialmente reforço do Wol-
verhampton, equipa inglesa 
que vai ser treinada este ano 
por Bruno Lage.

Em comunicado, o clube 
inglês informa que o extremo 
chega do Barcelona a título 
de empréstimo com opção de 
compra não obrigatória, infor-
maram os catalães.

Trincão vai agora cumprir 
todas as formalidades (médicas 
e burocráticas) necessárias an-
tes de se juntar aos trabalhos no 
novo clube.

Formado no Sp. Braga, 
Francisco Trincão foi contra-
tado na época passada pelo 
Barcelona por 30 milhões de 
euros. Participou em 42 jogos 
oficiais pelos “blaugrana”, dez 
na condição de titular, e apon-
tou três golos.

Segue-se agora o Wol-
verhampton, equipa que au-
menta assim um contingente 
luso que já era composto por 
Rui Patrício, Nélson Semedo, 
Rúben Vinagre, João Moutinho, 
Rúben Neves, Daniel Podence, 
Pedro Neto e Fábio Silva.

O PARIS Saint-Germain está 
muito activo no mercado, 
tendo já efectuado contrata-
ções de peso, como Donna-
rumma, Wijnaldum e Achraf, 

para lá de estar a tentar Sergio 
Ramos, mas a verdade é que 
também precisa de fazer ven-
das colossais, até 180 milhões 
de euros.

Tudo para equilibrar as 
contas e evitar sanções do or-
ganismo que regula os emble-
mas franceses.

A imprensa espanhola fala 

na necessidade de encaixe de 
uma “receita recorde”, moti-
vada pelas dificuldades finan-
ceiras impostas pela pande-
mia. 

Na linha da frente para 
ajudarem a esse encaixe, atra-
vés de eventuais saídas, estão 
nomes como Mauro Icardi ou 
Pablo Sarabia.

Trincão no Wolverhampton

PSG “obrigado” a fazer 180 milhões em vendas 

Acesse https://t.me/Novojornal
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PUBLICIDADE

O SIMBA SC da Tanzania, clube 
do moçambicano Luís Miquis-
sone, perdeu (1-0), sábado em 
jogo de acerto de calendário e 
referente à 24.ª jornada diante 
do Young Africans Sport Club 
em partida disputada no Está-
dio Nacional Benjamim Mkapa.

O único golo da partida, que 
relança a disputa do campeo-
nato, foi apontado aos 11 minu-
tos por Zawadi.

Com a derrota, o Simba SC 
não festejou por antecipação 
o quarto título consecutivo (o 
segundo de Luís Miquissone), 
mas mantém os mesmos 73 
pontos agora com apenas mais 
três  que o Young Africans, que 
passou a somar 70 pontos. 

Ao sair em branco, Luís Mi-
quissone quebrou a série de três 

SÃO os dois melhores clubes da 
actualidade do basquetebol da 
cidade de Maputo. Como que 
atestar esse estatuto, as duas 
colectividades vão disputar as 
finais do Torneio Nutrição entre 
sexta-feira e sábado nas duas 
vertentes, masculina e femini-
na.

Em masculinos, o Costa do 
Sol derrotou A Politécnica, nas 
meias-finais, no último sá-
bado, por claros 90-73. Ainda 
na mesma tarde, o Ferroviário 
teve enormes dificuldades para 
afastar o Maxaquene, mas aca-
bou vencendo por quatro pon-
tos de diferença (83-79).

Em femininos, as “canari-
nhas” humilharam o Maxaque-
ne por 127-25, na partida que 
abriu as “meias” na sexta-feira. 
Entretanto, as “locomotivas” 
foram ao pavilhão das “poli-
técnicas” eliminá-las com uma 
expressiva vitória (64-25).

“CANARINHOS” 
SOBREVOAM
NA CASA DOS 
“POLITÉCNICOS”

O Costa do Sol-A Politécni-
ca era a partida de destaque das 
meias-finais finais em seniores 
masculinos, sobretudo pelo in-
vestimento feito pelos “cana-
rinhos”, com o técnico Miguel 
Guambe a ir buscar parte dos 
seus reforços  n’A Politécnica.

Do outro lado estava o téc-
nico José Macuácua, habituado 
à “sangria” que tem sofrido em 
todas épocas pelos “grandes” 
do basquetebol nacional. Che-

gava também ao jogo com o 
estatuto de campeão da cidade 
de Maputo, mesmo com uma 
equipa jovem.

Os donos da casa fizeram 
as honras, mas o Costa do Sol 
tratou de se mostrar arrogante e 
apostou nos tiros exteriores. Os 
“canarinhos” foram mais fortes 
debaixo da tabela e saíram do 
primeiro quarto a vencer por 15 
pontos (23-8).

Os “politécnicos” voltaram 
mais fortes no segundo quarto, 
não dando opções aos “canari-
nhos”, reduzindo a desvanta-
gem para oito pontos (31-23). 
Soaram os alarmes para a equi-
pa se Miguel Guambe, mas não 
deixou que o seu adversário o 
ameaçasse, indo ao intervalo a 
vencer por 42-32.

No terceiro quarto a equipa 
de José Macuácua esteve irre-
conhecível. Aliás, Macuácua 
chegou a ser expulso depois 
de sucessivas reclamações à 
equipa de arbitragem. Os seus 
pupilos viram os “canarinhos” 
voltarem a liderar por 15 pon-
tos (53-38), num quarto que 
terminaria com 16 pontos de 
vantagem para o Costa do Sol 
(68-52).

Sem o seu principal téc-
nico, o derradeiro quarto dos 
“politécnicos” foi mais compli-
cado, ainda que depois tenham 
tentado reagir. O Costa do Sol 
fez o que lhe competia, rodar a 
equipa e dar espectáculo. Dér-
cio Mhula fez quatro afundan-
ços para todos estilos. A partida 
terminaria com o triunfo “ca-
narinho” por 17 pontos (90-73).

“MABÊ” E NELITO 
REENCONTRAM-SE 
NUMA FINAL CINCO ANOS 
DEPOIS

Em femininos, depois de 
vencer A Politécnica por 12 pon-
tos (64-42) no encerramento da 
fase lugar, o Ferroviário voltou a 
cruzar o caminho das “politéc-
nicas”. Desta vez as “locomoti-
vas” foram ao pavilhão d’A Po-
litécnica vencer por 39 pontos 
(64-25), colocando-se como as 
segundas finalistas da compe-
tição, onde já lhes esperavam as 
“canarinhas”.

No primeiro quarto vence-
ram por 6-17 e no segundo por 
6-13. Após o intervalo, as duas 
colectividades apresentaram os 
maiores números do jogo (9-
18), para depois fecharem as 
contas com 4-16 no derradei-
ro quarto. Assim, o Ferroviário 
cruzará o caminho do Costa 
do Sol, que passou por cima do 
Maxaquene no primeiro jogo 
das meias-finais. Será o segun-
do encontro entre  as duas equi-
pas em menos de duas semanas. 
No dia 24 de Junho as “locomo-
tivas” venceram por 63-57, de-
pois de desvantagem de 15 pon-
tos. Desta vez a vitória vale o 
título.  Será a primeira final en-
tre Nasir Salé e Leonel “Mabê” 
Manhique depois do Nacional 
de 2015, quando Nelito perdeu 
para “Mabê”. O primeiro orien-
tava a então Liga Muçulmana e 
outro o Ferroviário de Maputo. 
Hoje tem outras missões, Ne-
lito orienta um Ferroviário que 
“Mabê” deixou-o há dois anos.

O GOVERNO, através da Secreta-
ria de Estado dos Desportos (SED), 
criou, semana passada, o Gabinete 
de Controlo e Monitoria da Covid-19, 
com vista a evitar a propagação da 
pandemia ao nível do sector. 

A constituição do gabinete é, 
segundo o secretário de Estado dos 
Desportos, Carlos Gilberto Mendes, 
em resposta à chamada de atenção 
dada pelo Chefe do Estado, Filipe 
Jacinto Nyusi, aos fazedores do des-
porto, em particular os clubes, sobre 
o não cumprimento duma das obri-
gações emanadas pelo decreto pre-
sidencial relativamente à testagem 
periódica e obrigatória que deve ser 
feita, por exemplo, ao nível do Mo-
çambola, para o controlo da evolução 
da contaminação ou propagação pela 
Covid-19.

 “É exactamente respondendo à 

preocupação do Governo e o Che-
fe do Estado manifestou muito bem 
isso na sua locução. Não estamos a 
ter o necessário feedback por parte 
das entidades ligadas ao desporto, 
então criou-se este gabinete, que é 
necessariamente para acompanhar e 
monitorar toda questão relacionada 
com a Covid-19 ao nível do sector”, 
esclareceu Gilberto Mendes.

O gabinete é dirigido por Adé-
lia Ndeve, que acumula os cargos 
de directora do Centro de Medicina 
Desportiva e de directora-adjunta do 
Instituto Nacional do Desporto (INA-
DE), ambos funcionando nas instala-
ções do Estádio Nacional do Zimpeto.

O gabinete tem como principal 
missão articular as actividades de 
controlo e monitoria da Covid-19 
com os Serviços Provinciais da Ju-
ventude, Emprego e Desportos. Es-

tes têm como responsabilidade fazer, 
em coordenação com as entidades 
desportivas locais (associações), o 
levantamento da informação ou da-
dos necessários sobre a evolução da 
pandemia e canalizá-los ao gabinete 
com vista a permitir o melhor con-
trolo e monitoria.  

“Portanto, vamos passar a ter 
neste gabinete a recolha de tudo 
quanto são os testes nos clubes e não 
só do Moçambola, mas todos aque-
les que estão autorizados à prática 
desportiva. Os clubes passarão a re-
meter a este gabinete tudo que é a 
informação relativa à testagem dos 
seus atletas para que a gente possa 
aferir quantos é que testam negativo 
e positivo bem como o tratamento a 
dar àqueles que testam positivo, in-
cluindo aos que estejam vacinados”, 
explicou.   

TORNEIO COSAFA

“Mambas” cumprem 
primeiro treino na RAS

durante a competição, jovens 
atletas para integrar futura-
mente na Selecção “A”, con-
forme explicou o seleccionador 
nacional, Horácio Gonçalves.

O primeiro jogo dos “Mam-
bas” nesta edição do Torneio da 
COSAFA será no dia 8 de Julho, 
às 12.00 horas, contra o Zim-
babwe. Na segunda jornada, 
Moçambique vai enfrentar Se-
negal, a partir das 17.00 horas 
do dia 11 de Julho e o terceiro 
e último encontro da fase de 
grupos está marcado para o dia 
14 de Julho, contra Namíbia, às 
15.00 horas.

O seleccionador nacional 
enfatizou que Moçambique está 
numa fase de início de um novo 
ciclo, de construção do futuro, 
em que, pela primeira vez, vai 
participar no torneio COSAFA 
com uma selecção jovem no 
sentido de criar condições para 
que os mesmos sejam realmen-
te o viveiro da equipa principal 
do país.

“Acho que é muito impor-
tante, daí a nossa intenção de 
levar este grupo com o pensa-
mento realmente daquilo que 
podemos construir para esse 
futuro que esperamos seja riso-
nho. Evidentemente é um pro-
cesso que vai levar o seu tempo, 
mas temos que ter a coragem de 
assumir e de construir. Estamos 
a criar esta equipa que tem jo-
vens moçambicanos com muito 
talento, em que eu confio mui-
to, de certeza vamos ter uma 
prestação muito positiva neste 
torneio”, referiu.

Lançando um olhar aos três 
adversários do grupo, o técnico 
admitiu dificuldades, todavia, 
ressaltou que o mais importante 
é Moçambique competir e apli-
car em campo o que ensaiou. 

“É um grupo que não ne-
cessita de apresentações, mas 
para nós é nos indiferente, te-
mos é que chegar a África do Sul 
impor ou tentar impor. Aquilo 
que é melhor para  nós é real-
mente que estes jovens consi-
gam dentro do campo dispor 
de todo seu talento para que as 
coisas aconteçam de uma forma 
positiva”, destacou.

A 
SELECÇÃO nacional de 
futebol realiza na ma-
nhã de hoje, em Port 
Elisabeth, África do 
Sul, o primeiro treino 

naquele país tendo em vista 
a sua participação no torneio 
regional da COSAFA, a partir 

de quinta-feira até 18 de Julho 
corrente. 

A 20.ª edição da competi-
ção vai envolver um total de 12 
selecções nacionais divididas 
em três grupos de quatro cada. 
Os “Mambas” estão no Grupo 
“C” com Zimbabwe, Senegal 

e Namíbia. O Grupo “A” in-
tegra África do Sul, Lesotho, 
Eswatini e Botswana, enquanto 
no Grupo “B” vão competir a 
campeã em título, Zâmbia, Ma-
lawi, Madagáscar e Comores.

Segundo o regulamento 
da prova, apenas os primei-

ros classificados de cada grupo 
apuram-se às meias-finais e o 
segundo melhor classificado de 
todos os grupos.  

Pela primeira vez, Moçam-
bique vai apresentar-se com 
a selecção olímpica (Sub-23), 
na perspectiva de identificar, 

TORNEIO NUTRIÇÃO

Ferroviário e Costa do Sol 
“monopolizam” finais

Conseguirá o Ferroviário voltar a travar o Costa do Sol?

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO 

Simba de Miquissone 
perde e adia festa

jogos a marcar no mínimo um 
golo.

A equipa de Miquissone 
ainda tem mais quatro parti-
das por realizar. Na quarta-feira 
desloca-se ao terreno do KMC 
(sexto, com 42 pontos). Qua-
tro dias depois recebe o Costal 
Union (17.º classificado com 
34 pontos).  No dia 14 de Julho 
joga em casa do Azam Football 
Club (terceiro, com 64 pontos) 
e fecha o campeonato em casa 
frente ao Nhamungo (quinto 
com 43 pontos) no dia 18 de Ju-
lho na quarta-feira fora).

Já o principal adversário, 
Young, ainda tem pela frente o 
Ihefu (15.º classificado com 35 
pontos) fora e termina o cam-
peonato no terreno de Dudoma 
Jiji (nono com 42 pontos).Conquista do bicampeonato por parte de Miquissone foi adiada  pela derrota ante Young

SED cria gabinete para 
monitoria da Covid-19
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OS MIÚDOS SABEM!COMO GANHAR 
A COSAFA?

A vitória da Selecção de 
Sub-20 no Torneio da 

COSAFA em 2020 deve 
servir de cartão de visitas 

da renovada equipa de 
Horácio Gonçalves que 

ontem seguiu viagem para 
Port Elizabeth. É a ima-

gem que ficou…

A ÚLTIMA 
IMAGEM

PA U S EPA U S E

Disputadas 11 jornadas do 
Moçambola-2021, a prova é 
surpreendente liderada pela 
Associação Black Bulls, um 
estreante absoluto na com-

petição, enquanto o campeão 
em título, Costa do Sol, anda 
aos solavancos. Esta é a ima-
gem de marca de quando o 

campeonato foi interrompido: 
um “hat-trick” de Melque, 

precisamente dos Black Bulls!

DESTACÁVEL
Páginas 11-12-13-14

O vento sopra para 
Tóquio HÁ UM LEÃO 

A RUGIR NO 
PEQUENO 

BRASIL

Sporting Clube de Que-
limane tem 88 anos de 
existência e quer partir 
para uma gestão em-

presarial

DEUS NÃO
SEPARA O QUE 

FOI UNIDO PELO 
ATLETISMO

Florência Vicente Lumbela
e Xato José Muinde

RUMO AO PAÍS DO 
SOL NASCENTE

Acesse https://t.me/Novojornal
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Milhares de brasileiros 
manifestam-se contra 
Bolsonaro
MILHARES de brasileiros manifestaram-se sábado em 
todo o país contra o Presidente Jair Bolsonaro, que está sob 
investigação desde sexta-feira por suspeita de não comu-
nicar uma tentativa de suborno num contrato de compra 
de vacinas contra a Covid-19. “São já mais de 500 mil pes-
soas assassinadas por este governo como consequência de 
políticas falaciosas, notícias falsas, mentiras, e agora este 
escândalo absurdo de corrupção em torno das vacinas”, 
disse à agência de notícias francesa AFP a médica Patricia 
de Lima Mendes, de 47 anos, e uma das manifestantes na 
cidade do Rio de Janeiro. No terceiro dia de mobilização, 
desde o final de Maio, para exigir a saída de Bolsonaro, 
realizaram-se manifestações em várias cidades do Brasil e 
no estrangeiros.

Pelo menos 45 mortos 
em acidente de aviação  
PELO menos 45 pessoas perderam a vida na queda ontem, 
na ilha de Jolo, de um avião de transporte militar do Exér-
cito das Filipinas, anunciaram as autoridades, adiantando 
que foram resgatados com vida pelo menos 40 pessoas. 
Segundo um comunicado do ministro filipino da Defe-
sa, Delfin Lorenzana, seguiam a bordo da aeronave, um 
Hércules C-130, 92 pessoas. Pelo menos 40 pessoas foram 
resgatadas do aparelho em chamas, que caiu enquanto 
tentava aterrar na ilha de Jolo, na província de Sulus.

É preciso “aprender a 
viver” com a Covid-19
O NOVO ministro da Saúde do Reino Unido, Sajud Javid, 
disse ontem que o governo conservador se prepara para 
levantar as últimas restrições em vigor face à Covid-19, 
alertando que o país deve “aprender a conviver” com a 
doença. Javid, que em 26 de Junho substituiu o demissio-
nário Matt Hancock – saiu por ter quebrado as normas de 
saneamento ao beijar uma assessora -, disse, num artigo 
no “The Daily Mail”, que “há razões de saúde” para eli-
minar os limites introduzidos pela pandemia. “ […] De-
vemos ser honestos com as pessoas sobre o facto de que 
não podemos eliminar a Covid-19”, escreveu o ministro, 
citado pela Efe. Javid explicou que o seu primeiro trabalho 
na pasta da Saúde é “restaurar as liberdades e aprender a 
conviver com a Covid-19”.

Registando a história de MoçambiqueRegistando a história de Moçambique

A ONDA de calor que dura há uma se-
mana no Canadá provocou a morte a 
500 pessoas e está na origem de dezenas 
de incêndios florestais e inundações no 
oeste do país.

Esta situação levou já os especialistas 
a alertarem para o perigo das alterações 
climáticas.

Lisa Lapointe, directora forense da 
província de Colúmbia Britânica, a re-
gião mais atingida por esta onda de calor, 
que começou a afectar a costa do Pacífico 
a 25 de Junho, afirmou sexta-feira à noite 
que o número de mortes registado na úl-
tima semana se eleva a 719.

Lapointe salientou que este é um va-
lor três vezes superior ao normal, pelo 
que quase 500 mortes são consequência 
directa da onda de calor que fez os ter-
mómetros dispararem para temperaturas 
de 49,69 graus celsius.

“Estamos a divulgar esta informação 
porque é provável que as condições cli-
máticas extremas que a Colúmbia Britâ-
nica experimentou na semana passada 

tenham sido um factor significativo que 
contribuiu para o aumento no número 
de mortes”, disse Lapointe em comuni-
cado.

Segundo dados divulgados sábado 
pelo Serviço de Incêndios Florestais da 
Colúmbia Britânica, na última semana 
ocorreram 245 incêndios e 176 ainda es-
tão activos, dos quais 76 começaram nos 
últimos dois dias.

Quase 70% dos incêndios foram cau-
sados por relâmpagos que encontraram 
condições de seca perfeitas para iniciar 
incêndios florestais. Em 15 horas, entre 
quarta e quinta-feira, 113 mil relâmpagos 
foram registados na Colúmbia Britânica.

“Temos provas de que o aquecimento 
global é real. Infelizmente, já o vivemos, 
não é o futuro. Está aqui. Por isso espero 
que as pessoas se preparem, pois é prová-
vel que o vejamos com mais frequência”, 
explicou Natalie Hasell, meteorologista 
do Ministério do Ambiente e Alterações 
Climáticas do Canadá, em declarações à 
estação de televisão local CTV. -(LUSA)

A SADC declarou ontem o seu 
apoio nos esforços do reino de 
Eswatini, palco de violentos 
protestos, no retorno à “paz e 
calma”.

Uma delegação de minis-
tros de países da Comunidade 
para o Desenvolvimento da 
África Austral (SADC) está a 
realizar uma visita a Eswatini 
(antiga Swazilândia), devido à 
grave onda de protestos que o 
país vive desde finais de Junho.

O Primeiro-ministro swa-
zi, Themba Masuku, recebeu, 

na manhã de ontem, os repre-
sentantes da SADC, liderados 
pelo ministro dos Negócios 
Estrangeiros do Botwana, Le-
mohang Kwape, refere a Efe. 

“A SADC está pronta para 
apoiar o povo do reino de 
Eswatini na sua missão de tra-
zer paz e calma”, disse Kwape, 
durante a recepção oficial, de 
acordo com um comunicado 
divulgado pelo governo swazi 
nas redes sociais. 

Por seu turno, Masuku rei-
terou que o objectivo do país é 

garantir “paz e estabilidade” e 
disse que o Governo suazi for-
mou uma equipa, liderada pelo 
seu ministro das Relações Ex-
teriores, para trabalhar com a 
SADC. 

A decisão de enviar esta 
missão ministerial foi anun-
ciada na sexta-feira pelo Pre-
sidente do Botswana, Mok-
gweetsi Masisi, que é o actual 
líder da chamada “troika” da 
SADC para a Política, Defesa e 
Segurança, um dos dois órgãos 
rotativos que definem as deci-

sões desta aliança de 16 países 
da África Austral. 

“A SADC apela a indiví-
duos, grupos e organizações 
que desistam de actos de vio-
lência, ao mesmo tempo que 
exorta os serviços de segu-
rança a exercer contenção na 
sua resposta para restaurar a 
ordem e normalidade”, disse 
a SADC na sua mensagem na 
sexta-feira.

Uma onda de protestos 
pró-democracia tem abalado 
o pequeno reino, encravado 

entre Moçambique e África do 
Sul, nas últimas semanas, para 
exigir reformas políticas e gri-
tar contra a brutalidade com 
que qualquer tentativa de dis-
sidência na última monarquia 
absoluta na África é reprimida.

As mobilizações tornaram-
-se especialmente violentas 
desde o dia 28 de Junho, com 
saques, incêndios de camiões, 
campos e prédios e graves 
confrontos entre manifestan-
tes e forças de segurança. 

Em resposta, o governo or-

denou um toque de recolher, 
cortou a internet e colocou o 
Exército nas ruas.

Pelo menos 20 pessoas fo-
ram mortas pelas forças de se-
gurança e 150 foram hospitali-
zadas com ferimentos de balas, 
segundo a Amnistia Interna-
cional (AI).

O Eswatíni, com uma po-
pulação de pouco mais de um 
milhão de pessoas, a maioria 
jovens, está sob o comando 
absoluto de Mswati III desde 
1986. -(LUSA) 

AS forças rebeldes da região de 
Tigray, na Etiópia, comunica-
ram ontem que aceitam um 
“cessar-fogo de princípio”, 
mas impõem uma lista de con-
dições apertadas para o forma-
lizarem.

“Sujeito à garantia, a toda 
a prova, de que a segurança 
do nosso povo não será com-
prometida por uma segunda 
vaga de invasões, aceitamos 
um cessar-fogo de princípio”, 
disse ontem o “governo do Ti-
gray”, em comunicado.

“Porém, antes de formali-
zar um acordo de cessar-fogo, 
os problemas espinhosos que se 
seguem devem ser resolvidos”, 
frisou, enumerando condições.

Entre elas está a retirada, 
para “as suas posições antes da 
guerra”, das forças eritreias e 
amhara (grupo étnico da Etió-
pia) que apoiam o Exército fe-
deral etíope na operação mili-
tar desencadeada há oito meses 
contra as autoridades locais da 
região do Norte.

Mas também há exigências 
políticas, como a reposição no 
poder do “governo democrati-
camente eleito do Tigray”.

A região de Tigray é palco 
de combates desde que o Pri-
meiro-ministro etíope, Abiy 
Ahmed, enviou o Exército, 
no início de Novembro, para 
derrubar o governo local, da 
Frente de Libertação do Povo 
de Tigray.

O primeiro-ministro acusa 
os dirigentes locais de terem 
orquestrado ataques a bases 

militares, o que estes desmen-
tem. Os rebeldes querem ain-
da que Abiy Ahmed e Issaias 
Aferworki, Presidente da Eri-
treia, sejam responsabilizados 
pelos “danos que causaram” 
e que as Nações Unidas criem 
uma comissão de inquérito 
independente para apreciar os 
“horríveis crimes” cometidos 
nos últimos meses.

As forças de Tigray exigem 
ainda a “distribuição, sem en-
traves, de ajuda humanitária, 
a partir de todas as direcções 
e por todos os meios de trans-
porte” e o retorno de todos os 
deslocados.

As autoridades rebeldes 
reafirmam o “apoio sem reser-
vas” à ajuda humanitária e di-
zem poder garantir a segurança 
dessas operações.

Vários países e as Nações 
Unidas já apelaram a um ces-
sar-fogo, para permitir que a 
ajuda humanitária chegue à 
população.

Depois de, a 28 de Junho, 
as Forças de Defesa de Tigray 
(TPLF, na sigla original) terem 
recuperado a capital regional, 
Mekele, o governo federal de-
cretou um “cessar-fogo uni-
lateral”, que os rebeldes con-
sideraram “uma piada”. Em 
seguida, recuperaram o con-
trolo de uma grande parte do 
Tigray.

Adis Abeba tem rejeitado 
dialogar com as TPLF, classi-
ficadas, em Maio, pelo Parla-
mento etíope, como “organi-
zação terrorista”. -(LUSA)

A 
MEIA noite de on-
tem terminou o 
prazo de cinco dias 
ditado pela Justiça 
sul-africana, para 

Jacob Zuma se entregar à 
Polícia para cumprir 15 me-
ses de prisão por desacato. 
Entretanto, era esperado 
que o ex-Presidente falasse 
ontem. 

Centenas de apoiantes 
do ex-Presidente sul-afri-
cano continuavam ontem 
acampados em frente à re-
sidência de deste em Nkan-
dla, no KwaZulu-Natal..

“Não toquem em 
Zuma”, referiram os 
apoiantes, vestidos com as 
cores do histórico parti-
do no poder, o Congresso 
Nacional Africano (ANC), 
que passaram ali a noite, 
onde cantaram, dançaram e 
ameaçaram qualquer inter-
venção policial.

“Se a Polícia vier aqui 

O PRESIDENTE em exercí-
cio da Comunidade Econó-
mica dos Estados da África 
Ocidental e chefe de Estado 
do Gana, Nana Akufo-Addo, 
anunciou ontem o envio para 
a Guiné-Bissau de peritos da-
quela organização para dar 
assistência na revisão consti-
tucional.

Nana Akufo-Addo falava 
durante uma declaração con-
junta com o chefe de Estado 
bissau-guineense, Umaro 
Sissoco Embaló, no final de 
uma visita de algumas horas 
a Bissau.

Nas declarações à im-
prensa, o chefe de Estado 
ganês disse que sempre que 
se deslocou a Bissau foi para 
“encontrar solução para cri-
ses”.

“Estou contente por esta 

visita amigável e felicito-os 
pelos progressos que têm 
vindo a ser feitos, que espe-
ro que continuem e por isso a 
CEDEAO decidiu enviar peri-
tos para dar assistência à re-
visão constitucional”, disse.

O chefe de Estado ganês 
afirmou também que a visita 
reflecte o aprofundamento 
das relações de cooperação 
entre o Gana e a Guiné-Bis-
sau.

A Assembleia Nacional 
Popular (ANP) da Guiné-Bis-
sau deveria ter iniciado em 
Maio o debate do projecto de 
revisão constitucional, mas o 
ponto foi retirado da agenda, 
após os líderes parlamentares 
de todas as bancadas terem 
questionado sobre a perti-
nência de o assunto ser de-
batido neste momento e nos 

moldes em que foi proposto.
Segundo a actual Consti-

tuição, a iniciativa de revisão 
da Carta cabe ao Parlamento 
e as propostas de revisão têm 
de ser aprovadas por maioria 
de dois terços dos deputados 
que constituem a ANP, ou 
seja, 68 dos 102 parlamenta-
res.

O Presidente Umaro Sis-
soco Embaló constituiu no 
ano passado uma comissão 
para apresentar uma pro-
posta de revisão da Consti-
tuição à ANP, mas paralela-
mente esta tem já a decorrer 
um ante-projecto no mesmo 
sentido. O ante-projecto da 
Assembleia Nacional Popu-
lar está actualmente em fase 
de divulgação e de recolha 
de propostas de alteração. 
-(LUSA)

Apoiantes procuram
 impedir prisão de Zuma

para fazer cumprir a sen-
tença. 

RECURSO

No entanto, o Tribu-
nal aceitou no sábado um 
pedido do estratega po-
lítico para reconsiderar o 
seu julgamento, tornando 
altamente improvável que 
Jacob Zuma seja  colocado 
atrás das grades antes da 
nova audiência, marcada 
para o próximo dia 12.

Acreditando que os juí-
zes extrapolaram os seus 
direitos e invocando a “sua 
saúde instável”, o ex-Pre-
sidente questiona, no seu 
recurso, uma sentença de 
prisão “cruel e degradan-
te”, que considera inade-
quada para actos de desa-
cato. 

De acordo com espe-
cialistas, este novo recurso 
não suspende o julgamento 

e Zuma ainda se deve apre-
sentar às autoridades.

Temendo tensões, o 
ANC enviou uma delegação 
à província de KwaZulu-
-Natal para pedir calma e a 
presença policial foi refor-
çada. 

INDUNAS E REGIMENTO 
ZULU EN NKANDLA

Por outro lado, em uma 
declaração na noite de sá-
bado, o príncipe Mango-
suthu Buthelezi disse que 
o regimento zulu que foi a 
Nkandla agia em desafio às 
ordens do rei zulu.

Segundo Buthelezi, ele, 
o Rei Misuzulu ka Zwelithi-
ni, a Rainha Mãe, e a família 
Real Zulu, se distanciavam 
das acções dos indunas e do 
regimento Zulu, que foi a 
Nkandla se juntar aos sim-
patizantes do ex-Presiden-
te. - (LUSA/NEWS 24) 

O Jacob Zuma (centro) cumprimentou multidões de apoiantes em Nkandla, no sábado

prender Ubaba (o pai, em 
zulu), terá que começar por 
nós”, disse à AFP um deles, 
Lindokuhle Maphalala. 

A sentença do Tribunal 

Constitucional que condena 
Jacob Zuma, de 79 anos, a 15 
meses de prisão por desaca-
to, após múltiplas recusas a 
testemunhar no âmbito das 

investigações por corrup-
ção do Estado, obrigava-o 
a entregar-se até ontem às 
autoridades. Caso contrá-
rio, a Polícia tem três dias 
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