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Revendedoras de combustível 
deixam mercado

Cirurgia restaura
visão a mil pacientes

Estádio Nacional
do Zimpeto aprovado

Chefe do Estado recebe 
homólogo italiano

Dois novos postos
de saúde para Chiramba

Alunos de Ancuabe
nas escolas de Pemba

WALTER MBENHANE

O 
GOVERNO vai come-
çar a subsidiar, dentro 
de duas semanas, os 
operadores de trans-
porte de passageiros, 

enquanto estuda mecanismos 
de aplicar subvenções ao trans-
portado, através do “Cartão 
Famba” e/ou outros meios elec-
trónicos, processo que deverá 
estar concluído num prazo de 
seis meses.

A medida foi anunciada on-
tem, em Maputo, pelo director 
nacional de logística e porta-
-voz do Ministério dos Trans-
portes e Comunicações (MTC),
Ambrósio Sitoe, e visa aliviar
a subida dos preços dos com-
bustíveis que vem se registando
desde o início do ano em curso.

“Enquanto não se aprova 
formas de subvenção do trans-
portado, estamos a compensar 
o transportador para garantir
que tenha condições de fazer a
manutenção dos meios” disse
Sitoe, observando que a ideia é
que o operador não fique lesado.

A decisão foi tomada na 
sequência da paralisação, nas 
primeiras hora de ontem, de 
transporte público de passagei-
ros na Região Metropolitana do 
Grande Maputo, facto que com-
prometeu as agendas dos cida-
dãos deste espaço envolvente 
das cidades de Maputo, Matola 
e ainda as vilas de Boane e Mar-
racuene.

Numa conferência de im-
prensa convocada para dar ex-
plicações sobre o assunto, Sitoe 
afirmou que o Governo vem 
trabalhando, desde Março, com 
o sector privado na busca de so-
luções para aliviar o impacto da
subida do preço dos combustí-
veis no país, resultante dos cho-
ques externos.

“O Governo iniciou nego-
ciações com os parceiros inter-
nacionais, com vista à busca de 
fundos para garantir subsídios 
às pessoas carenciadas (todas 
aquelas que usam transporte 
público), tendo em conta que 
seria difícil assegurar a questão 
do preço de combustíveis, no 
geral. O subsídio ao transporta-

do deve suprir o défice da tarifa 
aprovada”, afirmou.

Sitoe afirmou que o Exe-
cutivo não olha apenas para o 
operador, mas também para o 
cidadão que, muitas vezes, é 
sufocado neste tipo de situações 
de crise.  O director nacional de 
logística no MTC avançou que, 
em princípio, deverão ser sub-
sidiadas quatro viagens por dia, 
tendo em conta que grande par-
te dos cidadãos faz, pelo menos, 
uma ligação para chegar ao tra-
balho ou à escola.

Presente na conferência de 
imprensa, o presidente da Fe-
deração Moçambicana das As-
sociações dos Transportadores 
Rodoviários (FEMATRO), Cas-
tigo Nhamane, disse que a de-
cisão do Governo de subsidiar 
os operadores e os passageiros é 
viável até porque a sua institui-
ção nunca foi a favor das parali-
sações.

“Ninguém convocou a pa-
ralisação que ocorreu ontem. 
A FEMATRO vinha negociando 
com o Governo e já tínhamos 
avançado com as propostas, 

mas a última subida do preço 
dos combustíveis forçou a para-
lisação, meio de pressão encon-
trado pelos transportadores”, 
disse.

Horas antes da conferên-
cia de imprensa, o presidente 
da FEMATRO garantira à Ra-
dio Moçambique que a tarifa de 
transporte na Região Metropo-
litana do Grande  Maputo não 
sofrerá aumento nos próximos 
seis meses.  Ainda ontem, os 
transportaores retomaram a ac-
tividade, após o entendimento 
com o Governo.  

Por seu turno, a Polícia da 
República de Moçambique 
(PRM) reagiu a esta situação, di-
zendo que foi chamada a intervir 
em alguns pontos das cidades de 
Maputo e Matola, onde haviam 
sido colocadas barricadas na via 
pública. Na sequência, segundo 
Orlando Mudamane, porta-voz 
do Comando geral da PRM, duas 
pessoas foram detidas. 

Mais pormenores sobre a 
paralisação do transporte na re-
gião do Grande Maputo, na pá-
gina dois da presente edição.

O INSTITUTO Nacional de Petróleo (INP) 
deve continuar a aprimorar os meca-
nismos de fiscalização dos projectos de 
pesquisa e produção de gás que estão em 
curso e os que venham a ser aprovados, 
de modo a assegurar que estes cumpram 
integralmente os seus planos de Con-
teúdo local, sobretudo a criação de mais 
postos de trabalho, com maior enfoque 
para jovens.

Esta é uma das principais orientações 
deixadas pelo Primeiro-Ministro, Adria-
no Maleiane, na cerimónia de tomada de 
posse ontem, em Maputo, do novo Pre-
sidente do Conselho de Administração 
(PCA) do INP, Nazário Balangane, e do 
director-geral do Instituto Nacional de 
Minas, Elias Daudi, bem como do seu ad-
junto, Grácio Rosário Cumbe.

Para o Primeiro-ministro, a desco-
berta de enormes reservas de gás, em 
particular na Bacia do Rovuma, aliado ao 
início da produção e comercialização de 
gás natural liquefeito na plataforma flu-
tuante Coral Sul torna Moçambique num 

potencial actor de relevo no que concer-
ne à segurança energética regional, con-
tinental e mundial.

É assim que o INP deve procurar 
apostar, continuamente, em iniciativas 
inovadoras para fazer face aos desafios 
estruturais que vão surgindo, sobretudo 
na prospecção, exploração, políticas e 
regulamentação das operações de pes-
quisa e produção de hidrocarbonetos.

“Para a materialização destas e ou-
tras acções, o engenheiro Nazário Ba-
langane, que acabamos de empossar, 
deve prosseguir com o fortalecimento 
institucional do INP, apostando na for-
mação e capacitação dos quadros da 
instituição, no trabalho em equipa e na 
gestão criteriosa e transparente da coisa 
pública”, apontou Maleiane.

Referindo-se ao Instituto Nacional 
de Minas, o Primeiro-ministro afirmou 
que Moçambique possui um vasto po-
tencial de recursos minerais, cuja explo-
ração sustentável pode contribuir signi-
ficativamente para o desenvolvimento 

económico e social do país.
É tendo em conta este facto que o 

Governo criou o Instituto Nacional de 
Minas (INAMI), uma autoridade regu-
ladora, com o objectivo de assegurar o 
estabelecimento de normas e directrizes 
relativas à participação do sector público 
e privado na pesquisa, exploração, tra-
tamento, exportação e importação de 
produtos mineiros e seus derivados.

Ainda segundo Adriano Maleiane, 
o trabalho do INAMI deve igualmente,
contribuir para que a produção mineira
seja desenvolvida com a utilização de
tecnologia eficiente que assegure a pro-
tecção e preservação do meio ambiente.

O governante recomendou ainda 
à nova direcção do INAMI a continuar 
a apostar na simplificação do proces-
so de licenciamento mineiro de modo 
que este seja célere e transparente, bem 
como a aprimorar os mecanismos de 
comunicação e informação com os di-
ferentes intervenientes da cadeia da mi-
neração. 

a construção da nova sede da 
Assembleia da República no 
distrito municipal KaTembe”.

A Ministra dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação dis-
se que o encontro serviu para 
passar em revista as “excelen-
tes relações” de cooperação 
bilateral e avaliar a situação 
política, económica e social 
dos dois países.

Na ocasião, o Presidente 
Nyusi agradeceu o papel que a 
China tem desempenhado no 

apoio aos programas nacionais 
de desenvolvimento sócio-e-
conómico.

Verónica Macamo afirmou 
que o Chefe do Estado agra-
deceu o apoio da China para 
a eleição de Moçambique a 
membro não-permanente do 
Conselho de Segurança das 
Nações Unidas. 

Outro tema abordado no 
encontro, segundo a ministra, 
tem a ver com a questão do 
conflito na Ucrânia, em que o 

país reiterou a necessidade de 
as partes beligerantes encon-
trarem uma solução baseada 
no diálogo porque os efeitos 
desta guerra se fazem sentir 
em todas as partes.   

O dirigente chinês Yang 
Jiechi encabeça uma delega-
ção, que integra o vice-minis-
tro dos Negócios Estrangeiros 
da China, Deng Li, e o direc-
tor-geral-adjunto do Departa-
mento dos Assuntos Africanos, 
Zhou Ping. 

ALÍVIO À SUBIDA DOS PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS 

Governo vai 
subsidiar transporte 
de passageiros

Operadores de “chapa” retomaram a actividade, após paralisação por algumas horas  

Tarifa 
de transporte 

não aumentará 
nos próximos 

seis meses, garante 
a FEMATRO 

PR pede apoio da China
para reabilitação da EN1

O Chefe do Estado agradeceu o apoio chinês para eleição de Moçambique a membro do Conselho de Segurança 

CONTEÚDO LOCAL

INP desafiado a aprimorar
mecanismos de fiscalização

O PRESIDENTE da República recebe esta manhã, no seu gabinete, o seu homó-
logo italiano, Sergio Mattarela, que se encontra em visita de estado ao país. No 
encontro, os dois estadistas vão efectuar conversações oficiais que se centrarão 
na cooperação bilateral, dinamização do comércio e investimento. Será uma 
oportunidade para as partes trocarem pontos de vista sobre assuntos de interesse 
comum e a situação interna dos dois países, assim como das respectivas regiões, 
continentes e do mundo, em geral. Na ocasião, Nyusi e Mattarela testemunharão 
a assinatura de instrumentos jurídicos bilaterais. Esta é a primeira visita de um 
Chefe do Estado da República Italiana a Moçambique. Entretanto, a esposa do 
Presidente da República, Isaura Nyusi, recebe também, no seu gabinete de tra-
balho, a filha do Presidente italiano, Laura Mattarela, no âmbito da visita.

CERCA de 35 mil habitantes do posto administrativo de 
Chiramba, no distrito de Chemba, em Sofala, passam 
a beneficiar de cuidados médicos melhorados, com a 
entrada em funcionamento de dois novos postos de 
saúde. Com estas unidades sanitárias, a população dos 
povoados de Quarenta e Ndango deixam de percorrer 
cerca de quarenta quilómetros até à vila-sede à procu-
ra de cuidados médicos. O administrador do distrito de 
Chemba, Paulo Quembo, disse à Rádio Moçambique 
(RM) que os postos de saúde estão a impactar na vida 
da população.

MAIS de dois mil e quinhentos alunos des-
locados, em consequência das acções ter-
roristas no distrito de Ancuabe, em Cabo 
Delgado, foram integrados em diferentes 
escolas da capital provincial, Pemba. A 
informação foi avançada pelo director dos 
Serviços Distritais de Educação, Juventude 
e Tecnologia de Pemba, José Compeu, ad-
mitindo que o número pode estar aquém 
da realidade, uma vez que nesta cidade há 
registo de entrada, diariamente, de alunos 
oriundos daquele distrito. 

O PRESIDENTE da República, 
Filipe Nyusi, pediu apoio da 
China para a reabilitação da Es-
trada Nacional número 1 (EN1), 
que apresenta vários troços em 
estado de degradação.

O pedido foi formulado no 
encontro que o Chefe do Estado 
manteve com o membro do Bu-
reau Político do Partido Comu-
nista da China (PCCh) e director 
da Comissão dos Negócios Es-
trangeiros, Yang Jiechi. 

Falando no final do encon-
tro, a Ministra dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação, 
Verónica Macamo, explicou 
que a reabilitação total da EN1 
foi uma das várias matérias dis-
cutidas entre as partes.

“A questão foi colocada à 
mesa e os dois governos vão 
discutir e encontrar a solução. 
É importante lembrar que a 
China é parceira dos programas 
de desenvolvimento do país e 
acredito que para este caso não 
será excepção”, disse a Veróni-
ca Macamo.

A governante disse que por 
enquanto não se podem avan-
çar detalhes sobre esta questão 
por ser uma matéria ainda em 
discussão, mas acredita que 
uma solução satisfatória será 
encontrada.

Outra questão manifestada 
pelo Chefe do Estado, segundo 
a governante, é “o apoio para 
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GREVE DE TRANSPORTADORES

Grande Maputo vive 
dia de caos e desespero

O
S transportadores de 
passageiros da Re-
gião Metropolitana 
do Grande Maputo e 
interprovinciais pa-

ralisaram ontem as activida-
des, exigindo, em resposta aos 
novos preços dos combustíveis 
em vigor desde sábado, a revo-
gação dos aumentos da gasoli-
na e gasóleo, ou que o Estado 
subsidie os combustíveis para 
a sua actividade, ou ainda o 
agravamento da tarifa das car-
reiras.    Os operadores consi-
deram que o aumento do custo 
de diesel de 78,97 para 87,97 
meticais, em vigor desde sába-
do, torna o negócio ainda mais 
insustentável.

Ao suspender o serviço, os 
“chapeiros” pretendiam sen-
sibilizar o Governo a reduzir o 
preço do combustível, subsi-
diar a aquisição e ou, na “pior 
das alternativas”, reajustar o 
custo do transporte dos actuais 
12 para 17 meticais nas distân-
cias inferiores ou iguais a 10 
quilómetros.

O dia começou quase nor-
mal. Às primeiras horas da ma-
nhã, quase madrugada ainda, 
os “chapas” e autocarros pri-
vados até circularam e levaram 
passageiros, mas depois che-
gou o caos.

Como muitas outras se-
gundas-feiras, os terminais e 

paragens foram-se enchendo, 
mas desta vez era diferente. 
Não havia vazamentos de qual-
quer tipo.  

Muitas pessoas saíram dos 
bairros da Matola, Boane e 
Marracuene para os terminais 
rodoviários interurbanos do 
Zimpeto, Praça dos Comba-
tentes, João Mateus, Mahlamp-
sene e outros, mas depois não 
encontraram formas de seguir 
viagem para o centro da cida-
de de Maputo. Daqui, também 

era quase impossível chegar a 
ouros   pontos da Região Me-
tropolitana do Grande Maputo.

Piquetes de greve foram-se 
espalhando pelas diversas es-
tradas para convencer e forçar, 
nalguns casos, os que ainda 
procuravam operar, levando-
-os a deixar seus passageiros 
pelo caminho.

Os terminais e as paragens 
continuavam a encher. Os 
poucos meios que circulavam, 
como os autocarros das em-

presas municipais de Trans-
portes de Maputo (EMPTM) e 
da Matola (ETM) não conse-
guiam dar vazão a tanta gente. 

Desesperadas, as pessoas 
foram caminhando. Uns ain-
da na esperança de encontrar 
algum carro na paragem se-
guinte e outros na esperança de 
uma boleia. Há quem chegou 
ao seu destino a pé nesta mar-
cha de expectativas. Também 
há os que optaram por retornar 
à casa, frustrados por faltarem 

bloquear vias importantes, 
coso das avenidas de Moçam-
bique e Julius Nyerere, ou ata-

cando viaturas particulares. 
Entretanto, a Polícia estava lá 
e em muitos outros pontos do 

Grande Maputo atenta e man-
tendo certa ordem no caos que 
a grave causou.

A PARALISAÇÃO dos trans-
portes também afectou servi-

ços e o comércio, não apenas 
pela ausência dos trabalhado-

res desses locais, mas princi-
palmente por receio de vanda-

Comércio afectado
MUITAS pessoas foram encon-
tradas em contrapé pela para-
lisação dos transportes. Saíram 
de casa, como habitualmente, 
na expectactiva de chegar aos 
seus destinos, mas nenhum 
carro vinha ou ia, instalando-
-se o drama nos terminais e 
rodoviários.

Dércio Mondlane, pedreiro 

residente na Costa do Sol, saiu 
de casa às 5.00 horas. Chega-
do à paragem, notou que não 
havia transporte, mas decidiu 
marchar com alguns colegas 
até à Praça dos Combatentes. 
Até cerca das 10:00 horas con-
tinuava no “Xikhelene” en-
curralado e incrédulo.

“Eu devia estar na Mato-

la às 7:00 horas, mas até este 
momento estou aqui e não há 
meios para me deslocar para 
casa ou ao trabalho”, referiu.

Márcia Vilanculos chegou à 
Praça dos Combatentes às 6:00 
horas, como habitualmen-
te, ida da Praça da Juventude 
numa boleia. Esperou pelo 
“chapa” da Baixa, porém nem 

E tudo ficou parado
sequer um apareceu até às 9:30 
para contar história. Sentou-se 
num dos bancos do terminal 
para informar o seu chefe o ce-
nário e pensar em como voltar 
para casa.

Muitos outros, como Frei-
tas Galvão, não pensaram mui-
to e se puseram a caminhar 
mais de 10 quilómetros para 
chegar ao seu destino.

Apesar de ter saído da bai-
xa da cidade de Maputo até 
ao bairro do Ferroviário a pé, 
depois de mais uma jornada 
laboral, Galvão entende que a 
reivindicação dos transporta-
dores é justa, mas não estaria 
em condições de pagar além do 
que gasta com o transporte.

Por seu turno, Marlena 
Paulo viu a sua viagem à Macia, 
província de Gaza, cancelada, 
pois os transportadores não es-
tavam a embarcar passageiros, 
mas sim atentos para saber o 
desfecho das negociações en-
tre o Governo e a Federação 
Moçambicana dos Transporta-
dores.

lização.
João Fernando deslocou-se 

a um agência bancária no Zim-
peto, mas o serviço estava en-
cerrado por causa da confusão. 

Já Belmiro Fumo, vendedor 
numa ferragem, contou que 
teve receio de abrir a sua loja 
depois de presenciar alguma 
desordem.

Na Polana-Caniço, junto à 
Praça dos Combatentes, ape-
sar da presença bem notável 
da Polícia, poucos estabele-
cimentos abriram as portas. E 
mesmo os informais que, faça 
sol, faça chuva, monopolizam 
os passeios da Avenida Julius 
Nyerere não se atreveram a 
exercer a actividade pelo me-
nos até ao fim da manhã de 
ontem.

No centro do comércio da 
cidade, na zona Baixa, o cená-
rio repetiu-se: lojas fechadas e 
muitos trabalhadores procu-
rando a todo o custo regressar 
às suas residências.

Operadores querem diesel mais barato

SÓ este ano, o preço dos 
combustíveis conheceu 
três reajustes, em alta. 
A situação, segundo os 
transportadores, já os co-
loca na bancarrota, daí 
que decidiram interrom-
per o trabalho e pedir a 
redução do custo ao Go-
verno.

Patrick Gondola, 
transportador da rota A.

Voador-Praça dos Com-
batentes, referiu que  há 
quatro meses precisava de 
3500 meticais diários em 
combustível no seu carro. 
Com a última actualiza-
ção do preço do diesel, vai 
precisar do dobro do valor.

“Sem contar que pre-
ciso de gastar mais de 15 
mil meticais mensalmen-
te para a manutenção do 

carro, pagar as quotas da 
cooperativa e dar a devida 
receita ao patrão”, disse.

Gerson João, da rota 
Praça dos Combatentes-
-FACIM, entende que, 
para a equação ter solu-
ção, o Governo deve sub-
sidiar os combustíveis aos 
transportadores.

“Do contrário, que se 
actualize a tarifa de trans-

porte de 26 para 31 meti-
cais, pois estamos a traba-
lhar sem ganhos”, contou.

Por sua vez, Eugé-
nio Wate, operador da 
rota Maputo-Manjaca-
ze, reclamou que, além 
de abastecer os meios, os 
transportadores têm mui-
tos outros encargos, daí 
que já não há lucros na ac-
tividade. 

Protesto contra o agravamento do preço dos combustíveis penaliza passageiros

“My love” safou alguns munícipes

Esperas nas paragens, caminhadas e desistência foram as opções de quem depende do “chapa” para se deslocar

Desespero tomou conta dos passageiros

Algumas pessoas tentaram bloquear as estradas

Enquanto o povo sofria, operadores esperavam por respostas do Governo e da FEMATRO

Polícia esteve em prontidão nos principais terminais de transporte

Autocarros municipais não minimizaram a crise de transporte

O PORTA-VOZ do Comando 
geral da Polícia da República de 
Moçambique (PRM), Orlando 
Mudumane, disse que a corpo-
ração apela à união dos trans-
portadores no cumprimento dos 
pressupostos da sua missão de 
transportar os passageiros, evi-
tando qualquer acto que possa 
conduzir à desordem.

Segundo a fonte, que reagia 
a alguns áudios postos a circular 
ontem por alegados operadores 
de transporte escolar apelando 
à paralisação geral, incluindo 
viaturas particulares, os “cha-
peiros” devem seguir os acordos 
assumidos com o Governo de 
continuar a trabalhar, lavando a 
população aos seus destinos.

A este propósito, o presiden-
te da FEMATRO, Castigo Nha-
mane, distanciou-se do posi-
cionamento dos operadores de 
transporte escolar, afirmando 
que estes não estão filiados a ne-
nhuma organização conhecida e 
as suas acções só podem ser vis-

PRM apela à união
dos transportadores

ao serviço ou por terem perdi-
do uma consulta médica; em 
suma, por terem o seu plano 
desmanchado.

Como em muitas situações 
do género, alguns tentaram 
acções de desordem, como 

tas como actos de agitação que nada têm a 
ver com os associados da agremiação que 
dirige.

Apelou, por isso, que as autoridades 
competentes, particularmente a Polícia, 

actuem à altura da desordem e agitação 
que estes podem causar ao normal funcio-
namento dos transportes de passageiros e 
reafirmou que os associados vão cumprir o 
entendimento alcançado com o Governo.

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

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

CERCA de quinhentos alunos da Cidadela das 
Crianças da ADPP e outros petizes das comunidades 
circunvizinhas terão um campo polivalente, cons-
truído no bairro Costa do Sol, na cidade de Maputo. 

A iniciativa consistiu na reconstrução do campo 
desportivo multiusos para a prática de actividades 
desportivas escolares, incluindo uma área recrea-
tiva totalmente equipada para crianças em idade 
pré-escolar.

Assim, os alunos da Escola Comunitária Cida-
dela das Crianças da ADPP passam a dispor de um 
espaço para jogos de futebol de salão, basquetebol, 
voleibol e andebol.  

Birgit Holm, da ADPP, referiu que esta organiza-
ção humanitária, a Eni Rovuma Basin e o Ministério 
da Educação e Desenvolvimento Humano (MINE-
DH) encaram o desporto como parte fundamental 
no desenvolvimento das crianças. 

“A educação é a base do desenvolvimento do 
país e esta inclui a parte intelectual assim como fí-
sica. O desporto é fundamental para uma criança 
desenvolver. Além de se movimentarem e ficarem 

saudáveis, aprendem a trabalhar em equipa”, disse.
Giorgio Vicini, director-geral da Eni Rovuma 

Basin, disse que este projecto visa desenvolver as 
capacidades educativas e físicas dos alunos com ob-
jectivo de melhorar o seu desempenho académico 
e, ao mesmo tempo, reduzir as taxas de abandono 
escolar.

“A inclusão das actividades desportivas no cur-
rículo permitirá uma educação inclusiva, equitativa 
e de qualidade, contribuindo assim para a expansão 
das oportunidades de aprendizagem” referiu.

Na ocasião, Vicini disse que a iniciativa se en-
quadra no plano de sustentabilidade do projecto 
Coral Sul, que consiste na produção de recursos 
consideráveis de gás natural na Bacia do Rovuma.

O director da escola, Américo Tomás, referiu 
que o empreendimento vai criar oportunidades e 
valores desportivos de varias modalidades.

Por seu turno, Mikele Vumba, que interveio em 
representação dos petizes da cidadela, agradeceu a 
reconstrução do campo, pois permitirá a prática de 
desporto.

Inauguração do campo multiusos da ADPP

Crianças da ADPP 
ganham campo polivalente

C
ERCA de 130 pessoas 
estão a ser submetidas 
a cirurgia de catarata, 
por dia, no Hospital 
Provincial da Matola 

(HPM), numa campanha de 
tratamento massivo que espera 
restaurar a visão a mais de mil 
pessoas.

A directora do hospital, 
Ana Paula Rodrigues, dis-
se que as intervenções estão 
a ser realizadas por médicos 
moçambicanos, em parceria 
com especialistas ruandeses, 
egípcios, turcos, ugandeses e 
canadenses.

“A campanha está a ser um 
sucesso, estamos a fazer cirur-
gia a 130 pessoas por dia, na es-
perança de, no fim, atingirmos 
mil ou mais”, disse.

Acrescentou não ter havi-
do queixas por parte dos pa-
cientes, uma vez que todos que 
já foram submetidos à cirurgia 
obtiveram bons resultados.

“É uma campanha gratui-
ta, desde a pré-triagem, bloco 
operatório, retirada do penso e 
fornecimento de medicamen-
tos pós-cirurgia. Por outro 
lado, é complicado estimar o 
valor gasto pelo hospital e os 
parceiros porque é tudo feito 

CATARATA

Cirurgia restaura 
visão a mil pacientes

por solidariedade”, vincou.
Contou que os parceiros 

trouxeram equipamentos e 
recursos humanos, que se jun-
taram aos funcionários do hos-
pital para realizar a campanha.

“Todos os funcionários es-
tão envolvidos, para que não 
haja demora no atendimen-
to, e trabalhamos das 07 às 19 
horas, para responder à de-

manda. Hoje (ontem), devido 
à paralisação dos transportes 
públicos, abrimos excepção 
até às 21horas”, disse.

Na ocasião, uma anciã tra-
tada à catarata, mostrou-se sa-
tisfeita por ter sido restaurada a 
visão, facto que lhe vai permi-
tir tomar conta dos seus netos e 
realizar tarefas domésticas.

Dickson Macuácua, de 27 

anos, que aguardava por ci-
rurgia, disse que padece de 
catarata há 15 anos e que todas 
tentativas de tratamento re-
dundaram em fracasso, devi-
do a dificuldade de aceder aos 
serviços.

Esta é a segunda campanha 
de tratamento à catarata, sen-
do a primeira a abranger maior 
número de pessoas.

Pacientes na pré-triagem aguardam pelo seu momento para a cirurgia

MORADORES do bairro Fer-
roviário, na cidade de Maputo, 
estão preocupados com os fre-
quentes roubos e assaltos em 
residências e na via pública, 
protagonizados por malfeitores 

que se abrigam numa cratera 
existente no bairro.

No quarteirão 95, por exem-
plo, os residentes suspeitam que 
a onda de criminalidade seja 
estimulada pela existência da 

cratera, onde indivíduos de má-
-fé se escondem para consumir 
drogas e cometer roubos mesmo 
à luz do dia.

Rosa António, residente no 
bairro, disse que a cratera foi 

aberta há 22 anos, quando o país 
foi assolado por fortes chuvas e 
desde então queixam-se da falta 
de apoio das autoridades. 

“Na tentativa de tapar o bu-
raco depositamos o lixo, mas 

sempre que chove a cratera só 
aumenta. Os malfeitores apro-
veitam-se da situação e se es-
condem entre o lixo e arbustos, 
controlando os nossos passos ”, 
referiu.     

Admira Ernesto, também 
moradora, conta que a situa-
ção é ainda mais complicada 
para os residentes, uma vez 
que a polícia não tem realiza-
do patrulhas na zona.

“Sofremos muitos roubos 
por conta desta cova. Quando 
precisamos sair para cumprir 
com os nossos afazeres diá-
rios, algum membro da famí-
lia deve ficar para controlar a 

casa, de contrário (os gatu-
nos) introduzem-se nas resi-
dências e levam todos os bens 
de valor. Pedimos a quem de 
direito que responda aos ape-
los”, apelou.

Roubos inquietam residentes do Ferroviário  

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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                                      MERCADO CAMBIAL
                                    BOLETIM Nº  128/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 04 Julho
   de 2022

                                             CÂMBIOS(MT)
PAÍSES                 MOEDAS          COMPRA          VENDA    MÉDIA

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

2.   OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES          MOEDAS
  Àfrica do Sul        Rand             3,88            3,96      3,92
  Botswana             Pula             5,12            5,22      5,17
  eSwatini             Lilangueni       3,88            3,96      3,92
  Mauricias            Rupia            1,39            1,42      1,41
  Zâmbia               Kwacha           3,82            3,90      3,86

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES                 MOEDAS
  Japão                Iene           467,02          476,33    471,68
  Malawi               Kwacha          62,51           63,76     63,14
  Tanzânia             Shilling        27,16           27,70     27,43
  Zimbabwe             Dólar          167,28          170,61    168,94

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda
        PAÍSES         MOEDAS
  Brasil               Real            11,89           12,13     12,01
  Canada               Dolar           49,19           50,17     49,68
  China/Offshore       Renminbi         9,45            9,64      9,55
  China                Renminbi         9,45            9,64      9,55
  Dinamarca            Coroa            8,88            9,06      8,97
  Inglaterra           Libra           76,83           78,36     77,60
  Noruega              Coroa            6,42            6,55      6,49
  Suécia               Coroa            6,14            6,26      6,20
  Suíça                Franco          65,82           67,13     66,48
  União Europeia       Euro            66,10           67,42     66,76

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   4,7500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  2,8992900  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.807,53610
Venda..............  1.808,47490

                              Maputo,  05.07.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
     cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b)  Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
     USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
     obtidas através da Reuters.

PUBLICIDADE

O 
DIRECTOR nacional 
de hidrocarbonetos e 
combustíveis confir-
ma que algumas em-
presas revendedoras 

de combustíveis deixaram de 
abastecer o mercado devido a 
margens negativas nas vendas.

Falando, este sábado, no 
programa Linha Directa da 
Rádio Moçambique, Moisés 
Paulino, director nacional de 
hidrocarbonetos e combustí-
veis no Ministério dos Recursos 
Minerais e Energia, disse que o 
Governo está atento à situação, 
não havendo, para já, qualquer 
razão de preocupação.

Paulino disse que em mo-
mento oportuno o Governo vai 
se pronunciar com mais por-
menores sobre o assunto.

Refira-se que na semana 
passada, o director-geral da 
Importadora Moçambicana de 
Petróleos (IMOPETRO), João 
Macandja, disse ao “Notícias” 
que a constante subida dos pre-
ços de combustíveis no merca-
do internacional está a reduzir 
a capacidade de algumas gaso-

ALTA DE PREÇOS

Algumas empresas revendedoras
de combustíveis deixam mercado

lineiras nacionais continuarem 
a mobilizar recursos para fazer 
as importações. 

Elucidou que, se no passa-
do o país precisava de entre 50 
e 80 milhões de dólares norte-
-americanos para a importação 
de combustíveis, actualmente, 
são necessários cerca de 200 
milhões de dólares.

João Macandja explicou 
que devido à deterioração da 
situação financeira, cinco pe-
quenas gasolineiras deixaram 
de importar os combustíveis.

No mês de Junho último, 
o crude que tem servido de 
referência para os preços dos 
produtos refinados oscilou no 
mercado internacional entre 
100 e 120 dólares o barril. 

Macanja referiu que, por 
exemplo, Moçambique e ou-
tros países adquiriam a tone-
lada de gasolina por 761 dólares 
em Fevereiro, mas o valor su-
biu em Março para 822 dólares 
até atingir 1068 dólares a tone-
lada em Maio. 

Em Fevereiro, o litro da ga-
solina chegava aos portos mo-

çambicanos a 38 meticais, em 
Março a 41 meticais, em Abril 
a 47 meticais e em Maio a 54 
meticais.

“É importante explicar que 
o nosso país compra o com-
bustível por meio de uma coo-
perativa que se chama IMO-
PETRO, e isto tem a vantagem 
de poder reduzir os custos de 
aquisição por via da econo-
mia de escala, porque quanto 
maior for a quantidade adqui-
rida maior será o desconto”, 
referiu.

Acrescentou que, ao abri-
go do quadro legal vigente, o 
país faz as aquisições por meio 
de um concurso público, obe-
decendo a padrões interna-
cionais, o que assegura maior 
transparência no processo.

Garantiu que, apesar da 
erosão da capacidade de im-
portação de algumas empre-
sas, o país tem combustível 
assegurado para os próximos 
dias.

O director da IMOPETRO 
apontou ainda que a guerra 
entre a Rússia e a Ucrânia veio 

exacerbar um problema que 
já se vinha assistindo desde 
finais do ano passado, quan-
do a tendência de abertura de 
alguns mercados começou 
a influenciar à demanda dos 
combustíveis, facto que não foi 
acompanhado pelo aumento 
de produção, com impacto na 
subida dos preços.

O gestor da única impor-
tadora de combustíveis em 
Moçambique advertiu que, 
se a guerra entre a Rússia e a 
Ucrânia se prolongar, o mundo 
continuará a ressentir-se dos 
preços elevados dos combus-
tíveis.

“Sabemos que há algumas 
soluções que estão a ser equa-
cionadas, como, por exemplo, 
o aumento da produção por 
alguns países produtores, mas 
isso só não vai impactar a ofer-
ta. Também há algumas movi-
mentações para se colocar no 
mercado alguma produção da 
Venezuela e do Irão, mas acre-
ditamos que não será suficien-
te para estabilizar o mercado”, 
previu Macandja.

OS técnicos de planificação, 
vereadores das áreas das fi-
nanças e directores das conta-
bilidades dos seis municípios 
da província de Gaza (Xai-Xai, 
Chókwè Mandlakazi, Chibuto, 
Macia e Praia de  Bilene) estão, 
desde ontem, a ser capacitados 
em matéria de elaboração de 
planos e execução, monitoria, 
avaliação e execução orçamen-
tal.

A formação promovida 
pelo Ministério da Economia 
e Finanças visa capacitar os 

municípios em matéria rela-
cionada com os procedimen-
tos a observar no processo de 
elaboração de instrumentos de 
planificação e orçamento.

No final dos cinco dias de 
capacitação, que decorre em 
Chidenguele, no distrito de 
Mandlakazi, espera-se que os 
gestores dos municípios es-
tejam à altura de responder às 
recomendações do Tribunal 
Administrativo e do MEF, para 
a melhoria da gestão financei-
ra municipal, bem como das 

questões de recrutamentro 
público, com vista a promo-
ver um sistema de contratação 
pública eficaz e garantir a in-
tegridade e transparência das 
autarquias locais.

Intervindo na abertura da 
formação, o director provin-
cial dos Accão Social, Paulo 
Beirão, que representou o se-
cretário de Estado, referiu que 
“a planificação tem um papel 
importante na Administração 
Pública, pois dela dependem 
o cumprimento da missão e o 

alcance dos objectivos estabe-
lecidos, para além de ajudar a 
coordenar a forma como todos 
os actores se devem adaptar 
às mudanças que ocorrem no 
contexto interno e externo na 
qual ela se insere”.

Para o caso da capacitação 
iniciada ontem, Beirão disse 
que a mesma “reveste-se de 
grande importância no domí-
nio dos instrumentos legais 
que norteiam a Administração 
Pública no geral, mas acima de 
tudo, aqueles que orientam os 
funcionários do Estado na exe-
cução das suas funções, quer 
sejam de planificação e orça-
mento quer na contratação e 
prestação de contas”.

“Observando estes pressu-
postos estaremos a concorrer 
para a melhoria da prestação 
de serviços à população me-
diante processos transparentes 
que possibilitem maior partici-
pação dos cidadãos na gestão 
municipal o que, em última 
instância, garantirá a constru-
ção de laços de confiança por 
parte dos que nos confiaram a 
administração das autarquias”, 
realçou.

A capacitação é dirigida por 
técnicos do MEF, através da 
Inspecção-Geral de Finanças, e 
do Tribunal Administrativo.

 Quadros dos seis municípios de Gaza estão a ser capacitados em matéria de execução financeira

GAZA A PRIMEIRA DO GÉNERO NA REGIÃO

Gestores capacitados 
em planificação e orçamento

ZEE de Nacala terá
fábrica de detergentes
UMA fábrica de detergentes 
e sabão está a ser construída 
na Zona Económica Especial 
de Nacala (ZEE), num investi-
mento de mais de 15 milhões 
de dólares norte-americanos. 
Espera-se que a unidade in-
dustrial comece a funcionar a 
partir do primeiro trimestre de 
2023, podendo empregar 200 
cidadãos, entre nacionais e es-
trangeiros.

O projecto é da empresa 
Bakresa Grain Milling, espe-
cializada no processamento 
da farinha de trigo e fabrico de 
sacos e que optou por um novo 
investimento no âmbito da di-
versificação dos seus negócios.

De acordo com o direc-
tor-geral da empresa, Eugene 
Matikiti, a capacidade a insta-
lar será de cinco toneladas por 
hora. 

Aquele responsável parti-
lhou esta informação recente-
mente, durante o XX Conselho 
Coordenador do Ministério da 
Indústria e Comércio, realizado 
em Nacala.

Entretanto, em declara-
ções a jornalistas, o Ministro da 
Indústria e Comércio, Silvino 
Moreno, afirmou que a fábri-
ca representa uma mais-valia 
para o país, pois irá contribuir 
para melhorar o preço de de-
tergentes no mercado nacio-
nal. No entanto, apelou aos 
gestores para a observância 
das condições ambientais, de 
modo a não prejudicar a popu-
lação que reside nas proximi-
dades da infra-estrutura.

Recomendou que a fábrica 
de detergentes seja separada da 
unidade de processamento de 
trigo, para evitar uma eventual 
ocorrência de danos à saúde 
dos consumidores. Para Mo-
reno, o fluxo de investimentos 
na Zona Económica Especial 
de Nacala (ZEE) ainda não sa-
tisfaz, sendo que para inverter 
a situação, as autoridades estão 
a trabalhar no sentido de atrair 
mais empresários. 

“O fluxo de investimentos 
não está no nível que gosta-
ríamos, mas é um desafio que 
o país tem. Como Ministério 
da Indústria e Comércio temos 

a obrigação de atrair mais in-
vestimentos. Esperávamos que 
Nacala tivesse mais investido-
res, por ser uma Zona Econó-
mica Especial, e as condições 
de implantação serem melho-
res”, disse.

Explicou ainda  que o am-
biente de negócios está em re-
cessão, devido a vários factores 
que alteram o funcionamento 
da economia mundial. A re-
gião de Nacala está a beneficiar 
de um projecto específico, vi-
sando melhorar a qualidade 
de energia, esperando-se que 
com a medida os investido-
res poderão incrementar a sua 
produção e exportar mais. Silvino Moreno, Ministro da Indústria e Comércio

A AGÊNCIA de notação financeira Fitch 
Ratings considera que a África Subsaha-
riana é, a par da Europa do Leste, a única 
região onde os emissores de dívida sobe-
rana estão, este ano, pior que 2021.

“A Europa emergente e a África sub-
sahariana são as únicas duas regiões com 
perspectivas de evolução do sector sobe-
rano a deteriorarem-se, indicando que 
consideramos que as condições subja-
centes são agora piores que 2021”, escre-
vem os analista da Fitch Ratings.

Na nota sobre a evolução do sector 
dos emissores de dívida soberana, ou 
seja, a Fitch Ratings anuncia que mudou 
a perspectiva de evolução do sector de 
“melhorando” para “neutro”, já que “o 

impacto da guerra na Ucrânia e as con-
sequentes sanções, os riscos geopolíticos 
sobre os fluxos de capital e comércio, 
para além do crescimento económico e 
da inflação, não vão ser resolvidos no se-
gundo semestre deste ano”.

A Fitch publica a meio de cada ano 
um relatório sobre a perspectiva de evo-
lução de cada sector, que é uma avaliação 
virada para o futuro sobre as condições 
subjacentes face ao ano anterior, expli-
cam os analistas.

“Muitos países da África subsaha-
riana continuam a lidar com a deterio-
ração das contas públicas em resultado 
da pandemia da Covid-19 e da guerra na 
Ucrânia, num contexto de níveis eleva-

dos de dívida pública”, comentou o di-
rector do departamento de análise dos 
“ratings” para o Médio Oriente e África, 
Toby Iles.

Segundo Iles, a escala e a credibilida-
de dos planos de consolidação orçamen-
tal serão um factor determinante para a 
diferenciação do “rating” dos países com 
elevados níveis de dívida”, acrescentou.

Entre os principais factores a que a Fi-
tch Ratings vai estar atenta na análise da 
qualidade do crédito soberano dos países 
da ÁfricaSubshaariana está a baixa taxa 
de vacinação, a dependência da despesa 
em investimentos públicos como motor 
principal do crescimento económico e a 
elevada dívida governamental.

ÁFRICA SUBSAHARIANA

Situação da dívida está pior que 2021

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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE CABO DELGADO 

DIRECÇÃO PROVINCIAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Nos termos da alínea d) do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação 
de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016 de 8 de Março, comunica-se que os objectos dos Concursos acima citados foram 
Adjudicados conforme o segue:

Concurso Nº Nome do Concorrente Objecto de Concurso Valor Adjudicado

41C000661/CP/02/RGEAC/DPIC-
CD/2022

CONSTRUCT LDA.
Lote 1 - Contratação de Empreitada para Construção de 
Mercado de Macomia   

6.491.999,18Mts

ATS Construções 
Lote 2 - Contratação de Empreitada para Construção de 
Mercado de Quissanga  

6.772.411,36Mts

Construções DJJJ & Filhos, Lda.
Lote 3 - Contratação de Empreitada para Construção de 
Mercado de Mocímboa da Praia  

6.494.113,51Mts

41C000661/CP/04/RGEAC/DPIC-
CD/2022

Caichuane Construções Sociedade 
Unipessoal, Lda.

Contratação de Empreitada para Construção de 
Mercado de Palma

7.091.325,54Mts

Pemba, aos 29 de Junho de 2022
O Director Provincial

(Ass. Ilegível)
60

 

SPEED Project Av. Marginal, 141  

Complexo Radisson, 

Torres Rani 2° andar, 

Maputo, Mozambique 

Tel: +258 82 307 3688 

 

www.speed-program.com 

https://speed-program.applicantstack.com/x/openings

https://speed-program.applicantstack.com/x/openings

DAI  Shaping a more livable world 

https://speed-program.applicantstack.com/x/openings

5929

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de quatro de Julho de dois mil e vinte e 
dois, exarada de folhas cinco verso a folhas seis verso, do livro de notas para escrituras diversas 
número trinta e um, traço “B” barra BAÚ, deste Balcão, a cargo da Notária em exercício, VITALIANA 
DA ANUNCIAÇÃO RABECA MANHIQUE MACUÁCUA, foi celebrada uma Escritura de Habilitação 
de Herdeiros por óbito de MOISÉS SALOMÃO SENGULANE JÚNIOR, de então cinquenta e cinco 
anos de idade, divorciado que era à data da sua morte, com última residência habitual no bairro 
Khongolote, cidade da Matola.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade, tendo 
deixado como únicos e universais herdeiros de seus bens, seus filhos: JESSEN MOISÉS SENGULANE, 

casado com Nilza Antonieta Rafael Mazive e EDNA VANESSA MOISÉS SENGULANE, casada com 
Shipeni Thovela, ambos naturais de Maputo e residentes na cidade da Matola.
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 4 de Julho de 2022
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HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE MOISÉS SALOMÃO SENGULANE JÚNIOR

ção trabalham nos períodos 
da manhã e de tarde.

No entanto, lamentou 
que nos primeiros dias a 
acção tenha sido mancha-
da por alguma resistência 
das comunidades, princi-
palmente no bairro da Mu-
nhava, onde os voluntários 
eram mesmo escorraçados 
das residências por serem 
confundidos com membros 
de determinados partidos 
políticos.

“Éramos expulsos e in-
sultados, principalmente 
na Munhava, mas com hu-
mildade estamos a conse-
guir trabalhar. Por isso, re-
duziram drasticamente os 
focos de malária e diarreias 
neste local de residência”, 
indicou a voluntária.  

A campanha de sensi-
bilização comunitária so-
bre a prevenção de doenças 
de origem também está a 
melhorar substancialmen-
te a limpeza individual e 
colectiva dos moradores e 
a recolha do lixo. Exem-
plo disso é que o bairro da 
Munhava deixou de ser re-
ferência de fecalismo a céu 
aberto na cidade da Beira.

De igual modo, as valas 
de drenagem reabilitadas 
no âmbito do Projecto do 
Sistema de Saneamento, do 
Ministério das Obras Públi-
cas, Habitação e Recursos 
Hídricos, também se en-
contram limpas, permitin-
do maior escoamento das 
águas pluviais.

EM FACE DAS CHUVAS

CVM intensifica campanha 
de prevenção de doenças

V
OLUNTÁRIOS da 
Cruz Vermelha 
de Moçambique 
(CVM) estão a in-
tensificar as cam-

panha de prevenção das 
doenças de origem hídrica 
na cidade da Beira em face 
das mudanças climáticas 
caracterizadas, especial-
mente nesta urbe, por chu-
vas intermitentes mesmo 
nesta estação normalmente 
seca.

Segundo a supervisora 
da CVM no bairro da Mu-

nhava, Edna Machava, a ac-
tividade em alusão, que in-
cide sobre o saneamento do 
meio, é realizada em coor-
denação com as autoridades 
comunitárias locais, com 
vista a dar maior sustenta-
bilidade.

A responsável revelou 
que foram instalados postos 
de sensibilização com mais 
de 20 activistas cada em 
todos os 26 bairros periféri-
cos da urbe, numa iniciati-
va que compreende ainda a 
distribuição de lixívia para 

purificação da água.
Maior destaque na apli-

cação destas medidas pre-
ventivas vai para os bairros 
suburbanos com os maiores 
índices de pobreza, casos 
de Munhava, Inhamudima, 
Muchatazina, Vaz, Ndun-
da I e II, Manga-Mungas-
sa, Manga-Loforte, Man-
ga-Mascarenhas, entre 
outros.

Edna Machava congra-
tulou-se pelo facto de, nas 
zonas críticas em termos 
de saneamento do meio, os 

moradores estarem a acatar 
os aconselhamentos, o que 
se reflecte directamente na 
melhoria de vida das co-
munidades suburbanas.

Explicou que as brigadas 
da CVM vão disseminando 
as suas mensagens preven-
tivas de casa em casa tam-
bém com recurso a mega-
fones, cartazes e panfletos 
educativos.

Para melhor cobertura 
do grupo-alvo, apurámos 
ainda da fonte que os vo-
luntários da sua organiza-

Activistas sensibilizam uma família na Munhava

Acidentes de viação 
matam em Inhamízua 
e nos Pioneiros
TRÊS pessoas perderam a vida 
no fim-de-semana na cidade 
da Beira em consequência de 
dois acidentes de viação ocor-
ridos nos bairros de Inhamízua 
e Pioneiros.

A informação foi tornada 
pública ontem pelo porta-voz 
da Polícia da República de 
Moçambique (PRM) em Sofa-
la, Dércio Chacate, durante a 
apresentação das ocorrências 
das últimas 72 horas.

“O primeiro acidente 
aconteceu no sábado envol-
vendo uma motorizada con-
duzida por um nacional que 
respondia pelo nome de An-
tónio João, que saiu da faixa de 
rodagem e foi bater na trela de 

um camião estacionado”, ex-
plicou, apontando a velocidade 
excessiva, aliada à distracção, 
como causa.

O outro acidente de viação, 
um despiste, ocorreu no Pio-
neiros quando dois cidadãos 
seguiam igualmente numa 
motorizada que se despistou, 
tendo batido num poste de ilu-
minação pública.

Neste caso, Chacate indi-
cou, como causas, a velocidade 
excessiva e condução sob efeito 
de álcool.

O porta-voz da PRM em 
Sofala aproveitou para apelar 
a todos quantos se fazem à via 
pública para respeitarem os si-
nais e regras de trânsito e evi-

tarem conduzir após consumir 
álcool.

Enquanto isso, Dércio Cha-
cate revelou que a PRM de-
sencadeou uma operação na 
sexta-feira denominada au-
to-stop, encabeçada pelo co-
mandante provincial, Joaquim 
Sive, durante a qual foram fis-
calizadas 104 viaturas e aplica-
das 16 multas.

“Também tivemos atenção 
especial aos moto-taxistas, 
visto que se têm tornado cau-
sadores de acidentes de via-
ção”, lembrou.

Era igualmente objectivo 
da operação sensibilizar os au-
tomobilistas a respeitarem as 
regras de trânsito.

A sensibilização, a que a PT também se tem dedicado, ajuda a prevenir a ocorrência de acidentes rodoviários

EMPODERAMENTO DA RAPARIGA

Jornalistas de rádios comunitárias capacitados
JORNALISTAS das rádios co-
munitárias dos distritos da 
Beira, Dondo, Nhamatanda 
e Gorongosa acabam de ser 
capacitados em produção de 
conteúdos sobre empodera-
mento económico da mu-
lher e da rapariga pela orga-
nização não-governamental 
Health HIV and Nutrition.

Com duração de dois 

dias, a capacitação teve 
lugar na cidade da Beira, 
sendo um dos objectivos 
dotar os jornalistas de fer-
ramentas para a produção 
de programas interactivos e 
actividades de mobilização 
comunitária com a temáti-
ca específica de empodera-
mento económico da mu-
lher e da rapariga.

“A rádio é o meio de co-
municação que atinge maior 
número de pessoas, daí ser 
necessário que os seus pro-
fissionais estejam habilita-
dos a produzir conteúdos 
de qualidade”, explicou a 
directora de programas da 
Health HIV and Nutrition.

Segundo Farida Usta, 
as mensagens transmitidas 

visam levar a mulher a par-
ticipar activamente na eco-
nomia através de iniciativas 
como empreendedorismo e 
acesso ao trabalho formal ou 
informal.

Entretanto, revelou que 
durante a capacitação os 
jornalistas se queixaram de 
estarem a enfrentar dificul-
dades de acesso às fontes de 

informação do sector priva-
do bem como do Estado.

Neste contexto, uma 
das recomendações deixa-
das para se ultrapassar esta 

barreira foi a necessidade de 
manutenção de contactos 
rotineiros com as fontes de 
modo que, quando precisa-
rem de alguma informação, 

não tenham dificuldades.
Farida Usta espera assim 

que os participantes tenham 
saído mais esclarecidos so-
bre as questões de parti-

cipação económica e que 
produzam programas com 
maior qualidade e mais en-
volvimento da comunidade 
e outros intervenientes.  

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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UM jovem de 31 anos, que 
se fazia passar por fun-
cionário de uma empresa 
subcontratada pela Vul-
can Moçambique para 
recrutar candidatos às 
vagas de emprego, está 
detido na cidade de Tete. 
A porta-voz do Serviço 
Nacional de Investigação 
Criminal (SERNIC), Celina 
Roque, disse, ontem, que 
o indivíduo é reinciden-
te. No ano passado saiu da 
prisão por meio de paga-
mento de caução, depois 
de ter burlado outros ci-
dadãos.

“Ele usava a condição 
de falso trabalhador para 
recrutar pessoas median-
te o pagamento de 10 mil 
meticais. Foi neutralizado 
graças à denúncia de uma 
das vítimas que viajara 
de Manica para Tete, en-
ganada pelo indiciado”, 
afirmou. Explicou que o 
denunciante accionou o 
SERNIC, quando o burlão 

parou de atender as cha-
madas telefónicas de outra 
vítima, também oriunda 
de Manica, que havia pago 
três mil meticais para as-
segurar a vaga”.

Acrescentou que há 
mais pessoas que foram 
enganadas nas províncias 
de Nampula e Zambézia, 
mas que ainda não haviam 
entregue o montante soli-
citado pelo indivíduo.

Esclareceu, também, 
que o acusado já traba-
lhou numa das empresas 
subcontratadas pela Vul-
can, como empacotador 
de refeições.

O denunciante, cuja 
identidade omitimos, 
conta que conheceu o in-
diciado através do seu pri-
mo, que fora seu colega de 
escola, que disse ter vagas 
e podia chamar familiares 
para ingressar na multi-
nacional.

Chegado a Tete, aper-
cebeu-se que se tratava de 

MAIS de 368 mil crianças es-
tão envolvidas em actividades 
remuneráveis, na provín-
cia de Gaza, segundo dados 
apresentados, há dias, no se-
minário sobre a prevenção e 
combate às piores formas do 
trabalhado infantil.

No encontro, da Direcção 
Provincial da Justiça e Traba-
lho, foi revelado que 2,4 mi-
lhões de crianças envolvidas 
no trabalho infantil, no país, 
368.025 são da província de 
Gaza e estão, sobretudo, nos 
sectores de agricultura, caça, 
pesca e silvicultura.

Intervindo em represen-
tação do secretário de Esta-

do, Ângelo Naene disse que 
o trabalho infantil prejudica 
o bem-estar das crianças e 
“compromete a sua educa-
ção, saúde, vida social e o 
seu desenvolvimento físico e 
mental a médio e longo pra-
zos”.

Revelou que para reduzir 
estes números foram reali-
zadas, desde o ano passado, 
165 palestras de sensibiliza-
ção nos distritos de Massingir, 
Guijá, Chókwè, Mandlakazi, 
Chibuto, Bilene e Xai-Xai.

Naene afirmou que o Es-
tado está preocupado com 
relatos do recrudescimento 
das violações sexuais a ado-

lescentes, prostituição infan-
til e o uso de crianças como 
empregadas domésticas.

Apelou a todas forças vivas 
da sociedade a repudiarem 
estas práticas, que atentam 
contra o futuro dos petizes.

No seminário, que decor-
reu sob o lema “Protecção 
Social Universal para Acabar 
com o Trabalho Infantil”,  fo-
ram debatidos temas como o 
quadro jurídico legal sobre a 
prevenção da criança no tra-
balho infantil e o papel da Po-
lícia da República de Moçam-
bique (PRM) na prevenção e 
combate às piores formas do 
trabalho infantil.

UMA pessoa perdeu a vida, na cidade de 
Maputo, vítima da Covid-19, segundo da-
dos tornados públicos pelo Ministério da 
Saúde (MISAU), que também apontam para 
mais 43 novas infecções

Com o óbito, um homem de 63 anos, o 
cumulativo de pessoas que perderam a vida 
devido a doença subiu para 2213.

Os novos casos foram dectados em 364 
amostras suspeitas, em todo o país, que in-
dica uma positividade de 11,81 por cento e 
uma proporção acumulada de 16,89.

A região sul continua a registar mais 
casos, estando concentrados maioritaria-
mente na província de Gaza, com 28 novas 
infecções.

Não houve registo de novos interna-
mentos ou alta hospitalar, dez pacientes 
continuam internados, dos quais quatro 
em cuidados intensivos, em oxigeno-te-
rapia. 

As autoridades sanitárias notificaram 
185 casos recuperados da Covid-19, o que 
fixou em 383 o número de casos activos.

Até ontem, o país tinha um cumulativo 
de 15,3 milhões de pessoas que receberam 
a vacina desde o início da imunização, dos 
quais 1695, entre domingo e ontem. Mais 
de 14,5 milhões estão completamente va-
cinadas e 484.595 tomaram a dose de re-
forço, e a cobertura vacinal está situada em 
95,6 por cento.

O INSTITUTO Nacional de Segu-
rança Social (INSS) deve massi-
ficar a divulgação das facilidades 
criadas aos trabalhadores para 
que continuem no sistema e 
contribuam para a sua aposen-
tação, mesmo perdendo o em-
prego.

A posição é do administra-
dor do INSS, em representação 
dos empregadores, Prakash 
Prehlad, que efectuou, há dias, 
uma visita de trabalho à pro-
víncia de Maputo.

 Prakash Prehlad instou à 
delegação provincial a incre-
mentar acções visando a Ma-
nutenção Voluntária no Siste-
ma (MVS) dos trabalhadores 
que possam perder o estatuto 
de beneficiários, na eventua-
lidade de terem terminado os 
contratos laborais ou perdido o 
emprego, mas que manifestem 
a vontade de continuar a con-
tribuir para o sistema.

O administrador inteirou-
-se dos trabalhos de sensibi-
lização de diferentes grupos 
sócio-económicos da região, 
com vista à inscrição no siste-
ma de segurança social obriga-
tória, de modo a garantir o seu 
futuro social e das respectivas 
famílias, bem como usufruir 
dos benefícios que o mesmo 
oferece.

Defendeu que apesar da 
província ter cerca de 5331 
contribuintes voluntários, há 
necessidade de divulgar o ins-
trumento orientador, para que 
o trabalhador saiba que mesmo 
após o desligamento da em-
presa, onde se encontre a tra-
balhar, as contribuições cana-
lizadas ao INSS não se perdem.

Explicou que os trabalha-
dores podem continuar a pa-
gar, tendo a capacidade ou uma 
actividade de renda e, desse 
modo, garantir o seu direito às 

prestações de segurança social. 
 Até Maio, o INSS em Ma-

puto tinha 16.493 empresas 
(contribuintes) inscritas, com 
470.327 trabalhadores (bene-
ficiários), dos quais 4413 em 
regime de Trabalhadores por 
Conta Própria (TCP). 

O governante enalteceu o 
desempenho dos funcionários 
e instou-os a envidarem esfor-
ços para o alcance das metas 
previstas para o ano em cur-
so, pautando por uma postura 
excelente no atendimento aos 
utentes.

No âmbito do programa 
de acção sanitária e social, o 
administrador do INSS ofe-
receu cabazes com produtos 
alimentícios a pensionistas de 
sobrevivência, para além de ter 
escalado o colégio Maria Auxi-
liadora, um centro de apoio a 
crianças carenciadas, localiza-
do no distrito da Namaacha.

A ADMINISTRAÇÃO de Tambara, na provín-
cia de Manica, perdeu a esperança de resgatar 
com vida os cinco náufragos desaparecidos 
sexta feira, após a embarcação na qual viaja-
vam ter sido destruída por três hipopótamos.

O administrador distrital de Tambara, 
Mário Pita Doa, disse ontem que para além 
das cinco desaparecidas, uma pessoa mor-
reu, outra contraiu ferimentos graves e três 
sobreviveram ilesos ao naufrágio.

Disse que na embarcação, de fabrico ar-
tesanal, viajavam 10 pessoas. Doa informou 
que o ferido está em recuperação e os três 
continuam sob assistência, mas a esperança 

de resgatar os cinco desaparecidos está a re-
duzir.

Acrescentou que as equipas de resgate 
continuam a efectuar buscas no rio Zambeze, 
desde o local do naufrágio até ao distrito de 
Chemba, à jusante do rio, mas até ontem não 
havia sinais dos desaparecidos.

Afirmou que os corpos dos náufragos po-
dem ter sido arrastados pelas fortes correntes 
das águas ou devorados por crocodilos.

Mário Pita Doa apelou à população ribei-
rinha a evitar fazer-se ao rio onde ocorrem, 
com frequência, os piores casos de conflito 
homem-fauna bravia.

CERCA de seis mil pes-
soas deslocadas para Mie-
ze, distrito de Metuge, na 
província de Cabo Delgado, 
receberam bens de primeira 
necessidade para minorar o 
sofrimento a que estão su-
jeitas, depois de saírem das 
zonas de origem em busca 
de segurança.

Os refugiados são oriun-
dos do distrito de Ancuabe, 
onde recentemente foram 
registados ataques de gru-
pos terroristas, que procu-
ravam saquear bens da po-
pulação, com destaque para 
produtos alimentares.

O donativo do Comité 
Internacional da Cruz Ver-
melha (CICV) beneficiou 
todos deslocados acolhidos 
em casas de parentes des-
conhecidos em Mieze, e 
inclui lonas, baldes, cober-
tores, redes mosquiteiras, 
material  de higiene e de 
cozinha.

A organização manifesta 
preocupação “com o im-
pacto humanitário cumu-
lativo do conflito armado” 

CANCRO DO COLO DO ÚTERO

Vacinadas mais 
de 470 mil meninas

M
AIS de 470 mil ra-
parigas com nove 
anos de idade foram 
vacinadas, de No-
vembro a até agora, 

contra o Vírus do Papiloma 
Humano (HPV), uma medida 
que visa reduzir a incidência 
do cancro do colo do útero no 

país.
Os dados do Ministério da 

Saúde (MISAU) representam 
uma cobertura de 82 por cento 
do grupo alvo, que é de imu-
nizar anualmente pelo menos 
500 mil raparigas.

A introdução do imuni-
zante ao calendário nacional 

de vacinação deve-se ao facto 
de o cancro do colo do útero 
continuar a ser um problema 
grave de saúde pública no país 
e no mundo.

As estatísticas nacionais 
mostram que pelo menos 
quatro mil mulheres morrem 
anualmente devido ao cancro 

do colo do útero, de uma mé-
dia de 5600 casos diagnostica-
dos nas unidades sanitárias.

A campanha foi antecedi-
da pela realização, em 2014 e 
2015, de um estudo piloto nos 
distritos da Manhiça, Manica 
e Mocímboa da Praia para de-
monstrar a viabilidade da ad-

ministração da vacina, avaliar 
a sua aceitabilidade e iden-
tificar as melhores formas de 
salvaguardar que a informação 
chegue aos utentes.

A vacinação contra o can-
cro do colo do útero é o culmi-
nar de um trabalho de verifi-
cação das condições técnicas e 
advocacia para garantir a dis-
ponibilidade de imunizantes e 
recursos para implementação 
do programa.

O grupo-alvo para a toma 
da vacina é a rapariga que até 
à data da vacinação completa 
nove anos. Em 2022, serão va-
cinadas as raparigas que nas-
ceram em 2013 e, no próximo 
ano, as nascidas em 2014.

A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) recomenda 
a administração desta vaci-
na a raparigas entre nove e 14 
anos, mas devido à escassez de 
imunizantes e elevados custos 
de aquisição, o país tem como 
grupo-alvo meninas de nove 
anos.

A administração da vacina 
decorre nas mais de 1600 uni-
dades sanitárias espalhadas 
pelo país. No entanto, em fun-
ção das necessidades e condi-
ções, estão previstas brigadas 
móveis nas escolas e/ou mini-
-campanhas.

A vacina é administrada 
de forma intra-muscular, em 
duas doses, num intervalo de 
seis meses entre as tomas.

Mais de 470 mil meninas já tomaram  vacina contra HPV no país

INSS quer manutenção 
de trabalhadores no sistema

 INSS quer aumento da contribuição voluntária na província de Maputo

NAUFRÁGIO EM TAMBARA

Governo sem esperança 
de encontrar sobreviventes

Um morto e 43 novas 
infecções pela Covid-19

Burlão de vagas 
de emprego volta às celas

Deslocados em Mieze recebem apoio do CICV

que se regista na região 
norte do país desde 2017, 
com maior incidência para a 
província de Cabo Delgado.

“Muitas famílias recém-

-deslocadas chegaram a 
Ancuabe vindas de outros 
lugares em busca de segu-
rança e este foi o segundo 
deslocamento que sofre-

ram”, refere o CICV, acres-
centando que “algumas 
tiveram de fugir a pé ou de 
autocarros e chegaram a 
novos destinos sem meios 

para a sua subsistência”.
De acordo com Abdiri-

zak Mohamednoor, coor-
denador de segurança eco-
nómica do CICV no país, “é 
triste ver as condições de-
ploráveis em que as pessoas 
chegam” às zonas onde 
buscam refúgio.

“As pessoas em Mie-
ze abriram suas portas aos 
deslocados, mas também 
têm famílias numerosas e, 
em alguns casos, as condi-
ções são precárias”, lamen-
tou.

Dados da organização 
humanitária apontam para 
36 mil o número de pessoas 
que fugiram do distrito de 
Ancuabe, em Junho último, 
totalizando mais de 780 mil 
deslocados na província.

“A situação de deslo-
cados leva a um rápido au-
mento da população nas ci-
dades e aldeias que recebem 
essas pessoas, tornando 
cada vez mais desafiante o 
acesso a serviços essenciais 
como educação, saúde e 
água potável”, sublinha.

Deslocados recebendo donativos

Mais de 368 mil crianças
envolvidas no trabalho infantil   

uma burla e accionou as 
autoridades policiais. 

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



CIDADE DE NAMPULA 7

MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708 

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

FARMÁCIA CALÊNDULA - Av.EDUARDO MONDLANE
FARMÁCIA FRANÇA - RUA DA FRANÇA CARRUPEIA
FARMÁCIA HAYAT - Av. FPLM (CONTROLO)
FARMÁCIA POPULAR - RUA DOS SEM MEDO
FARMÁCIA VINAYAK - Av.DO TRABALHO
FARMÁCIA VIRGO - Av.DO TRABALHO FAINA
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COMBATE À PÓLIO

Terceira fase 
da vacinação abrange 
mais de 205 mil

A 
TERCEIRA fase da 
campanha de vaci-
nação contra a po-
liomielite arranca 
quinta-feira no dis-

trito de Nampula, devendo 
abranger 205.955 crianças 
dos zero aos cinco anos.

Dados das autoridades 
sanitárias indicam que a se-
gunda fase da campanha de 
vacinação contra a pólio, 

que decorreu de 28 de Abril 
a 1 de Maio, abrangeu pouco 
mais de 205 mil crianças das 
177.803 planificadas.

O director do Serviço 
Distrital da Saúde, Mulher 
e Acção Social, Nilton Na-
poleão, explicou que a meta 
para a terceira fase foi cal-
culada em função do resul-
tado alcançado na segunda, 
devendo estar envolvidas na 

operação 300 equipas com-
postas por três elementos 
cada, nomeadamente um 
mobilizador, um vacinador e 
um registador.

“Esperamos atingir 100 
por cento da meta. Porém, 
é necessário que haja adesão 
para se alcançar este objecti-
vo”, afirmou o responsável, 
apelando ao envolvimento 
dos pais e encarregados de 

educação, líderes comunitá-
rios e da sociedade em geral 
na luta contra esta doença.

A poliomielite manifes-
ta-se por enfraquecimento 
dos membros inferiores das 
crianças. “Já viram aquelas 
pessoas que andam com pau 
nas mãos e têm os pés fracos? 
A poliomielite tem o mesmo 
tipo de comportamento”, 
exemplificou.

Arranca quinta-feira a terceira fase da vacinação contra pólio, que vai abranger mais de 205 mil menores no distrito de Nampula

A UNIVERSIDADE Rovuma (UniRovuma) aca-
ba de lançar o primeiro projecto de leitura nas 
escolas, denominado “Literacia e Numeracia”, 
que tem como alvo crianças da terceira classe.

Trata-se de um projecto que visa preparar, 
ensinar e incutir nas crianças o hábito e gosto 
pela leitura ou pelas contas, de modo que sai-
bam fazer melhores escolhas durante a forma-
ção e na sua vida profissional. 

Informações em nosso poder indicam que 
o projecto terá lugar em três províncias, no-
meadamente Nampula, Niassa e Cabo Delgado, 
abrangendo 15 escolas públicas e 9900 alunos, 
assistidos por pouco mais de 100 instrutores, 

num horizonte temporal de 90 minutos para 
cada criança. 

De acordo com as mesmas informações, as 
aulas de leitura serão ministradas nas bibliote-
cas escolares. Falando na ocasião, a directora 
dos Serviços de Documentação e Informação da 
UniRovuma, Ermelinda Mapasse, explicou que, 
além de contribuir para o crescimento das co-
munidades, outro objectivo da universidade é 
colaborar no desenvolvimento das crianças.

Disse que, a partir da terceira classe, os alu-
nos devem dominar a leitura e a escrita, de for-
ma crítica, para que sejam capazes de interagir 
e agir nos diferentes contextos sociais. Acres-

centou que com este tipo de exercício as crian-
ças serão capazes de compreender operações de 
adição, subtração, multiplicação e divisão. 

Por seu turno, o director académico daquele 
estabelecimento de ensino, Adelino Inácio As-
sane, disse que o projecto procura responder ao 
clamor sobre a qualidade e deficiências na lei-
tura e escrita nas classes iniciais. Ele enquadra-
-se nas comemorações do Dia das Bibliotecas, 
assinalado a 1 de Julho, ao abrigo do qual foram 
realizadas olimpíadas de leitura envolvendo 17 
alunos de três escolas do distrito de Nampula, 
tendo a Escola Primária Completa de Namicopo 
ocupado o primeiro lugar.  

PARA ALUNOS DA TERCEIRA CLASSE

Lançado projecto 
“Literacia e Numeracia”

Muatala repudia violência doméstica

O ÚNICO viaduto construído na intersecção 
da Avenida do Trabalho e antiga estrada de 
Nova Chave, na cidade de Nampula, está a ser 
vandalizado, o que coloca em risco a circula-
ção de pessoas e viaturas. 

Com efeito, além do derrube de postes de 
iluminação eléctrica, desconhecidos estão a 
retirar barras metálicas que protegem a infra-
-estrutura para o fabrico de panelas e outros 
utensílios domésticos.

 Os postes de iluminação são derrubados 
na sequência de acidentes de viação origina-
dos, sobretudo, por automobilistas e motoci-
clistas que têm estado a praticar rali no local. 
O derrube de postes eléctricos é um problema 
que já resultou em fraca iluminação pública 
no viaduto.  

Assim, apela-se a quem de direito para pôr 
cobro à situação, para permitir que os auto-
mobilistas e peões circulem no viaduto sem 
sobressaltos e com maior segurança.  

Segundo constatou a nossa Reportagem, 
os efeitos da destruição da infra-estrutura, 
construída em 2016, são agravados pela falta 
de manutenção. Algumas partes do viaduto já 
apresentam fissuras e outras anomalias, o que 
demanda correcção para garantir a sua dura-

bilidade. 
O automobilista Manuel Fabião disse que, 

tal como acontece com as pontes, os viadu-
tos devem ser vistoriados com frequência, 
não somente para garantir a sua durabilidade, 
mas sobretudo para evitar riscos imprevisí-
veis. Lamentou que haja pessoas que ainda 
não assumiram que a mobilidade rodoviária 
na cidade melhorou significativamente com a 
construção da infra-estrutura.

O cidadão Jorge Armando pediu à Polícia 
de Trânsito para garantir presença permanen-
te no local, para dissuadir comportamentos 
indesejáveis. O porta-voz do Conselho Mu-
nicipal, Nelson Carvalho, reconheceu o peri-
go da vandalização do viaduto, assegurando, 
porém, que foi contratada uma empresa para 
realizar manutenção e fiscalização periódica 
da infra-estrutura.  

A construção do viaduto foi uma iniciativa 
do falecido presidente do Conselho Municipal 
da Cidade de Nampula, Mahamudo Amurane, 
para aliviar o congestionamento do tráfego 
rodoviário no entroncamento da zona da Si-
pal, provocado pela circulação de comboios 
que transportam carvão mineral da província 
de Tete para o terminal de Nacala-à-Velha.

Viaduto vandalizado
Uma secção do viaduto que está a ser vandalizada

O BAIRRO Muatala acordou 
ontem, segunda-feira, com 
uma manifestação de repú-
dio à violência doméstica 
protagonizada por um sar-
gento da Academia Marechal 
Samora Moisés Machel con-
tra sua esposa.

A manifestação foi or-
ganizada pela Associação 
Ophenta, uma organização 
feminista baseada na cidade 
de Nampula. A vítima, M. 
José, de 22 anos de idade e ca-
sada há um ano e três meses, 
contou que conheceu o seu 
marido, C. Manuel, no dis-
trito de Macomia, província 
de Cabo Delgado, e chegados 
a Nampula foi sempre vítima 
de agressão física protago-
nizada pelo parceiro sempre 
que este consome álcool.

M. José, neste momen-
to grávida, afirmou que já 
pediu várias ao esposo para 
devolvê-la à sua terra na-
tal, mas C. Manuel sempre 
se recusou. “Se ele não quer 
acompanhar-me, que me dê 
dinheiro e eu regresso so-

zinha. Peço ajuda a todos. 
Temo pela minha vida se eu 
continuar aqui”, disse.

Marlene Gulane, da As-
sociação Ophenta, explicou 
que a manifestação era uma 
forma de as mulheres se so-
lidarizarem com a vítima e 
exigir às entidades públicas 
a responsabilização do autor 
da violência doméstica.

“Este acto de repúdio é 
uma forma de dizer nós esta-
mos aqui. Se mexer com uma 
mulher, mexeu com todas”, 
disse Marlene.

A manifestação foi con-
duzida até à Academia Militar 
Marechal Samora Moisés Ma-
chel, como forma de pressio-
nar a instituição a fazer algo. 
Informações em nosso poder 
dão conta que, do diálogo 
havido com o sector dos As-
suntos Sociais da Academia, 
chegou-se a consenso de que 
o militar será detido até que 
a esposa esteja em segurança 
e regresse à sua terra natal, 
sem temer represálias.

A representante da 
Ophenta disse que as mu-
lheres estarão atentas e farão 

diligências para garantir que 
a vítima regresse à casa em 

segurança e que sejam salva-
guardados os seus direitos.

Mulheres marcham em Muatala contra violência doméstica

  REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_____________________________
TRIBUNAL ADUANEIRO

      

      ANÚNCIO DE VENDA Nº. 01/
TAG/2022

Torna-se público que, por despacho do Meritíssimo Juiz-Presidente do 

Tribunal Aduaneiro da Cidade de Maputo, vai se proceder à venda em 

hasta pública de veículo, no dia 08.07.2022 nos Serviços Provinciais 

das Alfândegas de Gaza pelas 9.00horas.

Os arrematantes depositarão, imediatamente, 10% acrescidos ao 

valor da arrematação de cada lote de mercadorias postas em praça, nos 

termos do artigo 275 do Contencioso Aduaneiro.

Se o arrematante a quem for adjudicado um determinado lote, não 

puder pagar os 10% referidos no parágrafo anterior, a adjudicação será 

diferida ao proponente seguinte na ordem decrescente. Os arrematantes 

deverão apresentar-se no local do leilão 30 minutos antes da hora 

marcada para o início da arrematação munidos do seu NUIT.Todas as 

mercadorias podem ser vistas durante o período normal de expediente 

nos locais indicados no edital afixado no Cartório do Tribunal Aduaneiro 
em Xai- Xai bem como nos Serviços Provinciais das Alfandegas de Gaza.

Todos os bens são vendidos no estado em que se encontram, daí ser 

de extrema importância que os arrematantes vejam os bens antes 

do leilão. 

É obrigatório o uso de máscara.
5934

PUBLICIDADE

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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OS novos presidentes das 
comissões distritais das elei-
ções de Xai-Xai, Chókwè, 
Chibuto, Mandlakazi e Bi-
lene, na província de Gaza, 
tomaram posse ontem com o 
desafio de elevar a credibili-
dade dos órgãos de adminis-
tração eleitoral nos pleitos 
que se avizinham.

Para a comissão de elei-
ções da cidade de Xai-Xai, 
foi empossado Alfredo Bila; 
para Chókwè, Rosa Monjane 
Zavala; Chibuto vai contar 
com Armando Josefa Sitoe; 
para Mandlakazi foi investi-
da Suzana Adélia Evaristo e, 

por fim, Fortunato Orlando 
Fabião segue como presi-
dente em Belene.

Na cerimónia de investi-
dura, que teve lugar na cida-
de de Xai-Xai, o presidente 
da Comissão Provincial de 
Eleições (CPE) de Gaza, Ber-
nardino Macome, advertiu 
os novos dirigentes órgãos 
a não serem protagonistas 
durante os pleitos eleito-
rais, mas que se guiem pela 
justiça, dando tratamento 
e oportunidades iguais aos 
partidos políticos, coliga-
ções ou grupos de cidadãos 
proponentes concorrentes.

“Impõe-se-vos elevada 
responsabilidade e com-
promisso de trabalhar como 
orientadores e dirigentes no 
processo eleitoral, com ele-
vado sentido e cultura de 
paz, tolerância, diálogo, in-
dependência, integridade e 
imparcialidade”, frisou.

Macome apelou também 
à tomada de decisões impar-
ciais e não envolvimento dos 
órgãos eleitorais em activi-
dades político-partidárias, 
como forma de prevenção 
de conflitos e busca de cre-
dibilidade durante todo o 
processo.

NO CONSELHO DE SEGURANÇA

País vai defender integração
da mulher nas questões de paz

JOANA MACIE

M
OÇAMBIQUE pro-
põe-se a defender a 
equidade de género 
e a integração da 
mulher nas ques-

tões de paz e segurança.  
Esta pretensão foi avan-

çada há dias, na cidade de 
Maputo, pela ministra dos 
Negócios Estrangeiros e Coo-
peração, Verónica Macamo, 
lembrando que, no dia 1 de 
Janeiro de 2023, Moçambique 
vai tomar o seu assento como 
membro não-permanente do 
Conselho de Segurança das 
Nações Unidas. 

Segundo Macamo, é im-
portante que as mulheres 
estejam no topo da tomada 
de decisões nos órgãos que 
tratam de questões de paz e 
segurança, não porque elas 
queiram dominar o mundo, 
mas porque são inteligentes, 
têm capacidade e maior sensi-
bilidade sobre estas matérias. 

A ministra afirma ser en-
tendimento do país que o 
mundo não pode desenvolver 
como se pretende enquan-
to não envolver a mulher nas 
diversas questões. “É preci-

de Roma, um processo que, 
apesar de ter registado altos e 
baixos, está num bom cami-
nho. 

“Ficamos felizes quando 
ouvimos o secretário-geral da 
Renamo dizer que está satis-
feito com o Desarmamento, 
Desmobilização e Reintegra-
ção (DDR) dos ex-guerrilhei-
ros deste movimento”, disse 
Macamo, acrescentando que 
não há melhor coisa que a sa-
tisfação de todos os interve-
nientes de um processo.

Ainda sobre a contribuição 
de Moçambique no Conselho 
de Segurança das Nações Uni-
das, Verónica Macamo disse 
que o país está preocupado 
com as mudanças climáticas, 
que têm sido um grande pro-
blema para o desenvolvimen-
to dos países, particularmente 
os que estão nas zonas mais 
propensas, como é o caso de 
Moçambique.

“Pensamos que o mundo 
deve reagir mais rapidamente. 
Além de acções humanitárias, 
devem ser tomadas medidas 
para garantir que as acções de 
adaptação possam acontecer, 
mas sem prejudicar as nações 
emergentes”, salientou.

so olhar para estes assuntos 
como factuais, e não teóri-
cos, para que o mundo possa 
avançar”, disse. 

Segundo a governante, 
Moçambique espera ainda 

levar àquele órgão a sua ex-
periência de dirimir conflitos 
por via do diálogo, reconhe-
cendo não ser uma experiên-
cia fácil, porque significa ce-
dências, diálogo responsável 

e capacidade de mobilizar 
consensos.

Verónica Macamo lem-
brou que o país assinala, em 
Outubro, 30 anos após a as-
sinatura dos Acordos de Paz 

Verónica Macamo, ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação

Desenvolvimento
sustentável na agenda
A CHEFE da diplomacia mo-
çambicana explicou que um 
dos temas em debate nos 
meios diplomáticos é a ideia 
de que o gás é um poluente, 
mas entende-se também que 
é uma poluição ínfima.

De acordo com a minis-
tra, também se fala do carvão 
como inimigo do ambiente, 
produto abundante na pro-
víncia de Tete, mas Moçam-
bique defende que é preciso 
dar um pouco de tempo para 
a adaptação. 

“Eles têm de nos com-
preender. Felizmente, a 
maior parte compreende-
-nos, mas precisamos de 
continuar a advogar porque 
precisamos de explorar os 
nossos recursos para o bem-
-estar dos nossos povos”, 
salientou, acrescentando 
que a utilização massiva das 
novas tecnologias e partilha 

do conhecimento são outras 
matérias que o país espera 
defender no Conselho de Se-
gurança das Nações Unidas.

Para Verónica Macamo, 
os moçambicanos devem or-
gulhar-se porque souberam 
comportar-se e relacionar-
-se com o mundo, através 
dos seus dirigentes e a classe 
diplomática, que foram tra-
balhando para granjear mais 
amigos. 

“Não me vou cansar de 
dizer que a estratégia da nossa 
diplomacia é fazer mais ami-
gos e estabelecer parcerias, 
de modo a conquistarmos o 
mundo a nosso favor”, disse.

Reconheceu que o tra-
balho diplomático feito pelo 
Presidente Filipe Nyusi ao 
longo do tempo permitiu ao 
país granjear confiança para 
estar no Conselho Segurança. 

“Vale a pena termos um 

pouco de orgulho. Afinal, já 
não somos um dos 193, somos 
um dos 15 membros do órgão 
mais importante do mundo, 
que tem a missão de zelar pela 
paz”, sublinhou.

Verónica Macamo disse 
que a presença de Moçam-
bique neste órgão traz novos 
desafios como o combate ao 
terrorismo, extremismo vio-
lento, pirataria marítima, 
crimes emergentes que po-
dem pôr em causa a situação 
da paz no mundo. 

“O desafio é que temos de 
olhar para estas questões com 
muita atenção para que não 
se tornem factor de desesta-
bilização no mundo”, disse, 
considerando que são desa-
fios que devem ser olhados 
de forma muito pragmática, 
mas, sobretudo, procurando 
soluções consistentes para o 
bem do planeta.

Moçambique vai levar a debate questões de género e desenvolvimento 

Instaladas seis comissões
eleitorais em Gaza
OS membros das comissões 
distritais de eleições e da cida-
de de Xai-Xai foram empossa-
dos há dias nos cinco distritos 
com autarquias na província de 
Gaza.

Na ocasião, os investidos 
foram desafiados a melhorar 
os processos eleitorais, olhan-
do para os erros do passado, e 
procurar trabalhar de modo a 
conferir dignidade à instituição 
que vão representar nas áreas 
onde vão actuar, designada-
mente Chibuto, Mandlakazi, 
Praia de Bilene, Chókwè, Macia 
e cidade de Xai-Xai.

Dirigindo-se de forma par-
ticular aos membros, o presi-
dente da Comissão Provincial 
de Eleições de Gaza, Bernardi-
no Macome, desafiou os em-
possados a trabalhar de modo 
a garantir melhor gestão dos 
processos eleitorais.

Referiu que espera deles 
elevado nível de responsabili-
dade e compromisso de gerir 
o processo eleitoral com alto 
sentido de cultura de paz, jus-
tiça, tolerância, diálogo, inde-
pendência e imparcialidade na 
tomada de decisões.

Bernardino Macome ape-
lou aos partidos políticos e à 
sociedade civil para prestarem 
apoio incansável às comissões 
distritais para que estas possam 

Empossados desafiados a seguir escrupulosamente a lei

Conferir elevada
credibilidade às CDE

Distrito de Nampula 
já tem o órgão a funcionar
A COMISSÃO Distrital de Eleições 
(CDE) de Nampula já está em funcio-
namento, com a tomada de posse dos 
seus membros recentemente.

Alzira Manhiça, mandatária do 
presidente da Comissão Provincial de 
Eleições (CPE),  que orientou a cerimó-
nia, disse esperar dos novos membros 
deste órgão alinhamento nas acções, 
compromisso, confiança mútua e tra-
balho em equipa.

Lembrou que o papel dos órgãos 
eleitorais é garantir a realização de 
pleitos sem facilitar nem dificultar um 
ou outro candidato. 

Reconheceu que melhorar os pro-
cessos eleitorais constitui um desafio 
para promover e elevar cada vez mais a 
imagem dos órgãos de administração e 
gestão eleitoral.

Presente no acto, o administrador 
do distrito de Nampula, Rafael Tarcísio, 

recordou aos empossados que são o ga-
rante da fiscalização de todo o processo 
eleitoral e que devem trabalhar com 
transparência e boa conduta. 

Apelou para que trabalhem em 
conjunto de modo a garantir eleições 
livres, justas e transparentes, reiteran-
do que o Governo do distrito tudo fará 
para que os processos eleitorais que se 
avizinham decorram num clima pací-
fico.

conduzir as sextas eleições au-
tárquicas sem sobressaltos.

Por sua vez, o adminis-
trador do distrito de Xai-Xai, 

Carlos Buchile, apelou aos 
empossados para trabalharem 
com “independência, liber-
dade, justiça, transparência, 

imparcialidade, objectividade 
e competência”.

Alfredo Bila é o novo presi-
dente da Comissão de Eleições 

da Cidade de Xai-Xai, tendo 
como vices-presidentes Cus-
tódio Balate e Berlindo Macuá-
cua.
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PUBLICIDADE

Faz saber que, pela Primeira Secção Comercial 
deste Tribunal Judicial da Cidade de Maputo 
correm éditos de trinta dias, citando os co-
executados KEIZEN MOZAMBIQUE, LDA, 
DIMITRI PANTAZOPULOS e RENATO PESSINI, 
todos com último domicílio conhecido no 
Bairro de Pioneiros, Rua Argalha, na cidade da 
Beira, ora ausentes em parte incerta, para, no 
prazo de dez dias, que começa a correr depois 
de findo o dos éditos, tudo a contar da data da 
segunda e última publicação deste anúncio no 
Jornal “Notícias”, pagarem ao exequente BIM-
Banco Internacional de Moçambique, SA, a 
quantia de 15 060 937,51MT, em dívida nos 
Autos de Execução Ordinária nº 141/2019-
P, que por esta Secção lhes move o referido 
exequente ou, no mesmo prazo nomearem à 
penhora bens suficientes para pagamento da 
dívida e do mais que acrescer ou deduzirem 
a oposição que tiverem, nos termos dos art. 
811º e seguintes do CPC, sob pena de, não o 

fazendo, se devolver esse direito ao exequente, 
prosseguindo a execução seus termos, 
conforme tudo melhor consta dos duplicados 
da Petição Inicial que se encontram arquivados 
no Cartório desta Secção à sua disposição, onde 
poderão levantar dentro das horas normais de 
expediente.
Para constar se lavrou o presente Edital que 
será legalmente afixado.

Maputo, aos 20 de Maio de 2021

A Escriturária Judicial Provincial
Isménia Mendes Naroromele Vilanculo

Verifiquei

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

5770

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

1ª Secção Comercial

ANÚNCIO

A Delegação da Segurança So-

cial da Cidade de Maputo, por 

esta via, convida a todos os be-

neficiarios (Regime de Traba-

lhador por conta de outrem, 

Trabalhadores por Conta Pró-

pia e Manutencão Voluntária 

no Sistema) a realizarem a ac-

tualização de dados nos termos 

do Artigo 9 do aprovado pelo 

Decreto 51/2017, de 9 de Ou-

tubro.

Para este efeito são exigidos os 

seguintes documentos:

• DOCUMENTO DE IDENTI-

FICAÇÃO VÁLIDO(B.I, Ce-

dula Pessoal, Certidão ou 

Assento de Nascimento ou 

DIRE – para estrangeiros)

• NUIT

• CONTACTO TELEFÓNICO

• E-MAIL, Caso tenha

• ENDEREÇO

• DOCUMENTOS DE IDEN-

TIFICAÇÃO DO AGREGADO 

FAMILIAR(Esposa/Espo-

so, Filhos menores até 25 

anos se estiver a frequen-

tar o nível superior)

• ASSENTO DE CASAMEN-

TO PARA OS UNIDOS PELO 

MATRIMÓNIO

A falta de cumprimento, terá 

as suas penalizações nos ter-

mos legalmente previstos no 

Regulamento da Segurança 

Social Obrigatória.

Os documentos devem ser 

originais ou cópias visíveis e 

devidamente autenticadas.
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL

DELEGAÇÃO DA CIDADE DE MAPUTO
“Modernizar para melhor servir” 

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

* Email: inss@gov.mz, C. Postal nº 2551 – Maputo
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“INSS- MODERNIZAR PARA MELHOR SERVIR”

D
EPUTADOS e funcio-
nários da Assembleia 
da República serão 
formados nas áreas 
técnica e legislativa, 

no âmbito da cooperação com a 
União Interparlamentar (UIP), 
anunciou a presidente do Par-
lamento.

Esperança Bias deu essa in-
formação a jornalista ontem, 
depois de receber o presidente 
da União Interparlamentar, o 
político português Duarte Pa-
checo, tendo frisado que a for-
mação é uma das áreas de que 
Moçambique pode beneficiar 
desta organização.

“Vamos trabalhar para ver 
se este ano ainda podemos 
conseguir a formação de parla-
mentares e funcionários não só 
em Moçambique como noutros 
parlamentos”, disse Bias.

Na ocasião, Esperança Bias 
mostrou-se satisfeita com a 
visita de Duarte Pacheco à As-
sembleia da República, tendo 
sublinhado ser a primeira vez 
que um presidente da UIP visita 
Moçambique desde que o país 
se tornou membro em 1990.

Por seu turno, Duarte Pa-
checo apontou que a organiza-
ção que dirige tem como objec-
tivo defender a democracia, o 
Estado de Direito e a paz, pois 
considera estes elementos es-
senciais para o desenvolvimen-
to de um país e bem-estar social 
dos povos.

Referiu que a UIP é defen-

O CONSELHO Constitucio-
nal de Moçambique é, des-
de sexta-feira, presidente da 
Conferência das Jurisdições 
Constitucionais dos Países de 
Língua Portuguesa (CJCPLP), 
uma organização de coopera-
ção judiciária, jurisprudencial e 
científica.

O país assumiu a presidên-

cia rotativa e bienal depois de 
ser eleito no decurso da 5.ª as-
sembleia da agremiação, reali-
zada em Lisboa, na qual o órgão 
moçambicano esteve represen-
tado pela respectiva presidente, 
Lúcia Ribeiro, pelo juiz-conse-
lheiro Albano Macie e técnicos 
da instituição.

Um comunicado do Con-

selho Constitucional enviado 
ao “Notícias” refere que Mo-
çambique deverá organizar a 
próxima assembleia do órgão, já 
na qualidade de presidente em 
exercício.

Igualmente, o país passa a 
sediar a organização, uma vez 
que ela “tem a sua sede no país 
do órgão constitucional que 

O REPATRIAMENTO voluntário de cerca 
de 1600 famílias moçambicanas vítimas 
da depressão tropical Ana, acolhidas em 
Nsanje, no Malawi, em Janeiro deste ano, 
vai iniciar no dia 22 do mês corrente.

Estas famílias tiveram de deixar a sua 
terra devido às enxurradas provocadas 
pela depressão tropical Ana, que igual-
mente causou o transbordo do rio Chire. 
Para o efeito, o Governo distrital de Nsan-
je compromete-se a finalizar a lista de to-
dos os deslocados que se encontram em 
oito centros de acomodação e enviá-la a 
Moçambique até esta sexta-feira.

O director nacional para a Prevenção 
e Motivação no Instituto Nacional de Ges-
tão do Risco de Desastres (INGD), César 
Tembe, garantiu que vários actores serão 
envolvidos neste processo de regresso de 
moçambicanos a Morrumbala.

“O repatriamento afigura-se urgente. 

Do lado malawiano, ficou acordado que 
até dia 8 de Julho deverão finalizar as lis-
tas de todos os deslocados que se encon-
tram em oito centros de acomodação”, 
clarificou César Tembe.

Num encontro recente entre as partes 
ficou definido que as listas devem conter 
todas as informações sobre os chefes dos 
agregados familiares, seus dependentes, 
local de proveniência, entre outros dados 
julgados importantes.

“Estes dados vão facilitar a organi-
zação de toda a logística necessária para 
que as pessoas possam ser repatriadas”, 
sublinhou.

Na mesma ocasião, os malawianos 
questionaram a delegação moçambicana 
sobre a retirada dos deslocados, no lugar 
de providenciar, nesta fase, alimentos e 
utensílios para o benefício de todos.

Sobre o assunto, César Tembe fez sa-

ber que, durante os eventos ciclónicos, a 
provisão de insumos, entre vários apoios 
às famílias, é feita por via de muitas or-
ganizações. “Por isso, é bom que os nos-
sos compatriotas regressem para juntos 
iniciarmos o processo de reconstrução”, 
precisou.

Na ocasião, o administrador de Mor-
rumbala, João Nhambessa, garantiu a 
existência, no país, de 2300 talhões para 
atribuição às famílias. 

Importa salientar que, desde a de-
pressão tropical, o Governo de Moçam-
bique, através do Instituto Nacional de 
Gestão do Risco de Desastres, tem presta-
do assistência alimentar àquelas famílias.

Recentemente, a instituição canali-
zou cerca de quarenta toneladas de bens 
diversos, entre alimentos, produtos de 
higiene e de saúde, que foram entregues 
pela presidente Luísa Meque. (AIM)

INGD prepara repatriamento
de moçambicanos no Malawi

RELAÇÃO COM UIP

Cooperação capitaliza 
formação de deputados

Esperança Bias e Duarte Pacheco trocam presentes como símbolo de irmandade

sora do equilíbrio de género nos 
parlamentos, porque não se 
pode pensar numa assembleia 
devidamente representada en-
quanto metade da sua popula-
ção está ausente.

“Por isso, a participação fe-
minina e do género é uma das 
questões relevantes para UIP”, 
acrescentou.

Na mesma ocasião, desta-
cou a importância de os jovens 
participarem na vida política, 
pois, segundo ele, é a melhor 
forma de combater ideias ex-
tremistas que não concorrem 
para a paz, uma vez que quan-

do estes estão “excessivamente 
livres” se sujeitam à vulnerabi-
lidade.

Ainda na sua comunica-
ção, Duarte Pacheco referiu-
-se ao conflito entre a Rússia e 
a Ucrânia, afirmando que a UIP 
decidiu criar um grupo que vai, 
a partir do próximo sábado, vi-
sitar os dois países e reunir com 
os respectivos dirigentes para 
tentar criar um ambiente de 
diálogo com vista a encontrar 
a paz. 

Depois de reunir com Espe-
rança Bias, o dirigente da UIP 
desloca-se hoje à província de 

Nampula, onde deverá visitar o 
centro de acolhimento dos des-
locados e vítimas do terrorismo 
e manter encontros com o se-
cretário de Estado, Mety Gon-
dola, e o governador Manuel 
Rodrigues.

A União Interparlamentar é 
a mais antiga organização mul-
tilateral do mundo, com 133 
anos de história. Pelo seu con-
tributo para o diálogo e paz no 
mundo, já recebeu duas vezes 
o Prémio Nobel da Paz. Envolve 
hoje parlamentos de 178 países 
de todo o mundo, representan-
do 46 mil parlamentares

País preside Conferência 
das Jurisdições Constitucionais

tiver sido escolhido como res-
ponsável pela organização da 
assembleia seguinte, a quem 
caberá igualmente a presidên-
cia, que é rotativa e bienal”, lê-
-se na nota.

A  Conferência das Juris-
dições Constitucionais inte-
gra o Conselho Constitucional 
de Moçambique, os tribunais 
constitucionais de Angola, Cabo 
Verde e de Portugal, o Supremo 
Tribunal Federal do Brasil, os 
supremos tribunais de Justiça 
da Guiné-Bissau e de S. Tomé e 
Príncipe e o Tribunal de Recurso 
de Timor-Leste.

Trata-se de uma organiza-
ção constituída em 2008, ten-
do como objectivo a promoção 
de direitos humanos, defesa da 
democracia e independência 
judicial, assim como o apro-
fundamento de uma cultura 
constitucional comum entre os 
países lusófonos.

Representantes dos conselhos e tribunais constitucionais dos países de língua portuguesa

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Governo do Distrito de Chicualacuala
SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRA – ESTRUTURAS 

Unidade Gestora e Executora das Aquisições (UGEA)

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

1.O SDPI de Chicualacuala, convida as empresas interessadas para apresentarem propostas fechadas 
para o seguinte concurso:

Lote nº 01, Concurso limitado nº 01: Melhoramentos localizados da Estrada de Terra Natural, 
Mugugugo --Mahatlane, na localidade de Chitanga numa extensão de 12km.

2.Os concorrentes poderão adquirir mais informações, examinar os documentos dos respectivos 
concursos ou adquirir os cadernos de encargos no Serviço Distrital de Planeamento e Infra-
Estruturas de Chicualacuala, pela importância não reembolsável de 2 000,00Mt.

3.O período de validade das propostas será de 10 dias.

4.As propostas deverão ser entregues no endereço e no prazo abaixo e serão abertas em sessão pública, 
no endereço, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer á sessão, de acordo com o 
seguinte:

Lote Prazo para entrega das propostas Abertura das propostas (dia e hora)

Nº 01 Dia 21 de Julho de 2022 Dia 21 de Julho de 2022; as 10:00H

Endereço para entrega das propostas é:
Av. Filipe Samuel Magaia, Vila Eduardo Mondlane, sdpichicualacuala20@gmail.com, Serviço 
Distrital de Planeamento e Infra-Estruturas de Chicualacuala.
Para mais informações contacte: 875441995/867606320

5.A visita ao local de execução das obras, os concorrentes poderão efectuar pelas 09 horas do dia 11 
de Julho de 2022.

6.Os concorrentes serão regidos pelo regulamento de contratação de empreitada de Obras Públicas, 
fornecimento de bens e prestação de serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016 de 8 
de Março.

Chicualacuala, 04 de Julho de 2022

O Director do Serviço
Isaias Jossefa Macamo

/ Téc. Profissional/
5915
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TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE INHAMBANE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA) 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 

Nos termos da alínea d) do nº 3 do artigo 33, conjugado com o nº2, do artigo 64, todos 
do Regulamento de Contratação de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação 
de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº5/2016, de 8 de Março, comunica – se 
a adjudicação das empresas abaixo: 

N do concurso Modalidade Objecto Empresa Adjudicada
Valor de 

Adjudicação

071000151/
AD/0014/2022

Ajuste 
Directo

Arrendamento de 
Imóvel

César Fernandes 
Quinhas

420.000,00Mt (IRPS 
Incluso)

 071000151/
AD/0015/2022

Ajuste 
Directo

Arrendamento de 
Imóvel

Etelvina Iveth Pereira 
Azambuja Salvador

300.000,00Mt (IRPS 
Incluso)

071000151/
AD/0016/2022

Ajuste 
Directo

Arrendamento de 
Imóvel

Rossane Mohamad 
Issufo Malá

444.000,00Mt (IRPS 
Incluso)

071000151/
AD/0017/2022

Ajuste 
Directo

Arrendamento de 
Imóvel

Diocese de Inhambane
342.000,00Mt (IRPS 

Incluso)

071000151/
AD/0018/2022

Ajuste 
Directo

Arrendamento de 
Imóvel

Amade Abdul Faquirá 
Cangy

420.000,00Mt (IRPS 
Incluso)

071000151/
AD/0019/2022

Ajuste 
Directo

Arrendamento de 
Imóvel

Jeremias Mizela
273.600,00Mt (IRPS 

Incluso)

071000151/
AD/0020/2022

Ajuste 
Directo

Prestação de Serviços 
de Catteling

Sodintur, Lda
200.000,00mt (Iva 

Incluso)

071000151/
AD/0021/2022

Ajuste 
Directo

Aquisição de 
Combustíveis e 
Lubrificantes

MK ESA INHAMBANE
1.090.000,00Mt (IVA 

Incluso)

071000151/
AD/0022/2022

Ajuste 
Directo

Aquisição de 
Combustíveis e 
Lubrificantes

GRUPO SEA, Lda
65.000,00Mt (IVA 

Incluso)

071000151/
AD/0023/2022

Ajuste 
Directo

Aquisição de 
Combustíveis e 
Lubrificantes

Domingos Ferreira 
Sacramento Bulha

65.000,00Mt (IVA 
Incluso)

Inhambane, Julho de 2022

Autoridade Competente

Ilegível

286

PEDIDO DE PROPOSTAS
Assistência Técnica para Capacitação do Regulador de Microsseguros
Ref: 003-PDP-FSDMoç/2022

Maputo, aos 29 de Junho de 2022

ENQUADRAMENTO
O Programa Cooperativa Financial Sector Deepening Moçambique (FSDMoç) é 
actualmente financiado pela Agência Sueca de Cooperação Internacional para o 
Desenvolvimento (SIDA) e direcciona os seus investimentos para apoiar os seus 
parceiros a enfrentar os constrangimentos do mercado financeiro, ajudando na 
diversificação da economia moçambicana e trazendo prosperidade e resiliência 
económica ao povo moçambicano. No centro da estratégia do FSDMoç está 
a mulher, o jovem e a população rural de baixa renda assim como as micro, 
pequenas e médias empresas que não têm acesso a serviços e produtos financeiros 
adequados e acessíveis.

Os três objectivos principais do FSDMoç são: (i) melhorar o acesso à serviços 
financeiros para as Pequenas e Médias Empresas (PMEs), (ii) melhorar o acesso 
ao financiamento para os pequenos agricultores e (iii) criar um ambiente propício 
para a inclusão financeira através de partilha de conhecimentos e capacitação. 
No âmbito dos objectivos centrais acima referidos, o FSDMoç em parceria com o 
Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM) pretende promover o 
desenvolvimento de um ecossistema de microsseguros amplo e sustentável em 
Moçambique. 

Nestes termos, o FSDMoç e o Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique 
(ISSM) procuram a assistência técnica de um consultor independente ou 
empresa, para apoiar no aprimoramento da capacidade de monitoria, supervisão 
e regulamentação de microsseguros, visando preencher lacunas na legislação, 
regulamentos, padrões, políticas e processos necessários para promover soluções 
de microsseguros direcionadas para mulheres e jovens.

Para mais detalhes vide os Termos de Referência na página web do FSDMoç: 
www.fsdmoc.org.mz 

SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS
As propostas deverão ser enviadas por email para o FSDMoç através do endereço 
electrónico: 
fsdmoc@fsdmoc.org.mz com o assunto “Assistência Técnica para a 
Capacitação do Regulador de Microsseguros”, até quinta-feira, 21 de 
Julho de 2022, pelas 17.00 horas (CAT). Quaisquer questões ou pedidos de 
esclarecimento deverão ser dirigidos para o mesmo endereço electrónico, até 
segunda-feira, 18 de Julho de 2022, pelas 17.00 horas (CAT).

5721

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_____________

PROVINCIA DE NAMPULA
GOVERNO DO DISTRITO DE MONAPO

SERVIÇO DITRITAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL DE CARAPIRA

UNIDADE GESTORA E EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
CONCURSO LIMITADO Nº 01/ ITIC/2022

01. O Instituto Técnico Industrial de Carapira convida as empresas interessadas e elegíveis a apresentarem propostas 
fechadas para Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços, de acordo com os lotes abaixo mencionados:

Lotes Objecto dos Lotes

Lote 1 Fornecimento de Géneros Alimentícios para Centro Internato
Lote 2 Fornecimento de Material de Higiene e Limpeza
Lote 3 Fornecimento de Material Duradouro de Escritório
Lote 4 Fornecimento de Material de Consumo de Escritório
Lote 5 Manutenção do Telhado do Dormitório Masculino – Bloco II

02. Os concorrentes interessados poderão obter informações, examinar os documentos de concurso ou levanta-los, 
na Secretaria do Instituto Técnico Industrial de Carapira pela importância não reembolsável de 1.000,00mt (mil 
meticais), para cada conjunto.

03. As propostas do concurso deverão ser fornecidas em língua Portuguesa e em moeda nacional (metical).

04. O período de validade das propostas é de 15 dias.

05. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até as 12H do dia 18/07/2022 e serão abertas em público, no 
mesmo endereço as 08:30m do dia 20/07/2022 (Sábado), no Salão Nobre do Instituto na presença dos concorrentes.

Endereço: Secretaria do Instituto Técnico Industrial de Carapira, sita na localidade de Carapira, Distrito de Monapo, 
Estrada Nacional nr. 08, Via Nacala.

06. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Publicas, Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços ao Estado aprovado pelo decreto nº 5/2016 de 08 de Março.

Carapira, aos 04 de Julho  de 2022

O Director do Instituto
José Carlos Braga

/ITPN1/

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Principais funções e responsabilidades, embora não se 
limitando a estas:

•	 Garantir o cumprimento eficaz de Saúde e Segurança 
Ocupacionais e Sistema de Gestão Ambiental, políticas, 
procedimentos, processos, padrões, normas de acordo 
com as diretrizes da Kenmare bem como dos requisitos 
legais e estatutários;

•	 Apoiar de forma proactiva no desenvolvimento e 
coordenação de actividades com base nas prioridades 
que afectam os participantes;

•	 Implementar os objectivos traçados no plano 
operacional, incluindo programa e iniciativas 
voltadas ao incentivo à prática de actividades físicas, 
alimentação saudável e práticas preventivas de saúde;

•	 Criar o material educacional (de conscientização, 
panfletos, workshops) sobre hábitos alimentares 
saudáveis   e garantir que os programas de educação 
sejam entregues regularmente;

•	 Trabalhar em estreita colaboração com a equipa 
médica do local para estabelecer metas de longo prazo 
para manter os trabalhadores com doenças crónicas 
saudáveis   e estáveis;

•	 Acompanhar e documentar o progresso dos 
trabalhadores com doenças crónicas participantes do 

programa;
•	 Garantir que os registos de monitoria sejam inseridos 

no sistema e que os relatórios de progresso sejam 
gerados trimestralmente;

•	 Conduzir pesquisas, avaliações e análise para 
determinar o interesse, eficácia e viabilidade para o 
desenvolvimento de novos programas e ofertas de 
bem-estar sustentáveis;

•	 Explorar ideias e oportunidades inovadoras para 
personalizar programas para aumentar a participação 
dos trabalhadores no Programa de Bem-estar;

•	 Apoiar na coordenação da logística do programa de 
Bem-estar;

•	 Fazer a monitoria de estoques, armazenamento 
e manutenção de equipamentos de ginástica, 
suprimentos e instalações;

•	 Colaborar com os participantes do programa para 
identificar pontos fortes e criar um plano para 
identificar e atingir metas;

•	 Criar um plano de longo prazo para engajar novos 
trabalhadores no programa;

•	 Agendar e participar de reuniões e acompanhar os 
itens de acção identificados em relação ao Programa 

de Bem-estar;
•	 Trabalhar com o fornecedor de serviços de alimentação 

para organizar e melhorar a qualidade das refeições 
entregues mensalmente;

•	 Desempenhar outras tarefas atribuídas pelo Supervisor. 

Requisitos
Conhecimento e Experiência:

•	 Ter nacionalidade moçambicana;
•	 Licenciatura em Ciências de Saúde ou áreas afins;
•	 Proficiência nos pacotes (Word, PowerPoint e Excel);
•	 Fluência em língua Portuguesa e conhecimentos de 

língua inglesa são uma vantagem.

O candidato ideal terá os seguintes atributos:
•	 Capacidade de trabalhar em equipa;
•	 Habilidades de comunicação interpessoal;
•	 Habilidades de gestão, planificação e monitoria;
•	 Cometimento na promoção de um estilo de vida 

saudável e activo;
•	 Integridade, ética e compromisso com a diversidade e 

inclusão;
•	 Habilidades de pesquisa e capacidade analítica;
•	 Alto nível de integridade.

DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL
Indique o número da referência correcta no seu CV

A NOMEAÇÃO DO CANDIDATO É INTEIRAMENTE DA RESPONSABILIDADE DA KENMARE, LEVANDO EM CONTA CRITÉRIOS CONSIDERADOS RELEVANTES POR NÓS, INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO À LOCALIZAÇÃO DO PROGRAMA DA KENMARE.

CASO NÃO SEJA CONTACTADO DENTRO DE 30 DIAS DEVERÁ ASSUMIR QUE A SUA CANDIDATURA NÃO FOI BEM-SUCEDIDA

Candidatos (as) interessados (as) que reúnem os requisitos necessários e que estejam interessados (as) nesta vaga, são convidados a submeter suas candidaturas ao endereço electrónico: recruitment@kenmaremoz.com

ASSISTENTE DE PROGRAMA DE BEM-ESTAR
NÚMERO DE VAGAS: 1

DURAÇÃO DO CONTRATO: 12 MESES
LOCAL DE TRABALHO: DISTRITO DE LARDE (TOPUITO)

REFERÊNCIA Nº: KME 23.06-2022

DATA-LIMITE: 07-07-2022

Kenmare Moma Mining (Mauritius) Limited
 Kenmare Moma Processing (Mauritius) Limited

FM-HR-021

5943

ANÚNCIO DE VAGA
ENCORAJAMOS A CANDIDATURA DE MULHERES

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PROJECTO DE RESILIÊNCIA RURAL NO NORTE DE MOÇAMBIQUE (MOZNORTE)

(MOZNORTE)

PEDIDO DE MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE
LOAN/CREDIT/GRANT No. IDA-69320, WB Project ID No. P174635

CONTRATAÇÃO DE UM ANALISTA DE PROCUREMENT
CONSULTOR INDIVIDUAL

Ref.: 27/IC/MOZNORTE/2022

O Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS) recebeu financiamento do Banco Mundial 
para custear o Projecto de Resiliência Rural no Norte de Moçambique (MOZNORTE) e pretende 
aplicar parte dos recursos em serviços de consultoria através de um consultor individual com a função 
de Analista de Procurement.

O principal objectivo do posto de Analista Procurement é de apoiar na implementação do plano de 
aquisições do projecto assegurando deste modo uma actuação eficiente e registo atempado de todas 
as aquisições de bens e contratação de serviços relativos ao Projecto MOZNORTE. O Analista estará 
baseado na Cidade de Maputo, nos escritórios do FNDS e prestará contas ao Coordenador do Projecto 
MOZNORTE. A duração do contrato inicial é de doze (12) meses. A extensão será de igual período e 
estará sujeita ao desempenho satisfatório do candidato contratado.

Os Termos de Referência detalhados (TOR) para esta posição podem ser encontrados no seguinte site: 

https://www.fnds.gov.mz/index.php/pt/recursos/concursos ou pode ser obtido no endereço 
abaixo.

O Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável convida Consultores Individuais qualificados a indicar 
seu interesse em prestar os Serviços. Os Consultores interessados devem fornecer CV acompanhada de 
carta de apresentação, certificados e diplomas relevantes e documento de identificação, demonstrando 
que possuem as qualificações exigidas e experiência relevante para a execução dos Serviços, incluindo 
referencias contactáveis. Os critérios para seleccionar o consultor qualificado são: (i) Licenciatura em 
uma das seguintes áreas: Direito, Gestão Financeira, Gestão de Aquisições, Economia, Arquitectura 
ou Engenharia; (ii) Ter pelo menos 5 (cinco) anos de experiência em aquisições, com um mínimo de 
3 (três) anos em projectos financiados pelo Banco Mundial ou instituições multilaterais similares e 
um mínimo de três anos no nível de Analista/Oficial de Aquisições; (iii) Experiência comprovada na 
contratação de obras (pelo menos um contrato avaliado em 2.000.000,00 USD), bens e Serviços Não-
Consultoria (pelo menos um contrato avaliado em 500.000,00 USD cada), bem como serviços de 
consultoria (pelo menos um contrato avaliado em 200.000,00 USD cada), incluindo a elaboração 
de TdRs, documentos de concurso, abertura e avaliação de propostas dos concorrentes, negociação 
e gestão de contratos. Os Consultores seleccionados para a lista curta serão contactados para uma 
entrevista.

A fluência em inglês é um requisito e o português é desejável. 

Chama-se a atenção dos Consultores interessados para a Seção III, gráficos, 3.14, 3.16 e 3.17 do 
“Regulamento de Aquisição para Mutuários de IPF” do Banco Mundial de Julho de 2016, revisto em 
Novembro de 2017 e Agosto de 2018, estabelecendo a política do Banco Mundial sobre conflitos 
de interesse. Além disso, consulte as seguintes informações específicas sobre conflitos de interesse 
relacionados a esta tarefa: “Os consultores não devem ser contratados para qualquer tarefa que esteja 
em conflito com suas obrigações anteriores ou actuais para com outros clientes, ou que possa colocá-
los em uma situação ou posição de ser incapaz de realizar a cessão no melhor interesse do Mutuário …”

O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção de Consultores Individuais (IC) 
estabelecido no Regulamento de Aquisições.

Mais informações podem ser obtidas no endereço abaixo durante o horário de expediente das 8.00 às 
15.00 horas.

As Manifestações de Interesse deverão ser entregues por escrito no endereço abaixo (pessoalmente, 
por correio ou por e-mail) até 15 de Julho de 2022 às 14.00 horas. Apenas os consultores pré-
seleccionadas serão contactados.

Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável
Projecto de Resiliência Rural no Norte de Moçambique (MOZNORTE)
Att: Coordenador do Projecto
Edifício Millennium Park, Avenida Vladimir Lenine, 174, Andar 4, Direito 
E-mail: procurement.moznorte@fnds.gov.mz  
Maputo, Moçambique

5801 5752

Anúncio de Manifestações de Interesse

(Contratação de Firma)                                                                    

Moçambique 
PROGRAMA DE ECONOMIA RURAL SUSTENTÁVEL (PERS)
Referência do Concurso: 16/ANAC/SREP/CQS/22
Nº do crédito: IDA- DB120
Data: 30 de Junho de 2022

Título da tarefa: Contratação de Firma para Formação de Fiscais 
no Parque Nacional do Mágoè 

O Governo de Moçambique, com o apoio do Banco Mundial está a preparar o 
Projecto de Economia Rural Sustentável (PERS). O Projecto será executado por 
vários ministérios liderados pelo Ministério da Agricultura e Desenvolvimento 
Rural (MADER) em estreita coordenação com o Ministério da Terra e Ambiente 
(MTA) e Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP).

O objectivo do Projecto é aumentar a produtividade agrária e o acesso ao 
mercado, bem como melhorar as práticas de gestão de recursos naturais nas áreas 
seleccionadas do projecto. O PERS inclui quatro (4) componentes: (i) aumento 
da produtividade e acesso ao mercado; (ii) melhoramentos na gestão dos recursos 
naturais; (iii) fortalecimento de políticas públicas e capacidade institucional; e 
(iv) contingência de resposta à emergências (CERC).
A firma deverá apoiar a ANAC no recrutamento e treinamento de fiscais e líderes 
de patrulha a nível do Parque Nacional do Mágoè.  A formação deve incluir a 
reciclagem de cerca de 30 fiscais em serviço e formação básica para recrutamento 
de cerca de novos 30 fiscais por um período de 6 meses.

Os Termos de Referência (TDRs) detalhados para a atribuição poderão ser 
solicitados através do e- mail: concursos@biofund.org.mz 

A BIOFUND convida Firmas de consultoria elegíveis (“Consultores”) a manifestar  
seu interesse em fornecer os Serviços. Os consultores interessados deverão 
fornecer informações que demonstrem que possuem as qualificações exigidas e a 
experiência relevante para executar os Serviços. Os critérios de pré-selecção são: 
(i) pelo menos sete (7) anos no negócio com experiência  relevante; (ii) descrição 
de pelo menos três (3) ) atribuições  específicas que demonstram a experiência 
do consultor relevante para a  proposta, em contratos de  $100.000 ou mais e 
(iii) experiências similares na região da SADC de pelo menos um (3) contratos. 
A informação deverá ser anexada como documento de suporte a Manifestação de 
Interesse. As qualificações e experiência dos especialistas principais  não devem 
ser incluídas na manifestação de interesse, pois não fazem parte dos critérios 
de pré-selecção. Os especialistas principais não serão avaliados na fase de pré-
selecção.

Chama-se a atenção dos Consultores interessados para a Seção III, parágrafos 
3.14, 3.16 e 3.17 do “Regulamento de Aquisições para Mutuários do IPF” do Banco 
Mundial, Novembro de 2020, que estabelece a política do Banco Mundial sobre 
conflito de interesses.

Os consultores poderão  associar-se a outras firmas para aprimorar suas 
qualificações, mas devem indicar claramente se a associação é na forma de consórcio 

e/ou subconsultoria. No caso de consórcio, todos os sócios serão solidariamente 
responsáveis pela totalidade do contrato, se seleccionados.
Os  Consultores  serão seleccionados de acordo com o método estabelecido no 
Regulamento de Aquisições– Selecção Baseada nas Qualificações do Consultor 
(SQC).
Mais informações poderão ser obtidas através do endereço electrónico 
concursos@biofund.org.mz, das 7.30 às 16.30 horas.
As manifestações de interesse deverão ser enviadas por escrito no endereço 
abaixo, por e-mail até ao dia 15 de Julho de 2022, às 17.00 horas, com o título 
e referência acima mencionada.

BIOFUND – Fundação para a Conservação da Biodiversidade
Av. Tomás Nduda, n.º 1038

Maputo – Moçambique
Tel. 21 499 958

Fax:21 499 957
                                                                   Email: concursos@biofund.org.mz

Solicitação de Propostas 
Coordenador(a) Sénior e Chefe do Secretariado da Plataforma de Cooperação para o Desenvolvimento 

 
 

A Consultores HODI pretende recrutar um(a) Coordenador(a) Sénior e Chefe do Secretariado da 
Plataforma de Cooperação para o Desenvolvimento para prestar os seus serviços à Global Affairs Canada, 
através da prestação de serviços ao Secretariado da Plataforma de Cooperação para o Desenvolvimento, 
com o objectivo de aumentar a harmonização e o impacto do programa de desenvolvimento dos parceiros 
de cooperação, incluindo o governo canadiano, para com o governo moçambicano. 
  
O(A) candidato(a) deve estar qualificado(a) para trabalhar em Moçambique, ou seja, deter um visto de 
residência permanente válido ou certificado de cidadania, experiência mínima de cinco anos em 
desenvolvimento ou assistência humanitária em Moçambique; pelo menos cinco anos de experiência 
recente em coordenação de parceiros-governo e diálogo político, idealmente com alguma experiência no 
contexto de coordenação do desenvolvimento, emergência, resposta humanitária ou outras de crise à nível 
internacional; pelo menos três anos de experiência comprovada em liderança e gestão dentro dum 
ambiente multinacional e multicultura; entre outros. 
 
Os candidatos interessados poderão solicitar os Termos de Referência detalhados por e-mail pelo: 
lidia.costa@consultoreshodi.com  
 
O prazo de submissão de propostas é: 10 de Julho de 2022. 
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O Governo de Moçambique recebeu um Donativo do Banco Mundial para 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

administrativos, principalmente na implantação de novos 
sistemas de gestão; 

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

trabalhar efectivamente em equipa e trabalhar em um ambiente 
multicultural;

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

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

•  Fluência em Português e Inglês - escrito e falado.

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

devem fornecer informações indicando que estão qualificados para 
prestar os serviços (CV, descrição de serviços similares, experiência em 
condições similares, etc.) 

Um consultor será seleccionado de acordo com os procedimentos 

estabelecidos no Regulamento de Aquisições para Mutuários de Operações 

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

em Novembro de 2020. O candidato seleccionado deverá inscrever-se 

no CEF- Cadastro Electrónico de Fornecedores de Bens e Serviços.

Os consultores interessados poderão obter os Termos de Referência no 
portal do MCTES (www.mctes.gov.mz).  
 

As manifestações de interesse deverão ser entregues no endereço 
abaixo até ao dia 18 de Julho de 2022.
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Projecto de Economia Digital e Governo Electrónico - EDGE

Email- procurement.piu@mctes.gov.mz; 

departamento.aquisicoes@mctes.gov.mz 

Av. Patrice Lumumba, 770

Tel. +258 21352800 

Fax. +258 21352860

Maputo-Moçambique
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República de Moçambique
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Projecto de Economia Digital e Governo Electrónico - EDGE

Doação nº IDA-D906-MZ

Solicitação de Manifestação de Interesse

Contratação de um Especialista em Transformação Digital  

Agência de Implementação do 
Projecto:

Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

Projecto: Projecto de Administração de Terras (Terra Segura)
Serviços de Consultoria: Contratação de Serviços de Consultoria para a Avaliação 

do nível de percepção e satisfação dos beneficiários 
directos do Projecto MozLand (Terra Segura) em relação 
ao processo de regularização sistemática de terra

País: Moçambique

Fonte de Financiamento: IDA Grant No. D401-MZ
Referência: 143-2/MLAND/CQBS/2022

Date of issuance: 1 de Julho de 2022

Pedido de Manifestações de Interesse
Serviços de Consultoria

1. O Governo de Moçambique, representado pelo Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Sustentável (FNDS), recebeu fundos para 
a implementação de um projecto de modernização dos serviços 
de administração de terras e regularização dos direitos de posse 
da terra em Moçambique, intitulado “Projecto MozLand” (Terra 
Segura), financiado pelo Grupo Banco Mundial e pretende aplicar 
parte destes fundos para a Contratação de Serviços de Avaliação o 
nível de percepção e satisfação dos beneficiários directos do Projecto 
MozLand (Terra Segura) em relação ao processo de regularização 
sistemática de terra.

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

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

4. Os Termos de Referência detalhando o âmbito dos Serviços, podem 
ser encontrados no website https://www.fnds.gov.mz/index.
php/pt/recursos/concursos ou podem ser solicitados através do 
endereço electrónico, abaixo indicado.

5. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável convida 
empresas de consultoria elegíveis a manifestar o seu interesse 
em prestar os Serviços. Os consultores interessados, deverão 
providenciar informação que demonstre que possuem as 

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

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

7. Os Consultores são encorajados e poder-se-ão associar a outras 
empresas para melhorar as suas qualificações, entretanto, 

deverão indicar a natureza da associação seja Joint Venture 
ou Sub-consultoria. No caso de se tratar de Joint-Venture, as 
partes serão conjunta e solidariamente responsáveis pela 
implementação do contrato.

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

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

10. Endereço:

Att: Coordenador do Projecto
Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS)
Edifício Millennium Park, andar 16, na Avenida Vladimir Lenine, 
174
Maputo - Moçambique

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

remigio.timbrine@fnds.gov.mz e 
procurement@fnds.gov.mz

5813

Avenida Vladmir Lenine, 174, 16 andar |Edifício Millennium 
Park, Cidade de Maputo – Moçambique

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PROJECTO DE ÁGUA SEGURA PARA VILAS E ZONAS RURAIS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
ANALISTA DE AQUISIÇÕES

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Grant N.º: D941-MZ
Ref. no. MOZ-AIAS-RSTWSP-CON017

1. O Governo de Moçambique recebeu um donativo no montante de USD 150 Milhões da Associação Internacional de 
Desenvolvimento (IDA) para custear a implementação do Projecto de Água Segura para Vilas e Zonas Rurais, e 
pretende aplicar parte desses fundos para serviços de consultoria.

2. O escopo dos serviços para a posição de Analista de Aquisições inclui, mas não se limita à: (i) Apoiar o Coordenador 
do RSTWSP e Especialista de Procurement na AIAS, IP na preparação e gestão do plano de logística do RSTWSP; 
ii) inserir, actualizar e monitorar as actividades do plano de aquisições no STEP; preparar os diversos relatórios 
de avaliação de concursos e dos contratos, após a devida revisão, submeter a aprovação da Coordenação, Banco 
Mundial e do Governo, garantir a inserção atempada dos diversos anúncios na página web do RSTWSP e publicação 
os processos de adjudicação contratados pelo RSTWSP; e iii) garantir, junto com o Especialista de Procurement, 
que todos os processos de Procurement sejam submetidos ao Tribunal Administrativo (TA) e Procuradoria Geral 
da República (PGR) para efeitos de visto;

Os Termos de Referência (TdRs) detalhados para a consultoria podem ser encontrados no seguinte site: 
 www.aias.gov.mz

3. A Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, Instituto Público (AIAS, IP), convida os consultores 
individuais qualificados, a manifestar seu interesse em prestar os serviços. Os consultores interessados deverão 
apresentar informação demonstrando possuir qualificações necessárias e experiência relevante para a execução 
dos serviços (CV, descrição de serviços similares, experiência em condições semelhantes, disponibilidade, etc.).

4. O consultor deve possuir, pelo menos, as seguintes qualificações e experiência: (i) licenciatura em Engenharia, 
Economia, Direito, Administração Pública, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Empresas ou áreas afins; (ii) 
experiência mínima de cinco (5) anos em Procurement  e com pelo menos três (3) anos de experiência em pro-
jectos financiados pelo Banco Mundial e/ou outras agências multilaterais; (iii) experiência mínima de três (3) 
anos de trabalho com os procedimentos de aquisição do Governo; (iv) ter experiência no uso do STEP (Sytematic 
Tracking of Exchanges in Procurement) é uma vantagem; e (v) fluência na língua portuguesa; ter noções de inglês 
é uma vantagem.

5. Chama-se atenção dos Consultores interessados à Secção III, parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17 do “Regulamento de 
Aquisições para Mutuários da IPF” do Banco Mundial de Julho de 2016, Novembro de 2020 (“Regulamento de 
Aquisições para Mutuários da IPF”), que estabelece a política do Banco Mundial sobre o conflito de interesses.

6. O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção de Consultor Individual conforme estabeleci-
do no Regulamento de Aquisições.

7. As Manifestações de Interesse deverão ser entregues em versão física, no endereço abaixo até 14.30 horas, do dia 
20 de Julho de 2022.

8. O endereço referido acima é:
Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento
Att: Unidade Gestora Executora das Aquisições / Projecto de Saneamento Urbano
Av. Eduardo Mondlane, 1352, 4º andar
Maputo, Moçambique 
E-mail: procurement.rstwsp.aias@gmail.com

Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, IP
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SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS PARA 
FORNECIMENTO DE SEGURO SAÚDE 

1. Introdução
A Family Health International (FHI360) é uma Organização 
Não-Governamental que está a operar em Moçambique com 
financiamento da USAID e em parceria com o Governo Moçambicano 
nas áreas de Saúde e Desenvolvimento.

A FHI360 com o suporte da Tempus Corretores de Seguros, convida 
empresas devidamente registadas e autorizadas ao fornecimento 
de Seguro Saúde a submeterem propostas para o Fornecimento 
de Seguro Saúde para os colaboradores da FHI360 e seus 
dependentes. 

Os concorrentes interessados poderão obter os Termos de 
Referência deste concurso por solicitação através do endereço 
electrónico info@tempusglobalgroup.com

No assunto do email deverá estar o código: 012/ct/OPS/2022

2. Prazo de entrega das Propostas
As propostas comerciais - com a indicação do nome do concurso 
- deverão ser entregues em envelope fechado no endereço abaixo, 
até as 12.00 horas do dia 18 de Julho de 2022.

FHI360 – Escritório-Sede em Moçambique 
Rua Beijo da Mulata, Nº 59200
Sommerschield II
Maputo
Telefone +258 21 241100
Email: info@tempusglobalgroup.com 

PROVISION OF HEALTH INSURANCE – 
REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)

1. Introduction

Family Health International (FHI360) is a Non Governmental Organization 
operating in Mozambique, funded by USAID, in partnership with the 
Mozambican Government, with focus on Health and Development.

FHI360, with technical support from Tempus Corretores de Seguros, 
invites companies that are dully registered and authorized by the 
competent authorities to provide Health Insurance Services to submit 
proposals for the FHI360 employees and dependents.

Terms of Reference of this tender are available on request through the 

email  info@tempusglobalgroup.com

The subject should containg the code: 012/ct/OPS/2022

2. Deadline for the Proposals

Proposals – Indicating the name of the company - must be delivered in 
a sealed envelope at the address below by 12:00 (noon) on the 18th July 
2022.

FHI360 – Head Office in Mozambique 
Beijo da Mulata Street, No. 59200
Sommerschield II
Maputo
Tel: +258 21 241100
Email: info@tempusglobalgroup.com 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVINCIA DE INHAMBANE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA) 

ANÚNCIO DE CONCURSO 
O Tribunal Judicial da Província de Inhambane – Unidade Gestora Executora de Aquisições, convida as 
pessoas singulares, micro, pequenas e médias empresas inscritas no Cadastro Único de Fornecedores de Bens 
e Prestadores de Serviços a apresentarem propostas fechadas para participação nos seguintes concursos:

No de Concurso Modalidade Objecto Data, Hora e local 
de Entrega

Data, hora e local de 
abertura

Data do Anúncio 
de posicionamento 

071000151/
CL/0002/2022

Concurso

Limitado

Aquisição de 
Mobiliário 

Para 
Residências: 

Sofás e 
Colchões

18/07/2022
Até às 09h:00h
Administração 

Judicial da Província 
de Inhambane, Rua 
Wuriyamu – Cidade 

de Inhambane

18/07/2022
Até às 9h:15min.

Administração 
Judicial da Província 
de Inhambane, Rua 

Wuriyamu – Cidade de 
Inhambane

22/07/2022
10h:00min.

Administração 
Judicial da Província 
de Inhambane, Rua 
Wuriyamu – Cidade 

de Inhambane

071000151/
PD/0003/2022

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

Aquisição de 
Pneus Para 

Viaturas  

18/07/2022
Até às 09h:00h
Administração 

Judicial da Província 
de Inhambane, Rua 
Wuriyamu – Cidade 

de Inhambane

18/07/2022
Até às 9h:45min 

Administração 
Judicial da Província 
de Inhambane, Rua 

Wuriyamu – Cidade de 
Inhambane

22/07/2022
10h:15min.

Administração 
Judicial da Província 
de Inhambane, Rua 
Wuriyamu – Cidade 

de Inhambane

NB: 
•	 Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso 

no endereço acima indicado;

•	 Os documentos do concurso poderão ser adquiridos pela importância não reembolsável de 
1.000,00Mt (Mil meticais) para o Concurso Limitado e 500,00Mt (Quinhentos meticais), para o de 
Pequena Dimensão; 

•	 O período de validade das propostas será de 90 dias, a contar da data final da entrega das propostas;

•	 O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto no 05/2016, de 08 
de Março. 

Inhambane, Julho de 2022
Autoridade Competente

\Ilegível\
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação

Nos termos da alínea d) do nº. 3 do artigo 33, conjugado com o nº. 2 do artigo 63 do Regulamento de Contratações de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº. 5/2016 de 8 de Março, comunica-se as seguintes 
adjudicações:

   Nº 
Ordem

N˚ de Concurso Objecto de Concurso Nome de Concorrente 
Vencedor

Valor proposto 
pelo Concorrente 

Vencedor por 
Itens Incluindo 

IVA (MT)

 Valor 
Adjudicado 

Incluindo IVA 
(MT) 

01 05/CP/27A000100/2021
Prestação de Serviços de Catering para Fornecimento de 
Refeições nos Centros Sociais dos Edifícios Sede e II do MEF MIMI CATERING, LDA 210,60 6.000.000,00

02 11/CP/27A000100/2021 Lote II: Aquisição de Viatura Tipo Mini-Bus TOYOTA DE MOÇAMBIQUE
2.952.840,00 2.952.840,00

03 40/CC/27A000100/2021 Sucção de Águas Negras no Condomínio do MEF WASH & CLEAN  SERVICES 39.932,00 119.796,00

04 58/CC/27A000100/2021
Prestação de Serviços de Lavagem de Tapetes no Salão de 
Eventos

CLEAN ÁFRICA 5.601,96 5.601,96

05 64/CC/27A000100/2021 Aquisição de Batas
FÁBRICA DE CONFECÇÕES 
SABINA

4.563,00 4.563,00

06 11/CL/27A000100/2021 Manutenção e Reparação do Elevador do Edifício II ELEVADORES MICRO 
PROCESSOR

266.760,00 1.000.000,00

07 47/AD/27A000100/2021
Fornecimento de Serviços de Hospedagem de Portal Web 
ODS 2030

DATASERV, Lda 1.221.480,00 1.221.480,00

08 01/CP/27A000100/2022 Prestação de Serviços de Transporte EMTPM 12.854.424,99 12.854.424,99

09 02/CP/27A000100/2022 Fornecimento de Géneros Alimentícios  
SUPERMERCADO JULY,
Lda

13.420,63 3.999.826,37

10 02/CL/27A000100/2022
 Prestação de Serviços de Catering para Fornecimento de 
Lanches e Refeições

LIASSE SERVIÇOS, Lda 95.940,00 1.000.000,00

11 04/CL/27A000100/2022 Prestação de Serviços de Limpeza do Edifício II IMOSSUL, Lda 698.750,00 698.750,00

12 03/CC/27A000100/2022
Certificação Digital SSL Wild Card de Subsistemas em 
Desenvolvimento para Subdomínio MEF.Gov.mz

DOT TECNOLOGIA 125.775,00 125.775,00

13 05/CC/27A000100/2022 Aquisição de 4 Caixas Telefónicas HMB-TECNOLOGIAS 107.640,00 107.640,00

14 06/CC/27A000100/2022 Montagem de Suportes de TV ELECTRO NICOLE 48.392,00 48.392,00

15 07/CC/27A000100/2022 Manutenção e Reparação  de Persianas do MEF XEK MATE 2.920,00 350.000,00

16 08/CC/27A000100/2022 Aquisição de 10 SFPD DATASERV, Lda 334.152,00 334.152,00

17 09/CC/27A000100/2022 Aquisição de 12 Decoderes MTN HMF 35.000,00 35.000,00

18 11/CC/27A000100/2022 Fornecimento de Electrodomésticos CASA UNIVERSO 82.985,00 150.000,00

19 12/CC/27A000100/2022 Aquisição de uma Impressora HMB-TECNOLOGIAS 249.750,00 249.000,00

20 13/CC/27A000100/2022 Aquisição de 1 Desktop para o Vice-MEF MOZCOMPUTERS 143.785,00 143.785,00

21 15/CC/27A000100/2022 Aquisição de um Retroprojector XAVA, Lda 92.176,99 92.176,99

22 16/CC/27A000100/2022 Aquisição de 4 Televisores
GSR CONSULTORIA & 
SERVIÇOS

213.408,00 213.408,00

23 18/CC/27A000100/2022 Aquisição de Capulanas CASA PANDIA 146.250,00 146.250,00

24 21/CC/27A000100/2022
Manutenção de Aparelhos de Ar-Condicionado
 no Salão de Eventos

SOMOFRIO 1.989,00 150.000,00

25 32/CC/27A000100/2022 Aquisição de Papel A4 PAPELARIA MANGUEIRAS 1.875,00 350.000,00

26 04/AD/27A000100/2022 Testagem de Covid-19 LIN MEDCARE 100.000,00 100.000,00

27 05/AD/27A000100/2022 Aquisição de 2 Mastros BUREAU DA IMPRENSA 11.000,00 11.000,00

28 09/AD/27A000100/2022
Aquisição de 2 Agendas e 3 Canetas Personalizadas para 
SEXA MEF e Vice MEF

PAPELARIA MANGUEIRAS 20.500,00 20.500,00

29 10/AD/27A000100/2022 Renovação do Domínio UFSA Gov.mz 2016@2022 CIUEM CIUEM 14.000,00 14.000,00

30 11/AD/27A000100/2022 Abertura, Feitura de Chaves e Reparação de Ignições CHAVEIRO ECONÓMICO 100.000,00 100.000,00

31 12/AD/27A000100/2022 Aquisição de Baterias de 4 PS MOENERGY 116.412,50 116.412,50

32 13/AD/27A000100/2022 Fornecimento de Cartões de Visita MAGETEC 29.484,00 29.484,00

33 14/AD/27A000100/2022 Impressão de 3 Fotografias PRODATA 600,00 600,00

34 16/AD/27A000100/2022 Lavagem de Toalhas CLEAN ÁFRICA 50.000,00 50.000,00

35 17/AD/27A000100/2022 Cedência de Sala de Conferências PISANE LODGE 87.360,00 87.360,00

36 18/AD/27A000100/2022 Aquisição de 2 Jogos de Toalhas de Rosto
SARANA MOÇAMBIQUE, 
Lda

3.600,00 3.600,00

37 19/AD/27A000100/2022 Aquisição de Cabos HDMI XAVA, Lda 12.810,00 12.810,00

38 20/AD/27A000100/2022 Recolha de Bens Obsoletos no MEF
CONSELHO MUNICIPAL DE 
MAPUTO

22.464,00 22.464,00

39 21/AD/27A000100/2022
Prestação de Serviços de Catering para Fornecimento de 
Refeições nos Centros Sociais do MEF

MIMÍ CATERING, Lda 2.000.000,00 2.000.000,00

40 22/AD/27A000100/2022 Aquisição de 20 Livros do SNAE CIDIMO 5.000,00 5.000,00

41 23/AD/27A000100/2022
Regularização da Dívida da Transferência do Portal de 
Contratações Públicas  para os Serviços da CENFOSS

CENFOSS 136.890,00 136.890,00

42 24/AD/27A000100/2022
Curso Sobre Gestão de Documentos, Arquivos  e Biblioteca 
na UEM

ARQUIVO HISTÓRICO DE 
MOÇAMBIQUE-UEM

63.000,00 63.000,00

43 25/AD/27A000100/2022 Aquisição de Toalhas de Mesa SARANA MOÇAMBIQUE, Lda 12.600,00 12.600,00

44 26/AD/27A000100/2022 Fornecimento de Serviços de Internet do Edifício Novo TV CABO 2.640.000,00 2.640.000,00

45 27/AD/27A000100/2022 Fornecimento de 2 Computadores de Mesa MOZCOMPUTERS 287.570,00 287.570,00

46 31/AD/27A000100/2022
Aquisição de Licença de Software de Back Up para o MEF-
Regularização de Pagamento

DATASERV, Lda 982.406,88 982.406,88

Maputo,  Junho de 2022

Departamento de Aquisições
57455901

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CONSELHO SUPERIOR DA 
MAGISTRATURA JUDICIAL

AVISO
Concurso Público para 
Ingresso na Carreira de 
Auxiliar Administrativo

Por despacho de 28 de Junho de 2022, de 
Sua Excelência o Venerando Presidente 
do Conselho Superior da Magistratura 
Judicial, está aberto Concurso Público 
para Ingresso na Carreira de Auxiliar 
Administrativo, nos termos do Diploma 
Ministerial nº 61/2000, de 5 de Julho, 
que aprova o Regulamento de Concursos 
nas Carreiras de Regime Geral e Especial 
da Área Comum do Aparelho de Estado, 
pelo prazo de 30 dias, a contar da data 
da última publicação deste Aviso, no 
jornal “Notícias”, para o provimento 
de três (3) vagas existentes no quadro 
de pessoal do Conselho Superior da 
Magistratura Judicial, nas categorias de 
Recepcionista, Servente e Arquivista.

Requisitos:
	Possuir o 2º grau do nível primário 

do SNE ou equivalente;

	Pode ser exigida a aprovação em 
prova de admissão.

A admissão ao concurso é solicitada à 
Sua Excelência o Venerando Presidente 
do Conselho Superior da Magistratura 
Judicial, por meio de requerimento, 
contendo os seguintes documentos:
	Curriculum vitae;

	Certidão de nascimento ou BI;

	Certidão de habilitações literárias; 
e

	Declaração sob compromisso de 
honra.

A avaliação e classificação dos candidatos 
serão feitas através de entrevista 
profissional, incidindo sobre as seguintes 
matérias:
	Lei nº. 10/2017, de 1 de Agosto, que 

aprova o Estatuto dos Funcionários 
e Agentes do Estado;

	Decreto nº. 5/2018, de 26 
de Fevereiro, que aprova o 
Regulamento do Estatuto Geral dos 
Funcionários e Agentes do Estado;

	Resolução nº. 14/2020 de 12 de 
Maio, que aprova o Quadro de 
Pessoal dos Serviços de Apoio do 
Conselho Superior da Magistratura 
Judicial; e 

	Cultura Geral.

O concurso é valido por três (3) anos, 
a contar da data da publicação da lista 
de classificação final no Boletim da 
República.

As candidaturas deverão ser depositadas 
na Secretaria do Conselho Superior da 
Magistratura Judicial, sita na Rua da 
Demanda, Nº 11, CP. Nº 1286, Telef. Nº 
86 5445504-Maputo.

O Presidente do Júri

Jumie Mangholete Nhantumbo

(Técnico Superior de Administração 
da Justiça)

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

4ª SECÇÃO

ANÚNCIO

Faz saber que, pela Quarta Secção do Tribunal 
Judicial da Cidade de Maputo correm éditos de 
trinta dias, citando a ré Nuibrava Soluções, E.I., 
com o último domicílio conhecido na Maguiguana, 
nº 2203, nesta cidade e actualmente em parte 
incerta, para, no prazo de 20 vinte dias, que 
começa a contar depois da segunda e última 
publicação do anúncio no jornal “Notícias”, para 
contestar, querendo, findo o dos éditos, a contar da 
data da afixação deste edital, contestar, querendo, 
Autos de Acção Ordinária, registados sob o nº 
61/2020-Z, que lhe move a autora A Winnua, Lda., 
pelos fundamentos constantes da petição inicial, 
cujo duplicado se encontra arquivado no Cartório 
desta Secção, onde o pode solicitar em qualquer 
dia útil, dentro das horas normais de expediente, 
advertindo-se-lhe de que a falta de oposição 
importa a confissão dos factos articulados pela 
autora, para todos efeitos.

Maputo, aos 27 de Janeiro de 2022

A Escrivã de Direito
Flora da Graça Adriano

Verifiquei

A Juíza de Direito
Luísa Arone Samuel Matlaba

5868

Anúncio de Concurso
O FUNDO DE ESTRADA, FUNDO PÚBLICO (FE,FP) convida a todo e qualquer interessado, desde que reúna requisitos estabelecidos no Docu-
mento do Concurso, a apresentarem propostas fechadas para o concurso abaixo discriminado. 

Modalidade 
&

Referência
Objecto de Contrato 

Data e hora- 
final de 

entrega das 
propostas 

Data e hora para 
abertura das 

propostas 

Validade 
das 

propostas

Garantia 
Provisória 
válida por
120 dias 

Data do 
anúncio do 

posicionamento 

Concurso Público 
nº47A001952/

CP/21/22

Lote I: Aluguer de Sala de Reuniões 
com capacidade de até 160 participan-
tes e estacionamento mínimo para 50 
viaturas

22 de Julho de 
2022

Hora 10.30

22 de Julho de 2022

Hora 10.45
90 dias 

Lote I
79 000.00MT 29 de Julho de 

2022

Hora 10.45Lote II- N/A
Lote II: Aluguer de Sala de reuniões 
com capacidade de até 30 pessoas, es-
tacionamento mínimo para 5 viaturas

Os concorrentes interessados na participação dos Concursos poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou 
adquirí-los na Secretaria do Fundo de Estradas, sita na Av. Mártires de Inhaminga, nº 170, sobreloja- Cidade do Maputo , a partir do dia 
4 de Julho de 2022, pela importância não reembolsável de 1.050,00MT (mil e cinquenta meticais). A importância deverá ser depositada 
na conta nº 13225951, NIB 0001 0000 0001 322595 157 domiciliada no Banco Millennium Bim.

As propostas deverão ser submetidas na Secretaria Geral do Fundo de Estradas, FP, no endereço acima referenciado. A garantia provisória 
pode ser substituída por uma Declaração de Garantia Provisória, nos termos do Decreto 89/2021 , de 29 de Outubro.

O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado, aprovado pelo Decreto 05/2016, de 8 de Março.

Maputo, a 1 de Julho de 2022

UGEA 

5863

5902

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CONSELHO SUPERIOR DA 
MAGISTRATURA JUDICIAL

EDITAL
O Conselho Superior da 
Magistratura Judicial, por este 
meio, notifica a senhora Telma 
da Glória Américo Come, 
Oficial de Justiça, enquadrada 
na categoria de Escriturária 
Judicial Distrital, afecta ao 
Tribunal Judicial do Distrito 
Municipal de Nhlamankulu, ora 
em parte incerta, do conteúdo 
da Deliberação nº 106/CSMJ/
CP/2022, de 20 de Junho, cuja 
cópia se mostra depositada na 
secretaria deste Conselho, onde 
poderá levantar em qualquer dia 
útil, dentro das horas normais 
de expediente.

Para  constar  lavrou-se o presente 
edital e mais dois de igual teor 
que serão afixados nos lugares 
legalmente determinados.

Maputo, aos 29 de Junho de 
2022

A Secretária-Geral

Rita de Franco Duque Ismael
(Juíza Desembargadora)

CONSELHO MUNICIPAL
ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO MUNICIPAL KAMUBUKWANA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA 17)

 ANÚNCIO DE CONCURSO
1. O Conselho Municipal de Maputo convida  todas empresas elegíveis, nacionais interessadas e que reúnem os requisitos de elegibilidade e tributos autárquicos 

regularizados  a apresentarem propostas seladas para o concurso constante do quadro abaixo:

Nº de Concurso Objecto de Contratação
Data, Hora e Local 

de contratação 
visita

Alvará
Data, Hora e Local de 
abertura do concurso

Garantia 
Provisória

Concurso Público OM - 08/

C M M / A D M K M B / U G E A 

17/2022

Prestação de serviços de recolha primária 

de Resíduos Sólidos Urbanos;

Lote 1: Luís Cabral

Lote 2: Inhagoia “A”

Lote 3: Inhagoia “B”

Lote 4: Nsalene

Lote 5: 25 de Junho “A”

Lote 6: 25 de Junho “B”

Lote 7: Bagamoio

Lote 8: George Dimitrov

Lote 9: Malhazine 

Lote 10: Magoanine “A”

Lote 11: Magoanine “B”

Lote 12: Magoanine “C”

Lote 13: Zimpeto

N/A

Alvará de compatível 

com a natureza do 

objecto de contratação 

Dia: 19/7/2022

Local: Administração 
do Distrito Municipal 

KaMubukwana

Hora de entrega: 10.00 
horas 

Hora de abertura:10.30 
horas

N/A

2. As propostas deverão ser válidas por um período de 120 dias;

3. Realização de workshop a todos os concorrentes no dia 8 de Julho pelas 9.00 horas, para formação e explicação das técnicas de preenchimento das propostas 
técnicas, incluindo técnicas de dimensionamento dos serviços de recolha primária no endereço abaixo descrito

4. Os concorrentes poderão apresentar propostas somente para um lote; 

5. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir os documentos dos concursos no endereço indicado no n° 6 deste documento, 
no horário das 8.00 até 15.30 horas, a partir do dia 5/7/2022;

6. Os documentos poderão ser consultados ou adquiridos mediante o pagamento de uma taxa não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais). O pagamento 
deverá ser por meio de depósito directo para o Conselho Municipal de Maputo, conta em meticais NIB 000105610000000243263, no BANCO MILLENIUM BIM e 
levantamento de recibo emitido pela Recebedoria Municipal do Zimpeto ou Recebedoria Municipal do Bairro 25 de Junho “A”, ambas situadas no Distrito Municipal 
KaMubukwana;

7. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto n° 5/2016, de 8 de Março;

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

Conselho Municipal de Maputo
Administração do Distrito Municipal KaMubukwana

      Av. de Moçambique, Rua São Pedro, nº 5314
Maputo – UGEA 17

5899

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

5ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Pela Quinta Secção deste Tribunal correm éditos de trinta 
dias, citando o executado Jacinto de Assunção Mucare, 
com último domicílio conhecido no Bairro da Malanga, 
quarteirão 14, casa nº 43, nesta cidade, ora em parte 
incerta, para, no prazo de dez dias, que começa a correr 
depois de findo o dos éditos, tudo a contar da segunda 
e última publicação deste anúncio, pagar ao exequente 
BANCO PROCRÉDIT, SA, (actualmente designado 
Ecobank) a quantia de 77 397,15MT, em dívida nos 
Autos de Execução Ordinária nº 30/2009/V, que 
por esta Secção lhe move o referido exequente, ou no 
mesmo prazo nomear à penhora bens suficientes para tal 
pagamento e do mais que acrescer ou deduzir a oposição 
que tiver, nos termos do artigo 812º e seguintes do CPC, 
sob pena de, não o fazendo, se devolver esse direito 
ao exequente, prosseguindo a execução seus termos, 
conforme tudo melhor consta do duplicado da petição 
inicial, que se encontra à disposição do executado no 
Cartório desta Secção, podendo ser levantado dentro das 
horas normais de expediente.

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

A Ajudante de Escrivão

Sara Clotilde Artur Manhique

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. Carlos Caetano
5821

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

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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

_____________

MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL

 DELEGAÇÃO DA CIDADE DE MAPUTO

“Modernizar para melhor servir”

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

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

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

Os documentos devem ser originais ou cópias visíveis e devidamente autenticadas

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

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

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

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

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

“INSS- MODERNIZAR PARA MELHOR SERVIR”
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MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

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

A Administração do Distrito Municipal KaMpfumu convida  todas empresas elegíveis, nacionais ou estrangeiras, 

interessadas e que reúnem os requisitos de elegibilidade e Tributos Autárquicos regularizados a apresentarem 

propostas seladas para os concursos constantes do quadro abaixo:

Concurso Objecto do concurso Modalidade
Local, Data e hora de 

entrega final e abertura
Garantia 

Provisória

90L000141/CL/
ADMKaMpfumu/

01/G/2022

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

Concurso 
limitado

Dia 22/7/2022
Entrega final: 11.00  horas

Abertura: 11.15 horas
N/A

90L000141/CL/
ADMKaMpfumu/

02/G/2022

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

Concurso 
limitado

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

90L000141/CL/
ADMKaMpfumu/

03/G/2022
Aquisição de Ferramenta geral

Concurso 
limitado

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

N/A

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

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações consultando ou adquirindo o documento de 

concurso no endereço indicado no Nº. 6,  no horário normal de expediente, a partir do dia 7/7/2022.

3. O documento de concurso poderá ser consultado ou adquirido mediante o pagamento de uma taxa não reembolsável 

de 1000, 00MT (mil meticais).  O pagamento deverá ser por meio de depósito directo para o Conselho Municipal de 

Maputo, conta com o NIB  000105610000000243263,  no Banco MILLENIUM BIM, encaminhado a Recebedoria 

da Administração do Distrito Municipal KaMpfumu, sito na Av. Eduardo Mondlane Nº. 511 onde será emitido o 

respectivo recibo.

4.  Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de 

Bens e Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016 de 8 de Março.

5.  As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas em sessão pública na sala de Reuniões 

da Administração do Distrito Municipal KaMpfumu nas datas e horas indicadas no quadro e na presença dos 

concorrentes que desejarem comparecer. Não serão permitidas propostas electrónicas e as entregues após o prazo 

-limite serão rejeitadas.

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

Maputo, Junho de 2022

A Vereadora

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO GÉNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL

Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSOS

De acordo com a alínea d) do nº 2 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de 
Obras Publicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 
05/2016 de 08 de Março,comunicam-se as Adjudicações dos concursos abaixo indicados:

Nº do Concurso Modalidade Objecto Empresa 
Adjudicada

Valor da 
Proposta

   0001/MGCAS/2022 Concurso Público Aquisição de 04Viaturas MHL Auto, SA 8.170.000,00 MT

0002/MGCAS/2022 Concurso Limitado Serviços de Manutenção e 
Reparação de Viaturas

Auto Rally, Lda 783.907,79 MT

0003/MGCAS/2022 Concurso Limitado Fornecimento de 
Passagens Aéreas

Simara Travel & 
Tours, Lda

360.343,00 MT

0023/MGCAS/2022 Concurso por 
Cotações

Aquisição de Equipamento 
Desportivo

Sidat Sport, Lda 268.164,00 MT

0030/MGCAS/2022 Concurso por 
Cotações

Serviços de Serigrafia Ndzila Gráfica & 
Informática

382.500,00 MT

0012/MGCAS/2022 Ajuste Directo Fornecimento e Montagem 
de Persianas

JJ Intertexas 1.319.563,44 MT

   0011/MGCAS/2022 Concurso Limitado Fornecimento de 
Capulanas

DAP 
Investimento, 

Lda

438.048,00 MT

   0032/MGCAS/2022 Concurso por 
Cotações

Serviços de Carpintaria –
Reparação de Portas

Thandi 
Investimentos, 

Lda

90.128,03 MT

   0033/MGCAS/2022 Concurso por 
Cotações

Fornecimento de Material 
de Escritório

Premium, EI 348.432,00 MT

  0004/MGCAS/2022 Ajuste Directo Fornecimento de Refeições Hotel Bernna 790.290,00 MT

  0009/MGCAS/2022 Ajuste Directo Manutenção e Reparação 
de Viatura

Entreposto Auto, 
SA

47.261,64 MT

  0026/MGCAS/2022 Concurso por 
Cotações

Fornecimento de 
Utensílios Domésticos

Bazar Central 33.150,00 MT

  0011/MGCAS/2022 Concurso por 
Cotações

Fornecimento de 
Capulanas, Lda

Princesa das 
Capulanas, Lda

117.000,00 MT

Maputo, aos      de Junho de 2022

Autoridade Competente

Ilegível

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA 
CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E 
TRABALHO

TERCEIRO CARTÓRIO NOTARIAL 
DA CIDADE DE MAPUTO

Av. Vladimir Lenine, n.º 1472, 1.º 
andar

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 

DE SHILA MARIA THOLCY 
VENICHAND

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de vinte e oito 
de Junho de dois mil e vinte e dois, 
exarada de folhas cento e vinte e 
um a cento e vinte e três, do livro 
de notas para escrituras diversas, 
número cento e quatro, traço “E”, no 
Terceiro Cartório Notarial, perante 
FÁTIMA VALENTE SITÓI BATA, 
licenciada em Direito, Conservadora 
e Notária Superior, em exercício 
no referido Cartório, foi lavrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de SHILA 
MARIA THOLCY VENICHAND, 
no estado de solteira, natural de 
Quelimane-Zambézia, residente que 
foi nesta cidade.
Que ainda pela mesma escritura 
pública foram declarados como 
únicos e universais herdeiros de 
todos seus bens e direitos, seus 
irmãos: THELMA ELIZABETH 
THOLCY VENICHAND, divorciada, 
IVETH DAS DORES THOLCY 
VENICHAND LOBO, viúva, 
VENY GRACIETH THOLECY 
VENICHAND, viúva, ELCY CEBYL 
THOLECY VENICHAND, casada 
com Pedro Julião dos Santos, 
em regime de comunhão de bens 
adquiridos, DILIP OSÓRIO THOLCY 
VENICHAND, já falecido, naturais de 
Quelimane e ALFRED HUMPHREY 
NAGARDÁS VENICHAND, solteiro, 
maior, natural de Maputo, em 
representação do seu pai Dilip 
Osório Tholcy Venichand, todos 
residentes nesta cidade.
Que não existem outras pessoas 
que segundo a lei prefiram aos 
declarados herdeiros ou com eles 
possam concorrer à sua sucessão.

Está Conforme

Maputo, aos 30 de Junho de 2022
A Notária Superior

(Ilegível)
5897
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Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



PUBLICIDADE18 Terça-feira, 5 de Julho de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

STAE - SECRETARIADO TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL

AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO PARA CONTRATAÇÃO

(EDITADO)

1. De acordo com o Despacho do Exmo Senhor Director Geral Substituto do STAE, está aberto 
o concurso público de avaliação curricular, seguido de entrevista profissional e provas 
práticas, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação do presente anúncio, 
para a contratação de Agentes Eleitorais nas seguintes vagas: 

	Carreira de Técnico Superior em Direito N1– 1 (um)

	Carreira de Técnico Superior em Comunicação e Imagem N1– 2(dois)

	Carreira de Técnico Superior N1 – 3 (Três)

	Carreira de Técnico Superior de Cartografia N1  - 1(um)
	Carreira de Técnico  Superior N1 (Designer) – 1 (um)

	Carreira de Técnico Profissional de TIC – 3 (três)
	Carreira de Técnico Profissional – 2 (dois)
	Secretária de Direcção  - 1 (um)
	Carreira de Assistente Técnico  – 2(dois)

	Carreira de Auxiliar Administrativo – 4 (quatro)

	Carreira de Auxiliar – 3(três)

2. Requisitos Gerais:

a) Nacionalidade Moçambicana;

b) Número Único de Identificação Tributária (NUIT);
c ) Idade miníma de18 anos; e

d) Não ter sido expulso da Administração Pública.

3. O pedido de admissão ao concurso é dirigido ao Director Geral do STAE, por meio de 
requerimento com assinatura reconhecida, acompanhado de seguintes documentos: 

a) Certidão de Nascimento ou Fotocópia do Bilhete de Identidade;

b) Certificado Médico de Aptidão Física;
c) Certidão de Registo Criminal;

d) Certidão de Habilitações Literárias;

e) Declaração Militar;

f) Declaração do candidato, sob compromisso de honra, comprovativo de não ter sido 
expulso do Aparelho de Estado.

4. Na fase de submissão de candidatura ao concurso é dispensada a entrega dos documentos 
mencionados nas alíneas b), c) e e),

5. Requisitos para Contratação:
	Técnico Superior N1

Possuir Licenciatura em Administração Pública, Direito, Comunicação e Imagem ou 
equivalente e ser aprovado em avaliação curricular, acompanhado de entrevista profissional.
	Técnico Superior de Cartografia N1  

Possuir Licanciatura em Ciências Geográficas ou curso equivalente, e ser aprovado em 
avaliação curricular, acompanhado de entrevista profissional.
	Carreira de Técnico  Superior N1 (Designer) 

Possuir Licenciatura em Design e aprovação em avaliação curricular, acompanhado de 
entrevista profissional.
	Carreira de Técnico Profissional de TIC 

Possuir um curso de nível médio profissional, na área de programação e ou redes, ou 
equivalente, com especialização em informática ou áreras afins, e aprovação em avaliação 
curricular seguido de entrevisra profissional
	Carreira de Técnico Profissional 

Possuir um curso de nível médio profissional ou equivalente, e aprovação em avaliação 
curricular, seguido de entrevista profissional, específico para a respectiva àrea de trabalho.
	Secretária de Direcção 

Ter o 2º ciclo do ensino secundário (12ª classe) ou nível médio do ensino técnico profissional, 
ou equivalente .
	Carreira de Assistente Técnico  

Possuir 1º ciclo do ensino secundário, (10ª classe) curso básico do ensino técnico profissional 
ou equivalente, e aprovação em curso específico ou em concurso de provas escritas.
	Carreira de Auxiliar Administrativo (Motorista)

Possuir 2º grau do nível primário do Sistema Nacional de Educação (7ª classe), possuir carta 
de condução profissional e serviços públicos, ou equivalente, será exigida aprovação em 
provas práticas, seguida de entrevista profissional.
	Carreira de Auxiliar (servente)

Possuir o 2º grau do nível primário (7ª classe) do SNE ou equivalente, avaliação curricular 
seguida de entrevista profissional. 

6. O pedido de admissão ao concurso deve dar entrada na Secretaria Geral do STAE – 
Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, sito no Bairro da Polana Cimento, 
Rua Dr. Almeida Ribeiro nº 100.

Maputo,         de  Junho de 2022
__________________

Nome
(Ilegível)

59225961
Rua Doutor Almeida Ribeiro nº 100, Telefone 21 430 282/5 Fax 21 430 500 Maputo

República de Moçambique

INSPECÇÃO JUDICIAL DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA JUDICIAL
SERVIÇOS CENTRAIS DE ACÇÃO INSPECTIVA

EDITAL
A Veneranda Inspectora Judicial e inquiridora dos autos, faz saber que correm éditos de trinta dias, 
a contar da publicação do presente edital, notificando o senhor Dr. Acácio José Mitilage, com a 
última residência conhecida no bairro do Aeroporto, nesta cidade, para comparecer, querendo, na 
Inspecção Judicial do Conselho Superior da Magistratura Judicial, sita na Av. Ahmed Sekou Touré 
nº21, 3º andar, flat. 33, a fim de ser ouvido em declarações, no dia 5 de Agosto de 2022, pelas 
9:30 horas, nos autos de Inquérito nº06/2022/IJ, contra si instaurado pelo Conselho Superior da 
Magistratura Judicial.    

Maputo, 01 de Julho de 2022
A Inquiridora

Natércia Mendes Barata
(Inspectora Judicial)

O Escrivão dos Autos

Natércio Alexandre Chambule
(Secretário Judicial - Adjunto) 
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Anúncio de vaga
Identificação da Posição

Título da posição:       Oficial dos Recursos Humanos

Local:    Pemba/Chiúre, Moçambique

Reporta ao:  Director do Projecto

Data de início:  1 de Agosto de 2022

Duração do contrato:  4 meses

Prazo de entrega da documentação: 8 de Julho, 2022

Requisitos da Posição

Contexto Operacional/Responsabilidades
O Oficial de Recursos Humanos é responsável pela boa administração operacional e de recursos humanos de acordo com a ética, políticas e 
procedimentos da JRS. Trabalha em estreita colaboração com o Gestor de Finanças e o Director Nacional.

Relacionamento
Ele/ela reporta directamente ao Director do Projecto.

1. PRINCIPAIS ÁREAS DE DESEMPENHO

Implementação da política e procedimentos de Recursos Humanos consistentes com:
•	 Manual de Políticas para Membros da Equipa

•	 Notas adicionais ao Manual de Políticas dos Membros da Equipa – Região da África Austral

•	 Código de Conduta

•	 Estrutura da Política de Protecção à Criança
•	 Directrizes de Recursos Humanos para Líderes. Isso inclui treinar a equipa sobre os itens acima e garantir a conformidade.

2. Coordenar todas as actividades relacionadas com o processo de recrutamento e seleção de acordo com as políticas da organização. Incluindo mas 
não limitado a:
•	 Identificar a necessidade do cargo junto ao Director de Projecto e respectivos Coordenadores de Projecto. Entrar em contacto com o Director 

Financeiro para confirmar a disponibilidade de financiamento para o cargo.
•	 Colocação de anúncios nos meios de comunicação relevantes.

•	 Organizar o processo de pré-selecção, entrevistas, comunicação com os candidatos.
•	 Realizar verificações de referência e processar cartas de oferta.

3. Orientação e indução de novos colaboradores, voluntários e estagiários, incluindo informação e orientação sobre as políticas e procedimentos da 
JRS e acompanhamento do seu desempenho durante o estágio. Também inclui:
•	 Contacto com os Coordenadores de Projecto em quaisquer nomeações de funcionários que devem ser confirmadas
•	 Garantir a avaliação realizada pelo respectivo supervisor antes da confirmação de novos funcionários

4. Gestão da disciplina e padrões de conduta, conduzindo investigações em casos de má conduta e fazendo relatórios ao Director de Projecto e ao 
Gestor Regional de RH e garantindo o cumprimento das sanções propostas. Inclui:

5. Tratamento de reclamações e gestão de conflitos em colaboração com o Director de Projecto, garantindo o cumprimento das sanções propostas. 
Isso também inclui garantir que a equipe mantenha um comportamento profissional e ético no local de trabalho.

6. Acompanhamento do processo de gestão de desempenho. Incluindo mas não limitado a:
•	 Treinamento da equipa sobre o processo de gestão de desempenho

•	 Garantir que as avaliações de desempenho no meio e no final do ano sejam realizadas
•	 Orientar os Supervisores na condução de avaliações de qualidade e eficazes
•	 Análise das avaliações para identificar necessidades de desenvolvimento de pessoal

7. Manter um banco de dados de informações de RH que facilite o acesso fácil aos dados dos funcionários e ajude a informar os sectores e funcionários 
sobre as suas necessidades.
•	 Preparar e atualizar o registo mensal da equipa e compartilhar com o Gestor Regional de RH. Incluindo as seguintes informações:

i. Detalhes da nova pessoa na equipa – nome, sexo, nacionalidade, data de nascimento, cargo, data de início, data de término do contracto

ii. Saídas – com data e motivo da saída

8. Planificação e implementação de programas de desenvolvimento de pessoal

9. Gestão de licenças e presenças.

10. Certifique-se de que a equipa preencha os formulários de solicitação de licença.

• Confirme a precisão e exatidão na licença solicitada e cálculo dos dias

• Manter um sistema de rastreamento de licenças

• Facilitar a preparação de um cronograma de férias especialmente para funcionários seniores

10. Lidar com questões de bem-estar da equipa, incluindo actividades recreativas, luto, etc.

11. Assegurar que os funcionários estejam cientes dos diversos benefícios e subsídios a que têm direito e orientando sobre os mesmos. Inclui:
•	 Acompanhamento de benefícios de termino de funcionários e consultas de seguro médico

Qualificaçõe e Experiência
Conhecimentos Professionais, habilidades e experiência

•	 Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos ou Licenciatura em Psicologia Organizacional, Gestão de Empresas ou afins
•	 Pelo menos dois anos de experiência em Recursos Humanos, especialmente com uma organização não governamental.

•	 Excelente comunicação escrita e verbal em inglês

•	 Proficiência no Microsoft Office
•	 Articular e capaz de realizar treinamentos de RH

DIRECTRIZES DE SUBMISSÃO
A candidatura deve incluir os seguintes documentos: 

· Curriculum Vitae (CV) em inglês ou português incluindo 3 (três) referências profissionais com seus dados de contacto, telefone e endereço de e-mail.

•	 Uma carta de apresentação descrevendo o desejo e motivação do candidato para trabalhar para a JRS e como as suas qualificações e 
experiência são adequadas para esta posição. Observe que, devido a uma necessidade urgente, as candidaturas serão revistas continuamente 
e os candidatos são incentivados a se candidatrar o mais rápido possível. 

Informações de contacto Enviar para: 
David Raúl, Director do Projecto, E-mail: Recruitment.jrs21@gmail.com  com conhecimento do Sr. Mike Nyamarebvu – mike.nyamarebvu@jrs.net

Jesuit Refugee Service Moçambique
Bairro Natite, Avenida Marginal, Cidade de Pemba
Tel: +258846346479
Mobile: +258862599249
www.jrs.netMoçambique 

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

TERCEIRA SECÇÃO DE FAMÍLIA E MENORES

ANÚNCIO
A MERITÍSSIMA SENHORA DOUTORA MAIDA LIACA-
THANIF SULEMANE, JUÍZA DE DIREITO DA TECEIRA 
SECÇÃO DO TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE 
NAMPULA

Torna-se público que a partir da publicação do segundo 
e último anúncio de igual teor ao do presente Edital, cor-
rem éditos de 30 (trinta) dias, citando as pessoas com 
interesse directo na partilha, os legatários, os credores 
da herança e os donatários para no prazo de 10 (dez) 
dias, contados finda a dilação de 30 (trinta) dias, n.º 
3 do artigo 249 do CPC, contestarem, querendo, impug-
narem as suas próprias legitimidades ou a das outras 
pessoas citadas e a competência do cabeça de casal, nos 
termos do artigo 1329⁰, conjugado com o n.º 1, do artigo 
1332, ambos do Código do Processo Civil, na Acção de 
Inventário Obrigatório n.º 36/3ªSFM/22, pelo óbito 
de AMÉRICO COROUA AMÉRICO.

Aos vinte e quatro dias do mês de Junho de dois mil e 
vinte e dois

O Escrivão de Direito
Basílio Félix Varela

Verifiquei

A Juíza de Direito
Dr.ª Maida Liacathanif Sulemane

207

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
STAE-Secretariado Técnico de Administração Eleitoral.

DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS 

1. O Secretariado Técnico de Administração Eleitoral-STAE convida as pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas para 
apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo: 

Nº de 
ord

Modalidade contratação e 
respectiva referência

Objecto do Concurso
Concorrentes 

Elegæiveis

Data e hora de entrega 
de documentos qualific. 

e pro

Data e hora 
de abertura 

documentos qualif. 
e pro

Validade das 
propostas

Garantia Provisória

Valor Validade

01
Concurso Limitado nº027/STAE/
DA/053/22

Fornecimento, 
Montagem e 

Manutenção de UPS 
Nacionais  Estrangeiros

15/07/2022 ás 
10.00horas

15/07/2022 ás 
10.15horas 90 ias 0 30 dias

2. Os Concorrentes interessados deverão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquiri-los no Secretariado Técnico 
de Administração Eleitoral STAE - Central Rua Dr. Almeida Ribeiro nº100 Tel: 21430282 Fax 21427740 Maputo, no Dep. das Aquisições pela 
importância não restituível de 350,00Mts (Trezentos e Cinquenta Meticas).

3. Para efeito, deverão depositar a quantia na Conta Nº 1305106010001 BCI, em nome do STAE – Secretariado Técnico de Administração Eleitoral. 

4. Os concorrentes interessados deverão apresentar o Certificado de Cadastro Único actualizado e reconhecido.

5. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado na presença dos Concorrentes que desejarem comparecer.
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 2016.
Maputo, 04 de Julho de 2022

A Entidade Contratante

Ilegível
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Província de Sofala

Secção Comercial

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

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

O Juiz de Direito

Dr. Alberto José Assane
A Escrivã de Direito

Rita da Conceição Guerra Jasse
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

Av. Dr. Alberto Nkutumula, nº 309, 1º andar - C.P. 17, 
Tel. 720223/720378, Fax 720389 - Matola

12ª (SECÇÃO COMERCIAL)

ANÚNCIO
Faz saber que, nesta Secção Comercial correm termos 
processuais uns Autos de Acção Declarativa de 
Condenação sob Forma do Processo Ordinário, 
registados sob o nº 21/22/A, em que é autora 
Protea Mobiliários, Lda., com sede na cidade da 
Matola, nº 4, representado pelos seus mandatários 
judiciais, os Srs. Drs. Luísa Maria Costa Branco 
Neves, Beatriz Macamo e outros, move contra o réu 
Umar Abdul Shakoo Sorathia, residente na Matola 
“F”, Rua de Sofala, casa nº 155, província de Maputo, 
actualmente em parte incerta.
É desta forma citado o réu Umar Abdul Shakoo 
Sorathia, residente na Matola “F”, Rua de Sofala, 
casa nº 155, província de Maputo, actualmente, ora 
em parte incerta, para, no prazo legal de 20 (vinte) 
dias, contados finda a dilação de 15 (quinze) dias, 
contados a partir da última publicação da afixação 
do presente anúncio, contestar, querendo, os factos 
constantes da petição inicial, sob pena de serem 
considerados confessados os factos articulados 
pela autora, seguindo os autos termos processuais 
à revelia, nos termos conjugados dos (artigos: 480, 
483 e 484, nº 1, todos do C.P. Civil), devendo com a 
contestação juntar cópia dos estatutos.
Mais, notifica-se a ré, para, dentro do mesmo prazo, 
constituir advogado na área de jurisdição deste 
Tribunal ou indicar domicílio no qual irá receber 
as notificações, sob pena de não serem efectuadas 
as notificações, considerando-se estas feitas logo 
que os respectivos autos derem entrada no Cartório 
deste Tribunal, ficando sem nenhum efeito qualquer 
oposição que vier a deduzir, atento ao disposto nos 
termos conjugados dos artigos 255, 60, nº 1 e 33, 
todos do diploma legal acima indicado.

Matola, aos vinte e três de Junho de dois mil e vinte e 
dois

O Escrivão de Direito
Alfredo César Bila

Verifiquei

O Juiz de Direito
Domingos Samuel

5904

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

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

Maputo, aos 21 de Junho de 2022

O Escrivão de Direito
Rafael Enoque

Verifiquei

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

5906

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

GOVERNO DO DISTRITO DE MARRACUENE

SERVIÇO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO JUVENTUDE E TECNOLOGIA
Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO

De acordo com o n°1 do artigo 71 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras públicas Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo decreto n°5 /2016 de 8 de Março o serviço distrital de Educação juventude e 
tecnologia de Marracuene, convida as empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas e os respectivos documentos de 
qualificação para contratação de empreitada de obras públicas de acordo com a tabela abaixo:

N°de concurso Objecto de contratação Modalidade de 
contratação

Data e hora de visita ao 
local das obras

Data e hora final de entrega 
das propostas

Data e hora de 
abertura das 
propostas

05/SDEJT/
UGEA/2022

Conclusão de Três (3) Salas de 
aula na EPC Joaquim Chissano

Concurso Limitado
Data:05/07/2022
Hora: 09:00

Data: 15/07/2022
Hora: 09:00

Data:15/07/2022
Hora: 09:30

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou levanta-los no Serviço 
Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia de Marracuene, pela importância não reembolsável de 750,00Mts (Setecentos e 
Cinquenta Meticais)

 Marracuene, Junho de 2022
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Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MUNICÍPIO DE MAXIXE
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE MAXIXE

(UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES)

ANÚNCIO PARA LANÇAMENTO DE CONCURSOS 

Conselho Municipal da Cidade de Maxixe  convida Pessoas Colectivas e Singulares, Nacionais ou Estrangeiros, 
Empresas de Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços que tenham 
Alvará Superior ou Licença compatível ao objecto de contratação para apresentarem propostas em cartas 
fechadas para o seguinte:

CONCURSO Nº: 090I000241/CL/0005/2022

Lote Objecto 
Data e Hora de 

Entrega das 
propostas

Data e Hora de 
Abertura das 

propostas

Data e Hora 
de Anuncio de 

Posicionamento

I
Fornecimento de Consumíveis 

Informáticos
18-07-2022 às 

9.15h
18-07-2022 pelas 

9.30h
25-07-2022 pelas 

9.30h

II
Fornecimento de Computadores 

e Impressora para o 
Funcionamento da Instituição

18-07-2022 às 
9.15h

18-07-2022 pelas 
9.30h

25-07-2022 pelas 
9.30h

II
Fornecimento de Material para 

Actividade de Saneamento
18-07-2022 às 

9.15h
18-07-2022 pelas 

9.30h
25-07-2022 pelas 

9.30h
CONCURSO Nº: 090I000241/CL/0007/2022

I
Fornecimento e Manutenção do 
Sistema de Gestão Autárquico 

(SiGA) 

19-07-2022 às 
9.15h

19-07-2022 pelas 
9.30h

27-07-2022 pelas 
9.30h

1. Os concorrentes interessados para além da Licença Compatível ao Objecto de Contratação, devem 
ter Certidão de Quitação das Finanças, Certidão de Cadastro Único, INSS, Certidão de Registo 
das Entidades Legais e poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso 
ou levantá-los no CM- UGEA- Maxixe pagando um valor não reembolsável de 1.500,00Mts ou 
depositando no Millennium Bim: 10032323 para cada conjunto. O Período mínimo da validade das 
propostas será de 90 dias.

2. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, até às horas dos dias indicados na tabela 
acima, as quais serão abertas em sessão pública no Salão Nobre da instituição, na presença dos 
Concorrentes que desejarem comparecer.

3. Mais se informa que será feito o anúncio do posicionamento dos concorrentes em sessão pública pelo 
júri no mesmo local na presença dos concorrentes que também desejarem comparecer.

4. Endereço: Conselho Municipal da Cidade de Maxixe na Esquina da Av. Eduardo Mondlane e Av. 
Heróis Moçambicanos, Telef: 293 30002 ou 293 30095. Adjudicação será feita por lotes. 

Maxixe, aos 5 de Julho de 2022

O Presidente
____________________________

Fernando Bambo
(DN1)

274

ANÚNCIO
O Centro de Colaboração em Saúde (CCS) pretende contratar pessoal para a Cidade de Maputo, para a posição abaixo menciona-
da com a respectiva qualificação: 

POSIÇÃO: Oficial de Projecto CARES-COVID-19 

OBJECTIVO:
	 Responsabilidade de garantir a operacionalização diária das actividades preconizadas no projecto, em coordenação 

com os Serviços de Saúde e Município, através dos COE Provincial e Distrital e oferecer apoio técnico aos activistas no 
processo de monitoria domiciliária dos pacientes com COVID-19.

RESPONSABILIDADES:
	 Identificar as necessidades de capacitação, planificar e capacitar os activistas e supervisores comunitários;
	 Garantir que o activista tenha todo material e equipamento necessário para realizar as actividades com qualidade e segu-

rança;
	 Garantir a alocação dos termómetros, oxímetros e material de protecção aos pacientes;
	 Garantir a gestão eficiente dos termómetros e oxímetros, os quais serão alocados aos pacientes de forma rotativa; 
	 Dar apoio aos activistas no processo de treinamento dos pacientes para o uso do oxímetro e do termómetro de medição da 

temperatura e envio diário da informação;
	 Garantir a qualidade das actividades dos activistas fazendo assistência presencial das capacitações e monitoria presencial 

dos pacientes, sempre que possível;
	 Garantir a coordenação de ações entre os activistas/supervisores e pontos focais do COE distrital;
	 Garantir o fluxo diário das listas de pacientes do COE Distrital para os activistas e das referências dos activistas para o COE/

US;
	 Coordenar com as clínicas e os laboratórios privados para o envio atempado de informação sobre os casos positivos de 

COVID-19;
	 Coordenar com os CICOV e Centros Intermédios de Tratamento de pacientes com COVID, bem como com outros locais em 

que os pacientes com COVID-19 são internados, para que seja partillhada informação sobre os internamentos e altas dos 
respectivos pacientes; 

	 Gerir o processo de seguimento dos pacientes seguidos com oximetria de pulso ou não;
	 Monitorar as actividades planificadas por via de relatórios de implementação e guias de referência;
	 Coordenar o processo de digitalização dos dados colhidos pelos activistas e pelos inquiridores;
	 Realizar encontros técnicos com o COE provincial, Distrital e US numa base mensal e sempre que for necessário; 
	 Reportar todas actividades ao Assessor de Informação em Saúde semanalmente.

QUALIFICAÇÕES:
	 Formação de nível médio ou superior em saúde, com aquisição de habilidades de assistência clínica e manejo de casos; 
	 Experiência ou envolvimento em actividades de gestão de pacientes com COVID-19;
	 Capacidade de negociar com gestores de unidades sanitárias para partilha de informação relevante para a actividade;
	 Capacidade de gerir e prover supervisão à activistas alocados à comunidade ;
	 Capacidade de aprender e executar actividades de pesquisa qualitativa e quantitativa;
	 Capacidade para trabalhar sob pressão e grande habilidade para cumprimento de prazos.
	 Capacidade de identificação de necessidades e de planificação;
	 Excelentes habilidades de comunicação, coordenação e trabalho em equipa;
	 Capacidade para trabalhar com autonomia e responsabilidade;
	 Capacidade para resolução de problemas e capacidade analítica;
	 Habilidade para realizar múltiplas tarefas e gerir efectivamente situações de pressão;
	 Capacidade de liderança.

A data de encerramento da apresentação das candidaturas é a 10 de Julho de 2022. Os candidatos interessados deve-
rão apresentar uma carta de apresentação juntamente com o “Curriculum Vitae” detalhando as experiências relevantes 
e referências que possam ser consultadas, para: recursoshumanos@ccsaude.org.mz e indicar no assunto do email a 
posição a qual se candidata. Somente os candidatos que reunirem os requisitos serão contactados. 

Rua Damião de Gois, 371, Bº da Sommerschield – Maputo 
Tel: +258 21 49 42 13; Fax: +258 21 49 42 12; Cel: +258 30 55 382

5966

STAE - Secretariado Técnico de Administração 
Eleitoral

                                                                                                                                                     

  ANÚNCIO N.º    /STAE /DAF/DPA / 043.1 
/2022 

VENDA DE BENS ABATIDOS
1. Torna-se público que se aceitam propostas, em cartas 

fechadas, devidamente assinadas pelos proponentes, 
até às 15.00 horas do dia 12 de Julho de 2022, di-
rigidas ao Presidente da Comissão de Avaliação e 
Venda de Bens Abatidos, a serem entregues no STAE 
Central, Departamento de Património e Aprovisiona-
mento, sita na Rua Doutor Almeida Ribeiro, N.º100, 
para a compra de viaturas, equipamento informáti-
co, electrodomésticos e mobiliário de escritório, cuja 
abertura está marcada para as 9.00 horas do dia 13 
de Julho de 2022, no STAE Central.

2. Os bens podem ser vistos durante as horas normais 
de expediente, nos seguintes locais: Parque do Esta-
cionamento de STAE – Central, Sita na Rua Dr. Al-
meida Ribeiro N.º 100, Parque do Estacionamento 
do Armazém Central do STAE – Sita na Avenida das 
FPLM N.º 4001/RC.

3. As demais condições do concurso podem ser consul-
tadas nos Editais afixados nos locais onde se encon-
tram os bens.

Maputo, aos 4 de Julho de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível)

5925  Rua Doutor Almeida Ribeiro n 100, Telefone 21430500, Fax 21427741

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS 

PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO 
DO ESTADO

SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E 
TRABALHO

CARTÓRIO NOTARIAL DE NAMPULA
EXTRACTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 
POR ÓBITO DE BERNARDO 

CHUZE

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura de 
dezassete de Junho do ano dois 
mil e vinte e dois, lavrada de 
folhas quarenta verso a folhas 
quarenta e dois, do livro de notas 
para escrituras diversas número 
“C”, traço trinta e três, a cargo de 
MEQUE MULAVA, Conservador 
e Notário Superior do referido 
Cartório, se acha lavrada uma 
Escritura de Habilitação de 
Herdeiros, na qual como meeira 
Joana José Nhacumba Chuze e 
seus filhos: EDGAR BERNARDO 
JOSÉ CHUZE, MARIA LÚCIA 
BERNARDO JOSÉ CHUZE, ELIAS 
BERNARDO JOSÉ CHUZE, JOHN 
BERNARDO JOSÉ CHUZE, 
DOMINGOS BERNARDO JOSÉ 
CHUZE, CHUZE BERNARDO JOSÉ 
JÚNIOR e GERALDO CELESTE 
MAMUSSE BERNARDO CHUZE, 
maiores, naturais da cidade 
de Nampula e Lichinga, foram 
declarados únicos e universais 
herdeiros do seu pai BERNARDO 
CHUZE, com última residência na 
cidade de Nampula.
Que até à data da morte não deixou 
testamento nem qualquer outra 
disposição da última vontade.
Que segundo a lei não há quem 
com eles possa concorrer à esta 
sucessão.
Que da herança fazem parte 
bens imóveis e móveis, incluindo 
contas bancárias.

Está Conforme

Cartório Notarial de Nampula, aos 
vinte e nove de Junho de dois mil 

e vinte e dois

O Notário
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA

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

Projecto ID N.º P163989 – Donativo N.º D-6490-MZ

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

- SELECÇÃO DE FIRMAS -
Referência N.º –  MZ-MAEFP-301670-CS-QCBS 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A DESCENTRALIZAÇÃO FISCAL 

1. O Governo de Moçambique, representado pelo Ministério da Administração Estatal e Função 
Pública (MAEFP) recebeu financiamento do Banco Mundial, para a implementação do Projecto 
de Desenvolvimento Urbano e Descentralização (PDUL) que beneficia 22 Municípios das 
Províncias de Niassa, Zambézia, Sofala e Gaza. O Objectivo de Desenvolvimento do Projecto é 
“Melhorar a prestação de serviços e o fortalecimento institucional nos municípios seleccionados’. 

2.  Os serviços de consultoria (“os Serviços”) têm como objectivo prestar assistência técnica 
integral ao Governo de Moçambique, através do Ministério da Economia e Finanças (MEF), na 
implementação da descentralização fiscal, fortalecendo os mecanismos de gestão das finanças 
públicas do governo central e ao nível descentralizado.

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

4. O MAEFP - PDUL / UGP convida empresas de consultorias elegíveis (“Consultores”) a 
manifestarem o seu interesse na prestação dos Serviços. Os consultores interessados devem 
fornecer informações que demonstrem que possuem as qualificações exigidas e a experiência 
relevante para executar os Serviços. Os critérios para a pré-selecção serão: (i) Experiência em 
reforma fiscal e financeira; (ii) Experiência no fortalecimento de receitas financeiras (iii) e 
Experiência em Sistema de Transferência Fiscal Intergovernamental (STFI). Os especialistas 
principais não serão avaliados na fase de pré-selecção.

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

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

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

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

9. As manifestações de interesse em Inglês, deverão ser submetidas no endereço abaixo até 19 
de Julho de 2022, pelas 15H00

Ministério da Administração Estatal e Função Pública
Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local
Unidade de Gestão de Projecto – Procurement
Rua Nr. 1301, Porta Nr. 61, Bairro da Sommerschield
EDIFICIO -  CoWorks LAB 02 
https://coworklab.net/cowork/cowork-lab-2/?lang=en 
Email: procurement@pdul.gov.mz 
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A DAI, uma empresa de consultoria de desenvolvimento global, está a implementar 
o projecto intitulado Programa para o Fortalecimento da Governação Local 
(LOGOS) financiado pela USAID. O Projecto LOGOS visa envolver as instituições 
governamentais subnacionais seleccionadas (provinciais, distritais e municipais) 
no fortalecimento da sua eficácia, transparência e prestação de contas para 
melhorar a prestação de serviços nos sectores da saúde, educação e água/
saneamento em áreas geográficas específicas em Moçambique.  É neste contexto 
que a DAI pretende recrutar imediatamente candidatos qualificados para a vaga 
abaixo mencionada: 

•	 Director de Finança e Administração (Nampula)

Os candidatos interessados poderão obter os termos de referência a partir do 
endereço https://fs23.formsite.com/OLJTgx/ijmjkq1crj/index.html
 e poderão submeter os seus CVs em Inglês até o dia 18 de Julho para 
o logosrecruitment@dai.com ou online. 

Nota: Apenas os candidatos pré-selecionados serão contactados.
298
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AUTARQUIA DE MAXIXE
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE MAXIXE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSOS 

De acordo com o artigo 33, nº 3 alínea “d” do Regulamento de Contratação de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 05/2016, de 08 
de Março, comunica-se que os objectos dos concurso acima foram adjudicados à:

LOTE CONCORRENTE VENCEDOR VALOR COM IVA
PRAZO DE 

EXECUÇÃO
CONCURSO Nº 90I000241/CL/0004/2022

Lote – I: Contratação de Empreitadas para Construção de uma Sede de Bairro em Nhabanda
I Agne Samuel Jorge Cuamba - Cuamba Construções 1.487.187,70Mts 3 Meses

Lote – II: Contratação de Empreitadas para Construção de uma Sede de Bairro em Chambone 
-A

I Fijacu Construções Sociedade Unipessoal Lda 1.430.489,97Mts 3 Meses
CONCURSO Nº 90I000241/AD /0008/2022

Lote – I: Fornecimento de Refeições para Assegurar a Recepção de Grandes Personalidades 
no Âmbito das Visitas de Grandes Eventos.

I Farmar’s Hotel 1.100.000,00mt 12 Meses
CONCURSO Nº 90I000241/AD /0009/2022

Lote – I: Fornecimento de Jornais a Instituição e Algumas Escolas do Municípios de Maxixe

I
Sociedade Noticias Delegação Provincial de 
Inhambane 143.820,00mt 12 Meses

Maxixe, 05 de Julho de 2022

O Presidente do Município
Fernando Bambo

/DN1/

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE

REPARTIÇÃO CENTRAL AUTÓNOMA PARA ÁREA DE AQUSIÇÕES 

Anúncio de Concursos 
1. O Instituto Nacional de Saúde (INS) convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou 

estrangeiras interessadas a apresentarem propostas fechadas, para os seguintes concursos:

Nº de
Concurso

Objecto
Data e hora 

para entrega 
das propostas

Data e hora 
para abertura 
das propostas

Garantia 
provisória

(em meticais)

58A0003051/
CL/Nº36/FUNDO 
GLOBAL/2022

Aquisição de Material de Campo 
para realização do Inquérito 
Nacional sobre Indicadores de 
Malária 

19.07.2022 
09:00H

19.07.2022 
09:15H

Não Aplicável

58A0003051/
CL/Nº37/FUNDO 
GLOBAL/2022

Contratação de Serviços de 
Serigrafia e Gráfica para o 
Inquérito Nacional sobre 
Indicadores de Malária

19.07.2022 
12:00H

19/07/2022
12:15H Não Aplicável

58A0003051/CL/
N⁰34/ RMNCH-N/
OMS/2022

Contratação de serviços para 
fornecimento de combustível nas 
províncias de Nampula, Gaza, 
Zambézia e Niassa.

19/07/2022
10:30H

19/07/2022
10:45H Não Aplicável

58A0003051/CP/
N⁰27/MOCA/2022

Aquisição de Material de 
Laboratório de Saúde e Testes 
Sorológicos 

27/07/2022
10:30H

27/07/2022
10:45H Não Aplicável

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinando os Documentos dos 
Concursos ou levantá-los no endereço indicado no número 3 deste anúncio, pela importância não 
reembolsável de 1.000,00 MT (Mil meticais). O pagamento deverá ser feito em depósito directo no 
Banco de Moçambique (conta: PROJECTOS DE PESQUISA DE VACINAS PRE Nº 004403513002). 

3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, na data e hora estabelecida neste anún-
cio e serão abertas em sessão pública, na mesmo endereço, na presença dos Concorrentes que 
desejarem comparecer.

Instituto Nacional de Saúde
Estrada Nacional n°1, Parcela 3943, Distrito de Marracuene

4. 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.º 5/2016, de 
8 de Março.

Maputo Província, Julho de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)
11178

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura outorgada no dia vinte e oito de Junho de 
dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas cento e trinta e dois a cento e trinta e três, do livro de notas 
para escrituras diversas número quarenta e um “B”, da Terceira Conservatória do Registo Civil 
com funções notarias, perante mim, EDMA HELENA TCHAMO MADEIRA, licenciada em Direito, 
Conservadora e Notária Superior, em exercício nesta Conservatória, foi lavrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por óbito de ALBERTINA FRANCISCO SEMENDE GIMO, de cinquenta e 
nove anos de idade, natural de Maputo, no estado que era de casada com Rui Armando Gimo, sob 
regime de comunhão geral de bens, com última residência habitual no bairro de Khongolote, filha 
de Francisco Semende e de Catarina, sem ter deixado testamento ou qualquer outra disposição 
da sua última vontade.
Que a falecida deixou como únicos e universais herdeiros dos seus bens, seus filhos: ARMANDO 

RUI GIMO INGLÊS, ARAÚJO RUI GIMO e ADÉLIA ALBERTINA RUI GIMO, solteiros, maiores, 
naturais de Maputo e cônjuge RUI ARMANDO GIMO, todos residentes em Khongolote.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados herdeiros ou com eles 
possam concorrer à esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis.

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

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

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
TERCEIRA CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL COM FUNÇÕES NOTARIAIS

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ALBERTINA FRANCISCO SEMENDE GIMO

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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República de Moçambique

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

COFRE GERAL DOS REGISTOS E NOTARIADO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação
De acordo com a alínea d) do nº.3 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 nº5/2016, de 8 de Março, comunica-

se a adjudicação de acordo com a tabela abaixo:

Entidade  adjudicada Objecto de 
Contratação

Montante de 
Adjudicação

Concurso

Leader Tread, Lda Fornecimento de 

baterias e pneus

1.225.306,00MT Concurso Limitado Nº06 /

CGRN-UGEA/2022

Maputo, Julho de 2022

O Presidente do Conselho de Administração do Cofre   
____________________________

(Ilegível) 
5920

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

Direcção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

CONCURSO LIMITADO N.º 47A000141/CL/11/2022 - PARA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE TRA-
DUÇÃO E INTERPRETAÇÃO

De acordo com a alínea d) do n.º 3 do Artigo 33, do Regulamento de Contratação 
de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado, aprovado pelo Decreto nº. 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que o objecto 
do concurso acima foi adjudicado à empresa, Tximoly Traduções e Serviços, E.I. pelo 
valor de 2.533.050,00MT (dois milhões, quinhentos e trinta e três mil e cinquenta 
meticais), Incluindo o IVA.

Maputo, aos 5 de Julho de 2022
O Departamento de Aquisições

5926

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO E REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Concurso  Limitado Nº07/CL/25A001652/INGD/2022 Para Aluguer 

de Sala de reuniões e serviços de Catering na Província de Nampula, 

Distrito de Mossuril

1. O Instituto de Gestão de Risco de Desastres INGD pretende proceder à contratação para 
Aluguer de sala de reuniões e serviços de Catering na Província de Nampula, Distrito de 
Mossuril.

2. Assim, convida a todas empresas elegíveis e interessadas a apresentarem as suas propostas 
fechadas e seladas.

3. Os concorrentes poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso 
ou adquirí-los no endereço indicado no número 5 deste anúncio, mediante o depósito da 
importância não reembolsável de 1.000,00Mt ( Mil meticais) na seguinte conta:   

Titular da conta: Instituto Nacional de Gestão de Calamidades

Instituição: Banco Internacional de Moçambique (BIM)

Conta nº. 576569

4. O período de validade das propostas  é de 90 dias.

5. As propostas deverão ser entregues  até as 09.00 Horas do dia 18 de Julho de 2022, no 
endereço abaixo indicado, na presença dos concorrentes que desejarem participar.    

Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD), Unidade                                        
Gestora Executora das Aquisições sito na Rua da Gare de Mercadorias nº 690.

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, Julho de 2022

Departamento de Aquisições

5979

BAIXE O APLICATIVO NOTÍCIAS DIGITAL 

www.jornalnoticias.co.mz www.jornaldomingo.co.mz www.desafio.co.mz

ENCONTRE AS MELHORES

  OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

PARA A SUA EMPRESA EM PRIMEIRA MÃO

Termos e condições aplicavéis

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE INHAMBANE
DIRECÇÃO PROVINCIAL DO PLANO E FINANÇAS

REPARTIÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS

Anúncio de Adjudicação 

De acordo com a alínea d) do nº 3 do Artigo 33 conjugado com o nº 2 do 
Artigo 63 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos objectos abaixo 
indicados do concurso acima foi adjudicado à:

Número do 
Concurso 

Objecto do concurso Concorrente 
adjudicado 

Valor de 
adjudicação com 

IVA

27I003461/AD 
/0005/2021

Arrendamento de 
imóvel para instalação 
de serviços da DPPFI

Suzana Maria Carlos 
Saldanha

2.052,000,00Mt

27I003461/
PD/0001/2022

Serviços de Internet
Tmcel - Moçambique 

Telecom, SA 107.950,00Mt

Inhambane, aos 30 de Junho de 2022

Autoridade Competente
(Ilegível)

278

Busque o
aplicativo

notícias digital

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

_____________________________

TRIBUNAL ADUANEIRO

          

 ANÚNCIO DE VENDA Nº. -07/TAM/2022 
e 08TAM/22

Torna-se público que, por despacho do Meritíssimo Juiz-Presidente do Tribunal 

Aduaneiro da Cidade de Maputo, vai se proceder à venda em hasta pública de mercadorias 

e viaturas, nos dias 08.07.2022 (venda 07/TAM/22, edital disponível a partir do dia 

05.07.2022) e 22.07.2022 (venda 08/TAM/22, edital disponível a partir do dia 

20.07.2022) no Tirofer – Gare de Mercadorias e pelas 09.00 Hrs.

Os arrematantes depositarão, imediatamente, 10% acrescidos ao valor da 

arrematação de cada lote de mercadorias postas em praça, nos termos do artigo 275 do 

Contencioso Aduaneiro.

Se o arrematante a quem for adjudicado um determinado lote, não puder pagar os 10% 

referidos no parágrafo anterior, a adjudicação será diferida ao proponente seguinte na 

ordem decrescente. Os arrematantes deverão apresentar-se no local do leilão 30 minutos 

antes da hora marcada para o início da arrematação munidos do seu NUIT.

Todas as mercadorias podem ser vistas durante o período normal de expediente no Tirofer 

– Gare de mercadorias e na vitrina do Tribunal Aduaneiro e no Armazém de Leiloes B6.

A entrega ao arrematante dos lotes constituídos por bebidas alcoólicas fica 
condicionada à sua selagem, nos termos do número 3 do artigo 6 do Regulamento 

de Selagem de Bebidas Alcoólicas e Tabaco Manufacturado, aprovado pelo Diploma 

Ministerial nº 64/2021 de 21 Julho, sendo responsabilidade do arrematante 

requerer à aquisição dos referidos selos. 

Todos os bens são vendidos no estado em que se encontram, daí ser de extrema 

importância que os arrematantes vejam os bens antes do leilão. 

É obrigatório o uso de máscara.

ARKHÊ
RISK SOLUTIONS

ANÚNCIO DE VAGA

Posição: Motoristas

A Arkhê Risk Solutions, Lda, sociedade provedora de Serviços de 
Segurança Privada, com a sede na Rua Daniel Napatima, nº 241, em 
Maputo, pretende admitir para o seu quadro de pessoal, Motoristas para 
áreas de Maputo e Maputo Província.

Requisitos
• Nacionalidade moçambicana
• Idade compreendida entre 21 e 45 anos; 
• Conhecimento básico da língua Inglesa é vantagem;
• Carta de condução profissional
• 5 anos de experiência; 

Qualificações
12ª ou equivalente (comprovado);

 Os interessados deverão apresentar as candidaturas nos dias 6 e 
7/7/2022, das 8.00 às 14.00, na delegação da empresa, sita no Município 
da Matola, Av. Samora Machel, nº 456, devendo, no entanto, levar consigo 
documentos preliminares para a candidatura, nomeadamente: BI, CV e 
Certificados de Habilitações Literárias. 

5889

5933

Anúncio de vaga
COMERCIAL/GERENTE DE FROTA/GESTOR DE 

FROTA
M/F

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

5895

+258 84 9104316   |   +258 84 9104309

email: comercial.grafica@snoticias.co.mz

Está na Matola?

Quer anunciar 
no notícias?

Visite-nos na 

Rua de Sofala  N.º437

Matola “F”

Construa Build IT

Rua de Sofala  N.º437  – Matola “F”Rua de Sofala  N.º437  – Matola “F”

Av. Samora Machel   – EN4  

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Superfície  68 775  km²
População  1 271 818 (2007); 13 distritos
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A VOZ DO CIDADÃO

SEGUNDO PRESIDENTE DA AT

Condições agro-ecológicas 
favoráveis para produzir mais

A 
PROVÍNCIA de 
Inhambane  deve 
aproveitar as poten-
cialidades agro-eco-
lógicas e pesqueiras 

para incrementar os níveis de 
produção e, por esta via, con-
tribuir para o crescimento da 
economia nacional. 

A ideia foi defendida há 
dias, em Inhambane, pela pre-
sidente da Autoridade Tributá-
ria de Moçambique (AT), Amé-
lia Muendane, no lançamento 
do seminário provincial sobre o 
cooperativismo.

Amélia Muendane disse, na 
ocasião, que estas potenciali-
dades podem ser devidamente 
aproveitadas e transformadas 
em riqueza nacional e contri-
buir para o crescimento eco-
nómico, assim como para o 
alargamento da base tributária.

Muendane indicou que as 

extensas terras aráveis, bem 
como os cerca de 700 quiló-
metros de costa, quando de-
vidamente aproveitados para a 
produção agrícola e pesqueira, 
em grande escala, podem per-
mitir que a província saia de 
uma agricultura de subsistên-
cia para comercial e catapultar 
o desenvolvimento.

Para tal, é necessário que 
os dirigentes e o sector priva-
do apostem na formação dos 
camponeses e na aquisição de 
meios tecnológicos para incre-
mentar a base de produção e 
garantir a transformação eco-
nómica dos distritos.

Disse que olhando para os 
indicadores macroeconómi-
cos, Inhambane, apesar de ser 
uma província bastante rica 
em termos das potencialidades 
agro-ecológicas e pesqueiras, 
continua a ser a que menos 

contribui, na região sul, para a 
receita fiscal.

Segundo a presidente da 
AT, Inhambane tem sido a 
pioneira na elaboração das es-
tratégias de desenvolvimento 
e, por isso, é importante ter o 
modelo como uma base funda-
mental para a produção agrí-
cola e não só.

Explicou que a região con-
tribui com cerca de 70 por 
cento da receita total, desta, a 
maior é da  cidade de Maputo, 
que se socorre das empresas 
que buscam os recursos nas 
restantes províncias, com des-
taque para Inhambane.

A presidente disse que 
Inhambane foi, por muito 
tempo, referência internacio-
nal na exportação de oleagino-
sas, derivadas do coco.

“O palmar de Inhambane 
durante muitos anos concorria 

com países da região e da Áfri-
ca, no geral, na exportação de 
oleaginosas, daí a necessidade 
de resgatar este estatuto que a 
província perdeu ao longo do 
tempo”, indicou Muendane.

Para alcançar estes objecti-
vos, é importante que os dife-
rentes sectores trabalhem, de 
forma conjunta, para assegurar 
que toda cadeia de produção 
seja centralizada e o cooperati-
vismo é uma via nesse sentido.

Apontou como exemplo 
o facto de Inhambane contar 
com mais de 700 quilómetros 
de costa, o que constitui uma 
referência, mas a sua produti-
vidade a nível nacional ainda 
continua baixa, o que repre-
senta um por cento do PIB, 
para o qual maior parte provem 
da pesca de subsistência, asse-
gurada por pequenos pescado-
res.Inhambane instado a aproveitar potencial

Energia vai galvanizar economia
A INTERLIGAÇÃO dos sistemas de 
fornecimento de energia eléctrica das 
regiões Sul e Centro, através da linha 
de 110 KV, inaugurada pelo Presiden-
te da República, Filipe Nyusi, na pas-

sada  sexta-feira, em Temane, distrito 
de Inhassoro, é vista pelos empresá-
rios como um grande passo rumo à 
dinamização da economia local.

Segundo os empresários, a solu-

ção da crise de energia eléctrica de-
morou, por isso esperam não voltar 
a registar mais situações de falta de 
qualidade e cortes constantes de cor-
rente. 

MARIA José, proprietária do Estação de Serviço em Inhassoro, dis-
se que está com muita expectativa de ver melhorada a qualidade 
de energia eléctrica nos cinco distritos da região norte de Inham-
bane, com a entrada em funcionamento das centrais eléctricas, 
de Temane e Vilankulo e de Casa Nova, no distrito de Chibabava, 
conectadas pela linha 110 KV, numa distância de 240 quilómetros.

“Estamos expectantes. Queremos esta evolução, porque, na 
verdade, antes destas infra-estruturas, não era fácil trabalhar nes-
tes distritos. Perdemos muitos electrodomésticos por causa das 
interrupções constantes no fornecimento de energia eléctrica não 
comunicadas.”, disse Maria José.

Apelou à Empresa Electricidade de Moçambique (EDM) para 
facilitar o fornecimento deste recurso, interligando a novos clien-
tes, ou consolidando os anteriores, praticando tarifas suportáveis.

“Temos consciência do grande investimento feito pelo Estado 
e seus parceiros na construção destas infra-estruturas, mas tam-
bém não podemos deixar de dizer que queremos tarifas que este-
jam ao alcance de todos nós, porque de facto a energia eléctrica é 
motor de desenvolvimento “, disse.

PARA o presidente da Associação de Hotelaria e Turismo de Vi-
lankulo, Yassine Amuji, os  empreendimentos energéticos, que 
funcionam desde sexta-feira, são autêntico “balão de oxigénio” 
na dinamização na indústria do turismo, porque para além de ga-
rantir novos investimentos para o sector, coloca as 150 unidades 
hoteleiras de Vilankulo a funcionar em pleno.

“Diz-se que com a entrada em funcionamento das três cen-
trais eléctricas, apenas 30 por cento será consumida em Vilanku-
lo, isso significa que há disponibilidade de sobra e será muito bom 
para poupar recursos com os grupos geradores que significavam 
despesas elevadas em combustível”, disse Yassin Amuji.

DULCE Lumbela, gestora do Hotel Massunguine, em Vilankulo, 
pediu seriedade na gestão das infra-estruturas, evitando que as 
mesmas tenham avarias constantes e caso tal aconteça que sejam 
encontradas alternativas urgentes para a sua reparação.

Pediu, igualmente, que as interrupções programadas, para 
trabalhos de manutenção, sejam avisadas aos consumidores, para 
evitar a danificação de equipamentos, além da necessidade de 
preparar condições para satisfazer os clientes.

“É muito chato, para os nossos clientes, quando há corte de 
energia sem aviso prévio e sem previsão do restabelecimento”, 
disse Dulce Lumbela.

POR seu turno, a administradora do distrito de Machanga, Natália 
Chivambo, que testemunhou, em Temane, a inauguração da su-
bestação, disse esperar o relançamento da actividade económica, 
sobretudo depois da retoma pós Covid-19.

“Ė o fim do calvário, vamos saber tirar maior partido da ener-
gia eléctrica de qualidade para impulsionar a industrialização 
rural. A energia não só ilumina, mas também estimula a apare-
cimento de novas empresas para a exploração de recursos locais. 
Por isso, aplaudimos o esforço do governo Moçambicano, liderado 
pelo Presidente Filipe Nyusi que com evidências demonstra a sua 
preocupação em melhorar a vida do povo moçambicano.

AS organizações não-governa-
mentais  e parceiros de coope-
ração são desafiados a aumentar 
o seu raio de actuação para o in-
terior, de forma a abranger todas 
comunidades da província de 
Inhambane e garantir a sua in-
clusão social.

O desafio foi lançado pela Se-
cretária do Estado em Inhamba-
ne, Ludmila Maguni, no encon-
tro  que manteve com as ONG 
e parceiros de cooperação que 
operam nesta parcela do país.

Maguni manifestou preocu-
pação pela aparente tendência 
das ONG concentrarem as suas 
actividades apenas nos distritos 
costeiros, em detrimento dos 
localizados no interior, como são 
o caso de Funhalouro, Mabote e 
Panda.

Maguni pediu também que 
além de direitos humanos, no-
meadamente, a protecção da 
mulher e rapariga contra uniões 
prematuras e gravidezes preco-
ces, prevenção do HIV/Sida, as 
ONG olhem também para áreas 
produtivas, que contribuem para 
o desenvolvimento socioeconó-
mico da província.

Segundo a governante, é ne-

A VANDALIZAÇÃO de infra-
-estruturas da Educação tende 
a ganhar contornos alarmantes, 
dada a frequência da sua ocor-
rência e pelo registo de episódios 
do género em quase todos os dis-
tritos da província.

Mesmo sem avançar dados, 
a directora provincial da Educa-
ção e Desenvolvimento Huma-
no, Palmira Palma Pinto, disse 
tratar-se de um fenómeno que 
ocorre com maior frequência nas 
escolas do ensino primário, onde 
a segurança é precária.

Fez saber que nestes locais a 
segurança é geralmente entre-
gue à responsabilidade dos con-
selhos de escola, uma vez que o 
ensino primário é gratuito e as 
instituições não dispõem de fun-
dos para contratação de pessoal 
de apoio.

Diante desta situação, os 
conselhos de escola têm estado 
a coordenar com os pais e/ou 
encarregados de educação e ges-
tores das respectivas instituições 
de ensino, as necessidades para 
possíveis soluções, tendo em 
conta a realidade local.

Explicou que há boas ex-
periências em algumas zonas, 
onde os pais e/ou encarregados 

Parceiros devem privilegiar o interior

Preocupante vandalização 
de infra-estruturas escolares 

cessário que as ONG incluam, no 
seu leque, a agricultura, mobili-
zando recursos ou parceiros para 
investirem neste sector.

Esta medida, segundo ex-
plicou, além de garantir a justiça 
social entre as comunidades, vai 
contribuir para o crescimento do 
distrito, da província e do país, 
no seu todo, tendo em conta que 

o sector foi definido como a base 
do desenvolvimento do país.

No entanto, o representante 
do Fórum Provincial das Orga-
nizações Não-governamentais 
(FOPROI), em Inhambane, Cre-
mildo Rafael, disse haver neces-
sidade de mais encontros entre o 
governo e as ONG para desenhar 
as áreas que devem constituir 

prioridade na sua actuação.
Por seu turno, o adminis-

trador de Mabote, Carlos Mus-
sanhane, assegurou que o seu 
distrito está aberto para trabalhar 
com as ONG, principalmente no 
sector de agricultura, visto haver 
disponibilidade de vastas terras 
favoráveis para a prática desta 
actividade.

de educação se oferecem para 
garantir a segurança das ins-
talações escolares,  assumindo 
tratar-se de um bem público.

Apontou que apesar de ser 
uma boa iniciativa, há a neces-
sidade de contratação de pes-
soal para trabalhar a tempo in-
teiro, de modo a garantir que as 
infra-estruturas e equipamentos 

existentes nas unidades escola-
res não são  extraviados ou van-
dalizados.

Acrescentou que a situação 
compromete os esforços do go-
verno na criação de melhores 
condições para o sector de edu-
cação e afecta, negativamente, o 
aproveitamento pedagógico das 
crianças.

“Infelizmente, a província 
de Inhambane tem estado, nos 
últimos anos, a registar uma 
onda de vandalização das salas 
de aula, carteiras, sanitários e, 
nalguns casos, dos sistemas de 
abastecimento de água, com o 
roubo de painéis solares para fins 
pessoais”, lamentou a directora 
provincial de Educação.

Encontro com representantes de ONG

Infra-estruturas devem ser devidamente protegidas para evitar vandalização

Maria José

Dulce Lumbela

 Natália Chivambo

Yassine Amuji

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Argélia: os 60 anos da 
independência e da juventude

MOHAMED MEZIANE*

A ARGÉLIA celebra o 60.º aniversário da independência e da 
juventude com serenidade e convicção num futuro promissor. 
É uma celebração carregada de símbolos da Argélia, tal como 
o seu hino nacional ou a sua bandeira, pelo que é um momento 
de meditação e de de respeito, em memória dos gloriosos már-
tires de Novembro de 1954.

Todos os historiadores concordam que é uma das revo-
luções que mais marcou os acontecimentos do nosso tempo, 
apoiando activamente todas as causas justas dos povos que lu-
tam pela sua independência em África, Ásia e América Latina, 
numa verdadeira liderança que investiu em nome do direito 
dos povos à autodeterminação.

É por isso que hoje saúdo a generosidade e a imensa co-
ragem das argelinas e dos argelinos, que nos ensinaram que a 
injustiça, o colonialismo e o expansionismo não podem preva-
lecer. A “centelha de reflexão” que eles acenderam em nossos 
corações para usar uma das belas expressões africanas, agora 
corre como um fogo de esperança no mundo.

É também uma oportunidade para reiterar a nossa gratidão 
aos nossos valentes moujahidine e moujahidate, pela sua luta 
e seus sacrifícios. Esta celebração é também um momento de 
comunhão nacional em torno de nosso passado glorioso, do 
qual 5 de Julho é, em última análise, apenas a restauração de 
nosso Estado nacional milenar, parafraseando o nosso falecido 
professor Mouloud Kacem Nait Belkacem.

A Argélia, desde o início, afirmou a necessidade de con-
solidar a libertação, através da edificação da nação, atribuindo 
esta obra particularmente aos jovens, portadores das suas es-
peranças.

Esta escolha reflecte a alma de uma velha Nação que sou-

be, em cada momento ao longo dos milénios, superar as tragé-
dias e vicissitudes da História e assim prosseguir a realização 
do seu destino de dignidade e grandeza.

A preservação da memória nacional destina-se também 
às nossas novas gerações porque constituirá sempre, para elas, 
uma preciosa revitalização do seu patriotismo face aos desafios 
e dificuldades, bem como fonte de orgulho nacional.

As comemorações nacionais são também ocasiões propí-
cias para avaliar os progressos do país e o Dia nacional da in-
dependência e da juventude oferece um momento privilegiado 
para isso.

A proclamação da independência, em 5 de Julho de 1962, 
é o culminar de dolorosos sacrifícios feitos durante 132 anos 
contra uma potência colonial ávida de expansionismo.

Esta data marca definitivamente o fim da colonização, 
com a sua parcela de expropriações, usurpações, deportações 
e massacres. É também o culminar de uma longa luta política, 
militar e diplomática.

Após a recuperação da soberania nacional, a situação 
geral foi catastrófica. O poder colonial, literalmente, deixou 
para trás um país sem sangue. O analfabetismo atingia 95% 
da população. Três milhões de argelinos foram atirados para 
as ruas, após a destruição das suas aldeias, o desemprego e o 
empobrecimento metiam raiva.

O colonialismo, essa vergonha de eras ferozes, terá reali-
zado a sua obra destrutiva na Argélia. Uma obra que uma su-
posta onda revisionista histórica tenta em vão absolver de seus 
crimes contra a humanidade.

Foi preciso coragem e abnegação para curar as feridas e 
seguir em frente. O povo argelino conseguiu superar a pro-
vação, enfrentando todos os desafios, num contexto extrema-
mente difícil. Isso não impediu a reconstrução do novo Estado 
argelino, com base nos fundamentos e princípios da Proclama-

ção de 1º de Novembro de 1954.
O país está agora decididamente no caminho da renova-

ção como Estado, ansioso por recuperar o tempo perdido. Um 
país reconhecido e respeitado por suas posições claras, basea-
das nos princípios de convivência pacífica, de não ingerência, 
de apoio ao direito à autodeterminação dos povos.

A mensagem de fidelidade aos valores de Novembro mar-
ca a celebração da independência e da juventude, cuja contri-
buição para a luta pela libertação e a salvaguarda do Estado 
nacional é inegável. As conquistas históricas de liberdade, 
progresso e justiça social, duramente arrancadas, são a base 
da nova Argélia de liberdades públicas e direitos dos cidadãos 
plenamente consagrados na Constituição emendada.

Perante os desafios, a Argélia triunfante poderá valer-se do 
génio nacional para levar a cabo, com sucesso, o processo de 
recuperação nacional iniciado, graças ao sobressalto patriótico 
do povo argelino, pelo vasto projecto de reformas políticas, 
económicas e institucionais.

Não terminarei estas poucas linhas, nesta ocasião come-
morativa, sem falar das relações entre a Argélia e Moçam-
bique. Esses relações, vós sabeis, não datam de hoje. Estas 
remontam de Janeiro de 1963, quando o combate libertador 
só pôde começar, graças às armas fornecidas pela Argélia, que 
também criou centros de treino para formar militantes moçam-
bicanos independentistas, como o falecido Samora Machel, 
líder da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO).

Este acto destaca a base sólida sobre a qual se construiu a 
amizade entre os povos. Desde então, a nossa história comum 
foi marcada por fortes gestos de enorme solidariedade, partilha 
de valores comuns, apego à paz e ao desenvolvimento de uma 
África do futuro.

*Embaixador da Argélia em Moçambique

JAFAR BUANA*

AS sociedades modernas estão a experimentar passos muito 
largos e, em algumas vezes, até desproporcionais, no campo da 
mobilidade, com descobertas incríveis na área das tecnologias de 
transportes, onde as novidades das indústrias e dos fabricantes de 
meios circulantes não param de sair, a cada dia que passa.

Está-se perante um crescimento algo desproporcional, na 
medida em que a quantidade e qualidade desses meios fabrica-
dos no ramo dos transportes acabam por não encontrar a devida 
correspondência, em termos de infra-estruturas e de preparação 
do próprio Homem para lidar com a realidade. Com o binómio 
mais viaturas e menos espaço para eles circularem, com destaque 
para as zonas urbanas e peri-urbanas, as coisas tornam-se mais 
complicadas, do ponto de vista de facilitação da mobilidade. E, 
como corolário, abre-se um caminho para o anarquismo rodo-
viário e de trânsito, cujo fenómeno tende a apresentar-se algo 
comum na convivência humana.

Os dados estatísticos de acidentes de viação, não apenas em 
Moçambique, como também à escala planetária, não desmen-
tem o quão a situação é preocupante, somando lutos nas famílias 
e avultados danos económicos e financeiros para a sociedade 
e para os países em geral. Dados da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), divulgados em 2021, por ocasião de 21 de No-
vembro, o dia mundial em memória das vítimas de acidentes 
de trânsito, revelavam que, em média, 1 milhão e 350 mil vidas 
humanas são perdidas, anualmente, nas estradas do mundo e, os 
acidentes de trânsito são a maior causa de morte de pessoas, prin-
cipalmente na faixa etária de 5 a 29 anos. 

Em Moçambique, segundo o Comandante-geral da PRM, 
Bernardino Rafael, elucidando a situação no terreno, em cada dia 
morriam 4 pessoas devido a acidentes de viação, durante o ano 
de 2019, em 698 sinistros registados. Até ao fim daquele ano, a 
corporação já tinha contabilizado um total de 769 mortes, só em 
acidentes de viação. 

Perante isto, e falando especificamente do nosso país, não 
há espaço para hesitar em afirmar que a situação de acidentes 

de viação é crítica e convida-nos a uma reflexão conjunta, séria 
e muito urgente, de forma a salvar uma geração toda, desde a 
actual e a vindoura. Na estrada, nos dias que correm, sempre se 
duvida se uma pessoa regressará a casa ou não, tanto por minha 
culpa, como por dos outros. Tanto na condição de automobilista, 
como na de peão. Mas, o certo é que quem mais morre devido a 
acidentes de viação no nosso país, principalmente, são os inocen-
tes. Os provocadores, esses, e em muitas vezes, são em números 
ínfimos. Estamos a falar do factor humano, como a origem de 
muitos acidentes.

Alguém que, mesmo sabendo que está bêbado, cansado, ou 
mesmo não tem a carta que o habilite a conduzir um carro, põe-
-se, com normalidade, na estrada. E, como resultado, lá na estra-
da mata inocentes, às vezes, até ele próprio perde a vida. Virou 
normal, mesmo ali na presença de quem de direito, andar a alta 
velocidade, incluindo em troços com a velocidade limitada. Nos 
chamados “chapas”, às vezes, até são os próprios passageiros, ou 
seja, as “futuras” vítimas que pedem ao motorista para acelerar 
mais, porque “estamos atrasados”, ignorando a máxima de que 
a pressa é a inimiga da perfeição. Ou, vale mais andar de vagar 
e chegar seguro, do que correr para não chegar, etc, etc. São vá-
rios os ditados nesse sentido. Quatro factores não podem escapar, 
sempre que se faz a análise das causas do alto índice de aciden-
talismo rodoviário em Moçambique: a indisciplina rodoviária; a 
corrupção, os problemas mecânicos das viaturas e a deficiência 
infra-estrutural. Entre outros.

Que soluções, então, para tudo isto? Não existe nenhuma 
fórmula oficial e puramente válida, senão a própria responsabi-
lidade individual de quem se faz à estrada. É a educação do pró-
prio Homem que irá parar a situação, assente na sua consciência 
do mal que está a causar à sociedade. Combater, sem tréguas, a 
corrupção, tanto como um fenómeno conjuntural, como um mal 
à harmonia rodoviária e ao desenvolvimento do país. Revisitar a 
saúde infra-estrutural rodoviária, de forma calma e séria, como o 
governo publicamente se propôs a fazê-lo.

E, como uma das propostas para acabar com a impunidade 
dos infractores rodoviários, porquê não se introduzir o sistema 

de pontuação nas licenças de condução do país? Há países que já 
estão a reduzir os índices de acidentes rodoviários, graças a esse 
modelo de controlo e consciencialização dos automobilistas. Na 
Europa, na América, e mais lugares do mundo.

E como é que funciona isso?
É muito simples, mas eficaz: cria-se um sistema de moni-

toramento dos automobilistas, com destaque para os mais rein-
cidentes em provocar acidentes, através da pontuação periódica 
ou a longo prazo. Isso permite punir os infractores e premiar os 
disciplinados. Quanto mais acidentes o mesmo automobilista 
for causando, menos pontuação terá no sistema de classificação. 
Quanto menos acidentes ou mesmo enquanto não cometer qual-
quer acidente, em que se apresente não culpado, angariará mais 
pontos. Para os prevaricadores, atingida que for a pontuação ne-
gativa máxima, durante um certo período, por definir, perderá 
o direito de condução nas estradas moçambicanas, durante um 
período ou definitivamente, dependendo do grau de incumpri-
mento das regras de estrada. As penas partem da simples suspen-
são por alguns dias, impedimento em lhe renovar a sua carta de 
condução, até ao banimento. É duro, mas o país precisa de algum 
mecanismo de inibição dos anarquistas rodoviários. Em muitos 
acidentes não é devido às más condições de estradas, mas sim do 
comportamento humano, porque os acidentes ocorrem em todo 
o tipo de vias, desde as deficientes até aos “tapetes” que o país 
vai tentando disponibilizar à população. Ou seja, e a título de 
exemplo, assiste-se a acidentes espectaculares na excelente Es-
trada Circular de Maputo, até à terra batida que sai de Nampula 
a Angoche. Na conjuntura rodoviária actual, nem este sistema 
pode funcionar, se não se combater, cerradamente, a respectiva 
corrupção, desde o gabinete até à estrada.

Era apenas uma contribuição, para uma reflexão conjunta, 
de um problema que é hoje de todos nós. Não é apenas do Go-
verno, até porque este não provoca acidentes. Os acidentes está 
a agudizar a pobreza das famílias e a travar o progresso do país.

*Jornalista (pesquisador/Mestre em Comunicação para o 
Desenvolvimento)

Introduzir pontuação para reduzir acidentes de viação

APONTAMENTO
NELLY AFONSO

NÃO há muito que se diga do que venha a ser. 
Também não é importante. Quando foi o fim da 
outra, foi mesmo o fim dela. E depois seguiram-se 
as recordações à medida que seus sobreviventes se 
cruzavam, nalguns casos como errantes, nas es-
quinas, ainda com dignidade dessa qualificação, 
nas taças, que não iguais como os da outra, são, à 
mesma, tascas, nos restaurantes, que voltam a ter 
alguma, mas alguma mesmo, vitalidade depois da 
pôrra do tal de Covid-19 que ainda grassa por estas 
bandas e por outras. Das praias parece não valer a 
pena dizer nada porque na verdade há muito dei-
xaram de ser um atractivo. Passaram a entregar-se 
apaixonadamente aos livros mergulhando nesse 
imenso mar da liberdade e no resto que não pre-
cisa dizer-se.

Recordações de uma pancada forte e irritada 
no paciente e tolerante tampo da mesa para um 
número de ocupantes sempre incerto, de um car-
tão multibanco atirada para lá do muro em que se 
apoiam os cotovelos de cinquentões para cima, de 
onde se fazem as trocas comerciais com os ambu-
lantes da sobrevivência. Desde o amendoim torra-
do em pequenos plásticos a Rolex’s falsificados ou 
então engenhosamente roubados. De um vasilha-
me da dois eme a voar e acabar estilhaçada na pa-
rede mais a sul resultado de uma cólera repentina. 
Do nada mesmo. A Vuvuzela que já tinha deixado 
de ser acarinhada, olhada de maneira ternurenta. 
Já ninguém a ligava, mesmo por conta da teimo-
sia do dono. É das recordações muito presentes, 
nesses poucos acasos, para além dos petiscos do 
Genas, aos sábados. Assim a meio da manhã e a 
casa aberta apenas para eleitos, sujeitos á inveja de 
muitos desejosos e no entanto negados. Dos co-
mentários em torno de casados de fresco rolando 
em unidades móveis do tipo automóveis que esta-
cionam metros a sul. E os ocupantes a perderem-
-se nos majestosos jardins respirando a baía.

E os eleitos desses sábados, a meio das manhãs, 
a negarem refrigerantes às damas de honor, uma 
cervejinha,uma sanduíche e sumo aos postos para 
a ocasião. Voltam a atravessar a rua carregados de 
incerteza da hora em que possam,enfim, resolver 
o que acaba de lhes ser negado. Esperam porque 
terminem as sessões de estilo e posições para se-
guirem a um salão qualquer onde se julga espera-
-lhes mesa gorda e torneiras de onde jorro de tudo 
para todas as vontades e gostos.

É do outro lado daquela rua dos Duques, que 
muita poesia produziu. Que muita poesia produz. 
Um lugar de amor. Enfim, parnasiano.

E então…voltará a ser “habitada”?
Parece que sim. Aliás, nessa coisa de WhatsA-

pp, febre do catano, circularam, ou ainda circu-
lam, imagens de um novo look do lugar. Mais isto, 
menos aquilo. Requalificações como convinha 
ao Alex e a dona…bom, o mano velho, que gosta 
de caminhar em segurança não disse do nome da 
dona, mas que ela assegura a mesa daquela cam-
bada de reformados vivendo de acaloradas discus-
sões, na maioria das vezes fúteis, mas reparadores 
de frustrações várias ou próprias de crianças que 
ainda estão dentro deles. Aliás, nenhum deles sabe 
quando e onde deixou de sê-lo. 

Mas é dos leitões. Muitos asseguram.
Não vá o diabo tecê-las. Está tão, tão próxima 

que já não há como. Será a dez. Este que vem. Que 
a época Miguelina se inaugura. 

É justo.
Não sabido, é se os sábados continuarão vivos, 

a tábua, às vezes, de tapas que alindava o centro 
da mesa levarão a recordações e coisas do tipo “era 
mais ou menos…era diferente”. ”Isto está muito 
bom”.

Bom foi uma época. Esta é outra época.
Esta é época Miguelina,
E ainda há sobreviventes para a celebrar.

Época Miguelina

CAROS leitores, o meu tema de hoje, como 
primeira impressão, parece estar fora da-
quilo que é a base dos meus conteúdos, mas 
isto é apenas impressão. Seguir a dinâmica 
do mundo traz novos horizontes, aumenta 
a cultura geral e, como culminar, oferece 
maiores probabilidades de conseguir em-
prego. Hoje trago alguns input´s para for-
talecer os jovens perante as adversidades.

A dinâmica do mundo ou da vida nada 
mais é que o movimento, a interacção, a 
força existente neste misto de interacções.

Vivemos num movimento constante e 
neste momento de crise geo-polícita com 
a guerra entre Rússia e Ucrânia, este as-
sunto vem sendo tema de debate em vários 
fóruns. Por isso é importante que os jovens 
leiam sobre a guerra de forma aprofundada, 
tendo em vista a percepção ampla de todas 
as partes envolvidas e as consequências a 
curto e longo prazo para a população mun-
dial. Olhemos também para Moçambique, 
propriamente para Cabo Delgado que tem 
vivido momentos sombrios.

Os jovens devem familiarizar-se com a 
tecnologia, principalmente no sector em-
presarial, para estarem a par das mudanças 
constantes, analisar, perceber e tornarem-
-se capazes de diferenciar padrões básicos 
como Startups, Fintechs e Big Techs. Isto 

acrescentará valor aos seus conhecimen-
tos.

Outro tema muito abordado, ultima-
mente, e volto a fazer menção à guerra en-
tre a Rússia e Ucrânia, são as Commodities, 
mais precisamente as agrícolas, que vão 
desde o  milho ao petróleo. O jovem mo-
çambicano deve ser capaz de estar em uma 
conversa informal ou formal e diferenciar 
as Commodities, sua diversidade, grupos e 
principalmente o seu impacto no dia-dia. 
Muitas vezes, vemos a greve de transpor-
tes públicos com um olhar negativo sobre 
o governo e esquecemos de pesquisar para 
perceber de onde surge realmente o au-
mento do custo de vida.

Outro aspecto que pode e deve ser mui-
to estudado é a dependência constante da 
África. Um exemplo claro disso é a escassez 
e aumento do preço de trigo devido à guer-
ra na Ucrânia. 

De forma resumida, estas são as minhas 
dicas de hoje e claramente os temas apre-
sentados requerem um estudo e isso por si 
só já constitui uma mais valia para os jo-
vens. Assim sendo, reitero a necessidade 
de estudo e leitura constantes por parte dos 
jovens.

Lembrem-se que terça sim, terça sim, 
estarei aqui com mais dicas sobre emprego.

Dicas da Nelly Afonso para 
seguir a dinâmica do mundo

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A RESTAURAÇÃO do ecossis-
tema do Parque Transfronteiri-
ço do Grande Limpopo eleva o 
seu potencial para o desenvol-
vimento do turismo baseado 
na natureza.

A ideia foi defendida, re-
centemente, pelo vice-pre-
sidente do Peace Parks Foun-
dation, Joaquim Chissano, nas 
comemorações dos 20 anos do 
Tratado das áreas de conserva-
ção do Grande Limpopo, mar-
cados pela reintrodução de 10 
rinocerontes no Parque Nacio-
nal do Zinave, distrito de Ma-
bote, província de Inhambane. 

Realçou que com a rein-
trodução destas espécies no 
“Zinave” fecha-se o ciclo da 
introdução de determinados 
mamíferos. Acrescentou que 
com a chegada dos rinoceron-
tes está constituído um parque 
com os chamados big five.

“Estamos cientes de que 

com a chegada destes ani-
mais, o reforço da fiscalização 
deve ser redobrado e estamos 
prontos para colaborar com o 
Governo neste desafio. A pro-
tecção da biodiversidade conta 
com o apoio das diversas ins-
tituições que têm sido chave 
para a redução da caça furtiva”, 
disse Chissano. 

Joaquim Chissano referiu 
que as Forças de Defesa e Segu-
rança e as instituições de jus-
tiça tudo têm feito para com-
plementar o trabalho realizado 
pelos fiscais e técnicos de con-
servação da natureza.

Reiterou o compromisso 
de continuar a trabalhar com 
os governos dos países vizi-
nhos no controlo da caça fur-
tiva, através de fornecimento 
de treinamento, equipamento 
adequado e aplicação de tec-
nologia na protecção de espé-
cies.

“A nossa colaboração, du-
rante esses anos, impactou na 

redução de acções furtivas que 
aconteciam de Moçambique 
para a África do Sul, no período 
de 2018 a 2020. Os casos baixa-
ram de 508 para 121, mas reco-
nhecemos que ainda há muito 
trabalho para chegarmos no 
zero”, disse.

A Peace Parks Foundation 
vai continuar a trabalhar para 
garantir a conservação da bio-
diversidade de modo a estar ao 
serviço dos cidadãos, através 
da melhoria da qualidade de 
vida, com a criação de postos 
de trabalho.

Para o efeito, foram estabe-
lecidos pilares para colabora-
ção com os países comprome-
tidos com esta causa. “Estamos 
orgulhosos da excelente cola-
boração com os governos de 
Moçambique, Repúblicas da 
África do Sul e República do 
Zimbabwe, nos esforços da 
criação e manutenção das áreas 
de conservação comum”, dis-
se.

A ORGANIZAÇÃO das Nações 
Unidas (ONU) considera a de-
claração final da II Conferên-
cia dos Oceanos, que decorreu 

entre 27 de Junho a 1 de Julho, 
em Lisboa, Portugal, um “si-
nal forte ” da urgência de tra-
tar da saúde do ecossistema. 

“O documento manda um 
sinal forte da necessidade de 
agir decisiva e urgentemen-
te para melhorar a saúde, uso 

O PARQUE Nacional de Maputo 
(PNM), no distrito de Matutuíne, na 
província de Maputo, regista progres-
sos assinaláveis na gestão e protecção 
de várias espécies que compõem a sua 
vasta biodiversidade.

O facto é testemunhado pela taxa 
de crescimento da população animal 
que está em torno de 10 por cento por 
ano.

 Segundo Miguel Gonçalves, ad-
ministrador do parque, desde 2010, 
foram reintroduzidos mais de cinco 
mil animais de 13 espécies, incluindo 
girafas, cudos, cocones, cabritos ver-
melhos, búfalos, impalas, inhalas e 
chitas.

Acrescentou que a população de 
elefantes também está a crescer e, por 

isso, o Parque Nacional de Maputo já 
ajuda outras áreas nacionais de con-
servação na recuperação da população 
deste paquiderme.

 “Há cerca de 20 anos, o número de 
elefantes que existia no PNM não che-
gava a 100, mas hoje a população cres-
ceu para mais de 500. Nos últimos dois 
anos tiramos cerca de 60 elefantes para 
ajudar a repovoar o Parque Nacional do 
Zinave. Para nós este é um exemplo de 
sucesso”, destacou Gonçalves.

 No passado, os esforços para pro-
teger os animais da área de conserva-
ção e para combater a caça furtiva não 
eram tão eficazes, por isso a população 
animal registava uma redução consi-
derável.

Alguns mercados da cidade de 

Maputo são o principal destino dos 
animais abatidos ilegalmente no Par-
que Nacional de Maputo, particular-
mente da carne de gazela e impala são 
muito apreciadas.

Cada quilograma da carne des-
tas espécies é vendido a preços que 
variam entre 500 e 750 meticais.  
Entretanto, o cenário mudou e actual-
mente é mais difícil adquirir estas car-
nes devido ao cerco feito aos caçadores 
furtivos no parque.

 Gonçalves aponta o reforço da fis-
calização e o envolvimento das comu-
nidades à volta do parque em vários 
programas de subsistência e desenvol-
vimento como sendo a fórmula para o 
sucesso.

 “Há alguns anos notamos que 

não podíamos crescer e proteger sem 
envolver a comunidade. Por isso, de-
cidimos adoptar novas estratégias, 
tais como programas para melhorar o 
fornecimento de água potável, aqua-
cultura, agricultura de conservação, 
saúde reprodutiva, e outros projectos 
que melhoraram a vida da população 
e reduziram consideravelmente a ade-
são à caça furtiva”, disse.

 As autoridades também inves-
tiram na capacidade de fiscalização, 
com a aquisição de novos equipamen-
tos e contratação de novos fiscais trei-
nados, destacou.

Em Outubro do ano passado, o 
Parque recebeu um par de chitas e tem 
planos de  introduzir outros felinos, 
com destaque para leopardos. (AIM)

A 
UNIVERSIDADE Pún-
guè (UniPúnguè) dis-
tinguiu há dias docen-
tes e investigadores 
que se destacaram na 

realização de pesquisas acadé-
micas nos últimos três anos.

Trata-se de Ringo Benja-
mim, Ademar Máquina, Bal-
tazar Sitoe e Madalena Bive 
laureados nas categorias de 
excelência na pesquisa, mérito 
científico, interventivo e mu-
lher pesquisadora, respectiva-

mente. 
A reitora da UniPúnguè, 

Emília Nhalevilo, classificou a 
distinção como um marco de 
crescimento e contributo dos 
decentes e investigadores. 

Ringo Benjamim é doutor 

em Geografia pela Universi-
dade Estadual Paulista “Júlio 
de Mesquita Filho”, no Brasil, 
docente da Faculdade de Geo-
ciências e Ambiente da Uni-
versidade Púnguè extensão 
de Tete e exerce as funções de 

UniPúnguè distingue
docentes e investigadores

Docentes e investigadores distinguidos pela realização de pesquisas científicas

director do Centro de Pesquisa. 
Ele participou em vários even-
tos científicos nacionais e in-
ternacionais e publicou vários 
artigos científicos.

Já Ademar Máquina é dou-
tor em Química pela Univer-
sidade Federal de Uberlândia, 
no Brasil. Docente no depar-
tamento de Ciências Exactas e 
Tecnológicas em Tete, tem pu-
blicação científica em revistas 
internacionais de estudos em 
Química.

Por sua vez, Baltazar Sitóe, 
doutor em Química pelo Insti-
tuto de Química da Universida-
de Federal de Uberlândia, Bra-
sil e docente na Universidade 
Púnguè, possui vários trabalhos 
publicados em congressos na-
cionais e internacionais, inclu-
sive artigos científicos publica-
dos em revistas internacionais.

Enquanto isso, Madalena 
Bive, doutora em Ciências de 
Educação Física e Desportos, 
pela Universidade Pedagógica 
(UP) e directora da Extensão 
de Tete, tem vindo a publicar 
diversos artigos científicos em 
revistas da sua especialidade.

“GRANDE LIMPOPO”

Restauração do ecossistema 
eleva progresso do turismo

Reintroduzidos rinocerontes no Parque Nacional do Zinave
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CONFERÊNCIA DOS OCEANOS

ONU considera “sinal forte” a declaração final
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sustentável e resiliência dos 
oceanos, afirmou o subsecre-
tário-geral da ONU, Miguel 
Serpa Soares, que representou 
o secretário-geral, António 
Guterres, no plenário de en-
cerramento da II Conferência 
dos Oceanos.

Serpa Soares afirmou que 
apesar de desafios avassala-
dores, a conferência foi um 
enorme sucesso, que propor-
cionou novas ideias, com-
promissos e a necessidade de 
se elevar o trabalho e a ambi-
ção para a recuperação deste 
ecossistema. 

“O contexto é de crise 
financeira, energética e ali-
mentar multidimensional, 
mas nos oceanos está o po-
tencial para produzir alimento 
e energia para milhares de mi-
lhões de pessoas, o que se po-
derá concretizar na transição 
para uma economia susten-
tável baseada nos oceanos”, 
avançou. 

Para o subsecretário-geral 
da ONU, há esperança de que 
haja vontade política necessá-
ria para salvaguardar o futuro 
da vida marinha. 

“Ainda não é demasiado 
tarde para quebrar o ciclo do 
declínio da biodiversidade, 
aquecimento, acidificação e 
poluição marinha”, conside-
rou.

Entre as prioridades, Mi-
guel Serpa Soares apontou a 
necessidade de maior inves-
timento na recuperação de 
ecossistemas costeiros para 
aumentar a sua resiliência,  
bem como de dar destaque às 
mulheres, uma parte signi-
ficativa da força de trabalho 
nas comunidades litorais que 
dependem do oceano e la-
mentavelmente estão nos tra-
balhos menos remunerados e 
protegidos. 

“A gestão sustentável de 
100% do oceano é obrigatória. 
Proteger 30% seria um grande 
avanço em direcção a este ob-
jectivo”, acrescentou.

 Soares destacou ainda a 
necessidade de cooperação 
internacional para chegar a 
novos modelos de financia-
mento e inovadores que in-
cluam o sector privado.

Adiada por dois anos devi-
do à pandemia da Covid-19, a 
conferência aconteceu numa 
altura em que as economias 
baseadas no oceano foram 
profundamente afectadas 
pelo enceramento de frontei-
ras, perturbações no comércio 
marítimo, ciência oceânica e 
monitorização dos mares. 

A II Conferência dos Ocea-
nos-2022 foi co-organizada 
por Portugal e pelo Quénia. 
(Lusa)

Exemplo na conservação da biodiversidade  
PARQUE NACIONAL DE MAPUTO

PUBLICIDADE
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Está na Matola?

Quer anunciar 
no notícias?

Visite-nos na 

Rua de Sofala  N.º437

Matola “F”

Construa Build IT

Rua de Sofala  N.º437  – Matola “F”Rua de Sofala  N.º437  – Matola “F”

Av. Samora Machel   – EN4  

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



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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INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

““O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem 
perder o entusiasmo.”

- Winston Churchill (1874- 1965) foi um 

político conservador e estadista britânico

QUARTO CRESCENTE - Será na quinta-feira, às 4.14 horas

NOTICIÁRIOS: 01,02, 03,04, 05, 06, 07, 08, 9, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 
21, 22:00 E 23:30 HORAS.

PREIA-MAR - Às 7.31 horas e às 
20.08, com 2.80 e 2.90 metros, respec-
tivamente

BAIXA-MAR - Às 1.40 horas e às 
13.47, com 1.10 e 1.0 metros, respec-
tivamente 

INHAMBANE

27/17

VILANKULO

25/13

TETE

28/16

QUELIMANE

26/17

NAMPULA

25/17

PEMBA

28/19
LICHINGA

20/7

BEIRA

25/17

XAI-XAI

26/16

CHIMOIO

22/11

MAPUTO

27/15

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

00:20- FLASH CULTURAL

01:10- É DESPORTO

02:10- SOLIDARIEDADE MOCAMBIQUE

03:05- 100 BARREIRAS

04:30- ENERGIA PARA TODOS

04:57- HINO NACIONAL

05:10- CAMPO E DESENVOVIMENTO

05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- JORNAL DA MANHÃ

08:10- ECONOMIA PARA TODOS

08:15- INSS

08:45- ENERGIA PARA TODOS

11:20- ENERGIA PARA TODOS

11:30- PARABENS A VOCÊ

12:00- TÓPICOS DO JORNAL DA TARDE

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12:30- JORNAL DA TARDE

13:00- CARTAS NA MESA

14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

14:30- RÁDIO NOVELA “OURO NEGRO”

15:30- Á MULHER

16.10- SEGURANÇA RODOVIÁRIA

16:30- MINI-DRAMA

17:10- ECONOMIA PARA TODOS

17:15- COMPASSO

18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA

18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18:55- UMA HISTÓRIA PARA TI

19:00 - TÓPICOS DO JORNAL DA NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

19:30- JORNAL DA NOITE

20:00- PANORAMA POLITICO

20:30- GIRAMUNDO

21:30- ÚLTIMO TEMPO

22:10- É DESPORTO

23:00- TÓPICOS DO ÚLTIMO JORNAL

23:15- INSS

23:30- ÚLTIMO JORNAL

05:40  HINO NACIONAL 
 

05:45  GINÁSTICA:  TXUNA A 
SAÚDE COM LUCINDA - 
“AFRODANCE”   

06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE  
DIRECTO

08:00  RODA VIVA: “PARTICIPAÇÃO 
DA CRIANÇA”  
REPETIÇÃO/INHAMBANE

08:30  CONQUISTAS  
REPETIÇÃO/PROGRAMA 11

09:00  NOTÍCIAS  

09:05  ASAS - A MULHER TAMBÉM 
PENSA  
REPETIÇÃO/PROGRAMA 16

09:30  A HORA DO CTP - QUELI-
MANE:  “OGUMANA”   
DIRECTO / QUELIMANE

10:00  NOTÍCIAS  

10:05  TUDO ÀS 10  
DIRECTO – 1ª PARTE

11:00  NOTÍCIAS  

11:05  TUDO ÀS 10  
DIRECTO – 2ª PARTE

12:00  NOTÍCIAS  

12:05  TELENOVELA: “SE NOS DEIX-
AREM”  
REPETIÇÃO CAPÍTULO 73

13:00  JORNAL DA TARDE   
DIRECTO

14:00  A HORA DO CTP - INHAM-
BANE: “INHAMBANE EM 
DIÁLOGO”  
DIRECTO - INHAMBANE

15:00  NOTÍCIAS  

15:05  JUNTOS À TARDE  
DIRECTO

16:00  NOTÍCIAS  

16:05  ENCONTROS DA MALTA  

DIRECTO

17:00  JORNAL EM LÍNGUAS 

MOÇAMBICANAS  

DIRECTO

17:45  GINÁSTICA:  TXUNA A 

SAÚDE COM LUCINDA - 

“AFRODANCE”   

18:00  CHAT COM SHEILA IBRAIMO  

DIRECTO

19:00  SAÚDE E BEM ESTAR: EXER-

CÍCIOS DE RELAXAMENTO 

 

19:25  DESPORTO: ESTAMOS EM 

VILANCULO  

19:50  PUB  

20:00  TELEJORNAL  

DIRECTO

21:00  FAN ZONE  

DIRECTO

22:00  TELENOVELA: “SE NOS DEIX-

AREM”   

CAPÍTULO 74/82

23:00  3600 SEGUNDOS  

REPETIÇÃO

00:00  TUDO ÀS 10  

REPETIÇÃO

02:00  CHAT COM SHEILA IBRAIMO  

REPETIÇÃO

03:00  ENCONTROS DA MALTA  

REPETIÇÃO

04:00  JUNTOS À TARDE  

REPETIÇÃO

04:50  FAN ZONE  

REPETIÇÃO

05:40  HINO NACIONAL 

A CANTORA moçambicana Lalah 
Mahigo prevê lançar este ano o seu 
primeiro álbum, intitulado “Ku Ti 
Kuma”, que numa tradução direc-
ta do xichanga significa “encon-
trar-se”.

O trabalho, composto por 15 
faixas, poderia ter sido publicado 
em 2020, mas tal não aconteceu 
por falta de fundos, razão pela qual 
ainda não tem a data definida para 
o lançamento. 

Segundo Lalah Mahigo, a pro-
dução está acautelada, faltando, 
dentre outras coisas, transformar 
as músicas em um álbum físico. 
“Numa primeira fase, precisamos 
de mil cópias de CD e, para o efei-
to, são necessários cerca de 300 
mil meticais”, explicou.

O disco conta com a colabo-
ração de vários músicos, produ-
tores e compositores nacionais e 
orbita na fusão entre ritmos tra-
dicionais, marrabenta, jazz, re-
ggae, funk e norte-americano.  
Alguns “singles” do álbum já estão 
disponíveis na Internet, como é o 
caso de “Dza Nandzika”, faixa pu-
blicada no Youtube em 2019. 

O público já conhece igual-
mente a música “Hoyo-Hoyo”, 
um retrato da emoção do regresso 
ao país de moçambicanos da diás-
pora e uma espécie de tributo aos 
mineiros que arriscam a vida em 
busca do ouro na vizinha África do 
Sul. 

O mesmo acontece com “Ku 
Yimbelela”, uma demonstração 

da sua satisfação em poder cantar 
e alegrar os corações de quem a es-
cuta, que contou com a produção 
de Zé Pires. 

Carla Manuel Luís, mais co-
nhecida como Lalah Mahigo, é 
cantora, intérprete e composito-
ra. Nasceu num ambiente familiar 
onde a música sempre se fez pre-
sente, tanto é que as suas primeiras 
influências vêm dos seus próprios 
e colegas de trabalho, nomeada-
mente Jomalu, Naldo Ngoka e Os-
valdo Luís. 

Fora de casa, deu os seus pri-
meiros passos na Igreja Congrega-
cional, sob influência musical de 
Arão Litsure, Seth Suaze e Joaquim 
Isaías. Fez intercâmbios culturais 
no Brasil e na Noruega.

DUAS obras literárias para o 
enriquecimento de estudos 
antropológicos e económi-
cos, da autoria do acadé-
mico Hipólito Sengulane, já 
estão disponíveis nas livra-
rias nacionais.  

O lançamento dos dois 
trabalhos inéditos teve lu-
gar no Campus da Univer-
sidade Save, no distrito de 
Chongoene, em Gaza. 

O primeiro livro, in-
titulado “Das Primeiras 
Economias ao Nascimento 
e Expansão da Economia - 
Mundo”, faz menção à di-
nâmica da economia desde a 
antiguidade, no período das 
comunidades de caçadores 
e recolectores, passando 
por aquilo a que chamou de 
“economias hidráulicas”, 
que se desenvolveram em 
volta dos grandes rios com o 
Nilo, Tigre, Eufrates, Indo e 
Yang-Tsé-kiang, passando 
pela economia colonial até 
às independências e actua-
lidade. 

Na segunda obra, “Uma 
História do Anglicanismo 
em Moçambique”, Sengu-
lane ilustra a história da et-
nia Chope, a sua influência 
pelo colonialismo e depois 
pelas igrejas Anglicana e 
Católica. 

Além do estudo de caso, 
o livro apresenta temas rela-
tivos à caracterização histó-
rica da região de Zandame-
la, província de Gaza, terra 
natal do autor, e a cultura 
e espiritualidade daqueles 
povos, assim como aspectos 
que explicam como essa cul-
tura teria sido transformada 
pela penetração da educação 
formal no país. 

Na cerimónia de apre-
sentação, Hipólito Sengu-
lane disse que as duas obras 
são instrumentos para au-
xiliar estudos, sobretudo da 
economia no mundo, uma 
vez que abordam as várias 
fases do desenvolvimento 
económico. 

Particularizou a obra 

sobre a história do Angli-
canismo em Moçambique, 
que, na sua óptica, explica 
a evolução da educação no 
país, desde a educação for-
mal a informal. 

“Nela caracterizo as 
questões antropológicas 
da zona de Zandamela e da 
região Chope, no geral, do 
que existia como valor e o 
que se transformou com a 
educação formal”, contou. 

As publicações, que 
estão sob a chancela da 
Alcance Editores, foram 
apresentadas a académi-
cos, estudantes e outros 
interessados pela literatura 
na UniSave pelo Professor 
Doutor Cremildo Muhate 
e pelo Mestre Samuel Baú-
que. 

Com as duas obras, o es-
critor Hipólito Sengulane 
passa a contar com quatro 
livros publicados, estando 
o quinto em preparação, 
devendo ser lançado em 
breve.

CONVERSAS, leituras, exposi-
ções e venda de livros marcarão 
este mês a agenda cultural literá-
ria do município de Quelimane, 
na Zambézia.

Com estas actividades dina-
mizadas pelo Clube do Livro de 
Quelimane (CLQ), liderado pelo 
escritor Lino Mukurruza, a urbe 
será um dos principais pontos 
de encontro entre escritores, 
ensaístas, professores, leitores e 
simpatizantes da literatura mo-
çambicana e universal.

A iniciativa abrangerá vários 
lugares, entre físicos e virtuais, 
com destaque para a rede social 
WhatsApp, começando pela 
Biblioteca Dom Manuel Vieira 
Pinto (Sangariveira), que será o 
palco de sessões de leitura e con-
versa. 

Esta actividade arranca ama-
nhã com uma conversa sobre o 
livro “O Voo das Fagulhas”, de 
Adelino Timóteo, sob a modera-
ção de Sílvio Silva, antes de, no 
dia 27, abordar-se “A Luz Diáfa-

na de Amor”, do mesmo autor.
O mesmo exercício será feito 

por Jordão Domingos, numa ses-
são em que o prato forte será “As 
Formigas de Tavinho e Outras 
Recordações”, de Almiro Lobo.

Por seu turno, a Escola Pri-
mária 1.º e 2.º Ciclo São João Paulo 
foi a escolhida para  as sessões de 
conto de histórias. Nesta quarta-
-feira, o programa será orientado 
por alunos desta instituição de 
ensino, sob moderação de Lino 
Mukurruza. 

Evento idêntico acontece-
rá a 21 e 28 de Julho corrente e, 
nesta última data, culminará 
com um concurso de narração 
de contos destinado aos estu-
dantes da “São João Paulo”. 

Uma das inovações do CLQ 
é o recurso às novas Tecnolo-
gias de Informação e Comuni-
cação (TIC) para a concretiza-
ção, aos sábados, do programa 
“Conversa Oficinal pelo Wha-
tsApp”.

Depois de recentemente ter 

juntado os autores Suleiman 
Cassamo e Deusa D’África para 
a conversa “Os Cães da Hu-
manidade”, sob a moderação 
de Eunício da Silva e Cristóvão 
Seneta, neste fim-de-semana 
Mukuda Pinho orientará a ora-
ção de Elísio “A Função Simbó-
lica do Personagem como Para-
digma Interpretativo da Ficção 
Moçambicana”.

Edson Pereira vai moderar a 
palestra de Nataniel Ngomane 
“Modelos das Minhas Leituras 
e Experiências”, no dia 16; Ana 
Mafalda Leite, com moderação 
de Manecas Cândido, falará de 
“Metáfora e Poesia”, dia 23; e 
Léo Cote dirigirá “A Poética do 
Possível em Tempos de Cóle-
ra”, de Macvildo Pedro Bonde, 
no último sábado do mês.

A exposição e venda de 
livros, outra actividade fre-
quente de Julho, acontecerá às 
quintas-feiras, na Biblioteca 
Móvel na Praça dos Heróis Mo-
çambicanos. 

A 
BIBLIOTECA da Escola 
Comunitária São Vi-
cente de Paulo, uma 
das mais antigas da 
cidade de Maputo, 

poderá ainda este ano ser re-
baptizada com o nome do poeta 
moçambicano Eduardo Costley 
White (1963-2014).

Esta pretensão foi ontem 
manifestada ontem pela direc-
ção desta escola primária e se-
cundária, durante a cerimónia 
de inauguração de uma feira do 
livro que decorre nesta institui-
ção até sábado.

Segundo Licínio Miguelo, 
director da Escola São Vicente 
de Paulo, esta seria uma das me-
lhores maneiras de prestar um 
tributo a Eduardo White, que em 
vida tudo fez para que neste es-
tabelecimento se instalasse uma 

biblioteca. 
“Fez aqui conferências, ofe-

receu livros e trouxe escritores, 
portanto, queremos recordá-lo 
através de uma homenagem”, 
esclareceu. 

O poeta, contou, sempre 
manifestou o sonho montar um 
espaço de leitura na Escola Co-
munitária São Vicente de Paulo, 
o que veio a concretizar-se em 
2013, um ano antes de perder a 
vida, vítima de doença, a 24 de 
Agosto de 2014.

Esta ideia foi reforçada pela 
Associação dos Escritores Mo-
çambicanos (AEMO), que apro-
veitou a ocasião para frisar que 
White é merecedor deste e mais 
reconhecimentos.

“As nossas palavras consti-
tuem um incentivo à atribuição 
do nome de Eduardo White à 

biblioteca”, avançou o secretá-
rio-geral da AEMO, Carlos Para-
dona, acrescentando que o autor 
era amigo desta escola e incenti-
vava os alunos a desenvolver há-
bitos de leitura.

Licínio Miguelo garantiu 
que, caso não seja possível, por 
qualquer motivo, rebapatizar a 
biblioteca, o autor de “O País de 
Mim” ganhará sempre um espa-
ço em sua honra.

“Ele foi o dinamizador e fun-
dador da biblioteca, mas, se as-
sim não for possível rebaptizar a 
biblioteca, faremos homenagem 
a este grande escritor atribuindo 
o seu nome a um outro espaço 
na escola, como há muitos em 
Moçambique, mas este acompa-
nhou tudo de perto”, comentou.

O espaço de leitura cha-
ma-se actualmente Biblioteca 

REBAPTIZANDO BIBLIOTECA

Escola São Vicente quer 
homenagear Eduardo White

Feira da “São Vicente”  disponibiliza várias obras a 2,3 mil alunos

Eduardo White

S. Paulo, em referência à figura 
bíblica Paulo de Tarso, confor-
me consta da placa montada na 
entrada. 

Contando actualmente com 
2393 livros, deverá ser ainda 
apetrechada e modernizada, até 
porque ainda ontem recebeu al-
gumas obra da AEMO. 

“Estamos a trabalhar nisso, 
não só numa biblioteca física, 
mas também virtual. É claro que 
o livro é importante, mas não 
podemos esquecer que as gera-
ções mais jovens estão ligadas 
àquilo que é electrónico e temos 

de aproveitar isso”, continuou 
Miguelo.

Explicou ainda que a Feira do 
Livro da Escola Comunitária São 
Vicente de Paulo surgiu depois 
da eclosão no país da pandemia 
do novo coronavírus, mas a sua 
realização esteve condicionada 
devido às medidas de prevenção 
da doença. 

É uma oportunidade para 
cerca de 2,3 mil alunos contem-
plarem obras de autores mo-
çambicanos cedidas pela AEMO 
e pelas editoras Alcance, Ethale 
Publishing, Plural e Kuvaninga.

Na ocasião, Júlia da Conso-
lação Nhampule, da Direcção 
Distrital da Educação e Cultura, 
considerou a festa literária im-
portante para o desenvolvimento 
estudantil porque o livro detém 
os conhecimentos necessários 
para uma melhor compreensão 
do mundo.

“Encorajamos todos a leva-
rem avante este tipo de activi-
dades porque ajuda o aluno a ver 
a importância do livro na escola. 
É recorrente hoje vermos celula-
res”, disse.

ESTUDOS ECONÓMICOS E ANTROPOLÓGICOS

Sengulane apresenta
duas obras literárias 

Hipólito Sengulane

EM QUELIMANE

Várias figuras debatem 
literatura moçambicana

NO ÁLBUM “KU TI KUMA”

Lalah Mahigo prepara 
encontros consigo mesma

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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JÚLIA INÁCIO NOTA
(17/4/1963 – 3/7/2022)

FALECEU

Seus filhos Tânia da Paz e Eude 
Tsamba, genro Dolacio Mário 
da Paz, nora Argentina Tsamba, 
netos Diana, Donovan, Otto e demais familiares 
comunicam com grande pesar o falecimento do 
seu ente querido JÚLIA INÁCIO NOTA, ocorrido 
no dia 3/7/2022, na Clínica Amal, cujo funeral se 
realiza, amanhã, quarta-feira, dia 6/7/2022, pelas 
11.00 horas, no Cemitério da Texlom, na Matola, 
antecedido de velório na capela do Hospital Cen-
tral de Maputo pelas 9.00horas. Paz à sua alma.

JÚLIA INÁCIO NOTA

FALECEU

A família Tsamba comu-
nica com profunda dor 
e consternação o fale-
cimento do seu ente querido JÚ-
LIA INÁCIO NOTA, ocorrido no dia 
3/7/2022. Eterno descanso e paz à 
sua alma.

5948

PUBLICIDADE

TAMBIRE HÉLIO 
GUILHERME 

VAZ

FALECEU

A Direcção e todos colaboradores da Ernest & 
Young, Lda. comunicam com pesar e conster-
nação o falecimento da sua colaboradora TAM-
BIRE HÉLIO GUILHERME VAZ, ocorrido no dia 
2/7/2022, vítima de acidente de viação na cidade 
de Nampula, cujo funeral se realiza amanhã, 
dia 6/7/2022, pelas 10.00 horas, no Cemitério 
Marien Ngouabi, em Xai-Xai. À família enlutada 
endereçam as mais sentidas condolências.

5976

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

AMADO LANGA
(CHISSANO)

FALECEU

As sistelas Kátia Nguelume, Vanuza Mudei, Leila Bahule, Nirza Guambe, Felícia 
Nhama e Nilza Chipe comunicam com bastante dor e consternação o desapare-
cimento físico de AMADO LANGA (Chissano) ocorrido na passada sexta-feira, 
dia 1/7/2022, cujo funeral se realizou ontem, dia 4/7/2022. À sistela Chicanhane e 
toda família enlutada apresentam as mais sentidas condolências.

5916

OLGA EGÍDIO

(30 dias de eterna saudade)

Seus filhos Fernando An-
tónio e Paula, netos Nil-
ton Nuno e Priscilla vêm 
agradecer a toda família 
e amigos pelo apoio e conforto neste 
momento de dor.        

5947

ALFREDO LUÍS 
SOARES LIMA

FALECEU
Sua esposa Manuela Lima, filhas Chi-
nha, Lane, Rene, Nicole e família Lima 
comunicam a morte do seu esposo 
e pai ALFREDO LUÍS SOARES LIMA 
ocorrida no dia 3/7/2022, cujo funeral 
se realiza amanhã, dia 6/7/2022, no Cemitério de Michafu-
tene, pelas 11.00 horas. Tio Alfredo deixa um vazio enorme 
nos nossos corações. Consola-nos saber que descansa 
no Reino Celestial. Até um dia, pai.         5958

CONSTÂNCIA CARLOS 
NHAMUAVE

(1965 - 2022)
FALECEU

Seus filhos Mércia, Tunelga, Tafula, Cléu-
sia, Constância e Júnior, netas Samira 
e Shayla, irmãos, sobrinhos e demais 
familiares comunicam com profunda dor 
e consternação o desaparecimento físico de CONSTÂNCIA CAR-
LOS NHAMUAVE, ocorrido no dia 1/7/2022, vítima de doença, cujo 
velório se realiza hoje, dia 5/7/2022, na capela 1 do HCM, pelas 
9.00 horas, seguido de funeral no Cemitério de Lhanguene, pelas 
10.30 horas. Que Deus lhe conceda o eterno descanso.        5963

JAIME MANUPA 
CANHAGA

FALECEU

Sua esposa Dorotéia, filhos Rosa, Justi-
na, Teresa, Filomena e  Ramalho comu-
nicam com profunda dor e consternação 
o desaparecimento físico do seu ente 
querido JAIME MANUPA CANHAGA, 
ocorrido no dia 3/7/2022, vítima de doença, cujo funeral se 
realiza amanhã, quarta-feira, dia 6/7/2022, às 13.00 horas no 
Cemitério de Lhanguene, antecedido de velório às 10.00 horas 
na capela do Hospital Militar. Paz à sua alma.

JUDITE JOSÉ COSSA 

CHICOLO

FALECEU
Sua Excelência a Ministra, sua Excelência 
o Vice-Ministro, Execelentíssimo Senhor 
Secretário Permanente, membros do Con-
selho Consultivo e demais funcionários do 
Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, 
comunicam com profunda dor e consternação o desapare-
cimento físico da senhora JUDITE JOSÉ COSSA CHICOLO, 
mãe da funcionária Ana Arminda Armando Chicolo, chefe do 
Departamento de Comunicação e Imagem, ocorrido no sábado, 
dia 2/7/2022, vítima de atropelamento, cujo funeral se realiza, 
hoje, terça-feira, dia 5/7/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério 
Velho da Texlom, antecedido de velório na sua residência, 
sita Av. das Indústrias, desvio para paragem da mafurreira na 
Machava. Paz à sua alma.

RÚBEN DANIEL
FALECEU

O Conselho de Administração, 
Conselho de Supervisão e Gestão, 
Direcção geral e trabalhadores 
da SDCM com profunda dor vêm 
manifestar a sua consternação 
pelo falecimento do Sr. RÚBEN DANIEL, pai do 
Sr. Dr. Guilherme Dode Daniel, ex-secretário-geral 
da sociedade. Ao Sr. Dr. Guilherme e toda família 
apresentam o mais profundo sentimento de pesar, 
pedindo que, mais do que nunca estejam mais uni-
dos para que com muita força encontrem o conforto 
espiritual neste momento difícil.

5945

TAMBIRE HÉLIO 

GUILHERME VAZ

(6/5/1996 - 2/7/2022)

FALECEU
Seus pais Hélio Guilherme 
Vaz e Hagira Hagi Osman, 
irmãos Ana Hélio Vaz, Nzanga Hélio Vaz, 
avós, tios, primos amigos e demais famil-
iares comunicam com profunda mágoa e 
consternação o falecimento do seu ente 
querido TAMBIRE HÉLIO VAZ, cujas ex-
équias terão lugar na cidade de Xai-Xai, na 
quarta-feira, dia 6/7/2022 pelas 10.00 horas, 
no Cemitério Marien Ngouabi, antecedido 
de velório pelas 8.00 horas na casa dos 
pais, no bairro Chimunguine “A”/Praia de 
Xai-Xai, cidade de Xai-Xai.
Que alma da Tambire descanse em paz.
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N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

ARRENDA-SE

VENDE-SE VENDE-SE

FLAT nova, tipo 3, com suite, na Polana; 
condomínio no Triunfo tipo 4, com 2 sui-
tes; moradia na Costa do Sol, tipo 4, com 
piscina e jardim, zona segura, vende-se. 
Contacto: 82-6421191, 84-8474370 ou 
87-8474370, Sr. Manuel.

5850

PROPRIEDADE localizada na zona 
nobre do Fomento-Sial, na Matola, 
vende-se, sem intermediários. Contacto: 
84-7775064.

5901

FLAT tipo 3, garagem fechada, num 2º 
andar, prédio pequeno, no B. Central, 
vende-se por 8 500 000,00MT; flat tipo 
3, 2wc, num 2º andar, na Coop, num 
prédio pequeno por 10 500 000,00MT; 
flat tipo 3, 3wc, num 15º andar, com 
elevador e garagem, no B. Central por 
6 300 000,00MT. Contacto: 84-4277003, 
87-4277003 ou 82-1387740, Dúlcio. 

5910

GEMINADA tipo 4, num R/C, com 
1suite, 2wc, anexos no quintal, garagem 
fechada, parqueamento para 5 Pajeros, 
no Bairro da Polana “A”, próximo à Av. 
Julius Nyerere, vende-se por 30 000 
000,00MT; duplex tipo 5, num R/C e 1º 
andar, com 2 suites, na Rua da França 
(Coop) por 30 000 000,00MT; geminada 
tipo 3, num 1º andar, no B. Polana por 18 
000 000,00MT. Contacto: 84-7234033 
ou 82-4433330.

5636

PADARIA no bairro do Zimpeto, bem 
localizada, no meio população, vende-se 
por 9 000 000,00MT; vivenda tipo 3, com 
1 suite, dependência e piscina, numa 
área de 50x20m por 3 500 000,00MT; 
casa tipo 3, com tudo dentro, numa área 
de 15x30m, no bairro de Laulane, zona 
nobre por 1 700 000,00MT. Contacto: 
82-4433330 ou 84-7234033, Nuvunga.

5636

PROPRIEDADE com 70x160m de área, 
casa tipo 3 com loja, na Estrada Velha, 
Madruga, cidade da Matola; vivenda 
tipo 4, com 2wc, cozinha, anexo, com 
25x50m de área, na Matola-Hanhane; 
geminada tipo 4, num R/C, com anexo 
e garagem para 3 viaturas, na Polana, 
vende-se. Contacto: 84-5926445.

5912

EXCELENTES moradias, em condomí-
nio fechados, projecto em execução, no 
Tchumene-2, vendem-se a preço promo-
cional de 4 500 000,00MT; instalações 
em Beleluane, de 5 000m2, com PT e 
furo por 15 000 000,00MT; flat duplex, 
com vista para o mar, na Av. Friedrich 
Engels por 26 500 000,00MT; 5.4ha na 
Av. Marginal. Contacto: 84-4075915, 
82-4795100 ou 86-4670073.

5941

APARTAMENTO com vista para o mar, 
na Av. Friedrich Engels, vende-se por 26 
500 000,00MT; instalações com PT, de 
5 000m2, em Beleluane (Mozal) por 15 
000 000,00MT; de 4 000m2, na Av. Mar-
ginal; moradias espectaculares, projecto 
em execução num condomínio fechado, 
no Tchumene-2 por 4 500 000,00MT; 
excelente moradia, na sommerschield-1 
por 42 000 000,00MT- Contacto: 82-
4795100, 84-4075915 ou 86-4670073.

5941

MORADIA duplex, na Coop, tipo 3, 
arrenda-se por 80 000,00MT, negociá-
veis; 3 lojas, casa tipo 4, na EN1, na 
Macia por 80 000,00MT, negociáveis. 
Contacto: 84-3824950.

5914

VIATURAS

ALPHARD vende-se por 450 000,00; 
Avensis por 250 000,00; Blade por 350 
000,00; Mark X por 350 000,00; Mazda 
Demio por 290 000,00; Honda Fit por 
290 000,00, negociáveis. Contacto: 
84-8083788.

5831

VIATURA da marca Nissan Caravan, 
ano 2004, com 60 000km, matrícula 
AHX 488 MP, em estado novo, de 3 
lugares, vende-se por 395 000,00MT; 
Mazda Demio, ano 2009, em estado, 
com 65 000km, matrícula AKX 787 MC 
por 295 000,00MT, preços negociáveis. 
Contacto: 84-4558130 ou 87-4558130.

5965

CASAS geminadas, vivendas, mora-
dias, residências, mansões, castelos 
nos bairros: Central, Polana-Cimento, 
Coop, Sommerschield 1 e 2, Triunfo, 
Costa do Sol, baixa, Alto Maé, Ma-
lhangalene, Jardim, Choupal, Benfica, 
Matola-700, Fomento, Liberdade, 
cidade da Matola, Hanhane, Godi-
nho, Laulane, Mahotas, vende-se ou 
arrenda-se a preços que variam de 10 
000 12 000,00MT,000 000,00MT, 15 
000 000,00MT, 16 000 000,00MT, 18 
000 000,00MT, 20 000 000,00MT, 22 
000 000,00MT, 25 000 000,00MT, 30 
000 000,00MT, 35 000 000,00MT, 40 
000 000,00MT, 45 000 000,00MT, 50 
000 000,00MT, 60 000 000,00MT, 120 
000 000,00MT e 180 000 000,00MT. 
Contacto: 82-2282619, 87-3299773 ou 
82-4692711.

5980

RESIDÊNCIAS geminadas, moradias, 
vivendas e mansões nas Av.s Mao Tsé 
Tung, Tomás Nduda, Rua do Telegrafo, 
Patrice Lumumba, Comandante João 
Belo, rua do KFC, Registos Centrais, 
Marginal, Coop, Triunfo, Rua Irmão 
Roby, Vladimir Lenine, EN1, Julius 
Nyerere, Paulo Samuel Kankhomba, 
Mártires de Mueda, Armando Tivane, 
Amílcar Cabral, Salvador Allende e nos 
bairros Sommerschield 1 e 2, vende-se. 
Para mais informações contacte: 84-
7735350, 86-7735350 ou 82-5741630.

5980

MORADIAS, vivendas geminadas, 
residências, quintas em diversas zo-
nas, vende-se a preços que variam 
de 50 000USD, 75 000USD, 100 
000USD, 150 000USD, 200 000USD, 
250 000USD, 300 000USD, 350 
000USD, 400 000USD, 450 000USD, 
500 000USD, 600 000USD, 750 
000USD, 800 000USD, 1 000 000USD, 
1 200 000USD, 1 500 000USD, 2 
000 000USD, 2 500 000USD e 3 000 
000USD; também grandes instalações 
para banco, ONG, condomínio, aparta-
mentos, lojas, armazéns e escritórios 
nas zonas nobres para habitação e 
nas zonas estratégicas para actividade 
comercial. Contacto: 84-5825825, 86-
2616200 ou 82-8673420.

5980

Baixe o aplicativo Notícias digital na Play Store ou App Store e leia os nossos jornais. 
Termos e condições aplicavéis

www.jornalnoticias.co.mz www.jornaldomingo.co.mz www.desafio.co.mz

ENCONTRE AS MELHORES

  OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

PARA A SUA EMPRESA EM PRIMEIRA MÃO

República de Moçambique

Conselho de Representação do Estado na Cidade de Maputo
Serviço de Assuntos Sociais

Instituto de Formação de Professores da Munhuana
Unidade Gestora Executora das Aquisições

Bairro da Munhuana, Rua de Xai-Xai, n.º 78, Tel: 844623020/828888020

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Nos termos do n.º 2 do artigo 64 do Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março que aprova o Regulamento 
de Contratação de Empreitada das Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços 
ao Estado comunica-se a adjudicação de acordo com o seguinte: 

N.º do Concurso Modalidade Objecto Empresa Adjudicada Valor da 

Adjudicação

62L000742/CC/01/

IFPM/2022

Concurso por 
Cotações

Fornecimento de pão PADARIA SPANOS, LDA

300.000,00MT

62L000742/CC/03/

IFPM/2022

Concurso por 
Cotações

Fornecimento de gás DIGÁS & FILHOS, LDA

300.000,00MT

62l000742/CC/02/

IFPM/2022

Concurso por 
Cotações

Manutenção do sistema  
de abastecimento de água 

e fogão a gás 

HIPEL

300.000,00MT

Maputo, a 1 de Julho de 2022

Autoridade Competente
5959

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE GAZA

SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL PROVINCIAL DE XAI-XAI

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Hospital Provincial de Xai-Xai convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais e interessadas a 

apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:

Nᵒ de 
ord.

Nᵒ do Concurso Modalidade do 
Concurso

Objecto do concurso Data e hora-limite 
de entrega de 
documentos

Data e hora de 
abertura das 

propostas

Custo de 
documento 
de concurso

01 32/HPXX-
UGEA-GZ/22

Concurso 
Limitado

Fornecimento de 
equipamento informático

18/7/2022
8.45 horas

18/7/2022 
9.00 horas

1.000,00MT

02 33/HPXX-
UGEA-GZ/22

Concurso 
Limitado

Fornecimento de máquina 
de secar roupa industrial e 

compressor de ar

18/7/2022 
9.45 horas

18/7/2022 
10.00  horas

1.000,00MT

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou 
levantá-los na UGEA do Hospital Provincial, sita no Bairro 13, Rua do Hospital Provincial, cidade de Xai-Xai, 
pela importância não rembolsável indicada na tabela acima, que deverá ser depositada na conta bancária 
número: 2946279 BIM

3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado e serão abertas em sessão pública no mes-
mo local, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

4. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Forneci-
mento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

Xai-Xai, aos 30 de Junho de 2022
Autoridade Competente

Dr. Moisés Mubango Houane

(Médico Oftalmologista)

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de 
dezassete de Janeiro de dois mil e vinte e um, nesta cidade de 
Maputo, exarada de folhas quarenta e seis a folhas quarenta e 
sete, do livro de notas para escrituras diversas número oitocentos 
e oitenta e dois, traço “D”, no Terceiro Cartório Notarial, perante 
ELVIRA FREITAS SUMINE GONDA, licenciada em Direito, 
Conservadora e Notária Superior, em exercício no referido 
Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros 
por óbito de JOB DIMENE, viúvo, natural de Maputo, residente 
que foi no Bairro da Liberdade, nesta cidade de Maputo, de então 

sessenta e seis anos de idade, sendo filho de Francisco Dimene.
Que ainda pela mesma escritura pública foram declarados 
como únicos e universais herdeiros de todos os seus bens 
e direitos, seus filhos: CRISTINA JOB NDIMENE, solteira, 
BEATRIZ FRANCISCA DEMENE, casada com Feliz Feliz 
Manuel Tivane, natural de Maputo, RICARDO JOB DIMANE, 
natural de Maputo, RUBEN JOB DIMANE, natural de Maputo, 
EMERSON JOB MAPANGA, natural de Maputo, solteiro, 
TIMÓTEO JOB MAPANGA, solteiro, natural de Maputo e sua 
neta LIZINA PASCOAL DIMINE, solteira, natural de Maputo, em 

representação do seu pai PASCOAL JOB DIMENE, já falecido, 
todos residentes nesta cidade.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram 
aos declarados herdeiros ou com eles possam concorrer à sua 
sucessão.

Está Conforme
Maputo, aos 30 de Junho de 2022

A Notária
(Ilegível)

5848

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

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
TERCEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

Av. Vladimir Lenine, n.º 1472, 1.º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE JOB DIMENE
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“Uma escola - um jornal”
Promova o hábito de leitura e ajude Moçambique a crescer

Seja Padrinho 
Ofereça um jornal a uma Escola à sua esolha

Contacte já os nossos serviços comerciais ou as nossas delegações provinciais – publicidade@snoticias.co.mz

Motorcare - NISSAN     |    ICEF – Microcrédito    I    MOZSHAQ – Consultoria e Serviços   |  CMAE Arquitectura e Engenharia , LDA 
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PADRINHOS DO PROJECTO

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA
MAIS PRÓXIMO

SAIBA O QUE ACONTECE 
NO SEU MUNICÍPIO

Baixe o aplicativo Notícias digital na Play Store ou App Store e leia os nossos jornais. 
Termos e condições aplicavéis

www.jornalnoticias.co.mz www.jornaldomingo.co.mz www.desafio.co.mz

ENCONTRE AS MELHORES 

VAGAS DE EMPREGO

EM PRIMEIRA MÃO

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



DESPORTO Terça-feira, 5 de Julho de 202230

PUBLICIDADE

R
AZÕES climáticas jus-
tificaram domingo o 
adiamento em sete me-
ses o Campeonato Afri-
cano das Nações (CAN) 

de futebol de 2023 para Janeiro 
e Fevereiro de 2024, na Costa 
do Marfim, anunciou a Con-
federação Africana de Futebol 
(CAF).

“Não queremos correr o ris-
co de ter uma competição sob o 
dilúvio. Não seria bom para o 
futebol africano e a sua ima-
gem, por isso temos de adiar o 
torneio”, justificou o presiden-
te da CAF, o sul-africano Patri-
ce Motsepe.

A decisão foi tomada em 
Rabat, em Marrocos, na reu-
nião do comité executivo da 
CAF que assim alterou a com-
petição que estava prevista para 
ser disputada entre 23 Junho e 
23 Julho de 2023.

“Tomámos a decisão como 
uma questão de respeito. Rece-
bemos muitas opiniões e algu-
mas pessoas dizem que, face às 
alterações climatéricas, talvez 
a chuva não seja um proble-
ma. Ainda assim, recebemos o 
conselho de que não podemos 
assumir esse risco”, detalhou o 
dirigente.

Em Junho, tradicional-
mente o mês mais chuvoso no 
país, severas inundações são 
causadas por fortes chuvas e 
têm matado muitas pessoas em 
Abidjan, uma das cidades que 
recebe a CAN, a par de Bou-
aké, Yamoussoukro, Korhogo e 
San-Pedro.

Patrice Motsepe admitiu, 
no entanto, saber que Janeiro 
“não é o mês ideal” para a com-
petição ser realizada, já que “os 

DEVIDO A RAZÕES CLIMÁTICAS

CAN-2023 passa para 2024

clubes europeus nem sempre 
estão dispostos a liberar seus 
melhores jogadores”.

O CAN foi disputado no 
início dos anos civis até 2017, 
altura em que o Comité Execu-
tivo da CAF o transferiu para o 
Verão, tendo a edição de 2019 
decorrido em Junho e Julho, no 
Egipto.

A edição de 2021, nos Ca-
marões, foi alterada várias ve-
zes, primeiro a pedido do país 
organizador e posteriormente 

devido à Covid-19, acabando 
por decorrer em Janeiro e Fe-
vereiro de 2022.

Clima à parte, o dirigente 
assumiu estar “muito orgu-
lhoso das infra-estruturas de 
classe mundial” que a Costa 
do Marfim está a construir, um 
dos motivos pelos quais enten-
de que esta competição será 
“muito especial”.

Nos próximos dias, a CAF 
deverá se pronunciar sobre 
uma eventual mudança no 

programa de jogos de qualifi-
cação. É que, no anterior ca-
lendário, a segunda e terceira 
jornadas seriam disputadas em 
Setembro e, em Março de 2023, 
as duas últimas jornadas. Ago-
ra, com mais sete meses, o mais 
provável é o organismo reitor 
do futebol africano proceder à 
remarcação das datas das qua-
tro jornadas ainda por disputar.

Refira-se que, integrado 
no Grupo “L”, Moçambique 
segue em segundo lugar (que 

dá acesso à qualificação), com 
quatro pontos, frutos de uma 
vitória e um empate, diante 
do Benin (0-1) e Ruanda (1-1), 
respectivamente. Os “Mam-
bas” estão atrás do líder Se-
negal, que soma seis pontos, 
resultantes de duas vitórias em 
igual número de jogos diante 
do Benin (3-0) e Ruanda (0-1). 
O Ruanda e Benin, com um e 
sem nenhum ponto, ocupam 
o terceiro e quarto lugares, res-
pectivamente.

Senegal é o actual campeão africano de futebol

DEPOIS de toda a polémica que 
se gerou na Europa, quando 11 
dissidentes decidiram formar 
uma Superliga, a mesma com-
petição vai avançar, mas no 
Continente Africano. 

No domingo, em Assem-
bleia-Geral, a Confederação 
Africana de Futebol (CAF) deu 
mais pormenores sobre a prova 
que se vai estrear em Agosto de 

2023 e que conta com o apoio 
da FIFA.

 O torneio vai contar com as 
24 melhores equipas do conti-
nente, onde se enquadra o Al 
Ahly, do internacional mo-
çambicano Luís Miquissone, e 
vai ter um prémio total de 95,9 
milhões de euros. Sendo que 
deste valor, o vencedor arreba-
ta 9,5 milhões de euros só pela 

conquista do título.
 A CAF frisou ainda que a 

Liga dos Campeões vai conti-
nuar a ser jogada, em paralelo, 
e mantém o sistema de quali-
ficação por mérito desportivo 
nas competições domésticas.

A única alteração será o 
facto da final voltar a ser a duas 
“mãos”, após dois anos em que 
se disputou a jogo único.

A PARTIR DE 2023

CAF confirma Superliga

O IMPASSE em torno da renova-
ção contratual de Salah chegou 
ao fim. O avançado egípcio pro-
longou o vínculo com os reds até 
2025 (o anterior cessava em 2023) 
e torna-se o jogador mais bem 
pago da história do clube inglês, 
com um salário a rondar os 20 
milhões de euros anuais. Está as-

sim assegurada a continuidade de 
um craque que está desde 2017 no 
Liverpool com o somatório de 156 
golos em 254 desafios disputados.

Melhor marcador da Pre-
mier League na última tempora-
da, depois de ter sido o artilheiro 
em 2017-2018 e 2018-2019 - só 
Thierry Henry ganhou este pré-

RENOVOU POR TRÊS ÉPOCAS

Salah é o mais bem pago 
da história do Liverpool

Renovou por três épocas, tornando-se o atleta mais bem pago da história do clube 
inglês 

DEPOIS DE FALHAR APRESENTAÇÃO

Aumentam rumores 
de transferência do CR7
O ASTRO português Cristiano Ronaldo fa-
lhou a apresentação no Centro de Treinos do 
Manchester United e aumentou os rumores de 
uma possível transferência.

Ontem, o Manchester United começou a 
preparar a época 2022-2023, mas o primeiro 
dia dos trabalhos não contou com o jogador 
de 37 anos de idade.

Ao contrário de diversos companheiros da 
equipa que retornaram após os compromissos 
com as selecções nacionais, CR7 ainda não 
começou os trabalhos da pré-temporada, o 
que quer dizer que o atleta ainda está à pro-
cura de uma “oferta satisfatória”, tal como 

avança a imprensa inglesa.
O contrato do português com o United 

vai até Junho de 2023, com opção de ser es-
tendido para mais um ano. A expectativa de 
CR7 ao voltar para seu antigo clube era de 
conquistar títulos e elevar o futebol da equi-
pa, e logo foi frustrada. Com a eliminação da 
Champions League nos oitavos-de-final e o 
modesto sexto lugar na Premier League 2021-
2022, que garantiu apenas uma vaga na Liga 
Europa, o desejo do português pela saída au-
mentou. 

De acordo com o “The Times”, Ronaldo 
acredita ter ainda três ou quatro anos jogando 

em alto nível, e planeia disputar a Champions 
League em todos eles. Se permanecer no Uni-
ted, CR7 não jogará a principal competição 
de clubes da Europa pela primeira vez em 20 
anos.

Na temporada 2021/22, Cristiano Ronaldo 
entrou em campo com a camisola dos Red De-
vils em 38 ocasiões, marcando 24 golos. Aos 37 
anos, ele tem contrato até o final de 2023 com 
o clube inglês, que ainda não se pronunciou 
oficialmente sobre o futuro do jogador. 

Refira-se que, CR7 recebe um salário de 
1.92 milhões de libras por semana, o equiva-
lente a 150 milhões de meticais.

O MANCHESTER City anunciou ontem a transfe-
rência de Gabriel Jesus para o Arsenal, movimento 
também confirmado pelo clube londrino. As agre-
miações não avançaram valores, mas a imprensa 
fala em 52 milhões de euros. 

 O jogador de 25 anos esteve os últimos cinco 
anos e meio no City, onde conquistou quatro títulos 
da Premier League. No total fez 236 jogos pelo City, 
marcando 95 golos.

 “Foi um prazer jogar pelo Manchester City. Sin-
to que agora sou um atleta melhor do que quando 
cheguei. Ganhar 11 troféus foi incrível, os quatro 
títulos da Premier League são particularmente es-

peciais para mim” comentou o brasileiro, que dei-
xou um vídeo de agradecimento com o comentário 
“hora de viver um novo sonho”:

 No Arsenal, Gabriel Jesus será também o núme-
ro 9, que assim fica livre no City - irá, talvez, para 
Haaland. O clube fala um contrato de longa dura-
ção, com o treinador Mikel Arteta muito satisfeito. 

“Estou muito entusiasmado. O clube fez um 
trabalho tremendo para trazer um jogador deste 
estatuto. Conheço o Gabriel muito bem, e todos vi-
vemos o seu percurso na Premier League. Era uma 
posição que tínhamos de reforçar e conseguimos 
um atleta que todos queríamos”, resumiu.

Gabriel Jesus já é do Arsenal

mio individual mais vezes (qua-
tro) - Salah assumiu que o pro-
cesso levou algum tempo, mas 
diz-se entusiasmado para os pró-
ximos anos. “Nos últimos cinco 
ou seis anos, estivemos sempre 
em fase ascendente e na última 
época estivemos perto de vencer 
quatro provas, mas infelizmente 
na última semana perdemos dois 
troféus [Premier League e Cham-
pions]. Agora, há novas caras e 
só temos de trabalhar e lutar por 
tudo outra vez”, referiu.

Este também abordou o novo 
ataque do Liverpool, sem Mané, 
que rumou ao Bayern, mas com 
Darwin, contratado ao Benfica. 
“Quero jogar ao lado dele. Teve 
uma boa temporada e jogou bem 
contra nós tanto em casa, como 
fora”, disse Salah, a respeito do 
duelo dos quartos-de-final da 
Champions, em que o uruguaio 
apontou um golo em Anfield no 
empate (3-3). “Sadio [Mané] 
saiu e vou sentir a sua falta, teve 

grandes épocas connosco e de-
sejo-lhe o melhor. Ao Darwin 
desejo a mesma coisa, de for-
ma a marcar muitos golos com a 
nossa equipa”, sublinhou o nono 
melhor marcador da história do 
Liverpool. “Tenho orgulho nesse 
registo, por ter sido conseguido 
em pouco tempo, mas o mais im-
portante são as conquistas colec-
tivas”, reforçou o atacante de 30 
anos, que participou em 63 jogos 
em 2021-2022, incluindo os em-
bates pela selecção.

Também satisfeito com o 
desfecho das negociações, Jurgen 
Klopp. “Estou certo que haverá 
festejos dos nossos adeptos por 
esta notícia. Os colegas adoram-
-no. Salah pertence ao Liverpool. 
Foi a melhor decisão para ele e 
para nós. Os melhores anos da sua 
carreira ainda estão por chegar e 
isso significa muito, porque estes 
anos já o elevaram para um esta-
tuto de lenda”, atirou o alemão. 
(O JOGO).

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O MOÇAMBICANO, Zacarias Horá-
cio Balói, será o primeiro árbitro as-
sistente da equipa de juízes que vai 
dirigir o confronto entre Angola e 
Comores, agendado para às 17.00h 
de hoje, no arranque do Torneio da 
COSAFA, em seniores masculinos, 
num evento que se prolonga até ao 
próximo dia 17 do corrente mês, em 
Duban, na vizinha África do Sul.

De acordo com uma nota da 
COSAFA, órgão reitor do futebol 
na região da África Austral, Balói 
será o primeiro assistente de uma 
equipa de arbitragem chefiada por 
Retselisitsoe David David Molise, 

do Lesotho. A equipa integra ain-
da Dimbiniaina Andriatianarivelo 
e Thulani Sabelo Sibandze, do Ma-
dagáscar e Eswatini, que vão de-
sempenhar as funções de segundo 
assistente e quarto árbitro.

De 30 anos de idade e na sua 
terceira participação no evento, 
Zacarias Balói é licenciado em Es-
tatística pela Universidade Eduardo 
Mondlane e funcionário público, 
assumindo igualmente as funções 
de professor na disciplina de Físi-
ca na Escola Secundária da Matola, 
Província de Maputo.

Entretanto, nesta prova, a ar-

bitragem moçambicana é ainda 
representada pelo juíz principal Si-
mões Guambe, de 37 anos de idade 
e que faz a sua primeira aparição no 
evento.

O Torneio da COSAFA será diri-
gido por 25 juízes, dos quais 14 ár-
bitros principais e 11 assistentes.

Refira-se que, para além dos 
dois juízes, o país faz-se represen-
tar no evento com dois oficiais que 
têm estado a prestar a sua colabo-
ração, nomeadamente Hilário Ma-
deira e de Sídio Mugadza, ambos da 
Federação Moçambicana de Fute-
bol (FMF). 

MOÇAMBIQUE será o país an-
fitrião do Campeonato Africano 
de Futsal (CAN-2024) segun-
do o anúncio da Confederação 
Africana de Futebol (CAF), tor-
nada pública no domingo.

O nosso país havia concor-
rido em Março deste ano para 
acolher a este grande evento 
durante o Congresso da CAF 
que teve lugar em Joanesburgo, 
na África do Sul.

“Quero expressar em nome 
da direção da Federação Mo-
çambicana de Futebol (FMF) 
e em meu nome, o orgulho e 
felicidade que é para nós trazer 
mais uma grande competição 
para o nosso país e consequen-
temente elevar a bandeira de 
Moçambique para o Mundo.
Um agradecimento especial ao 
Governo e a direção executiva 
da FMF por todo seu contribu-
to nesta caminhada”, reagiu o 
presidente da FMF, Feizal Sidat.

Moçambique concorreu 
para acolher o CAN com o su-
porte do Governo. O nosso país, 
refira-se, vai também acolher o 
CAN de Futebol de Praia, pro-
va que terá lugar em Outubro 
deste ano na cidade turística de 
Vilankulo.

O nosso país é um dos par-
ticipantes assíduos em CAN de 
futsal, tendo esse factor pesado 
bastante para a sua indicação, 
para acolher o “Africano” de 
2024.

condições de defenderem 
os títulos conquistados 
nos três circuitos anterio-
res, que decorreram em 
Maputo (Março), Joanes-
burgo (Abril) e Gaberone 
(Julho). Sublinhe-se que 
com a conquista do “tri” 
as duplas ganharam mais 
confiança e ritmo para 
o Campeonato Africa-
no marcado para Marra-
quexe, Marrocos, entre os 
dias 25 do mês em curso e 
2 de Agosto. 

Ainda em relação ao 
Circuito Regional, de no-
tar que para o presente 
ano está prevista a rea-
lização de quinta e sexta 
etapas, agendadas para 
Harare (Zimbabwe) de 6 a 
12 de Setembro e em Ma-
seru (Lesotho) de 18 a 24 
de Outubro, respectiva-
mente. 

Haverá, portanto, mui-
ta competição para os vo-
leibolistas aproveitarem 
se preparar para as provas 
de dimensão continental e 
mundial. 

Importa salientar que 
em Setembro as Selecções 
de Sub-19 irão participar 
no “Mundial”, na Turquia.

A 
C O N F E D E R A -
ÇÃO Africana de 
Futebol (CAF) 
aprovou proviso-
riamente as con-

dições do Estádio Nacional 
do Zimpeto (ENZ) para re-
ceber jogos internacionais, 
na sequência da inspecção 
realizada na semana pas-
sada  em resposta a uma 
solicitação submetida pela 
Federação Moçambicana de 
Futebol (FMF). 

Entretanto, o relatório 
com as recomendações dos 
pormenores por melhorar 
ainda não foi divulgado pelo 
organismo continental.

A aprovação tem como 
resultado imediato a mar-
cação do jogo entre Moçam-
bique e Zâmbia para o Está-
dio Nacional do Zimpeto. A 
partida está agendada para 
às 15.00 horas do dia 24 de 
Julho corrente, pontuável 
para a primeira “mão” de 
qualificação para a fase final 

do Campeonato Africano 
de Futebol reservado para 
jogadores que actuam nos 
respectivos campeonatos 
(CHAN-2023).

O encontro será dirigi-
do por uma equipa de ar-
bitragem das Ilhas Como-
res, chefiada por Mohamed 
Athoumani, tendo como 
auxiliares os compatriotas 
Said Omar Chebli e Moha-
med Ibrahim e, ainda, o 
quarto árbitro será Abdou 
Mmadi Mohamed.

O malawiano Patrick 
John Sabe Liwanda Kapan-
ga será o Comissário da 
partida, enquanto o mo-
çambicano Artur Machava 
foi destacado como oficial 
para COVID-19.

“MAMBAS” FIZERAM 
TRÊS
JOGOS FORA DE PORTAS

Desde a sua interdição 
pela CAF, na quinta-fei-
ra do dia 16 de Setembro 

de 2021, os “Mambas” fo-
ram obrigados a disputar 
três jogos fora de casa, na 
condição de anfitriões. Os 
jogos estavam inseridos 
nas qualificações para o 
Campeonato do Mundo do 
Qatar-2022 e para o CAN-
2023, agendado para Costa 
do Marfim.

Em Outubro do ano 
passado - um mês após 
encerramento do Estádio 
Nacional do Zimpeto - os 
“Mambas” receberam em 
Tanger, Marrocos, a Selec-
ção dos Camarões, tendo 
perdido esse jogo, por 0-1. 
A partida contava para o 
apuramento ao CAN con-
quistado pelo Senegal, nos 
Camarões, a 6 de Fevereiro 
último.

O segundo desafio foi a 
16 de Novembro de 2021, no 
Benin, diante do Malawi, 
que terminou com uma vi-
tória dos “Mambas”, por 
1-0, e que valeu a terceira 

posição do grupo nas eli-
minatórias de qualificação 
ao “Mundial” do Qatar, 
atrás dos Camarões e Costa 
do Marfim, que ocuparam 
a primeira e segunda posi-
ções, respectivamente.

O terceiro e último jogo 
oficial em que os “Mambas” 
realizaram fora de portas, 
mas na qualidade de donos 
da casa, foi no passado dia 
2 de Junho, no Estádio FNB, 
em Joanesburgo, África do 
Sul, no empate (1-1) dian-
te do Ruanda, em confron-
to da primeira jornada do 
Grupo “L” de qualificação 
ao CAN da Costa do Marfim.

Refira-se que a última 
vez que os “Mambas” jo-
garam em casa foi a 3 de 
Setembro de 2021, no em-
pate (0-0) diante da Cos-
ta do Marfim, no arranque 
da fase de grupos da zona 
africana de qualificação ao 
Campeonato do Mundo da 
FIFA do Qatar-2022.

Zimpeto aprovado
Depois de 11 meses e 21 dias, os “Mambas” voltam a jogar no Zimpeto

EM 2024

CAN de futsal confirmado no país

Em princípio, o CAN-2024 
irá decorrer na cidade de Ma-
puto.

ATLÉTICO SOMA E SEGUE
O Atlético de Moçambique 

está imparável no Campeonato 
de Futsal da Cidade de Maputo 
e segue imaculado na liderança 
da prova.

No fim-de-semana derro-
tou a turma da Jovens da Co-
munidade, por 3-1, em desafio 
da sétima jornada resultado 

que o permite cimentar o co-
mando, agora com 18 pontos.

O seu mais directo perse-
guidor, o Grupo Desportivo 
Iquebal, cilindrou a Liga Des-
portiva, por 6-2. O resultado 
agrava a crise dos “muçulma-
nos” que este ano têm andado 
perdidos nas quadras da capital 
do país. Os “maometanos” es-
tão em segundo com 16 pon-
tos. A Petromoc esmagou o 
lanterna vermelha, Gespetro, 
por 7-1, sendo que o resultado 

mais surpreendente da jornada 
foi a vitória do ADDECC sobre 
ISCIM, por 4-3.

Devido ao número ímpar 
de equipas (nove)  Beula FC fi-
cou de fora nesta ronda.

Esta prova decorre no sis-
tema clássico de todos-contra-
-todos em duas voltas, sendo 
que os três primeiros classifi-
cados ganham o direito de re-
presentar a cidade de Maputo 
no Campeonato Nacional, que 
terá lugar no fim de ano.

“REGIONAL” DE VÓLEI DE PRAIA

Moçambique ataca 
“tetra” na Zâmbia

Atletas nacionais que dominam o “circuito” da Zona VI em vólei de praia

IVO TAVARES

MOÇAMBIQUE irá defen-
der o título de tricampeão 
da Zona VI de Vólei de 
Praia em Siavonga, cidade 

litoral localizada no Sul da 
Zâmbia, palco da quarta 
etapa do Circuito Regio-
nal, que terá lugar entre 
os dias 17 e 22 de Agosto.

As duplas tricampeãs, 

formadas por Ainadino 
Martinho/Jorge Monjane e 
Ana Paula Sinaportar/Va-
nessa Muianga terão cer-
ca de mês e meio para se 
prepararem e estarem em 

Arranca hoje Taça COSAFA

RAIMUNDO ZANDAMELA, 

EM DURBAN 

ARRANCA hoje, na cida-
de litorânea da África do Sul, 
Durban, a 21.ª edição da Taça 
COSAFA-2022, na qual a Se-
lecção Nacional de Futebol vai 
defrontar a sua congénere da 
África do Sul, campeão em tí-
tulo, nos quartos-de-final, no 
dia 13 de Julho.  

Com efeito, as Selecções 
das Seychelles e do Botswana, 
que integram o Grupo “A”,  
darão o ponta-pé-de-saída no 
King Zwelithini Stadium, pe-
las 14.00 horas, para mais tar-

de, quando forem 17.00 horas, 
no mesmo local, entrarem em 
cena as formações de Angola e 
das Ilhas Comores. 

O Grupo “B” entra em ac-
ção amanhã, com os insulares 
das Maurícias a receberem 
os representantes do Reino 
do Eswatini (14.00 horas), 
no campo acima referencia-
do, seguindo depois o duelo 
que irá opor frente-a-frente 
o Lesotho e Malawi, quando 
forem 17.00 horas. 

Os primeiros quatro dias 
de acção terão lugar  no King 
Zwelithini Stadium, mas na 
fase dos cruzamentos en-

tre as equipas, onde os jogos 
irão decorrer em simultâneo, 
será  introduzido o  Princess 
Magogo Stadium, um es-
tádio multi-uso localizado 
em KwaMashu, subúrbio de 
Durban e com capacidade 
para 12.000 espectadores.

Entretanto, já nos quar-
tos-de-final, a equipa anfitriã 
e campeã em título, África do 
Sul, medirá forças com a sua 
congénere de Moçambique, 
no dia 13 de Julho, sendo que 
Madagáscar terá pela frente a 
Namíbia, enquanto Zâmbia e 
Senegal vão jogar contra os 
vencedores dos Grupos “A” e 

“B”, respectivamente. 
Anotar que Moçambique e 

África do Sul entram directa-
mente para os quartos-de-fi-
nal da prova por força do seu 
“ranking” no torneio.  Outras 
Selecções isentas da fase de 
grupos são Namíbia, Mada-
gáscar, Zâmbia e a convidada 
Senegal.

Na edição-2021, sob 
orientação do técnico portu-
guês Horácio Gonçalves, os 
“Mambas” estiveram próxi-
mos de chegar à terceira fi-
nal, depois de terem falhado 
em 2008 e 2015. Moçambique 
voltou a perder a oportuni-
dade de conquistar a terceira 
medalha de bronze, após ter 
perdido com Eswatini, por 
4-2, no desempate por pe-
naltes, depois de igualdade a 
uma bola no tempo regula-
mentar. 

Os “Mambas” termina-
ram a fase de grupos com os 
mesmos sete pontos que a 
Namíbia, tendo-se beneficia-
do da vantagem no confron-
to directo: venceram os na-
mibianos na quarta e última 
jornada, mas sucumbiram, 
por 1-0, frente aos anfitriões 
(África do Sul) nas meias-fi-
nais.

Segundo o regulamento 
da prova, os primeiros clas-
sificados de cada série apu-
ram-se aos quartos-de-final, 
sendo que não haverá dispu-
ta doutros lugares, ou seja, 
quem for eliminado na fase 
de grupos regressa para casa. 

Balói ajuíza Angola-Comores
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A 
HISTÓRIA pode 
repetir-se com os 
países africanos 
a serem deixados 
para trás na luta 

contra a varíola dos macacos 
(monkeypox), assim como 
aconteceu no início do lança-
mento da vacina contra Co-
vid-19, alertou a OMS.

A directora regional da 
Organização Mundial da Saú-
de (OMS) para a África, Ma-
tshidiso Moeti, pediu que esta 

tendência seja interrompida.
“O que aconteceu nos 

primeiros dias do lançamen-
to da vacina anti-Covid-19, 
quando África assistiu à mar-
gem enquanto outros países 
abocanhavam suprimentos 
limitados, não deve se repe-
tir. Há alguns sinais de que 
isso já está a acontecer”, dis-
se.

Até agora, as vacinas con-
tra a varíola de segunda e ter-
ceira geração são usadas para 

tratar a varíola dos macacos. 
Uma vacina que consiste na 
“vaccinia Ankara-Bavarian 
Nordic” modificada foi apro-
vada para a prevenção da va-
ríola dos macacos, mas está 
em falta globalmente.

“A OMS está a trabalhar 
em estreita colaboração com 
os Estados-membros e par-
ceiros para definir que tipo 
de mecanismo de coordena-
ção pode ser implementado 
para garantir o acesso justo 

às vacinas. Há muitas ques-
tões regulatórias, legais, ope-
racionais, técnicas e outras 
para esclarecer antes de um 
mecanismo de alocação es-
tar totalmente operacional”, 
disse Moeti.

Monkeypox não foi de-
clarada uma pandemia global 
pela OMS. No entanto, lidar 
com a doença neste estágio 
é uma prioridade, portanto, 
o órgão global está a pedir
uma vacinação direccionada

para pessoas que foram ex-
postas ou estão em alto ris-
co, incluindo profissionais de 
saúde, pessoal de laboratório 
e equipas de resposta a sur-
tos, em vez de vacinação em 
massa.

“Com novos casos con-
firmados em países não en-
démicos, como África do 
Sul, Marrocos e Gana, é mais 
importante do que nunca er-
radicar a doença em África”, 
disse, acrescentando que 

“o actual foco global sobre a 
varíola dos macacos deve ser 
um catalisador para vencer 
esta doença de uma vez por 
todas em África. Para isso, 
sabemos que as vacinas são 
uma ferramenta crítica”.

A OMS registou mais de 
4500 casos confirmados em 
todo o mundo. O maior nú-
mero de casos em África está 
na República Democrática do 
Congo (RD Congo) e Nigéria. 
- (NEWS24)

O TRIBUNAL Constitucional de Angola 
não recebeu qualquer impugnação às 
candidaturas dos partidos que concor-
rem às eleições gerais marcadas para 24 
de Agosto, revelou a presidente da ins-
tituição.

Em declarações à Lusa, Laurinda 
Cardoso, adiantou que o prazo para 
contestar alguma lista ou candidato 
terminou sem que tivessem sido apre-
sentadas impugnações.

A afixação das listas visa conferir 
a possibilidade legal de as candidatu-
ras serem impugnadas, o que pode ser 
feito por qualquer partido ou interes-
sado que verifique a inelegibilidade de 
algum candidato ou outras irregulari-
dades.

As listas foram afixadas no dia 27 de 
Junho e as candidaturas poderiam ser 
impugnadas num prazo de 72 horas.

O Tribunal Constitucional está en-

volvido em várias etapas do processo 
eleitoral, nomeadamente a recepção e 
validação das candidaturas dos parti-
dos e coligações.

Entretanto, termina hoje o pra-
zo dado aos partidos para corrigirem 
eventuais insuficiências das suas can-
didaturas.

O tribunal “já fez o levantamento 
de algumas inconformidades – coisas 
muito básicas do ponto de vista da do-

cumentação e autenticidade de alguns 
documentos - e estes partidos e coli-
gações, quase todos eles foram notifi-
cados para conformarem as insuficiên-
cias”, o que terá de acontecer até hoje, 
indicou Laurinda Cardoso.

Sete partidos políticos e uma coli-
gação concorrem às eleições gerais de 
24 de Agosto, no que será o quinto es-
crutínio da história de Angola.

Na corrida eleitoral estão os par-

tidos políticos Movimento Popular de 
Libertação de Angola (MPLA), União 
Nacional para a Independência Total de 
Angola (UNITA), Partido de Renovação 
Social (PRS), Frente Nacional de Liber-
tação de Angola (FNLA), Aliança Nacio-
nal Patriótica (APN), Partido Humanis-
ta (PH) e Partido Nacionalista da Justiça 
em Angola (P-NJango) e Convergência 
Ampla e Salvação de Angola - Coligação 
Eleitoral (CASA-CE). - (Lusa)

Kinshasa declara fim       
do surto de ébola
AS autoridades da República Democrática do Congo (RD Con-
go) declararam ontem o fim do surto de ébola que surgiu na ca-
pital da província do Equador (noroeste), Mbandaka, há menos 
de três meses e causou quatro mortes durante o surto, em que 
foram registados o mesmo número de casos confirmados e um 
considerado como provável. Todas as vítimas da doença mor-
reram. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recordou que 
este é o 14.º surto no país e o terceiro naquela província, desde 
2018, elogiando a rapidez de resposta das autoridades após a 
declaração do surto, em 23 de Abril, o que possibilitou realizar 
testes e rastrear contactos para conter a propagação do vírus. 
Durante este surto, mais de 2100 pessoas foram vacinadas, in-
cluindo 302 contactos e 1307 profissionais de saúde.

STP pela primeira vez    
em missão de paz
SÃO Tomé e Príncipe (STP) vai integrar pela primeira vez uma 
missão de manutenção da paz das Nações Unidas, através de 
um comissário da Polícia que se vai juntar aos “capacetes azuis” 
a partir deste mês no Sudão do Sul. “É uma missão que mui-
to me orgulha por ter esta oportunidade de representar o país, 
mas é verdade também que tem bastante responsabilidade por  
representar o país e abrir as portas para que outros também 
possam ir para esta missão”, disse à Lusa o comissário Eridson 
Trindade. A participação surge no âmbito das actividades do 
plano estratégico da Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe 
(PNSTP), em colaboração com o escritório das Nações Unidas 
em São Tomé e Príncipe e da representação são-tomense no 
escritório da organização em Nova Iorque que permitiu a capa-
citação de vários elementos da Polícia, que futuramente pode-
rão integrar outras missões dos “capacetes azuis”.

Negro atingido por 60 balas 
de oito polícias nos EUA
CENTENAS de pessoas manifestaram-se no domingo em Akron, 
Ohio, após a Polícia ter divulgado vídeos que confirmam que oito 
agentes atingiram 60 vezes um jovem negro nesta cidade. Após as 
autoridades terem apelado a que as manifestações decorressem de 
forma pacífica, uma marcha seguiu em direcção à sede da autar-
quia de Akron, com faixas pedindo “Justiça para Jayland”. Jayland 
Walker foi morto em 17 de Junho, enquanto fugia da Polícia a pé, 
após agentes terem tentado parar o veículo que o jovem de 25 anos 
conduzia, a que se seguiu uma perseguição de carro. As forças de 
segurança divulgaram no domingo vídeos dos agentes a dispara-
rem contra Walker, imagens que o chefe de Polícia de Akron, Ste-
phen Mylett, admitiu serem “chocantes” e “difíceis de assistir”. 
Mylett revelou que, segundo o relatório do médico legista, o corpo 
do jovem afro-americano foi atingido por 60 balas. De acordo com 
a imprensa local, os polícias dispararam mais de 90 vezes. 

Mortos em protestos       
no Uzbequistão 
A PROCURADORIA do Uzbequistão indicou ontem que 18 pes-
soas morreram durante os distúrbios entre manifestantes anti-go-
vernamentais e forças de segurança no noroeste do país da Ásia 
Central, no fim-de-semana passado. “Dezoito pessoas morreram 
devido a ferimentos causados durante os distúrbios em massa que 
ocorreram em Nukus”, disse Abor Mamatov, representante da 
Procuradoria uzbeque, durante uma conferência de imprensa, ci-
tado pela agência de notícias Ria Novosti. A Guarda nacional uzbe-
que, por sua vez, registou 243 feridos nos distúrbios. O Presidente 
do Uzbequistão, Chavkat Mirzoiev, reconheceu no domingo que 
havia “vítimas” entre civis e polícias, após as manifestações de 
sexta-feira e sábado contra um projecto de reforma constitucional 
que reduziria a autonomia do Caracalpaquistão, uma região pobre 
no noroeste do Uzbequistão, da qual Nukus é a capital.

Embarcação com 291 
migrantes pede porto
O NAVIO humanitário Ocean Viking, da SOS Méditerranée, com 
291 migrantes a bordo, pedia ontem um porto para atracar, com 
urgência, depois de ter resgatado 63 pessoas numa área de busca 
e salvamento perto da ilha de Malta. A organização não- gover-
namental (ONG) informou nas suas redes sociais que aquele foi o 
sétimo resgate nos anteriores 10 dias e que os migrantes “precisam 
urgentemente de um porto seguro” depois de tantos dias no mar. 
Por outro lado, o navio Geo Barents, dos Médicos Sem Fronteiras 
(MSF), atracou no domingo no porto de Taranto, na região da Apú-
lia, Itália, com 65 sobreviventes de um naufrágio ocorrido em 28 
de Junho. Há 30 pessoas desaparecidas neste incidente. De acordo 
com os últimos dados do ministério italiano do Interior, até agora 
27.424 migrantes chegaram às costas italianas, enquanto no mes-
mo período do ano passado foram 20.532.

Acidente com autocarro 
faz dez mortos na Índia
PELO menos 10 pessoas morreram e três ficaram feridas ontem na 
sequência do despiste de um autocarro que acabou por se precipi-
tar num desfiladeiro no Estado do Himachal Pradesh, no norte da 
Índia. O acidente ocorreu por volta das 9.00 horas (6.30 horas em 
Moçambique) no distrito de Kullu, Himachal Pradesh, causando a 
morte a dez ocupantes do autocarro e ferimentos a outros três, de 
acordo com o superintendente da Polícia local, Gurdev Sharma.  
Eram ainda desconhecidas as causas do acidente tal como o núme-
ro exacto de pessoas que se encontravam no interior do autocarro, 
a maior parte estudantes. 

O EPISCOPADO congolês apelou 
no domingo para que a comuni-
dade internacional “se envolva 
com franqueza” na busca da paz 
na República Democrática do 
Congo (RD Congo), durante uma 
missa presidida pelo “número 
dois” do Vaticano e emissário do 
Papa Francisco em Kinshasa.

O cardeal Pietro Parolin, se-
cretário de Estado do Vaticano, 
chegou no sábado ao país, data 
em que devia ter tido início uma 
visita oficial de Francisco, adiada 
indefinidamente devido a dores 
num joelho do pontífice.

Rodeado de clérigos con-
goleses, o cardeal celebrou uma 
missa solene na esplanada do 
Palácio do Povo, sede do Parla-
mento congolês, na presença do 
primeiro-ministro e outras au-

toridades, assim como de milha-
res de fiéis.

“Pedimos à comunidade in-
ternacional que se envolva com 
franqueza na promoção da paz e 
da reconciliação nas zonas con-
troladas por grupos armados 
locais e estrangeiros” na região 
oriental da RD Congo, declarou 
Marcel Utembi, presidente da 
Conferência Episcopal nacional 
do Congo (CENCO).

Desde o final do ano pas-
sado que se registam violen-
tos combates entre o Exército 
congolês e os rebeldes do M23 
na província de Quivu do Norte 
(este do país).

O ressurgimento do M23, um 
grupo rebelde de predominância 
tutsi derrotado em 2013 pelo 
Exército congolês, provocou 

uma nova crise entre a RD Congo 
e o Ruanda, com Kinshasa a acu-
sar Kigali de apoiar os rebeldes.

“Penso na RD Congo, na 
exploração, na violência e na 
insegurança que ela acarreta, 
particularmente no Este do país, 
onde os confrontos armados 
continuam, causando um sofri-
mento incalculável e dramático, 
exacerbado pela indiferença e a 
complacência de muitos”, dis-
se o papa num vídeo exibido no 
início da missa.

Sobre o mesmo contexto, o 
emissário da ONU na RD Con-
go, Bintou Keita, alertou semana 
passada no Conselho de Segu-
rança das Nações Unidas contra 
um confronto que pode se tornar 
incontrolável no este do país. - 
(Lusa)

Os líderes da África Oci-
dental aprovaram, na cimei-
ra que decorreu em Acra, 
capital do Gana, a proposta 
da junta militar que governa 
o Mali para um período de
transição do poder até Março
de 2024.

“Está feito. Decidimos 
levantar as sanções econó-
micas e financeiras contra 
o Mali”, afirmou um par-
ticipante naquela cimeira,
que falou, sob anonimato, à
agência AFP.

A informação foi confir-
mada posteriormente pela 
AFP junto de fonte oficial da 
CEDEAO que também parti-
cipou na cimeira.

No mesmo evento, os lí-
deres que integram aquele 
organismo chegaram a acor-
do com a junta militar que 
governa o Burkina Faso para 
um período de transição do 
poder de dois anos, que ter-

mina em Julho de 2024, afir-
maram também em declara-
ções à AFP dois participantes 
na cimeira.

“No caso do Burkina Faso, 
tínhamos pedido que a junta 
revisse a sua proposta. Pedia 
[um período de transição] de 
36 meses. Todos concorda-
ram que será de 24 meses a 
contar a partir de 1 de Julho”, 
assegurou um participante, 
sob a condição do anonima-
to, com a informação a ser 
confirmada pela AFP junto 
de fonte oficial da CEDEAO.

Mali e Burkina Faso, as-
sim como a Guiné-Conacri, 
foram alvo de medidas de 
retaliação comercial e finan-
ceira devido aos golpes de 
Estado que aconteceram nos 
três países.

ALERTA PARA AMEAÇA 
TERRORISTA
Por outro lado, a CE-

DEAO, na sua 61.ª Cimeira 
Ordinária em Acra, alertou 
para ameaça do extremis-
mo “jihadista” na região, 
uma vez que este territó-
rio dos 15 países continua 
a ser “alvo de ataques ter-
roristas indiscriminados 
e bárbaros” que matam 
muitas vítimas inocentes, 
disse Nana Akufo-Addo, 
chefe de Estado do Gana, 
que passou a presidên-
cia da organização regio-
nal à ao seu homólogo da 
Guiné-Bissau, Umaro Sis-
soco Embaló.

“Esses ataques ter-
roristas agora não estão 
apenas concentrados no 
Sahel, mas também es-
tão a estender-se às áreas 
costeiras da nossa região”, 
acrescentou, pedindo um 
minuto de silêncio para as 
vítimas do “jihadismo”. - 
(Lusa)

O SECRETÁRIO-GERAL da Liga 
Árabe, Ahmed Abul Gheit, ex-
pressou ontem a sua preocupa-
ção com o fracasso das negocia-
ções para chegar a um consenso 
sobre a Constituição na Líbia, 
afirmando que isso pode ter 
“consequências terríveis” para a 
estabilidade do país.

Em comunicado, o respon-
sável lamentou “o bloqueio po-
lítico” causado pelo Parlamento 
e pelo Conselho Supremo do 
Estado líbio em relação ao con-
senso sobre questões pendentes 
no projecto de Constituição.

O porta-voz do secretário-
-geral, Jamal Rushdy, disse na
nota serem compreensíveis os
protestos dos cidadãos ocor-
ridos em várias cidades líbias
contra a deterioração das con-
dições de vida, em particular

os cortes de energia, que duram 
em média 12 horas por dia no 
meio de uma onda de calor, e o 
agravamento da crise política.

Por outro lado, esclareceu 
que o secretário-geral rejeita os 
actos das milícias, sabotagem e 
destruição de instalações públi-
cas do Estado, como um supos-
to meio de alguns expressarem 
o seu protesto, após o ataque
ao Parlamento líbio na noite de
sexta-feira por manifestantes
na cidade de Tobruk a leste do
país.

A invasão ao Parlamento 
foi condenada pela ONU, con-
siderando inaceitáveis os actos 
de vandalismo e distúrbios ali 
ocorridos.

O Parlamento de Tobruk é 
um dos símbolos da divisão da 
Líbia entre um campo baseado 

no leste do país, e o Governo do 
Acordo Nacional (GNA), com 
sede em Tripoli.

Rushdy pediu a todos os 
actores políticos que assumam 
as suas responsabilidades e ini-
ciem contactos mais intensos 
entre si para acabar com o im-
passe político.

Sublinhou o apoio do secre-
tário-geral da Liga Árabe a todos 
os esforços para se completar a 
preparação da base constitucio-
nal necessária à realização das 
eleições no país.

Na semana passada, as duas 
instituições rivais líbias reuni-
das em Genebra, sob os auspí-
cios da ONU, não conseguiram 
um acordo para a realização de 
eleições, devido a diferenças 
na elegibilidade dos candidatos 
presidenciais. - (Lusa) 

ACESSO ÀS VACINAS CONTRA VARÍOLA

Há sinais de que África 
está a ser marginalizada

CEDEAO levanta sanções financeiras e comerciais ao Mali

Líderes da CEDEAO suspendem sanções ao Mali, Burkina Faso e Guiné-Conacri
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A COMUNIDADE Econó-
mica dos Estados da África 
Ocidental (CEDEAO) de-

cidiu domingo levantar as 
sanções comerciais e finan-
ceiras que afectavam o Mali 

desde Janeiro, após ter sido 
validada uma nova proposta 
de transição da junta militar.

PAZ NA RD CONGO

Bispos pedem franqueza 
da comunidade internacional

LÍBIA

Liga Árabe alerta para o risco 
da falta de acordo político

ELEIÇÕES EM ANGOLA

TC não recebeu impugnação de qualquer candidatura
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