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Economia

“Chapas” retomam 
de forma tímida

SNJ lança candidaturas
para comités locais

ALCIDES TAMELE

A 
COOPERAÇÃO bi-
lateral com a Itália 
deve ir para além dos 
hidrocarbonetos, 
havendo necessida-

de de se apostar em outras 
áreas, como a agricultura, 
energia, turismo, tecnolo-
gias de informação e comu-
nicação e desenvolvimento 
industrial.

O desafio foi colocado 
ontem pelo Presidente da 
República, Filipe Nyusi, de-
pois de manter conversações 
com o homólogo italiano, 
Sérgio Mattarella, que desde 
segunda-feira efectua uma 
visita oficial ao país.

Para efeito, Moçambique 
e Itália assinaram ontem um 
acordo de princípios gerais 
para reforçar a cooperação 
bilateral. Designado Pla-
no Indicativo Plurianual, o 
documento cobre o perío-
do entre 2022 e 2026, tendo 
como destaque o reforço da 
cooperação nos sectores da 
energia, agricultura e indús-
tria, bem como cultura. 

O Chefe do Estado disse 
tratar-se de um instrumen-
to de trabalho amplo que vai 
permitir alargar as áreas de 
cooperação entre os dois país 
e trazer resultados concretos 
para o desenvolvimento na-
cional. 

“Precisamos de desen-

COM A ITÁLIA

Nyusi quer cooperação 
alargada a mais áreas

volver a economia, depois de 
se ultrapassar a etapa do co-
lonialismo e de desavenças 
internas. Apesar de estarmos 
a combater o terrorismo, 
precisamos de desenvolver 
as actividades económicas”, 
disse Nyusi, defendendo que 
o país não pode se concen-
trar apenas na exploração de 
hidrocarbonetos para o seu 
desenvolvimento.  

Afirmou que se trata de 
um acordo para o desen-
volvimento de Moçambique 
como país..

O Plano Indicativo 
Plurianual foi assinado pela 
Ministra dos Negócios Es-
trangeiros e Cooperação, 
Verónica Macamo, e pela 
Vice-Ministra dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação 
Internacional da Itália, Ma-
rina Sereni, num acto teste-
munhado pelos dois chefes 
de Estado.

Na sua declaração à im-
prensa, o Presidente italia-
no, Sergio Mattarella, ma-
nifestou a pretensão do seu 
país em continuar a apoiar 

os esforços de desenvolvi-
mento económico e social de 
Moçambique.

“Já cooperamos em al-
gumas áreas, mas podemos 
pensar em acordos para o 
sector da Cultura”, disse 
Sérgio Mattarella, o primeiro 
estadista italiano a realizar 
uma visita oficial a Moçam-
bique.

A visita acontece numa 
altura em que a petrolífera 
italiana Eni lidera o início da 
exploração de gás natural na 
bacia do Rovuma, em Cabo 

A CONFEDERAÇÃO das Associações 
Económicas de Moçambique (CTA), 
organismo representantivo do sector 
privado nacional, propôs ontem, em 
Maputo, a criação de mecanismos para 
que as associações de transporte pos-
sam criar depósitos nos terminais com 
vista à aquisição de combustíveis em 
grupo ao distribuidor, benefi ciando, 
assim, de redução.

Num encontro com a Associação 
dos Revendedores de Combustível de 
Moçambique (ARMOC) para abord-
ar a situação actual dos combustíveis 
e identificar possíveis soluções face 
à actual crise, o Conselho Directivo 
da CTA defendeu que a aquisição em 
grupo permitiria aos transportadores 
comprarem o combustível a preço do 
distribuidor, que é inferior ao de ven-
da ao público.

Em comunicado emitido no final do 
encontro, a CTA explica que a medida, 
a curto prazo, ajudaria a minimizar os 
impactos negativos da subida do preço 
de combustível sobre a economia, no 
geral, e tem o bene fício adicional de 
apoiar na organização e formalização 
dos transportadores. 

“Isto não é para desestimular a ac-
tividade retalhista das gasolineiras, 
mas é, sim, uma medida temporária 
para minimizar o impacto da subida 
dos preços”, frisa a CTA, acrescentan-
do que no pacote de medidas deve 
também ser tomada em consideração 
a questão  fiscal, visto que o Impos-

to sobre o Valor Acrescentado (IVA) 
tem peso signifi cativo na estrutura do 
preço fi nal do combustível. 

Se por um lado, sustenta a CTA, 
o IVA na importação de combustív-
el acaba por ter um peso de cerca de
11 por cento no preço final do litro,
por outro, o mesmo imposto ao dis-
tribuidor tem peso de cerca de 13 por
cento no preço  final.

“Sendo assim, há espaço para que, 
com medidas fi scais, se minimize a 
subida galopante dos preços e se con-
trole a subida do custo de vida, a curto 
prazo”, salienta.

Na óptica do sector privado, a com-
binação das medidas propostas per-
mite que os custos resultantes dos três 
choques simultâneos, nomeadamente 
o preço dos alimentos, dos combus-
tíveis e as condições de crédito, não
sejam suportados apenas por uma
parte, seja ela empresas, famílias ou o
Estado.

“Permite a distribuição dos seus 
efeitos ao longo da cadeia, geran-
do, com isso, efeitos controlados e 
suportáveis em cada camada”, aponta.

De referir que na estrutura actual 
do preço do combustível o Governo 
decidiu aumentar a margem do dis-
tribuidor de 7,75 meticais para 8,25 
meticais, como forma de compensar 
as perdas que as gasolineiras estão a 
registar. Entretanto, estas consideram 
que o mesmo continua inferior ao que 
seria necessário.

PARA REDUÇÃO DE CUSTOS

CTA propõe aquisição
de combustíveis em grupo

GCCC investiga desvio
de fundos da Covid-19
O GABINETE Central de Com-
bate à Corrupção (GCCC) abriu 
um processo-crime para apurar 
responsabilidade no desvio e má 
gestão dos fundos alocados no 
contexto da resposta à Covid-19 
no país.

Os dados foram partilhados 
por este órgão por ocasião do 
lançamento do Dia Africano de 
Luta contra a Corrupção, que se 
assinala segunda-feira. O GCCC 
refere que a sua investigação 
partiu das conclusões do rela-
tório que solicitou ao Ministério 
das Finanças, no qual o Tribunal 
Administrativo constata, entre 

outras situações, irregularidades 
relacionadas com adjudicações 
directas e pagamentos indevidos 
e desvios de aplicação. 

No documento, o Tribunal 
Administrativo indica terem 
sido desviados ou usados de for-
ma indevida cerca de dois mil 
milhões de meticais, em nome 
de acções de combate à pande-
mia.  Conforme refere a fonte, 
os casos de corrupção, desvio e 
má gestão de fundos detectados 
têm a ver com a inobservância 
das medidas de transparência e 
responsabilização nos processos 
de aquisição e gestão.

Entretanto, relacionado com 
o assunto, ao nível da província
de Nampula foram instaurados
dois processos sobre o desvio e
má gestão de fundos, tendo um
deles sido já acusado. Um diz
respeito à compra de material de
higienização e outro, ainda em
diligências, à aquisição de más-
caras. Sobre este último, segun-
do o GCCC, as máscaras foram
adquiridas mas no acto da sua
distribuição aos beneficiários
constatou-se que as quantida-
des eram inferiores às declara-
das, o que aponta para um es-
quema de sobrefacturação.

Vacinação contra pólio lançada hoje no país

WALTER MBENHANE

É LANÇADA hoje, na cidade de 
Maputo, a 3ª ronda da campanha 
de vacinação massiva contra 
a pólio (paralisação in-
fantil), que vai abranger 
mais de sete milhões de 
crianças dos zero aos 59 
meses. O acto será di-
rigido pelo Ministro da 
Saúde, Armindo Tiago, e 
contará com a presença 
do secretário de Esta-
do, Vicente Joaquim, do 
presidente do Conselho 
Municipal, Eneas Com-
iche, e representantes 
dos parceiros de cooper-
ação.

A vacinação será feita 
porta-a-porta, nos cen-
tros de saúde e noutros 
lugares, como creches, 
mercados, igrejas, entre 
outros de grande concen-

A campanha de vacinação vai abranger mais de sete milhões de menores de cinco anos

Presidente da AR recebe
chefe de Estado italiano

AT promove formação em 
cooperativismo moderno 

INSS estreita articulação 
com governos locais em Tete

A PRESIDENTE da Assembleia da República, Es-
perança Bias, recebe hoje no seu gabinete de tra-
balho, em Maputo, o Chefe de Estado italiano, 
Sérgio Mattarella, que se encontra em visita de 
Estado ao país. No encontro, de cortesia, as duas 
personalidades vão abordar assuntos de interesse 
bilateral, com enfoque para o aprofundamento 
dos laços de amizade, solidariedade e cooperação 
existentes entre os respectivos países, em particu-
lar no domínio parlamentar. 

A AUTORIDADE Tributária (AT) lança hoje, em Maputo, o ciclo de 
capacitação e formalização das cooperativas, no quadro da imple-
mentação do Programa Nacional do Desenvolvimento Cooperativo 
(PNDC). A cerimónia, a ser orientada pela Presidente da AT, Amélia 
Muendane, resulta do memorando assinado entre esta instituição 
e a Associação Moçambicana para Promoção do Cooperativismo 
Moderno (AMPCM), com vista a criar sinergias para a formalização 
do sector informal e alargamento da base tributária em toda a sua 
cadeia de valor, através da organização de grupos de produtores e 
individuais em cooperativas fiscais.

OS governos distritais de Tete e a Delegação Provincial 
do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) estão 
a consolidar a articulação institucional, com o objecti-
vo de aumentar a consciência dos cidadãos para adesão 
ao Sistema de Segurança Social, visando a salvaguarda 
do seu futuro social e dos seus dependentes. O INSS 
está a intensificar acções visando a inscrição de mais 
trabalhadores nas empresas, facto que está a resultar 
no crescimento do número de funcionários e colabora-
dores de instituições públicas e privadas na segurança 
social.

Lançadas bases para
industrializar Moçambique

Este caderno faz parte da edição do Notícias de 6 de Julho de 2022, não podendo ser vendido separadamente 

Apesar da pandemia e instabilidade militar
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Sector bancário 
sólido e estável

Sector bancário 
sólido e estável

TEMA central do “Económico” 
desta semana inserido nesta edição 
e também disponível em www.
jornalnoticias.co.mz

Delgado, através de uma 
plataforma flutuante, a Coral 
Sul. 

No encontro, os dois es-
tadistas abordaram várias 
outras matérias, como o 
apoio prestado pela Itália, 
através da União Europeia, 
para a formação das Forças 
Armadas de Defesa de Mo-
çambique (FADM), no âm-
bito do combate ao terro-
rismo, resposta à pandemia 
da Covid-19 e da assistência 
humanitária às vítimas de 
fenómenos naturais no país.

tração de pessoas.
As autoridade san-

itárias têm já criadas as 

condições para que o 
evento decorra sem so-
bressaltos e apelam à co-

laboração dos pais para o 
sucesso da campanha.

A vacinação, segun-

TRÊS pessoas morreram e 
outras 45 contraíram feri-
mentos, entre graves e ligei-
ros, na sequência de um aci-
dente de viação ocorrido na 
manhã de ontem na região 
de Netia, no distrito de Mon-
apo, província de Nampula. 
O sinistro envolveu um au-
tocarro da transportadora 
Etrago que fazia o trajecto 

Pemba/Maputo que se de-
spistou e precipitou-se para 
baixo de uma ponte depois 
do rebentamento de um dos 
pneus da frente. Informações 
de testemunhas apontam o 
excesso de velocidade como 
provável causa do aciden-
te, que resultou na morte 
imediata do motorista e do 
cobrador. A terceira pessoa, 

uma passageira, perdeu a 
vida a caminho do Hospital 
Distrital de Meconta e out-
ros feridos foram evacuados 
para o Hospital Central de 
Nampula, devido à gravi-
dade dos seus ferimentos. 
Fonte do Hospital Central de 
Nampula promete pronun-
ciar-se sobre o estado das 
vítimas hoje.

Três mortos e 45 feridos
num acidente em Monapo

do fontes da Saúde, irá 
proteger as crianças con-
tra paralisia e bloquear a 
transmissão do vírus. Um 
caso selvagem foi notifi-
cado na província de Tete 
em Maio deste ano.

A pólio é uma doença 
grave e contagiosa, afecta 
o sistema nervoso e não
tem cura. A imunização
é a forma mais eficaz de
preveni-la, daí que to-
das as autoridades da
área chamaram, recen-
temente, as forças vivas
da sociedade a ajudar-
em na mobilização das
famílias para colaborar-
em. Chamam à atenção
que o vírus da pólio se es-
palha muito rapidamente
e as crianças que não são
vacinadas correm um 
grande risco de apanhar a
doença.

Nyusi diz ao homólogo italiano, Sérgio Mattarella, que o país não quer se concentrar apenas na exploração de hidrocarbonetos
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ATELIER DE LETRAS

2 CULTURA

JOSÉ DE SOUSA MIGUEL LOPES*

O CINEMA, por sua natureza artística e 
industrial, é um desafio para as nações 
periféricas que, após a colonização polí-
tica e cultural, se esforçam para ganhar 
outra batalha: a da apropriação da tec-
nologia da imagem. 

Com efeito, o tema da descoloniza-
ção da mente é importante porque o ci-
nema em Moçambique, e na África em 
geral, tem-se desenvolvido no contexto 
de intensas lutas entre colonizador e co-
lonizado e seus legados na era pós-co-
lonial. Estas lutas e suas consequências 
afectaram Moçambique e as diferentes 
etnias em todos os níveis: económico, 
político, cultural e psicológico, na sua 
própria auto-imagem e na imagem da 
comunidade. Assim, a questão do cine-
ma moçambicano não se resume às re-
lações de riqueza e poder, mas também 
da psique. A descolonização do espaço 
mental deve seguir a pari e passu com a 
do espaço económico e político. 

Um breve panorama do cinema mo-
çambicano no universo dos cinemas pe-
riféricos mostra, como teremos ocasião 
de observar neste texto, que o país está 
longe de ganhar essa batalha. Quando 
encontramos a expressão cinema mo-
çambicano, é possível que toda sintaxe 
pareça ser insuficiente para desfazer o 
hiato que se abre entre as duas palavras. 
No imaginário que consumimos com 
mais frequência com o nome de cinema, 
a África, e particularmente Moçambi-
que, tem permanecido um objecto exó-
tico, isto é, que transborda o enquadra-
mento do olhar, inscrevendo-se sob o 
signo da alteridade desde o surgimento 
do cinematógrafo. Tudo se passa como 
se o cinema fosse irredutivelmente es-
trangeiro à África, a toda africanidade, 
que se encontra assim reduzida à con-
dição de objecto do olhar: a África das 
belezas naturais, a África da desolação 
das guerras civis, a África das crises hu-
manitárias, a África da pobreza especta-
cularizada.

No entanto, ao contrário do que o 
imaginário dominante sugere, alguma 
África (e Moçambique é um bom exem-
plo), alguma africanidade pôde assumir 
a posição de sujeito do olhar cinemato-
gráfico desde pelo menos o final da dé-
cada de 1960, no contexto da luta pela 
independência e dos movimentos de 
descolonização. 

Se a expressão cinema moçambicano 
pode causar estranheza, é porque en-
quanto a independência política formal 
pode ser datada, inscrevendo seu marco 
no calendário oficial da história, a “des-

colonização da mente” permanece ainda 
por fazer e constitui uma tarefa política 
– e poética – crucial de nossos tempos.

Na expressão cinema moçambicano 
não está em jogo apenas a constatação da 
existência de filmes feitos em Moçambi-
que a partir de uma perspectiva africana, 
mas também a criação de uma possibi-
lidade imaginativa que vai além do que 
está dado. Com a condição de que seja 
compreendida de forma plural, a expres-
são permanece irredutível à sua dimen-
são constativa (a constatação da existên-
cia), abrindo um espaço de significação 
que se pode chamar de performativo (a 
criação de um possível, como uma pro-
messa). Dizendo de maneira diferente, o 
cinema moçambicano existe (como um 
corpus) apenas na medida em que se faz 
possível para além do existente e recria 
o mundo.

Mahomed Bamba (2007, p. 84) lem-
bra que a crítica ocidental “elaborou e 
projectou suas próprias representações 
imaginárias sobre as produções africa-
nas”, o que consequentemente estimu-
la o desenvolvimento de um olhar pre-
conceituoso, ao mesmo tempo em que 
rejeita as novidades oferecidas pelos 
cineastas africanos. Os filmes africanos 
e, no caso em análise, os filmes moçam-
bicanos apenas ganham um olhar dife-
renciado, “só começam a ser apreciados 
essencialmente como são, isto é, como 
imagens decorrentes de outra cultura (e 
não de uma cultura imaginada e pré-fa-
bricada pelo ocidente), quando emerge 
um novo público que não compartilha 
das categorias da crítica eurocêntrica”. 
(BAMBA, 2007, p. 85).

Moçambique destaca-se na histó-
ria do cinema africano pós-colonial por 
apresentar uma “infra-estrutura de ci-
nema nacional desvinculada do circuito 
cinematográfico comercial global e ao 
serviço da nação marxista que emergiu 
após o colonialismo português”. (ARE-
NAS, 2012, p. 75). Sua nova concepção 
de cinema visou outro público alvo, não 
mais a burguesia colonial estrangeira; 
faziase cinema agora para o povo mo-
çambicano, em sua maioria, constituído 
por camponeses analfabetos (na época 
da independência a taxa de analfabetis-
mo era de 95%). Houve então uma preo-
cupação por parte dos cineastas de ade-
quar a linguagem cinematográfica para 
esse público.

*José de Sousa Miguel Lopes, pro-
fessor universitário. Texto extraído de 
artigo com o mesmo nome, na Revista 
Brasileira de Estudos de Cinema e Au-
diovisual (2016)

Cinema de Moçambique
no pós-independência:
uma trajectória

LUKA MUKHAVELE 

Nas brincadeiras de infância 
“nasceu” um etnomusicólogo

LUCAS MUAGA

Q
UANDO era criança, 
Luka Mukhavele e os 
amigos fabricavam os 
seus próprios brin-
quedos, dentre eles 

carrinhos metálicos e guitar-
ras artesanais feitos com base 
em latas de sardinha. Era o 
destino a desenhar-se na ino-
cência de um petiz.

Já adulto, continuou as 
mesmas práticas da infância 
e nem mesmo a dinâmica da 
adolescência conseguiu in-
terrompê-las. Ainda assim, 
podem notar-se algumas di-
ferenças: Luka Mukhavele 
parou de fabricar brinquedos 
e decidiu-se pela profissão de 
construtor de instrumentos 
musicais.

Entretanto, não só conti-

nua a produzir instrumentos 
musicais tradicionais, mas 
pesquisa-os e através deles 
chega a outros com nomen-
clatura por ele dada como in-
ventor.

Mais ainda, as suas acções 
não se limitam ao fabrico e 
investigação, ou vice-versa, 
mas vão à execução. É um 
músico que se faz ao palco e 
mostra um pouco daquilo que 
tem desenvolvido.

Recentemente fez-se ao 
Instituto de Investigação So-
cio-Cultural (ARPAC) para 
partilhar a sua experiência na 
etnomusicologia e o anfitea-
tro no qual a palestra decorreu 
estava lotado. Nem sempre se 
tem a oportunidade de ouvir o 
mestre Mukhavele.

Curiosamente contou que 
entrou na música profissio-

nalmente no ARPAC quando 
trabalhava como professor de 
língua inglesa e “achei que 
não funciona ensinar inglês 
enquanto o xichangana mor-
re. A música foi também para 
preencher esse vazio”.

Desta vez falou, mostrou 
e fez, tanto é que ao entrar-se 
na sala dava para ficar vários 
minutos a apreciar o lugar 
onde o palestrante se sentou. 
Era um palco com os seus 
instrumentos devidamente 
montados. Não era ambiente 
de palestra, mas de concerto 
étnico, afinal, ele não gosta 
de se limitar ao discurso, traz 
sempre exemplos práticos.

Portanto, recordou que, 
numa primeira fase, o bichi-
nho da investigação entrou-
-lhe quando nem sequer es-
tava ciente de estar a realizar 

pesquisas, ao produzir instru-
mentos como quem monta 
brinquedos. 

Foi nesta inocência que se 
viu a construir materiais so-
noros de grande relevância. O 
mais comum, disse, é o “xi-
bavani”, uma guitarra arte-
sanal com lata como caixa de 
ressonância, também conhe-
cida como “xigoguani”. 

“Eu comecei com lata de 
sardinha, na minha tentati-
va de produzir o cordofôno”, 
lembrou.

O facto é que depois de 
uma longa convivência com 
a música tradicional se viu 
sem outra hipótese senão dar 
continuidade ao que já vinha 
fazendo. Explicou que se de-
fine como um etnomusicólo-
go que resiste a convenções 
académicas e conceitos pré-

-estabelecidos. 
Desde modo, critica a re-

produção de conceitos em 
trabalhos científicos e explica 
que grande parte do seu tra-
balho académico resulta de 
uma introspecção baseada 
nas suas experiências e, de-
pois de perceber que atingiu 
o seu tecto, recorre a outras 
fontes.

No seu caso, a definição 
de metodologia é posterior ao 
trabalho de campo, é assim 
que sente estar a produzir no-
vos conhecimentos. 

“A metodologia é uma 
descrição e uma contribuição 
de métodos válidos e a vali-
dação está aqui  no palco”, 
explicou, acrescentando que 
para ele a ciência também 
funciona como desafio ao 
pré-estabelecido. 

Explorando sonoridade do xizambi 

… o xizambi, por exemplo
UM dos trabalhos apresentados 
por Luka Mukhavele é o xizambi, 
um instrumento semelhante a um 
arco. Caracteriza-se por ter uma 
única corda e produzir melodias de 
única forma. 

“Depois da minha experiência 
com xizambi na infância não pude 
dissociar-se dele”, explicou, quem 
ao xizambi acrescentou algumas 
inovações, afinal normalmente se 
fabrica com folhas de palmeiras, 
mas ele introduziu uma corda plás-
tica. 

Esta inovação resulta do facto 
de ter notado que a folha de pal-
meira absorve humidade, perde a 
tensão e baixa a tonalidade, entre-
tanto o mesmo não acontece com a 
fita de embalagem. 

Outra coisa por si destacada é 
o facto de este ser mais resistente. 

“Esta fita plástica tem múltiplas vanta-
gens, primeiro não absorve humidade e, 
segundo, é duradouro, está assim há cer-
ca de sete anos”, disse. 

Também explicou estar a reclilar 
materiais que poluem o meio ambiente. 
“Acho importante estimular que cada 
um reflita isto, a gente tem visto vídeos 
com o mundo cheio de plásticos, o que 
constitui uma ameaça para a vida mari-
nha e não só, e a gente quis abordar esse 
assunto”, justificou. 

Disse que encontrou instrumentos 
idênticos no Centro do país e Zimbabwe, 
onde percebeu que leva a mesma desig-
nação. Acrescentando que este tipo de 
material é também objecto de pesquisa 
em países como Namíbia e Angola. As 
suas investigações sugerem que o xizam-
bi é mais antigo do que parece, embora 
não se possa falar de datas exactas. 

 Mbiras reconstruídas 

A mbira estava quase extinta
LUKA Mukhavele mostra-se satisfeito 
porque o seu esforço está a dar frutos. Foi 
um dos primeiros a lutar pelo resgate e va-
lorização da mbira em Moçambique, país 
que quer dividir com Zimbabwe e Malawi a 
candidatura deste instrumento à  patrimó-
nio intangível da humanidade. 

Recordou que até 2004 não se fabri-
cava mbira em Moçambique e foi nesta 
altura que o movimento pelo resgate do 
instrumento iniciou, depois de regressar 
do Zimbabwe, onde se fez para estudar, ao 
decidir fundar o atelier Mukhambira em 
Marracuene. 

Segundo as suas pesquisas, a ferramen-
ta musical existe há mais de três mil anos, 
sendo esta uma das principais razões para 
a sua candidatura a património da huma-
nidade.

A mbira, defendeu, estava quase extin-

ta. Entretanto houve vários trabalhos para 
o seu resgate. Há que “reconstruir práticas 
nalgum momento perdidas”, disse.

“Vieram muitos jovens na Mukhambira 
para aprender o fabrico e execução do ins-
trumento, foram aprendendo e foi se dis-
seminando e posso dizer francamente que 
foi minha visão, eu pensei que era possível 
trazer a mbira para aquele patamar”, refe-
riu.

A mbira estava extinta, alguns instru-
mentos são uma reconstrução, como já 
tenho umas pesquisas, extrai alguns do-
cumentos do Museu de Etnologia de Lisboa 
no âmbito de um projecto, que veio nos 
encontrar mais tarde e também foi uma 
inquietação que partiu do próprio Ivan e 
poucos podem não saber que temos a mbi-
ra na candidatura a património tangível e 
intangível da humanidade.

“Martelo mecânico-eléctrico”
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Importância da tecnologia 
PARA Luka Mukhavele, as novas Tec-
nologias de Comunicação e Informa-
ção (TIC) não constituem um perigo 
à música tradicional, mas devem ser 
usadas para sua preservação.

Além disso, podem ser usadas 
em prol da saúde dos construtores de 
instrumentos musicais, pois marte-
lar constantemente, por exemplo, 
cria problemas de pulso e danifica o 
ouvido.  Lamenta que embora exista 
protecção, ramente os profissionais 
pensam em utilizá-la. Mesmo assim 
criou “martelo mecânico-eléctrico”, 
que com outras máquinas, concebeu 
há mais de uma década, embora só 
recentemente conseguiu construí-lo, 
visando aumentar a produtividade, 
qualidade e garantir a sustentabilidade 
da actividade.

O martelo visa, entre outras coi-
sas, poupar o pulso dos fabricantes, 
como se pode ver no seu Youtube. 

“Não fiquemos descontentes ao 
ponto de não funcionarmos sem tec-
nologia”, apelou, acrescentando “ter-
mos que desenvolver um método fiel 
de transcrição da música como o fize-
ram os linguistas”. 

A palestra de Mukhavele, que 
apresentou mais materiais como mb-
voko e ndhondhoza, resultou de uma 
parceria entre o ARPAC e o Akino Café, 
coordenado por Otília Aquino.  O pes-
quisador é autor de “African Musical 
Instruments in a Contemporary Global 
Perspectie: Mbira & Xizambi”, um li-
vro com mais de mil páginas que neste 
momento está em processo de tradu-
ção para a língua portuguesa.

Concerto étnico no ARPAC

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Chamadas de Socorro   ---------- 82 198

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

    21625031

         21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

PUBLICIDADE

APÓS PARALISAÇÃO

“Chapas” retomam 
de forma tímida

T
RANSPORTADORES 
de passageiros da Re-
gião Metropolitana do 
Grande Maputo volta-
ram ontem a operar de 

forma tímida, depois de te-
rem suspendido o serviço, na 
segunda-feira, em protesto 
ao agravamento do preço do 
combustível. 

Os operadores reivindi-
cavam a redução do custo 
do diesel, reajustado em 
nove meticais ou subsídio 
na aquisição do recurso ou 
ainda o aumento da tarifa do 
“chapa”. 

A retoma do serviço pe-
los autocarros da Federação 
Moçambicana de Transpor-
te (FEMATRO) ocorreu após 
o Governo ter anunciado 
o subsídio, dentro de duas 
semanas, aos operadores, 
enquanto estuda mecanis-
mos de aplicar subvenções 
ao transportado, através do 
“Cartão Famba” e outros 
meios electrónicos.

Diferente de segunda-
-feira, o drama de enchentes 
nas paragens ou passageiros 
a percorrer longas distâncias 
ficou parcialmente ultrapas-

sado. 
Yuna Sitoe, residente no 

bairro de Laulane, notou 
uma ligeira melhoria na dis-
ponibilidade de transporte, 
comparativamente a segun-
da-feira. Mas ficou mais de 
20 minutos no terminal do 
Museu à espera do autocarro.

Afirmou estar aliviada 
pela retoma do transporte 
e da decisão do Governo de 
subsidiar o passageiro, pois 
a escassez de meios obriga 
as pessoas a fazerem liga-
ções e, consequentemente, 
gastarem muito dinheiro nas 

viagens.
Narciso Machava, resi-

dente no bairro de Muhala-
ze, na Matola, afirmou que os 
carros da sua rota chegavam 
ao terminal do Zimpeto a 
conta-gotas, tendo esperado 
mais de uma hora. Lamentou 
pela situação que se viveu 
na segunda-feira e apelou 
as autoridades a adoptarem 
medidas para proteger a po-
pulação.

“Não sei se será possí-
vel subsidiar o transportado 
através do Cartão Famba, 
pois as máquinas estão ava-
riadas”, disse.

Entretanto, transporta-
dores interpelados pelo “No-
tícias” afirmaram que não 
esperavam por promessas, 
mas uma medida imediata, 
como a redução do custo do 
diesel ou aumento da tarifa 
do “chapa”.

Alexandre Banze, trans-
portador da rota Museu-
-Matola 700, disse esperar 
que nos próximos dias haja 
intervenção das autoridades 
para minimizar o problema.

Fernando Bembe, do 
corredor Museu-Praça dos 
Combatentes, disse haver 
descontentamento no seio 
da classe e muitos operado-
res consideram a possibili-
dade de abandonar a área de 
transporte.

Por sua vez, Lucas Zefa-
nias, da rota Baixa-Zimpeto, 
afirmou que há muito tempo 
que, o valor pago pelo passa-
geiro não suporta a manuten-
ção dos meios e outras taxas.

Serviço de transporte retoma gradualmente na Região Metropolitana do Grande Maputo
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“Unidade 13” ampliada 
e apetrechada
A ESCOLA Primária Comple-
ta Unidade 13, no bairro de 
Chamanculo “C”, em Mapu-
to, conta com mais oito no-
vas salas de aula, balneários e 
um bloco administrativo, para 
além de beneficiar de obras de 
melhoramento das restantes 
infra-estruturas.

Foram, igualmente, cons-
truídos um campo de jogo po-
livalente, sala de professores e 
uma biblioteca, incluindo seu 
apetrechamento, o que vai 
melhorar as condições de ensi-
no e aprendizagem.

As obras foram financia-
das pela Agência Italiana de 
Cooperação para o Desenvol-
vimento (AICS), num projecto 
designado “Regenera”, que 
contempla a requalificação 
desta zona residencial.

Falando na cerimónia de 
entrega do estabelecimento de 
ensino, Carmelita Namashu-
lua, Ministra da Educação e 

Desenvolvimento Humano 
(MINEDH), disse que a cons-
trução de infra-estruturas para 
melhorar a qualidade do ensino 
e aprendizagem é um dos prin-
cipais desafios do sector.

Namashulua disse, ainda, 
que o MINEDH está igualmente 
preocupado com a melhoria do 
saneamento do meio nas esco-
las.  A Escola Primária Unidade 
13 funcionava, antes da inter-
venção, com 12 salas de aula, 
mas com o apoio do Governo 
italiano, no ano de 2017 pas-
sou para 20 salas, beneficiando 
cerca de dois mil alunos, numa 
média de 50 por turma. 

“Com este apoio, alarga-
mos o acesso à educação de 
qualidade às crianças. Vamos 
continuar a trabalhar com os 
parceiros de cooperação com 
vista à melhoria de condições 
de ensino das nossas crianças”, 
disse a ministra.

Ainda ontem, um centro 

infantil foi entregue no mesmo 
bairro após ser reabilitado. Na 
ocasião, a ministra referiu que a 
sua entrada em funcionamento 
é um ganho para o bairro Cha-
manculo e a cidade de Maputo.

“Esta unidade vai alargar o 
acesso ao ensino pré-escolar, 
que constitui um grande de-
safio para o Governo, pois em 
cada 100 crianças apenas sete 
têm a oportunidade de fre-
quentar este ensino”, disse.  

Por seu turno, Laura Mat-
tarella, filha do Presidente da 
Itália, disse que o seu gabinete 
vai continuar a trabalhar com 
o Governo de Moçambique, 
em particular com o sector 
da Educação. “A educação é a 
chave para o desenvolvimen-
to de um país, daí que nós não 
temos mãos a medir quando é 
para apoiar. Estamos abertos 
para mais parcerias, com vista 
a desenvolver projectos so-
ciais”, disse.

Italianos reabilitam Escola Primária Unidade 13 no Chamanculo

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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                                      MERCADO CAMBIAL
                                    BOLETIM Nº  129/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 05 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             3,83            3,91      3,87
  Botswana             Pula             5,07            5,17      5,12
  eSwatini             Lilangueni       3,83            3,91      3,87
  Mauricias            Rupia            1,40            1,43      1,41
  Zâmbia               Kwacha           3,82            3,90      3,86

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES                 MOEDAS
  Japão                Iene           465,65          474,92    470,29
  Malawi               Kwacha          62,26           63,51     62,89
  Tanzânia             Shilling        27,18           27,73     27,46
  Zimbabwe             Dólar          167,28          170,61    168,94

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda
        PAÍSES         MOEDAS
  Brasil               Real            11,77           12,00     11,89
  Canada               Dolar           48,63           49,60     49,12
  China/Offshore       Renminbi         9,41            9,60      9,51
  China                Renminbi         9,43            9,62      9,53
  Dinamarca            Coroa            8,75            8,92      8,84
  Inglaterra           Libra           75,62           77,13     76,38
  Noruega              Coroa            6,32            6,45      6,39
  Suécia               Coroa            6,02            6,14      6,08
  Suíça                Franco          65,45           66,75     66,10
  União Europeia       Euro            65,08           66,38     65,73

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   4,7500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  2,9432900  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.798,80000
Venda..............  1.801,00000

                              Maputo,  06.07.2022
(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.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

TERCEIRA SECÇÃO DE FAMÍLIA E MENORES

ANÚNCIO
A MERITÍSSIMA SENHORA DOUTORA MAIDA LIACATHANIF 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, correm 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, impugnarem as suas próprias legitimidades ou a das outras pessoas citadas e a com-petência 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 VarelaVerifiquei

A Juíza de Direito
Dr.ª Maida Liacathanif Sulemane

207

5973

PUBLICIDADE

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 de Processo Sumário, registados sob o nº 19/22/A, em que é autora COMPUWORKS 
INFORMÁTICA, LDA, com sede na cidade de Maputo, na Rua Joe Slovo, nº 62, move contra a ré CIMENTO 
NACIONAL, localizada no Parque Industrial de Beluluane, lote nº 106/107, representada por Faris Alahmad, 
actualmente em parte incerta.

É desta forma citada a ré Cimento Nacional, ora em parte incerta, para, no prazo legal de 10 (dez) dias, contados finda a dilação de 15 (quinze) dias, contados a partir da última publicação da afixação do presente 
edital, 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).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 BilaVerifiquei

O Juiz de Direito
Domingos Samuel

O LÍDER do secretariado do 
acordo de livre comércio em 
África defendeu ontem que o 
acordo tem de beneficiar to-
dos os sectores da população, 
sob pena de ser rejeitado pelos 
cidadãos e fomentar extremis-
mos políticos.

“Temos de garantir que 
a implementação do Acordo 
de Livre Comércio em África 
(AfCFTA, no original em in-
glês) vai beneficiar todas as 
pessoas, garantindo benefícios 
inclusivos, senão assistiremos 
ao mesmo que se passou nou-
tras partes do mundo, em que 
o facto de os acordos comer-

ciais beneficiarem apenas as 
grandes empresas levou a uma 
rejeição da própria ideia dos 
tratados internacionais”, disse 
Wamkele Mene na sua inter-
venção na Cimeira ‘Africa In-
vestment Risk’,  realizado em 
Londres, Reino Unido.

O secretário-geral do acor-
do referiu que “a rejeição da 
globalização em muitas  franjas 
da população ocidental acon-
teceu porque só as grandes 
empresas beneficiavam dos 
acordos comerciais e o resulta-
do disso foi o aparecimento de 
fundamentalistas fascistas de 
extrema-direita que levaram à 

emergência de pessoas como 
Donald Trump, que diziam 
oferecer alternativas à globa-
lização e aos acordos comer-
ciais”.

“Ao implementar o acordo, 
temos de estar sempre cientes 
do impacto que vamos propor-
cionar, e temos a responsabili-
dade de inverter esta tendência 
de nacionalismo e demonstrar 
que os acordos levam a prospe-
ridade para todos, contribuin-
do para a industrialização de 
cada país e da região”, acres-
centou.

O acordo de livre comércio 
em África entrou em vigor no 

princípio de 2021, depois de 
um adiamento devido à pan-
demia, e criou o maior bloco 
regional de livre comércio do 
mundo, abarcando já 43 países 
africanos que se comprome-
teram a reduzir ou eliminar as 
barreiras alfandegárias e po-
tenciar o comércio intra-afri-
cano.

“Já há 43 países que acei-
taram as obrigações legais de 
reduzir barreiras ao investi-
mento, ao comércio em África 
e assim garantir que o conti-
nente se torna globalmente 
competitivo, afastando-se do 
modelo económico colonial de 

simples exportação das maté-
rias-primas”, disse Mene.

África é habitada por 1,3 mil 
milhões de pessoas, com um 
Produto Interno Bruto (PIB) 
de 3,4 mil milhões de dólares 
em 2019, das 10 economias 
com uma taxa de crescimento 
mais rápida, seis eram africa-
nas, salientou, acrescentando 
que “30% de todas as reservas 
mineiras estão em África, que é 
também onde estão 8% do vo-
lume total das reservas de pe-
tróleo, 7% de gás natural, com 
os minerais a valerem 70% das 
exportações e 28% do PIB no 
continente”.

O Presidente da ARENE con-
sidera que a par das medidas 
referidas, houve necessidade 
de se adoptar um mecanismo 
de gestão prudente dos preços, 
o que resultou na manutenção 
dos mesmos. Para o efeito, o 
Governo fez o uso do mecanis-
mo de estabilização de preços, 
que permitiu equilibrar os va-
lores praticados na comercia-
lização nos meses seguintes e 
ainda retardar os ajustamentos 
com todos os percalços adve-
nientes.

No geral, os operadores es-
tão desde início de 2021 a ven-
der o combustível a um preço 
que não reflecte os custos que 
os mesmo tem na importação, 
isto é, o preço em vigor tem 
estado abaixo do real mensal 
que devia ser praticado para 
garantir a sustentabilidade da 
actividade de comercialização 
de produtos petrolíferos.

“O regime de preços de 
combustíveis líquidos em 
Moçambique é previsto pelo 
Decreto n.º 89/2019, de 18 de 
Novembro, que aprova o Re-
gulamento sobre os Produtos 
Petrolíferos, sendo que os pre-

ASSEGURA PAULO DA GRAÇA

ARENE continua a monitorar
preços internacionais de petróleo

A 
AUTORIDADE Re-
guladora de Energia 
(ARENE) assegura que 
vai continuar a mo-
nitorar a evolução dos 

preços dos combustíveis no 
mercado internacional, visan-
do assegurar a sustentabilidade 
das importações dos produtos 
petrolíferos e sua distribuição 
no país.

Paulo da Graça, Presidente 
do Conselho de Administra-
ção da ARENE, disse ontem ao 
“Notícias” que neste momento 
continua a haver muita incer-
teza em relação as previsões 
do preço do barril de petróleo 
no mercado internacional, 
que além da interacção entre 
a procura e a oferta, também 
depende de situações ligadas 
aos factores geopolíticos e de 
especulação. 

Precisou que um dos fac-
tores mais importantes do lado 
da oferta que, seguramente, irá 
afectar os preços nos próximos 
meses, é o resultado das nego-
ciações de paz entre a Rússia e 
a Ucrânia, que caso não ocor-
ram, o custo de importação dos 
combustíveis pode continuar a 
crescer.

Sem precisar o que pode 

na gasolina a diferença média 
chegou a atingir os 10 me-
ticais negativos por litro, o 

que significa que, o preço que 
estava a ser praticado era 10 
meticais abaixo daquele que 

devia ser praticado para co-
brir os custos incorridos pelos 
operadores.

acontecer no futuro, a fonte 
considera que todos os mo-
çambicanos precisam estar 
preparados, até porque, a Lei 
que regula a comercialização 
dos produtos petrolíferos no 
país preconiza a necessidade 
de haver revisão dos preços 
mensalmente.

Da Graça explicou que o 
Governo, desde o ajustamen-
to em baixa, ocorrido em No-
vembro de 2020, congelou os 
preços dos combustíveis como 
forma de mitigar o impacto 

provocado pela pandemia da 
Covid-19 que reduziu, de for-
ma significativa, a capacidade 
de aquisição de bens e serviços 
das famílias.

O referido congelamen-
to durou cerca de um ano, ou 
seja, de Novembro de 2020 a 
Outubro de 2021.

“O que é preciso perceber 
é que Moçambique é um país 
importador de combustíveis 
acabados e prontos para serem 
comercializados. Os preços 
destes produtos estão directa-

Governo adopta mecanismos
de gestão prudente de custos

Fonte: Autoridade Reguladora de Energia – ARENE

mente ligados à evolução dos 
preços do barril do petróleo 
bruto no mercado internacio-
nal e do comportamento da 
taxa de câmbio”, explicou o 
gestor da ARENE. 

Detalhou que o preço do 
barril de crude no mercado 
internacional já vinha regis-
tando uma tendência de au-
mento de forma preocupan-
te, mesmo antes da eclosão 
da guerra na Ucrânia. 

“Se em Novembro de 2020 
o barril era comercializado a 
cerca de 44 dólares america-
nos, em Novembro de 2021 foi 
transaccionado a quase 81 dó-
lares americanos, um agrava-
mento de cerca de 84%. Nesse 

mês, a gasolina era vendida no 
mercado doméstico a 69,04 
meticais o litro, contra os 77,4 
meticais o litro que era o preço 
real”, indicou Paulo da Graça 
para depois acrescentar que, 
nos primeiros 12 dias do mês 
de Junho, o barril de crude 
custou cerca de 120 dólares.

Estes preços foram repas-
sados ao mercado nacional, 
aumentando desta forma os 
custos de importação e abrin-
do espaço para que os valores 
praticados fossem influen-
ciados pelo barril de crude no 
mercado internacional.

Mesmo assim, o Governo 
continuou a congelar os pre-
ços de venda e, por exemplo, 

ços de venda dos produtos petrolíferos no 
mercado nacional são estabelecidos em me-
ticais por unidade de medida, e fazem parte 
de uma estrutura que integra as seguintes 
principais componentes: Preço Base; Cus-
tos Directos com a importação; Margens dos 
Operadores; Direitos Aduaneiros; IVA; Taxa 
sobre Combustíveis; e Diferencial do Trans-
porte”, apontou a nossa fonte.

Reiterando que os últimos ajustamen-
tos de preços de combustíveis líquidos não 
foram feitos aos níveis reais Paulo da Graça, 
exemplificou que, em Outubro de 2021, a 
gasolina teria sido ajustado até ao preço de 
75,57 meticais por litro, mas a mexida foi 
para os 69,04 meticais por litro. No ajusta-

mento de Março, o preço real que deveria ter 
sido  praticado era de 81,78 meticais por litro, 
porém, foi aprovado o valor de 77,39 Meticais 
por litro que vigorou até ao mês de Maio.

No ajustamento de Maio do corrente ano, 
o preço real da gasolina que devia ser aplica-
do na venda de produtos petrolíferos devia 
ser de 87,56 meticais por litro, mas foi apro-
vado o preço de 83,30 meticais por litro. 

Igualmente, no ajustamento anunciado a 
1 de Julho, a gasolina devia custar 98,06 me-
ticais por litro, mas o que está em vigor é de 
86,97 meticais por litro.

O PCA explicou que as medidas de mi-
tigação adoptadas pelo Governo além de 
minimizar os impactos no consumidor final 

também evitam a ruptura de 
stock, ao mesmo tempo que 
asseguram a sustentabilidade 
da actividade de comercializa-
ção de produtos petrolíferos no 
mercado nacional.

Dentre essas medidas 
aponta a redução em 60% do 
fundo de infra-estruturas lo-
gísticas; diminuição em 5% da 
taxa de manuseamento por-
tuário; 30% das margens de 
instalações centrais de arma-
zenagem; corte da taxa sobre 
os combustíveis em 4 meti-
cais na gasolina e gasóleo bem 
como a suspensão temporária 
da componente da correcção 
do preço base.

Recordou ainda que o Gás 
de Cozinha e o Petróleo de 
Iluminação já estão isentos do 
Imposto sobre o Valor Acres-
centado (IVA) desde 2016. O 
petróleo de Iluminação tam-
bém está isento da Taxa sobre 
os Combustíveis.

Para o representante da 
ARENE, o que deve ficar claro 
é que estas medidas mostram 
o sacrifício do Governo e dos 
operadores na tentativa de 
manter o preço suportável aos 

Tabela 1: Preços de Venda ao Público reais VS Preços de Venda ao Público em vigor 
(após implementação de medidas de mitigação)

ÁFRICA
Acordo de livre comércio tem de beneficiar todos

Paulo da Graça, Presidente do Conselho de Administração da ARENE

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A VOZ DO MUNÍCIPE

BEIRA E DONDO

Aberta nova página no 
acesso à água no pós-Idai

HORÁCIO JOÃO

U
MA nova pági-
na abre-se na vida 
dos 35 mil consumi-
dores de água cana-
lizada nas cidades da 

Beira e Dondo, com a recente 
entrada em funcionamento 
da Estação de Bombagem de 
Mutua, avaliada em 7,5 mi-
lhões de dólares (480 milhões 
de meticais)  e a conclusão das 
obras de reabilitação e amplia-
ção do respectivo sistema de 
abastecimento.

Com efeito, o Fundo de 
Investimento e Património de 
Abastecimento de Água (FI-
PAG) aumenta assim a abran-
gência de 471 mil para 506 mil 
consumidores e passa de 65 
mil ligações domiciliárias para 
72 mil e uma cobertura da rede 
em 58 por cento nas duas ur-
bes circunvizinhas.

Trata-se de uma das infra-
-estruturas vitais seriamente 
danificadas pelo ciclone tropi-
cal Idai, que em Março de 2019 
assolou as duas cidades. 

O Presidente da República, 
Filipe Nyusi, que inaugurou 
a Estação de Tratamento de 
Mutua, no passado dia 30, re-
conheceu que ainda há muito 
trabalho por fazer.

 “Mesmo ciente de que 
o processo de reconstrução 
pós-Idai ainda está longe de 
ser concluído não podemos 
deixar de manifestar a nossa 

grande satisfação ao teste-
munharmos a conclusão e a 
entrada em funcionamento 
desta nova e importante infra-
-estrutura”, assumiu.

Apontou que é motivo 
de satisfação o facto de para 
além da reabilitação ter-se 
conseguido ampliar para qua-
se o dobro a capacidade de 
bombagem e distribuição, em 

resultado do esforço do Go-
verno, incansável na busca de 
soluções para a melhoria da 
qualidade de vida e bem-estar 
da população.

Assumiu a provisão da 
água segura e permanente 
como condição fundamental 
para alavancar as actividades 
socioeconómicas e o desen-
volvimento do país.

Defendeu ainda que o 
acesso à água potável significa 
mais saúde para a população, 
melhor rendimento escolar 
para as crianças, aumento da 
produtividade e melhoria da 
qualidade de vida, de uma for-
ma geral.

Nestes termos, manifestou 
a sua satisfação, sobretudo por 
contribuir substancialmente 

para o alcance das metas do 
Programa Quinquenal do Go-
verno e dos Objectivos de De-
senvolvimento Sustentável, 
concretamente no domínio da 
expansão e acesso à água po-
tável.

A empreitada compreen-
deu a reabilitação e expansão 
de cerca de 154 quilómetros 
de rede de abastecimento de 

AINDA no âmbito da melhoria do sistema de abastecimento de 
água potável, estão em  curso outros projectos, com destaque para 
reabilitação da Estação de Captação no rio Púngue e a ampliação da 
Estação de Tratamento de Água de Mutua.

Também será erguido um novo centro distribuidor na zona do 
Estoril, na cidade da Beira ,que se espera que também tenha um 
grande impacto, especialmente nos bairros de Macúti, Munhava, 
Ponta-Gêa, entre outros.

No mesmo contexto, foi concluído o plano-director de abas-
tecimento às cidades da Beira e Dondo com o apoio do Governo da 
Holanda, um instrumento que permitirá mobilizar mais recursos 
para a expansão da rede de distribuição, que deve alcançar 80 por 
cento da população até 2024 e o acesso universal até 2030.

A operacionalização destas infra-estruturas de água visa tam-
bém alavancar outras acções produtivas de carácter social e econó-
mica.  Apesar destas realizações, o Governo tem consciência dos 
grandes desafios ainda prevalecentes de forma a garantir que as 
futuras gerações possam ter um crescimento saudável.

Para o Chefe do Estado, a falta do precioso líquido contribui 
para a ocorrência de muitas doenças ligadas ao consumo de água 
imprópria. Por isso, sensibilizou a todos no sentido de optarem 
pela poupança de água, fazendo o seu uso racional.

“Há pouco tempo não tínhamos água próximo das nossas ca-
sas. E para mudarmos esta realidade foi feito um grande esforço e 
investimento. Hoje temos água em quantidade e qualidade, mas 
a minha chamada de atenção prevalece. O facto de haver dispo-
nibilidade 24 por 24 horas não quer dizer que a torneira tem que 
estar aberta 24 horas. Este é um recurso esgotável e precisamos de 
poupar. Temos que conservar e preservar os investimentos que fa-
zemos. O nosso país é grande e existem pessoas que ainda não têm 
acesso a este recurso. Por isso não podemos vandalizar estas infra-
-estruturas”, apelou.

Novos projectos 
em marcha

água, captando, diariamente, 
90 mil metros cúbicos.

Os bairros Inhamizua, Ma-
tadouro, Manga-Mungassa e 
Ndunda, na cidade da Beira, e 
Kanhandula, Nhamayabwe e 
Samora Machel, na autarquia 
do Dondo, são alguns dos be-
neficiários.

As obras compreenderam 
igualmente a reposição da rede 
danificada pelo ciclone Idai, o 
que veio aumentar a pressão 
e reduzir as perdas nos bairros 
de Macúti, Chipangara, Pon-
ta-Gêa, Esturro, Matacuane, 
Aeroporto, Nhaconjo, Chin-
gussura, Inhamizua e Manga-
-Mungassa.

Ao projecto foram agre-
gadas outras componentes, 
nomeadamente um posto de 
atendimento e cobrança, in-
cluindo a responsabilidade so-
cial num campo melhorado de 
futebol, em Kanhandula.

ENQUANTO isso, um mon-
tante de 18,2 milhões de dó-
lares (1,2 mil milhões de me-
ticais) será investido pelo 
Banco Mundial (BIRD) para 
a construção do novo centro 
distribuidor na zona do Estoril, 
arredores da cidade da Beira, 
decorrendo a  elaboração do 
projecto executivo.

A directora do Fundo de 
Investimento e Património do 
Abastecimento de Água (FI-
PAG) - Área Operacional da 
Beira, Cremilda Sitole, indicou 
que o depósito terá capacidade 
de abastecer cerca de 90 mil 
consumidores.

Basicamente, pretende-
-se cobrir os bairros do Estoril, 
Chôta, Matacuane, Macurun-
go, Muave e Manga, deven-
do trazer uma mais-valia aos 
utentes do chamado “Grande 
Sistema do Abastecimento de 
Água”.

Trata-se de um empreen-
dimento considerado pelo 
FIPAG como de grande vulto 
e será composto por um re-
servatório de cinco mil metros 
cúbicos e uma torre de pressão 
de 500 metros cúbicos.

O projecto terá ainda uma 
loja de conveniência, um cen-
tro de pré-tratamento de água, 
uma estação de bombagem lo-
calizada na zona da Munhava e 
uma conduta adutora  de seis 
quilómetros.

Com o objectivo de suprir 
o crónico problema no forne-
cimento deste recurso, sobre-
tudo nos bairros em expansão, 
o arranque da empreitada em 
alusão está previsto para o pró-
ximo ano.

A empreitada está incor-
porada no projecto do abas-
tecimento de água e apoio 
institucional denominado 
WASIS-2, que essencialmente 
visa responder à actual de-
manda do precioso líquido 
nas zonas visadas. Tal acon-
tece numa altura em que se 
verifica uma enorme procura 
de água potável nos diversos 
bairros circunvizinhos, de-
signadamente Macúti, Man-
ganhe, uma parte da Manga, 
Macurungo, Chôta, Muave e 
zona de Monte-Verde.

Desenhado para o quin-
quénio 2018-2023, o final das 
obras vai aumentar a fiabilida-

BIRD financia Centro Distribuidor do Estoril
de e volume do abastecimento 
de água de 50 mil para 60 mil 
metros cúbicos por dia, onde a 
distribuição média diária atin-
giu 13 horas de tempo.

Recentemente o FIPAG 
concentrou-se na melhoria da 
qualidade no fornecimento de 
energia eléctrica à Estação de 
Tratamento de Água na Beira.

Cremilda Sitole assegurou 
também que foram renovados 
os equipamentos de Dingue-
-Dingue e Mutua, com novos 
grupos de electrobombas e 

reabilitada a Estação de Trata-
mento de Água da Beira, o que 
consistiu na substituição de fil-
tros para melhorar a qualidade 
deste líquido.

Por outro lado, o sector 
prestou atenção à transferên-
cia do sistema dos anteriores 
para os actuais ramais da rede 
de uma extensão total de 120 
quilómetros.

Com a conclusão deste tra-
balho já se nota um impacto 
bastante multiplicador no seio 
dos consumidores na base da Goto satisfeito 

com recolha de lixo

A RECOLHA de lixo “ponto por ponto” 
na cidade da Beira com vista a melhorar 
o sistema de saneamento do meio está 
a merecer uma apreciação positiva dos 
operadores do mercado informal e mo-
radores do Bairro do Goto.

A apreciação surge num contexto em 
que a urbe ainda regista chuvas intermi-
tentes, mesmo em pleno período seco, 
um fenómeno atribuído às mudanças 
climáticas.

Mesmo assim os vendedores do mer-
cado e moradores do Goto afirmam que 
a recolha do lixo melhorou significativa-
mente, contrariando um passado recen-
te, em que o lixo era espalhado até nas 
bermas das estradas.

Fátima Bulaunde, por exemplo, con-

sidera que a iniciativa resolve também o 
problema da escassez de espaço para a 
alocação de contentores.

Acrescentou que o Conselho Munici-
pal da Beira está de parabéns, ao realizar 
um trabalho que considerou louvável, 
pois a recolha de lixo acontece de forma 
regular. 

O mesmo sentimento foi partilhado 
por João Jamisse, que adiantou que os ca-
miões de lixo são alocados todos os dias 
entre as 16.00 e as 20.00 horas.

Este horário, conforme sublinhou, 
permite que todos os utentes depositem 
o lixo nos respectivos contentores a tem-
po de ser devidamente recolhido.

Por seu turno, Carolina Jeque avaliou 
que a introdução desta estratégia de re-

colha de lixo já está a melhorar o rela-
cionamento entre as comunidades cir-
cunvizinhas, que anteriormente em vez 
de depositarem os seus resíduos sólidos 
nos contentores preferiam deitá-lo no 
chão.

De igual modo, Betinho Maissa 
apontou que já não convivem com o 
lixo, que constituía um atentado à saú-
de pública. Ainda assim, sugeriu que a 
iniciativa fosse replicada nos restantes 
mercados e bairros periféricos da cidade 
da Beira.

O Conselho Municipal da Beira conta 
actualmente com 262 contentores para a 
recolha de resíduos sólidos, sendo que a 
cidade produz mensalmente uma média 
de 900 toneladas de lixo. 

Fátima Bulaunde João JamisseCarolina Jeque
Betinho Maissa

implementação deste projecto, 
cuja prioridade foi para os mo-
radores de Nazaré, Inhamizua, 
Maraza, Munhava, Estoril, 
Manga-Mascarenhas, Manga-
-Mungassa, Manga-Loforte, 
Aeroporto e Régulo Luís. 

PR recebe explicações sobre novos projectos de água da directora do FIPAG

Água chega a novos consumidores... 

... com maior pressão nas torneiras

 Satisfação por ter água perto de casa

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



NACIONAL6 Quarta-feira, 6 de Julho de 2022

IMPRIMIR celeridade na tra-
mitação de processos, so-
bretudo relativos aos nacio-
nais empregues no exterior 
e estrangeiros que procuram 
trabalho no país, bem como 
combater a corrupção devem 
ser o foco da Direcção do Tra-
balho Migratório.

O entendimento é da Mi-
nistra do Trabalho e Seguran-
ça Social (MITSS), Margarida 
Talapa, o qual foi manifesta-
do, segunda-feira, aquando 
da VIII Reunião Nacional do 
Trabalho Migratório, sob o 
lema “Ministério do Traba-
lho e Segurança Social pela 
Celeridade na Tramitação de 
Processos Relativos à Migra-
ção Laboral”.

“Nos últimos meses te-
mos estado a receber re-
clamações dos nossos em-
presários queixando-se da 
morosidade processual. Há 
indicação de que ficamos en-
tre um e dois meses com os 
processos sem necessidade”, 
disse.

Acrescentou que o dever 
da Direcção do Trabalho Mi-
gratório é satisfazer todos os 
que procuram os serviços e 
não criar dificuldades. Refe-
riu, ainda, que têm recebido 

reclamações de utentes e, só 
depois de dois ou três dias, os 
documentos dão entrada no 
seu gabinete.

Disse, igualmente, ha-
ver dirigentes sobre os quais 
foram instaurados proces-
sos-crimes, que seguem 
seus trâmites na Procurado-
ria-Geral da República, por 
prática de actos de corrup-
ção, com destaque nas cida-
de de Maputo e Nampula.

“Para além do objectivo 
primordial desta reunião, 
que é de melhorarmos a tra-
mitação processual, o nos-
so foco deve estar também 
orientado para o estabeleci-
mento de um equilíbrio nas 
relações laborais”, disse.

Indicou que ao analisar 
os processos de contratação 
de trabalhadores de outras 
nacionalidades, deve-se es-
tar cientes de que o recurso 
à mão-de-obra estrangeira 
visa suprir a falta ou insufi-
ciência de nacionais com as 
qualificações exigidas para o 
exercício de uma função es-
pecífica em uma determina-
da empresa. 

Assim, apelou a toda 
equipa técnica do Trabalho 
Migratório para observar, 

AS comunidades devem envolver-se, 
cada vez mais, nos processos de de-
cisão sobre a exploração de recursos 
naturais que abundam nas diferentes 
províncias do país.

Esta recomendação consta do 5.° 
Relatório sobre os Direitos Humanos 
em Moçambique divulgado, há dias, 
pela Ordem dos Advogados de Mo-
çambique (OAM).

Segundo a OAM, é urgente a apro-
vação de um quadro regulamentar que 
permita a participação das comuni-
dades no processo de negociação das 
concessões mineiras e petrolíferas. 
Na componente dos direitos huma-
nos na indústria exctrativa, o re-
latório apresentado, há dias, pela 
presidente da Comissão dos Direitos 
Humanos, Feroza Chaúque, diz ainda 
que a legislação sobre o sector deve 
respeitar as normas internacionais, 

regionais e domésticas, no que con-
cerne ao consentimento livre, infor-
mado e o direito à justa compensação. 
Segundo Chaúque, as autoridades 
devem exigir que as multinacionais 
que exploram os recursos natu-
rais no país cumpram as suas obri-
gações para com as comunidades. 
Acrescentou que existe preva-
lência de níveis “extremamen-
te altos de pobreza e baixo de-
senvolvimento nas comunidades 
onde estão implantados os mega-
projectos, o que contrasta com a 
percepção geral de existência de 
abundantes recursos naturais”. 
Além da fraca capacidade de in-
tervenção dos abrangidos no pro-
cesso de negociação na fase das 
consultas comunitárias e da não 
divulgação das respectivas actas 
para a implantação de projectos da 

indústria extractiva, a OAM detec-
tou incumprimento generaliza-
do dos prazos de implementação 
dos processos de reassentamento. 
A OAM constatou haver pouca trans-
parência na gestão de receitas prove-
nientes de fundos dos 2,75 por cento 
que devem ser canalizados às comu-
nidades, pelas empresas envolvidas 
na exploração de recursos naturais. 
“Há fraca capacidade do Gover-
no em monitorar todas as fases 
de implementação de projectos 
da indústria extractiva”, disse. 
Ferosa exemplificou algumas mul-
tinacionais que violam os direitos 
humanos no âmbito da indústria 
extractiva, apontando a Montepuez 
Ruby Mining (MRM), uma multina-
cional que explora rubis no distrito 
de Montepuez, em Cabo Delgado. 
Segundo ela, a comunidade conti-

nuava a reclamar, até 2019, a cons-
trução de um cemitério, de uma 
estrada para a vila-sede de Monte-
puez, incluindo a emissão de títu-
los nas zonas de reassentamento. 
Apontou também a multinacional 
irlandesa Kenmare, que explora as 
areias pesadas do distrito de Moma, 
província de Nampula, onde as co-
munidades reclamam mais furos 
de água, distribuição de semen-
tes, câmara frigorífica comunitária 
e atribuição de talhões às famílias 
afectadas pela expansão do projecto. 
O relatório analisa o ponto de situa-
ção e a evolução da implementação 
dos direitos humanos em Moçambi-
que nos anos 2020 e 2021. Também 
avalia os direitos civis, políticos, 
económicos, culturais, incluindo a 
violência militar no Centro e Norte 
do país.

O SECRETARIADO Geral do Sindicato Nacional 
de Jornalistas (SNJ) lançou ontem, o processo 
de revitalização das suas bases, que culminará 
com a realização, em Novembro próximo, da 7.ª 
Conferência Nacional para a eleição dos novos 
órgãos sociais.

A informação foi avançada pelo secretario-
-geral do SNJ, Eduardo Constantino, que anun-
ciou ainda a revitalização dos comités sindicais 
locais (nas empresas jornalísticas), no corrente 
mês de Julho, a que se seguirá a eleição dos se-
cretariados provinciais e respectivos secretá-
rios-gerais em Agosto. 

A revitalização dos comités locais, segun-
do assegurou, vai decorrer até ao fim deste mês 
e visa tornar as bases mais preparadas, não 
só para angariação de novos membros, como 
também para a indicação dos delegados para a 
conferência, que não se realiza desde 2018.

“Desejamos que os membros se candida-
tem porque são estes que devem assegurar a 
base na qual estamos inseridos. O nosso desejo 

é que haja maior participação”, apelou Cons-
tantino.

Nos comités locais deverão ser eleitos os 
secretários, secretários-adjuntos, tesoureiro e 
5 delegados às conferências provinciais. Serão 
estes que vão eleger o secretariado provincial, 
o respectivo secretário e os delegados à confe-
rência nacional.

Para Constantino, a conferência é o primei-
ro passo para a indicação de um novo elenco do 
SNJ em virtude do actual estar fora do mandato 
há alguns anos.

Sem data nem lugar para a sua realização, 
o timoneiro do sindicato aponta para o mês de 
Novembro o decurso da conferência electiva. 

“A nossa perspectiva é que tenha lugar em 
Novembro. Estamos a trabalhar para identifi-
car um sítio para que os delegados possam par-
ticipar, porque o sindicato não dispõe de meios 
financeiros para o efeito,� sublinhou, acres-
centando que está neste momento a mobilizar 
apoios de vários parceiros.

AS autoridades sanitárias 
anunciaram ontem, mais 
uma morte relacionada à 
Covid-19, no mesmo perío-
do em que 91 pessoas testa-
ram positivo para a doença.

Com a morte, de uma 
mulher de 63 anos que se 
encontrava internada numa 
unidade sanitária da cidade 
de Maputo, subiu para 2213 o 
cumulativo de óbitos.

Os infectados foram de-
tectados em 858 amostras 
de indivíduos com sintomas 
suspeitos e contactos de ca-
sos positivos, o que indica 
uma positividade de 10,6 por 
cento e uma taxa acumulada 

de 16,89 por cento.
Mais duas pessoas com 

complicações respiratórias 
foram internadas nos cen-
tros de tratamento e outras 
quatro receberam alta, de-
vendo seguir em isolamento 
domiciliário.

Os dados do Ministério 
da Saúde (MISAU) revelam 
que oito pacientes conti-
nuam nos centros de isola-
mento, cinco dos quais estão 
em observação nos hospitais 
da cidade de Maputo.

Não houve registo de re-
cuperados de infecção pelo 
novo coronavírus, o que 
elevou para 474 o número 

de casos activos, concen-
trados maioritariamente na 
cidade e província de Ma-
puto.

Entretanto, mais 8346 
indivíduos maiores de 18 
anos foram administrados 
a 1.ª e 2.ª doses da vacina 
contra a Covid-19, elevando 
para 15,3 milhões o número 
de pessoas com pelo menos 
uma ronda.

Até ontem, 14,5 milhões 
de pessoas estavam com-
pletamente vacinadas, ou-
tras 488.283 tinham toma-
do a dose de reforço e a taxa 
de cobertura vacinal era de 
95,7 por cento.

NA RELAÇÃO COM ITÁLIA

Primeira-dama quer mais 
apoio aos grupos vulneráveis

A 
ESPOSA do Presiden-
te da República, Isau-
ra Ferrão Nyusi, está 
a mobilizar recursos 
financeiros para as-

sistência dos grupos mais vul-
neráveis, com maior enfoque 
para as mulheres, raparigas e 
pessoas com deficiência.

A intenção foi manifestada 
ontem, na cidade de Maputo, 
no encontro que Isaura Nyusi 
manteve com a filha do Presi-
dente da Itália, Laura Matta-
rella, destacando que muitos 
projectos em prol dos grupos 
desfavorecidos carecem de fi-
nanciamento.

As partes manifestaram 
disponibilidade de reforçar a 
cooperação nas áreas de Saú-
de, Educação, Género e Acção 
Social, focando as intervenções 
nas crianças órfãs e mulheres 
em situação de pobreza e vul-
nerabilidade.

A Primeira-dama dis-
se que o Gabinete que dirige 
tem direccionado as atenções 
à saúde da mulher e criança, 
contribuindo para a redução da 
mortalidade materno-infantil 
e reforço da resposta ao HIV/

Sida Pediátrico, combate aos 
cancros da mama, do colo do 
útero e da próstata e redução 
dos índices de desnutrição.

Na área da Educação, aten-
ção especial tem sido dada ao 
desenvolvimento do capital 
humano para a melhoria do 

bem-estar da comunidade, 
através da alfabetização de jo-
vens e adultos e retenção esco-
lar da rapariga com a distribui-
ção de uniforme.

“Na área de Género temos 
focalizado as intervenções no 
combate às uniões prematuras 

e gravidez precoce, violên-
cia contra a mulher através de 
mensagens de sensibilização às 
comunidades para o abandono 
destas práticas nocivas”, disse.

Por outro lado, o Governo e 
parceiros estão a envidar esfor-
ços para a protecção e empo-

deramento dos grupos vulne-
ráveis, em particular no seio da 
criança, mulher, jovem, idoso 
e pessoas com deficiência.

“Prestamos assistência 
humanitária aos nossos conci-
dadãos deslocados devido aos 
ataques terroristas em Cabo 
Delgado e outras regiões afec-
tadas pelas calamidades na-
turais. Igualmente, apoiamos 
diversas iniciativas de carácter 
cultural e desportivo”, acres-
centou.

Por seu turno, Laura Matta-
rella manifestou disponibilida-
de de continuar a apoiar o país 
na resolução dos principais de-
safios que mulheres, crianças e 
outras camadas sociais enfren-
tam.

Garantiu que as partes de-
verão acordar, a breve trecho, 
novas áreas de cooperação, 
focalizadas nas actividades de-
senvolvidas pela Primeira-da-
ma, Isaura Nyusi.

“Há muito que esperáva-
mos esta visita a Moçambique. 
Vamos, com certeza, avançar 
para novas áreas de cooperação 
porque esta é também a nossa 
intenção”, disse Mattarella.

 Isaura Nyusi e Laura Mattarella acordam reforço da cooperação

TRABALHO MIGRATÓRIO

Exige-se celeridade e combate à corrupção

rigorosamente, a legislação 
em vigor sobre esta matéria. 
Pediu a Direcção do Trabalho 
Migratório para aprimorar os 
mecanismos de consolidação 
e actualização da base de da-
dos da mão-de-obra estran-
geira no país, bem como de 
moçambicanos no exterior.

“Permitam-nos partilhar 
que, como fruto da imple-
mentação do programa de 

governação e da intervenção 
do sector privado, contribuí-
mos para a criação de postos 
de trabalho, através do regis-
to, em 2021, de um total de 
28.268 trabalhadores estran-
geiros e asseguramos a ma-
nutenção de 21.856 empre-
gos de concidadãos nossos na 
vizinha República da África 
do Sul, sendo 18.800 nas mi-
nas e 3056 nas farmas”, afir-

mou.
Acrescentou que durante 

o primeiro trimestre do pre-
sente ano foram criados mais 
postos de trabalho com re-
gisto de 6665 trabalhadores 
que procuraram emprego em 
Moçambique e foram coloca-
dos 8962 trabalhadores mo-
çambicanos no estrangeiro, 
sendo 8175 nas minas e 787 
nas farmas.

Reunião nacional discute sobre trabalho Migratório

EXPLORAÇÃO DE RECURSOS

Urge reforçar envolvimento das comunidades

Inicia tratamento 
de vista a pensionistas

CINQUENTA pensionistas do sistema de segu-
rança social obrigatória, que vinham enfren-
tando diversos problemas de vista, estão a ser 
submetidos a tratamento em Oftalmologia, no 
Hospital Central de Nampula.

A intervenção inserida no programa de ac-
ção sanitária e social do Instituto Nacional de 
Segurança Social (INSS) prevê a concessão de 
apoios não pecuniários aos beneficiários, pen-
sionistas e seus familiares. 

O tratamento aos abrangidos compreen-
de a submissão à consulta de oftalmologia dos 
pensionistas que estão englobados nas diferen-
tes prestações de longo prazo, nomeadamente 
de velhice, invalidez e sobrevivência. 

Só no primeiro dia das consultas, quatro 
pensionistas foram diagnosticados cataratas, 
o que resultará em cirurgias respectivas, esta 

semana, com todos os custos suportados pelo 
INSS.

Até ao primeiro trimestre, a delegação pro-
vincial do INSS em Nampula contava com 8484 
pensionistas, sendo 2234 por velhice, 91 por 
invalidez e 6159 de sobrevivência.

A actividade tem sido realizada anualmente 
em diferentes delegações provinciais, no con-
texto da sua responsabilidade social, através da 
criação de facilidades aos pensionistas do sis-
tema que padecem de problemas visuais, em 
consultas e aquisição de meios de compensa-
ção, incluindo óculos de vista.

“O processo não termina com a acção em 
curso, uma vez que decorre um trabalho con-
tínuo de identificação de mais pensionistas nas 
mesmas condições”, refere um comunicado do 
INSS.

Covid-19 faz mais uma vítima

ELEIÇÃO DE NOVOS ÓRGÃOS SOCIAIS

SNJ prepara conferência nacional

MULHERES com idades entre 
17 e  28 anos finalistas do en-
sino médio, estudantes uni-
versitárias ou graduadas vão 
participar de um programa 
que visa descobrir talentos e 
competências para o desen-
volvimento das comunidades.  

A iniciativa é da  organiza-
ção não-governamental “Girl 
Move Academy” que anun-
ciou, há dias, a abertura até ao 
dia 14 do mês em curso de ins-
crições grátis para a 2.ª edição 
da plataforma digital “Rise & 
Shine”.  

Na primeira edição, reali-
zada no ano passado, partici-
param do programa cerca de 
cinco mil raparigas de todo o 

país, que foram capacitados 
para ajudar a desenvolver as 
comunidades. 

O programa compreende 
três fases nomeadamente Rise 
- com foco no empoderamen-
to feminino para reconhecer 
e activar o talento através de 
uma jornada de autodescobri-
mento,  Shine - voltado para o 
desenvolvimento de compe-
tências pessoais e sócio-emo-
cionais através da activação de 
comunidades com a partilha 
de aprendizagens em círculos 
de irmandade .

A terceira fase Move - está 
direccionada ao empreende-
dorismo e criação de uma car-
reira de impacto definindo os 

próximos passos para o futuro. 
Segundo Alexandra Ma-

chado, fundadora e directora 
executiva da Girl MOVE Aca-
demy, a organização acre-
dita no potencial das jovens 
mulheres moçambicanas e 
defende o papel do talento fe-
minino na transformação do 
mundo.

“Chegou o momento de 
criarmos mais oportunida-
des para que todas as jovens 
e mulheres moçambicanas 
possam ganhar ferramentas 
para conseguirem activar cír-
culos de irmandade que têm 
como objectivo ajudar posi-
tivamente as suas comunida-
des”, disse.

ONG estimula desenvolvimento 
de talentos de mulheres jovens

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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PUBLICIDADE

SINTA A PERSONALIDADE DO LEÃO

PEUGEOT LANDTREK
PROFISSIONAL

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

2.290.000 MZN

A partir de
Disponível para

entrega imediata

5722

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO E REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Concurso  Limitado Nº 07/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 a 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 n.º 576569

4.	 O período de validade das propostas  é de 90 dias.

5.	 As propostas deverão ser entregues  até às 9.00 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

MOTO-TÁXI

Operadores pedem
protecção nocturna

O
PERADORES de 
moto-táxi pedem 
protecção da PRM 
durante o exercício 
das suas activida-

des, sobretudo no período 
nocturno. O pedido surge na 
sequência do aumento dos 
casos de agressão protagoni-
zados por indivíduos de ma-
-fé, alguns dos quais até dis-
farçados de clientes.

Jordão Assane, um dos 
operadores e vítima de agres-
são física, contou que no mês 
passado, foi solicitado por 
um desconhecido no bair-
ro de Natikiri, quando eram 
dezanove horas, e que o 
obrigou a mergulhar escu-
ridão adentro, para depois o 
assaltar com recurso a uma 
catana, tendo-se apoderado 
de setecentos meticais de re-

ceita.
Juma Constâncio, outro 

operador, afirmou que des-
de que foi assaltado em 2021, 
nunca mais prolongou a sua 
jornada para além das dezoi-
to horas.

“Se os agentes de Polícia 
patrulhassem regularmente 
no período nocturno não te-
ríamos o aumento dos casos 
de assalto e roubo que se re-

gistam nos bairros periféri-
cos”, disse.

Questionando sobre o 
pedido, o porta-voz da PRM, 
Zacarias Nacute, afirmou 
que os agentes da corporação 
têm realizado patrulha para 
garantir a segurança e tran-
quilidade públicas, em todos 
os bairros onde há registo de 
casos de assalto e roubo a re-
sidências.

Moto-taxistas clamam pela segurança durante a noite

Informais intimados
a abandonar “Bispo”
OS vendedores infor-
mais que ocupam a área 
compreendida entre a 
Rua Dom Manuel Viei-
ra Pinto, mais conhe-
cida por zona do Bispo, 
e a que vai ao bairro de 
Namiepe são intimados 
a abandonar o local e 
exercerem a sua activi-
dade no mercado Mpa-
vara, mais conhecido 
por centro comercial de 
Namicopo.

A Polícia Municipal 
está neste momento a 
sensibilizar os vendedo-
res para se retirarem de 
forma voluntária, numa 
operação iniciada terça-
-feira, após o que recor-
rerá a meios coercivos 
para forçá-los a abando-
nar o local improvisado 
e que está a condicionar 
a livre circulação de pes-

soas e bens.
Nas mensagens di-

fundidas, a Polícia Mu-
nicipal está a referir-se 
aos perigos a que os ven-
dedores estão expostos 
e/ou expõem aos clien-
tes e transeuntes, como 
são os casos de atrope-
lamentos e riscos para a 
saúde pública, pois pro-
dutos, maioritariamente 
hortícolas, são vendidos 
no chão, sem observân-
cia de regra de higiene.

Alguns vendedores 
ouvidos pela nossa Re-
portagem garantiram 
que não se vão retirar 
do local em causa, ale-
gadamente porque o 
mercado Mpavara está 
distante donde exercem 
a sua actividade. Juma 
Julião, porta-voz do 
grupo dos vendedores, 

pediu ao Conselho Mu-
nicipal que sejam trans-
feridos para a zona dos 
Coqueiros, no mesmo 
bairro, alegadamente 
por se localizar próximo 
dos clientes e do centro 
da cidade.

Entretanto, o verea-
dor de Mercados e Feiras 
no Conselho Municipal 
da Cidade de Nampu-
la, Osvaldo Momade, 
garantiu que está tudo 
a postos para que os 
vendedores informais 
exerçam as activida-
des dentro do mercado 
Mpavara, infra-estrutu-
ra com a capacidade de 
100 bancas condignas 
e que contempla igual-
mente lojas para venda 
de diversos artigos, bal-
neários e outros servi-
ços.

Jovens recebem “kits”
para auto-emprego
DUAS associações juvenis da cidade de Nam-
pula receberam “kits” de produção agrícola 
disponibilizados pelo Governo, através da 
Direcção Provincial da Juventude, Emprego e 
Desporto nesta região do país. 

Trata-se de oferta constituída por duas 
motobombas e igual número de rebarbado-
ras, que beneficiaram às associações Okala 
Wa Miravo e Ovenha Wa Miravo, respectiva-
mente. Evaristo Veleta, director daquela ins-
tituição disse aos beneficiários que a acção se 
circunscreve no âmbito dos esforços gover-
namentais em empoderar a camada juvenil 
para o auto-emprego.

O responsável sublinhou que o Governo 
vai continuar a promover o auto-empre-
go, particularmente numa província como é 
Nampula, onde existem pouco mais de 300 
associações juvenis. A oferta é uma réplica da 
iniciativa lançada pelo secretário de Estado 
da Juventude e Emprego, Osvaldo Petersbur-
go, nos distritos de Anghoche e Mogovoloas, 
onde procedeu à entrega de vários equipa-
mentos e “kits” de produção a jovens em-
preendedores.

Apelou para que os meios sejam utilizados 
de forma racional, para garantir sustentabili-
dade das associações beneficiárias.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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CINCO presidentes das comis-
sões distritais de eleições da 
Beira, Dondo, Marromeu, Nha-
matanda e Gorongosa tomaram 
posse ontem na capital provin-
cial tendo em vista os próximos 
pleitos eleitorais.

Simão Henrique, presiden-
te da Comissão Provincial de 
Eleições em Sofala, afirmou que 
o acto se reveste de grande res-
ponsabilidade, pois abre espaço 
para iniciar-se a condução do 
processo eleitoral, o que deve 
ser feito com elevado sentido e 
cultura de paz, tolerância, diá-
logo, independência, integrida-
de e imparcialidade.

“As vossas decisões devem 
trazer valores de justiça, ou seja, 
primar por igual tratamento e 
iguais oportunidades aos par-
tidos políticos concorrentes, 
deixando que só o povo mo-
çambicano exerça a soberania e 
livre expressão da sua vontade 
como base de autoridade e legi-
timação dos titulares dos órgãos 
autárquicos a serem eleitos”, 
comentou. 

Lembrou que sobre os om-
bros dos empossados recai a 

ESTÁ concluída a instalação das comis-
sões distritais de eleições (CDE’s) nos 
sete distritos municipais da cidade de 
Maputo, estando assim criadas as con-
dições para a preparação do escrutínio 
do próximo ano nesta parcela do país.

Os presidentes destas comissões dis-
tritais, eleitos pelos respectivos mem-
bros em sessões plenárias, tomaram 
posse ontem e têm pela frente a missão 
de garantir a realização, com sucesso, 
das sextas eleições autárquicas no país, 
agendas para 11 de Outubro de 2023.

Falando no acto, a presidente da Co-
missão Provincial de Eleições (CPE) da 
Cidade de Maputo, Ana Chemane, de-
safiou aos empossados a exercerem as 
suas funções com elevado sentido de 
responsabilidade e patriotismo, guian-
do-se pelo respeito ao que está precei-
tuado na lei. 

Ana Chemane defendeu a necessi-
dade de as comissões distritais garan-
tirem um permanente equilíbrio inter-
no, lembrando que servir os órgãos de 
gestão eleitoral é uma missão que exige 
uma coordenação a todos os níveis. 

“A vossa decisão nos órgãos deve 
trazer valores de justiça, ou seja, a cria-
ção de um ambiente de trabalho onde se 
prima pelo tratamento e disponibilida-

de de oportunidades iguais aos partidos 
políticos, coligações de partidos políti-
cos e de cidadãos eleitores proponen-
tes”, disse.

Acrescentou que o esforço deve ser 
ainda no sentido de deixar que “apenas 
e exclusivamente o povo exerça a sobe-
rana e livre expressão da vontade de es-
colha dos titulares dos órgãos autárqui-
cos e de serem por eles eleitos”.

Os membros que compõem as co-
missões distritais são provenientes dos 
partidos políticos com assento no Parla-
mento, da sociedade civil e do Governo, 
sendo por isso que a fonte exortou aos 
novos titulares destes órgãos eleitorais a 
serem imparciais na sua actuação.

“É fundamental que tomem as vossas 
decisões por consenso e independência, 
devendo abster-se de envolvimento em 
actividades político-partidárias como 
princípio e forma de prevenção de con-
flitos e busca de credibilização do pro-
cesso eleitoral”, exortou.

Segundo fez saber Ana Chemane, os 
órgãos de gestão eleitoral ora instalados 
deverão, numa primeira fase, garantir 
a mobilização dos cidadãos com idade 
eleitoral activa de modo a aderirem ao 
recenseamento, a realizar-se no pri-
meiro trimestre do próximo ano.

A LIGA Feminina da Renamo 
manifestou ontem a sua preo-
cupação com a situação do 
terrorismo em Cabo Delgado, 
afirmando que, para além de 
semear dor e luto, aquele fe-
nómeno concorre para minar 
o desenvolvimento daquele 
território.

O apelo foi feito ontem, em 
Maputo, pela presidente da 
Liga Feminina, Marta Vuca, nas 
celebrações do 42º aniversário 
desta organização, nas quais 
avançou ser urgente acabar 
com este fenómeno antes que 
se alastre a outras províncias.

Marta Vuca descreveu a si-
tuação de Cabo Delgado como  
triste e desumana e que afecta 
todos os cidadãos, em particu-
lar as mulheres, que nalguns 
casos são “obrigadas” a assistir 
os seus companheiros a serem 
decapitados e ainda ter de per-
correr longas distâncias, com 
crianças ao colo, à procura de 
lugar seguro.

“Nós as mulheres pedimos 
o fim do terrorismo”, apelou, 
anotando que as Forças de De-
fesa e Segurança, com o apoio 
das tropas estrangeiras, não 
devem descansar enquanto 
não tiverem “perseguido” e 
capturado todos os terroristas 
e ainda destruído todos os seus 
tentáculos.

Ainda na sua intervenção, 
Marta Vuca desafiou o Gover-
no a reflectir sobre o sistema 
de educação em vigor no país, 
pois entende que o modelo das 
passagens automáticas con-
corre para a formação deficitá-
ria de muitos alunos, o que põe 
em risco o desenvolvimento do 
país, uma vez que esses estu-
dantes serão futuros dirigen-
tes. Ciente do período eleitoral 
que se aproxima, a dirigente 
da Liga convidou todas as mu-
lheres desta formação política 
a trabalharem unidas para ga-
rantir a vitória do partido nas 
eleições de 2023 e 2024.

Mocímboa da Praia
prepara processo eleitoral

 Membros da Comissão Distrital de Eleições de Cabo Delgado

funcionar na cidade de Pemba, 
capital provincial de Cabo Del-
gado. Contudo, sublinhou que 
só pelo facto de ter sido criado 
este órgão já é um indicativo 
de que haverá eleições naquele 
ponto.

As declarações de Pariela 
surgiram no quadro da tomada 
de posse dos cinco presidentes 
de igual número de comissões 
distritais de eleições de Pem-
ba, Montepuez, Mocímboa da 
Praia, Mueda e Chiúre, no-
meadamente José Diamantino, 
Chande Paulo, Anselmo Mijai, 
Rufino Jeremias e Desidério 
Zacarias.

Dirigindo-se aos empossa-
dos, a fonte disse que o com-
promisso dos presidentes des-
tes órgãos é de respeitar e fazer 
respeitar a Constituição da Re-
pública e, de forma escrupulo-
sa, cumprir e fazer cumprir as 
deliberações da Comissão Na-
cional de Eleições.

“Nós como órgãos de apoio 
da Comissão Nacional de Elei-
ções temos várias obrigações,  
como a condução do processo 
eleitoral de forma transpa-
rente, honesta e com isenção, 
para o exercício da democracia 

na República de Moçambique 
e em Cabo Delgado de forma 
particular”, lembrou. 

Referiu que a complexi-
dade do funcionamento dos 
órgãos eleitorais obriga aos 
empossados a que trabalhem 
de forma honesta com todos 
partidos políticos, com os ci-
dadãos proponentes ao pro-
cesso e com a sociedade civil, 
de maneira que sejam eleições 
justas, transparentes e, acima 
de tudo, aconteçam num am-
biente de paz.

Acrescentou que os em-
possados devem trabalhar 
como os demais colegas das 
comissões distritais de for-
ma transparente, procurando 
conduzir o processo de forma 
harmoniosa, sobretudo com 
os demais intervenientes elei-
torais. 

Aos partidos políticos, Al-
bino Pariela pediu colabora-
ção, sobretudo dos seus mem-
bros, apelando ao trabalho 
num espírito de cordialidade.

Esta tomada de posse foi 
testemunhada pelo secretário 
de Estado em Cabo Delgado, 
António Supeia, entre outros 
quadros. 

O 
PRESIDENTE da Co-
missão Provincial de 
Eleições em Cabo Del-
gado, Albino Pariela, 
confirmou ontem, em 

Pemba, que a Comissão Nacio-
nal de Eleições instalou os ór-
gãos eleitorais para o processo 

eleitoral na vila autárquica de 
Mocímboa da Praia.

Segundo disse, em de-
clarações à imprensa, com a 
montagem dos órgãos eleito-
rais naquela vila estão criadas 
condições para que o processo 
eleitoral tenha lugar, entre-

tanto, faltará deliberar como 
o mesmo vai decorrer, come-
çando pelo próprio recensea-
mento.

Albino Pariela deu ainda a 
conhecer que, neste momento, 
a Comissão Distrital de Eleições 
de Mocímboa da Praia está a 

Comissões distritais
já trabalham no Niassa

Membros da Comissão Distrital de Eleições do Niassa

AS comissões distritais de elei-
ções em Cuamba, Lago, Li-
chinga, Mandimba e Marrupa, 
na província do Niassa, entra-
ram ontem em funcionamen-
to, no âmbito da preparação do 
ciclo eleitoral que se avizinha. 

O acto foi marcado pela to-
mada de posse dos presidentes 
daqueles órgãos eleitorais, em 
cerimónia única que decorreu 
na cidade de Lichinga.

Os empossados são Felis-
berto Simão, Angélico Sande, 
Mário Matias, André Massingil 
e Jorge Lembane, que vão pre-
sidir as comissões distritais de 
eleições em Cuamba, Lago Li-
chinga, Mandimba e Marrupa, 
respectivamente.

O presidente da Comissão 
Provincial de Eleições do Nias-
sa, Xavier Waceda, explicou 
que a missão dos empossados 
é de garantir a efectivação dos 
pleitos eleitorais na data mar-
cada. Disse que o acto de em-
possamento constitui o mo-
mento crucial de instalação das 
comissões distritais de eleições 
e o fim da segunda etapa da 
implementação dos órgãos de 
apoio à Comissão Nacional de 
Eleições.

Disse que a escolha para 
dirigirem aqueles órgãos con-
figura reconhecimento das 
suas qualidades, facto que im-
põe elevada responsabilidade 
e compromisso de trabalho, 

devendo, assim, orientar o 
processo eleitoral respeitando 
e observando o comando legal. 

“Isso deve ser feito com um 
elevado sentido de cultura de 
paz, tolerância, diálogo, inde-
pendência, integridade e im-
parcialidade”, anotou.

Disse esperar que o apro-
fundamento, enraizamento e 
progresso da democracia mul-
tipartidária no país deve cons-
tituir o principal compromisso 
dos presidentes das CDE. 

“A tarefa que se compro-
metem a levar avante não tem 
hora de início. E o fim será de 
tornar possível a realização dos 
processos eleitorais que tendes 
pela frente”, disse.

Presidentes tomam posse em Sofala

nobre responsabilidade política 
e técnica de garantir a direcção 
e supervisão da implementação 
da legislação eleitoral, o que 
exige trabalhar para garantir 
equilíbrio permanente dentro 
dos órgãos que vão dirigir. 

Falou ainda da necessida-
de de assegurar que a educação 

cívica dos cidadãos sobre o acto 
eleitoral que deve ser realizada 
de forma abrangente.

“No vosso quotidiano, e no 
desempenho das funções para 
as quais foram hoje investidos, 
esperamos que tenham sem-
pre presente o compromisso de 
Moçambique para com o apro-

fundamento da democracia 
multipartidária e o progresso 
na perspectiva de realização de 
eleições democráticas genuí-
nas”, aconselhou.

Segundo o presidente, é 
fundamental que os empossa-
dos tomem decisões com inde-
pendência e se abstenham do 

Membros da Comissão Distrital de Eleições de Sofala

Concluída instalação 
dos órgãos na capital

envolvimento em actividades 
político-partidárias como forma 
de prevenir conflitos e busca-
rem a credibilização do processo 
eleitoral.

O presidente da Comissão 
Provincial de Eleições em Sofa-
la fez questão de explicar que as 
deliberações e outros actos elei-
torais devem ser por consenso, 
tomando em consideração as 
opiniões de cada um e o respei-
to pela lei colocando de lado as 
motivações pessoais e interesses 
particulares.

“Façamos da Constituição 
da República de Moçambique o 
nosso holofote e as opções e in-
teresses do brioso povo moçam-
bicano a razão da nossa missão”, 
defendeu.

Exortou aos demais agentes 
eleitorais, órgãos e agentes de 
administração pública, partidos 
políticos, coligações de parti-
dos, entidades privadas e grupos 
de cidadãos eleitorais, entre ou-
tros, a prestarem colaboração e 
apoio necessário aos presidentes 
destes órgãos para que possam 
ter o desempenho desejado no 
exercício das suas funções.

Liga da Renamo apela ao fim 
do terrorismo em Cabo Delgado

“Estamos preparadas para 
vencer as eleições gerais e em 
2023 queremos conquistar 
mais municípios”, acrescen-
tou. 

Ainda no capítulo eleito-
ral, destacou que as mulheres 
do maior partido da oposição 

defendem a realização das elei-
ções distritais, pois são parte do 
cumprimento dos acordos al-
cançados entre o falecido líder 
da Renamo Afonso Dlhakama e 
o Presidente da República, Fili-
pe Nyusi.

Contou ainda que este mo-

vimento comemora o seu dia a 
5 de Julho, em celebração das 
mulheres que abdicaram da 
sua juventude para lutar, lado a 
lado com os homens, pela con-
quista da democracia e edifi-
cação do Estado de Direito em 
Moçambique.

Liga Feminina da Renamo encoraja FDS a continuar luta contra o terrorismo

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Termos de referência para os Tutores Externos de Licenciatura
a) Assessorar o coordenador do curso na gestão dos 

processos académicos;
b) Tutorar diferentes módulos do respectivo curso;
c) Avaliar o processo de aprendizagem dos estudantes;
d) Acompanhar o trabalho dos outros tutores afectos no 

ISCED a tempo parcial;
e) Emitir pareceres necessários para um bom andamento 

dos processos académicos do curso;
f) Trabalhar com o sistema eSura;
g) Atender e dar vazão às diferentes solicitações dos 

estudantes;
h) Actualizar os conteúdos temáticos do respectivo módulo, 

na plataforma online;
i) Dirigir, assistir e apoiar pedagógica, social, administrativa 

e tecnicamente o estudante na aprendizagem;
j) Desenvolver, no estudante, uma aprendizagem 

motivadora e assegurar o cumprimento dos objectivos de 
aprendizagem;

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

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

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

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

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

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

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

de concorrer ou afim;
•	 Experiência mínima de, pelo menos, de 3 anos de docência 

no Ensino Superior;
•	 Experiência mínima de, pelo menos, 5 anos de experiência 

profissional;
•	 Experiência em e-learning é uma vantagem;
•	 Domínio da língua inglesa é uma vantagem.

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

Número Descrição da Disciplina

1 Saúde da Comunidade

2 Elementos de Pedagogia

3 Bromatologia

4 Nutrição Dietética

5 Farmacologia

6 Imunologia

7 Dietoterapia I

8 Patologia I

9 Composição e análise de alimentos 

10 Enfermagem e primeiros socorros

11 Educação Alimentar e primeiros socorros

12 Epidemiologia

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

Número Código da Disciplina Descrição da Disciplina

1 ISCED21 -ENFCFEOOIO Antropologia e Sociologia

2 ISCED21 -ENFCFEOOI I Microbiologia e Parasitologia

3 ISCED21-ENFCFE0012 Genética

4 ISCED21-ENFCFE0013 Bioquímica e Nutrição

5 ISCED21-ENFCFE0014 Enfermagem em Doenças Transmis-
síveis

6 ISCED21-ENFCFE0015 Nutrição e Dietética Aplicada à En-
fermagem

7 ISCED21-ENFCFE0016 Patologia, Enfermagem Médica e Ur-
gências Médicas

8 ISCED21-ENFCFE0017 Estatística Enfermagem Aplicada 
(Bioestatística)

9 ISCED21-ENFCFE0018 Farmacologia

10 ISCED21-ENFCFE0019 Imunologia

11 ISCED21-ENFCFE0020 Epidemiologia

12 ISCED21-ENFCFE0021 Enfermagem em Saúde Comunitária

Exigências:
•	 Carta de manifestação de Interesse dirigida ao Magnifico 

Reitor da UnISCED;
•	 Curriculum Vitae;
•	 Fotocópia reconhecida dos certificados de habilitações da 

Licenciatura e Mestrado;
•	 Fotocópia reconhecida de BI;
•	 NUIT.

       Formas de Candidatura:

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

Validade 16 de Julho de 2022.

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

Licenciatura Enfermagem.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE INHAMBANE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA) 

ANÚNCIO DE CONCURSOS 
O Tribunal Judicial da Província de Inhambane – Unidade Gestora Executora das Aquisições convida  
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

18/7/2022
Até às 09h:00h
Administração 

Judicial da Província 
de Inhambane, Rua 

Wuriyamu – Cidade de 
Inhambane

18/7/2022
Até às 9h:15min.

Administração 
Judicial da Província 
de Inhambane, Rua 

Wuriyamu – Cidade de 
Inhambane

22/7/2022
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  

18/7/2022
Até às 09h:00h
Administração 

Judicial da Província 
de Inhambane, Rua 

Wuriyamu – Cidade de 
Inhambane

18/7/2022
Até às 9h:45min 

Administração 
Judicial da Província 
de Inhambane, Rua 

Wuriyamu – Cidade de 
Inhambane

22/7/2022
10h:15min.

Administração 
Judicial da 

Província de 
Inhambane, Rua 

Wuriyamu – Cidade 
de Inhambane

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

concursos 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 8 de Março. 

Inhambane, Julho de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível)

79

272

O 
PRESIDENTE da Re-
pública, Filipe Nyusi, 
enalteceu o apoio pres-
tado pela Itália para 
o alcance do Acordo 

Geral de Paz (AGP), assinado a 
4 de Outubro de 1992, colocan-
do ponto final a 16 anos de uma 
guerra que matou milhares de 
moçambicanos e destruiu di-
versas infra-estruturas públicas 
e privadas.

O facto ocorreu durante a 
comunicação de Filipe Nyusi à 
imprensa, depois das conver-
sações com o Presidente da Itá-
lia, Sergio Mattarella, que desde 
ontem efectua uma visita de Es-
tado ao país.

“Alegra-nos o facto de esta 
visita ocorrer num momento 
em que vamos celebrar os 30 
anos do Acordo Geral de Paz, 
que colocou fim à desavença 
entre os moçambicanos”, disse 
o Chefe do Estado.

Nyusi destacou a importân-
cia da Itália para a pacificação 
do país, lembrando o papel de 
Roma, cidade italiana, para a 
assinatura do AGP, entre o anti-
go Presidente da República, Joa-
quim Chissano, e o falecido líder 
da Renamo, Afonso Dhlakama.

Para o Chefe do Estado, em 
todos os momentos a Itália, o 
povo e a sociedade civil daquele 
país europeu sempre estiveram 
ao lado do bem-estar dos mo-
çambicanos, desde a luta de li-
bertação.

Mesmo depois da indepen-
dência, referiu, quando haviam 
desavenças entre os moçambi-
canos, a Itália, através da Co-
munidade de Sant’Egidio, criou 
condições para os moçambica-

MOÇAMBIQUE assinou recen-
temente um memorando de 
entendimento com o Zimbabwe 
para a participação nacional no 
projecto de criação do Museu da 
Libertação Africana, uma ini-
ciativa que visa a preservação da 
história das lutas de libertação 
dos povos da África Austral e do 
Continente Africano, em geral.

O memorando foi assinado 
pelas ministras dos Combaten-
tes de Moçambique e do Zim-
babwe, Josefina Mpelo e Oppah 
Muchinguri, respectivamen-
te, num acto que teve lugar na 
Presidência da República e tes-
temunhado pelo Chefe do Es-
tado zimbabweano, Emmerson 
Mnangagwa.

Na ocasião, Emmerson 

Mnangagwa reiterou que a as-
sinatura deste memorando de 
entendimento concretiza e re-
força os laços de amizade entre 
Moçambique e Zimbabwe, que 
vêm desde a luta de libertação 
do povo daquele país vizinho. 

“Os moçambicanos apoia-
ram-nos nesta luta e hoje é im-
portante também continuarmos 
a lutar na preservação da nossa 
história”, assegurou. 

Acrescentou que Moçam-
bique é o primeiro país que 
respondeu ao convite do Zim-
babwe para a assinatura deste 
memorando, por isso “congra-
tulamo-nos com a responsabi-
lidade e comprometimento do 
Governo moçambicano nesta 
causa”, acrescentou.

O projecto de construção 
desta infra-estrutura, de cariz 
Pan-Africano, está sob respon-
sabilidade do Instituto do Co-
nhecimento Africano (INSTAK, 
sigla em Inglês), que vai tra-
balhar com todos os países que 
manifestarem interesse em ade-
rir à iniciativa.

Por seu turno, Josefina Mpe-
lo assumiu que o projecto é de 
extrema importância, por isso 
a assinatura do memorando de 
entendimento sinaliza, mais 
uma vez, o comprometimento 
pela causa e o apoio total, com-
pleto e incondicional de Mo-
çambique.

“E porque somos parte deste 
projecto, comprometemo-nos 
em fazer a pesquisa e a recolha 

HÁ 30 ANOS

Destacado apoio 
da Itália para 
o alcance do AGP

nos falarem e encontrarem uma 
solução para os seus problemas.

Acrescentou que o último 
diálogo com o presidente da 
Renamo começou com alguma 
intervenção religiosa italiana 
até chegar-se ao Grupo de Con-
tacto que conduziu à assinatura 
do Acordo de Maputo, que le-
vou à aprovação, pela Assem-
bleia da República, do pacote 
sobre a descentralização e ao 
processo de Desmilitarização, 
Desmobilização e Reintegração 
(DDR) dos ex-guerrilheiros da 
Renamo.

Sobre as conversações com 
o estadista italiano, o Presidente 
da República afirmou que foram 
abordadas diversas questões, 
entre as quais os esforços do 
país para restaurar a confiança 

com os parceiros económicos, 
entre os quais o Banco Mundial, 
FMI e o Banco Africano de De-
senvolvimento.

“Assumimos, perante a 
Itália, o compromisso de con-
tinuar a fazer uma gestão trans-
parente dos apoios que recebe-
mos dos nossos parceiros bem 
como a incentivar a prestação 
de contas”, garantiu Nyusi.

Acrescentou que também 
discutiu-se a questão do terro-
rismo em Cabo Delgado, expli-
cando como é que o fenómeno 
se manifesta, quem são os seus 
promotores e suas consequên-
cias, entre as quais a morte de 
mais de duas mil pessoas, mais 
de 850 mil deslocados e des-
truição de infra-estruturas pú-
blicas e privadas.

“Falámos do conflito entre a 
Rússia e a Ucrânia e reiteramos 
que a nossa posição de absten-
ção resulta da Constituição da 
República e da experiência mo-
çambicana de que o diálogo é o 
caminho para solucionar qual-
quer diferença”, disse Filipe 
Nyusi. Afirmou que o impacto 
desse conflito está a ser notó-
rio para todos, desde as mortes 
que ocorrem, a fome, o impacto 
no ambiente pelo tipo de armas 
que se usam, à crise de com-
bustíveis, daí apelar para que a 
situação não prevaleça.

A visita oficial do estadista 
italiano prossegue hoje, onde 
Sérgio Mattarella será recebido 
em audiência pela Presidente da 
Assembleia da República, Espe-
rança Bias.

DE ÁFRICA

Projectado museu para contar
história das lutas de libertação

do material que vamos expor 
no espaço reservado para Mo-
çambique, através Instituto de 
Pesquisa da História da Luta de 
Libertação Nacional (IPHLLN), 
tutelado pelo Ministério dos 
Combatentes”, assegurou Mpe-
lo.

Já a ministra dos Combaten-
tes e Assuntos dos Veteranos de 
Guerra da República do Zimba-
bwe, Oppah Muchinguri, enal-
teceu a relevância de Moçambi-
que neste projecto. 

E destacou que o Instituto 
do Conhecimento Africano já 
alocou um espaço onde a re-
presentação nacional vai poder 
exibir equipamentos, artefactos, 
documentos de arquivo e ainda 
construir um monumento sobre 
a sua luta de libertação nacional. 

Afirmou ainda que este me-
morando “vem fortalecer os 
nossos laços de solidariedade, 
uma vez que nós lutamos lado 
a lado pela libertação e inde-
pendência dos nossos povos e 
nações. “Por isso estamos muito 
satisfeitos por assinar este me-
morando, que marca o começo 
de muitas outras iniciativas que 
estão para vir, por forma a que a 
verdadeira história seja reflecti-
da não só em Moçambique, mas 
em ambos países e África, no ge-
ral”, comentou.

A construção do Museu da 
Libertação Africana iniciou no 
ano de 2020, numa área de 100 
hectares, designada por Cidade 
da Libertação, ao longo da Ave-
nida Samora Machel, no centro 
de Harare.   

Ministras Josefina Mpelo e Oppah Muchinguri selam acordo para viabilizar a criação do museu

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Anúncio
CONSULTORIA PARA A REALIZAÇÃO DO ESTUDO SOBRE A VONTADE E 
CAPACIDADE DE PAGAR (EVCP) E LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DO 
SANEAMENTO NO DISTRITO DE MARRACUENE - BAIRRO EDUARDO 

MONDLANE

A WaterAid é uma organização internacional sem fins lucrativos, determinada a fazer da 
água segura, das latrinas adequadas e de uma boa higiene o normal para toda a gente, em 
todo o lado dentro de uma geração. Somente lidando com estes três elementos essenciais de 

modo integrado e sustentável se poderá mudar a vida das pessoas duma forma duradoira.  

A WaterAid Moçambique, dentro do seu plano anual e em coordenação com a Direcção 
Provincial das Obras Públicas (DPOP) de Maputo, Serviços Distritais  de Planeamento e 
Infra-estruturas (SDPI) de Marracuene, e responsáveis da Gestão privada do Sistema de 
Abastecimento de Água de Eduardo Mondlane, no Distrito de Marracuene, pretendem 
implementar um Projecto-piloto para promover a “construção de ´´sanitários – tipo´´, 
associados ao sistema de Abastecimento de Água localizado no  Bairro e Distrito acima 
referenciados.

Sendo assim, convida pessoas singulares ou colectivas interessadas e que reúnam os 
requisitos necessários a apresentarem sua candidatura para a realização dum “Estudo 
sobre a vontade e capacidade de pagar (EVCP) e levantamento da situação do saneamento 
no distrito de Marracuene - Bairro Eduardo Mondlane” de acordo com os TdR preparados 
para o efeito.

Os termos de referência podem ser obtidos nos escritórios-sede da WaterAid em Maputo, 
sitos no Bairro da Polana-Cimento “B”, Rua Frente de Libertação de Moçambique nº 138 RC. 
Telefones: +258 21 421437/39/43 ou através do email wateraidmoz@wateraid.org, até 
12.00 horas do dia 18 de Julho 2022

Maputo,   Julho de 2022

O representante da WaterAid Moçambique
(Ilegível)

5946

Pedido de Manifestação de Interesse para Fornecimento 
de Equipamentos e Materiais  Médico - Hospitalar

A Family Health International (FHI360) é uma Organização Não-Governamental, que opera em Moçambique, 
em parceria com o Governo da República de Moçambique , com o objectivo de melhorar o acesso e a qualidade 
de serviços de saúde pública, particularmente na área de HIV/SIDA, Tuberculose, Nutrição e Desenvolvimento 
Humano.

Estando neste momento no processo de procura de provedores para fornecimento de Material Medico – 
Hospitalar e Equipamentos medico – Hospitalares,  para a execução das suas actividades na Província de Cabo 
Delgado, vem por este meio convidar potenciais provedores / fornecedores e interessados a apresentarem as 
suas candidaturas / manifestação de interesse para fornecimento.

REFERÊNCIA / LOTE BENS E SERVIÇOS

Lote 1 – RFP 255 Equipamento Médico - Hospitalar
Lote 2 – RFP 256 Material Médico - Hospitalar

Os interessados poderão solicitar os requisitos / Termos de Referência através dos Emails:
Procurement.pemba@fhi360.org 

As manifestações de interesse com indicação do lote deverão ser entregues em envelope fechado nos 
escritórios da FHI360  nos endereços abaixo indicados ou pelo email: procurement.pemba@fhi360.org até 

as 00.00 do dia 19 de Julho de 2022.

Family Health International 360 (FHI360)
Nº 230 , Bairro Eduardo Mondlane – Expansão – Pemba, Moçambique
Cidade de Pemba

Rua Beijo da Mulata/ Rua das Rosas Nº59200 – Sommerschield II
Maputo
Contacto: Dep. de Operações

217

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

CONFIRA OS MELHORES

LANCES DE FUTEBOL

NACIONAL E INTERNACIONAL

EM PRIMEIRA MÃO

463

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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LEILÃO DE VIATURAS & CONTENTORES

A PSI – Population Services International anuncia o leilão de viaturas e contentores 
usados. Neste âmbito, convida a todos interessados a apresentarem as suas propostas 
até ao dia 11 de Julho de 2022, indicando para o efeito o número do lote pretendido, 
sua localização e valor a pagar, considerando que o preenchimento e submissão das 
Propostas de Compra deverá ser feito de forma electrónica, com recurso a um Smar-
tphone para fazer leitura/scan do QR Code e/ou usar o link abaixo.   

     
   
                

Cada proposta de compra é válida para um único lote e, deste modo, a aquisição de vários 
lotes requer o preenchimento e submissão de várias propostas; isto considerando 
que o apuramento de vencedores será feito em função do valor mais alto proposto 
para cada lote. O acto de análise das propostas e divulgação dos resultados finais 
realizar-se-á às 15.30 horas do dia 12 de Julho de 2022, cabendo a cada vencedor 
pagar o valor total correspondente ao(s) Lote(s) adquirido(s) no prazo de três dias 
após os resultados, por depósito ou transferência para a conta bancária da PSI cujos 
detalhes serão partilhados com os vencedores. 

Todos lotes serão vendidos nas condições e nos locais em que se encontram, e as 
visitas para apreciação dos mesmos poderão ser feitas no período de 6 até 11 de 
Julho de 2022 (somente dias úteis), das 8.00 às 16.30 horas, conforme os detalhes 
de localização associados a cada lote. 

Os pedidos de esclarecimento poderão ser endereçados para o seguinte email: 
administracao@psi.org.mz ou pelo Tel: 843025191 ou 879452499

 

 

 

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA 
 

CONVITE PARA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DO ESTUDO DE 
IMPACTO AMBIENTAL DO PROJECTO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CABO 

SUBMARINO 2ÁFRICA MOÇAMBIQUE - FASE EIAS 
 

A empresa Coastal & Environmental Services Moçambique Limitada (CES), foi nomeado pelo seu cliente 
2Africa Submarine Cable Network para realizar um Estudo de Impacto Ambiental e Social (EIAS) para a 
instalação de um cabo submarino ao longo da costa de Moçambique, de acordo com o Regulamento de 
Avaliação de Impacto Ambiental Processo (Decreto 54/2015 de 31 de dezembro). 
 
O Sistema de Cabo Submarino 2Africa envolve a instalação de um sistema de cabos submarinos que 
aumentará muito a conectividade na África e no Oriente Médio. Com mais de 37.000 quilômetros de extensão. 
O 2Africa será um dos maiores projetos de cabos submarinos do mundo e interligará a Europa, Oriente Médio 
e África com 35 aterragens em 26 países. O sistema 2Africa terá dois aterragens em Moçambique: um em 
Maputo e outro em Nacala. Tal como acontece com outros aterragens de cabos 2Africa, a capacidade estará 
disponível para todos os provedores de serviços de forma justa e equitativa, incentivando e apoiando o 
desenvolvimento de um ecossistema de internet saudável. O sistema 2Africa está sendo desenvolvido por 
um consórcio composto por empresas de telecomunicações globais e nacionais, provedores de serviços de 
internet e empresas globais de tecnologia (conhecido como 2Africa Consortium). O representante da 2Africa 
e Proponente do Projecto para efeitos de licenciamento ambiental em Moçambique é a Vodacom 
Moçambique. 
 
Como parte do Processo de Participação Pública (parte integrante do EIAS) a CES pretende apresentar o 
Relatório do EIAS do projecto e receber comentários das partes interessadas e afectadas. Face as restrições 
impostas devido a pandemia da COVID 19, e em cumprimento ao decreto presidencial que exige o 
distanciamento social e a prevenção de grandes aglomerações de público, o número de participantes será 
restrito. As reuniões serão realizadas de 20 a 22 de Julho conforme as datas e horários específicos 
apresentados na tabela abaixo. 
 

Local Data Hora  
Maputo: Vip Hotel  20 de Julho 2022 9h00 
Maputo: associação dos pescadores 
da Costa do Sol  

20 de Julho 2022 13h00 

Nampula: Hotel Millenium 21 de Julho de  2022 10h00 
Nacala: Indico Executivo Hotel 22 de Julho de  2022 09h00 
Nacala – Praia Fernão Veloso  22 de Julho de  2022 13h00 

 
Além disso, outros canais alternativos de comunicação para divulgação de informação e consultas incluirão 
anúncios na rádio Moçambique e no Jornal Noticias. O rascunho do relatório do EIAS do projecto estará 
disponível para consulta pública e comentários nos seguintes locais: 

 
• Maputo: Direcção Nacional do Ambiente  
• Nampula: Serviços Provinciais de Terra e Ambiente  
• Nacala:  Administração do distrito de Nacala e   
• Pelo portal: http://www.cesnet.co.za/mozambique-submarine-cable-system  

 
Para mais informações, por favor contacte a CES pelo telefone 873591856 ou e-mail: 
L.BUQUE@cesnet.co.za  

EM NOME DE ALLAH, RICO EM CLEMÊNCIA E ABUNDANTE EM 
MISERICÓRDIA

PROGRAMA PARA SALÁTUL-EID-UL-ADHÁ
IN SHÁ ALLAH

DOMINGO, 10 DE JULHO DE 2022 (10 DHUL-HIJJAH 1443 AL HIJRI)

CERIMÓNIAS CENTRAIS

CENTRO CULTURAL ISLÂMICO DA COMUNIDADE MAHOMETANA

•	 Salátul Fajre (Congregação) no Jumma Masjid                         6.00 horas                                                     

•	 Concentração no Jumma Masjid (Baixa)                                    6.10 horas                                                                        

•	 Saída em procissão (Julus) rumo ao Centro Cultural Islâmico     6.25 horas     

•	 Chegada da procissão (Julus) no Centro Cultural Islâmico            6.55 horas                                         

•	 Mensagem da Direcção                                                                               7.00 horas                                                                                                   

•	 Início do Salátul EID-UL-ADHÁ                                                                7.15 horas                                                                                   

•	 Duá e regresso em procissão (Julus) para Jumma Masjid (Baixa)      7.45 horas                                   

•	 Salámi e Prece final (Duá)                                                                      8.15 horas                                                                                             

CONDIÇÕES CRIADAS PARA WUDHU (ABLUÇÃO) E NAMAZ (ORAÇÃO) 
PARA + 5000 MUSSALIS

COMUNIDADE MAHOMETANA, JUMMA MASJID E GRUPO DESPORTIVO 
IQUEBAL, DESEJAM AOS SEUS ASSOCIADOS, SIMPATIZANTES E 
MUÇULMANOS EM GERAL UM FELIZ EID UL ADHÁ E A TODOS 

PEREGRINOS HAJJ MUBARAK
Maputo, 4 Dhul-Hijjah 1443 Al Hijri/ 4 de Julho de 2022

A Administração
5988

LOTE 1
Viatura: Hyundai Getz 
Matrícula: MMQ-12-13
Ano de Fabrico: 2008
Estado: Operacional
Localização: Maputo
Valor Base: 120.000,00MT

LOTE 2
Viatura: Nissan Urvan, 
Minibus de 15 Lugares
Matrícula: MMM-57-58
Ano de Fabrico: 2007
Estado: Avariada
Localização: Beira
Valor Base: 100.000,00MT

LOTE 3
Contentor: Metálico/Fibra, 
com A/C 
Estado: Bom
Localização: Xai-Xai
Valor Base: 250.000,00MT

LOTE 4
Contentor: 
Metálico, com A/C
Estado: Bom
Localização: Maputo 
Valor Base: 70.000,00MT

5999

5943

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ANÚNCIO DE CONSULTA PÚBLICA 

 
PROJECTO DE ESTUDO DE VIABILIDADE PARA A EXPANSÃO DA REDE DE TRANSMISSÃO: 

LOTE 3 - LINHA DE TRANSPORTE BELULUANE-SALAMANGA 
 

A Electricidade de Moçambique E.P. (EDM), está a desenvolver o estudo de viabilidade para a expansão da 
rede de transporte, Lote 3 – Linha de Transporte de 400 kV Beluluane – Salamanga. O projecto enquadra-se 
na política do Governo e no objectivo estratégico da EDM de até 2030 alcançar o acesso universal à energia 
eléctrica e destina-se a reforçar e expandir a capacidade da rede de transporte e distribuição de energia na 
região Sul do país. 

O Consórcio Gopa-Intec/Norconsult foi contratado pela EDM para conduzir o Estudo de Impacto Ambiental 
e Social (EIAS) com vista ao licenciamento ambiental do Projecto (classificado como de categoria A). Como 
parte do processo e em cumprimento do Decreto 54/2015 e da Directiva 130/2006 sobre o Processo de Partici-
pação Pública, o consórcio pretende realizar consultas públicas com o objectivo de apresentar o esboço do 
Relatório do Estudo de Impacto Ambiental (REIA) e igualmente auscultar todas as Partes Interessadas e Afec-
tadas pelo Projecto, com o seguinte calendário: 

O Relatório do EIA está disponível para consulta no portal da EDM (www.edm.co.mz) e nos seguintes locais: 

 EDM – Av. Filipe Samuel Magaia, nº 368, Maputo 

 MTA – DINAB – Rua da Resistência, nº 146/7, Maputo 

 Norconsult – Av. Armando Tivane, nº 1853, Maputo 

 Serviço Provincial do Ambiente (SPA) Maputo-Av. da Rádio Moçambique, nº 415, Cidade da Matola 

 Serviço Provincial de Infra-Estruturas (SPI) de Maputo- Rua Fernando Pessoa, nº 10 B, Cidade da Matola 

 Administrações dos Distritos de Boane, Namaacha, Matutuíne e Município de Boane 

As partes interessadas poderão receber informação sobre o Projecto ou contactar a equipa de Consulta Públi-
ca a respeito de qualquer questão adicional sobre os mesmos, através da linha de Celular +258 869007571 e do 
e-mail ceciliapedromz@gmail.com 

 

Maputo, 29 de Junho de 2022 

DIRECÇÃO DE PLANEAMENTO DE SISTEMAS E ENGENHARIA  

Iluminando a Transformação de Moçambique 

Data Hora Distrito Local 

14. 07.2022 

9:00 

Município de Boane Sala de Reuniões do Município 

14. 07.2022 Distrito de Matutuíne Sala de Reuniões do Governo do Distrito 

15.07.2022 Distrito de Boane Sala de Reuniões do Município 

15.07.2022 Distrito de Namaacha 
Sala de Reuniões do Complexo Mpuiduine, Vila 

da Namaacha  

57635807

MUNICÍPIO DE MAPUTO

CONSELHO MUNICIPAL

AVISO
O Conselho Municipal de Maputo avisa aos munícipes, em 

geral, e aos utentes do Mercado Grossista do Zimpeto, em 

particular, que no período entre os dias 11 de Julho e 11 de 

Novembro de 2022 vão decorrer obras de pavimentação 

da estrada adjacente ao mercado, que liga a EN1 ao 

Terminal Rodoviário do Zimpeto, localizada nos talhões 5 e 

6 da parcela 7168D/E, no Bairro do Zimpeto. 

Ciente dos transtornos que as actividades irão causar à 

mobilidade de pessoas e bens em torno do Mercado Grossista 

do Zimpeto, endereça as mais sinceras desculpas e apela a 

compreensão e colaboração de todos.

Maputo, aos 30 de Junho de 2022

Maputo Cidade Mais Bela, Limpa, Empreendedora e Próspera

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST

HIRING CONSULTING SERVICES FOR THE IMPLEMENTATION OF GAP ANALYSIS FROM THE 

LABORATORY OF PHYSICAL AND CHEMICAL ANALYSIS OF HCB, IN ACCORDANCE WITH THE 

STANDARD ISO 17025:2017

TENDER Nº: HCB/DSA/ IMPLEMENTATION OF GAP ANALYSIS FROM THE LABORATORY OF PHYSICAL AND 

CHEMICAL ANALYSIS OF HCB, IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ISO 17025:2017/HCB/061/2022

Hidroeléctrica de Cahora Bassa, S.A. (“HCB”), within the scope of its activities, intends to launch a tender 

with the objective of hiring Specialized Consulting Services for the Gap Analysis in its Analysis Laboratory on 

the ISO 17025:2017 standard and the Elaboration of the respective Action Plan, with specified quality, proven 
and at a competitive price.

In this context, this Request for Expression of Interest (MI) is made to all companies with relevant experience. 

Interested parties must meet the following minimum eligibility requirements:

1.	 Present proof of the legal existence of the Bidder (Prime Contractor and partners) namely: Articles of 

Association, Certificate of Commercial Registry and License;
2.	 Possess proved experience in works of a similar nature and volume (at least 03 references of 

execution of works of similar dimensions and proven by means of the presentation of reference letters 

or duly signed contracts);
3.	 Present the Finance and Social Security Clearance Certificate;
4.	 Present the declaration that no insolvency and recovery proceedings are in progress against the 

company, issued by the competent entity;
5.	 Present the company profile highlighting the relevant and adequate experience to the object of the 

MI and the client portfolio (certification/accreditation to perform audits to ISO 17025:2017; qualified 
technical team, certified by Training Entity and, with proven experience of at least 5 similar works 
performed with ISO 17025:2017; demonstrate to have performed at least 10 (ten) works of Audit to 
the Quality Management System of Laboratory, based on ISO 17025:20; demonstrate to have provided 
training and audit services in companies of the hydroelectric sector, is an advantage)

6.	 Present the accounts report for the last 5 years (Balance Sheet and audited financial statements) proving 
that the bidder has the necessary financial strength to perform the services intended to be contracted.

Interested companies that meet the minimum requirements mentioned above may obtain, free of charge, the 

Specifications Order book by request through the e-mail address: 
concurso-gapanalysis-laboratorios@hcb.co.mz, until 5:00 PM on July 18, 2022.

In that Expression of Interest, the name of the company must be indicated and the following text must 

appear in the “Subject” field of the e-mail “ HCB/DSA/ IMPLEMENTATION OF GAP ANALYSIS FROM THE 
LABORATORY OF PHYSICAL AND CHEMICAL ANALYSIS OF HCB IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD 
ISO 17025:2017/HCB/061/2022– Expression of Interest”.

The tender will be governed by the procedures for the Acquisition of Goods and Services in force at HCB.

Songo, 1stJuly 2022

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DO GAP ANALYSIS NO 

LABORATÓRIO DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DA HCB SOBRE A NORMA ISO 17025:2017

CONCURSO Nº: HCB/DSA/ REALIZAÇÃO DO GAP ANALYSIS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES                         

FÍSICO-QUÍMICAS DA HCB SOBRE A NORMA ISO 17025:2017/HCB/061/2022

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA («HCB»), no âmbito das suas actividades pretende lançar um concurso 

cujo objectivo é de contratar Serviços de Consultoria Especializada para a Realização do Gap Analysis no seu 

Laboratório de Análises sobre a norma ISO 17025:2017 e a Elaboração do respectivo Plano de Acção, com 

qualidade especificada, comprovada e a um preço competitivo. 

Neste contexto, é feito o presente Pedido de Manifestação de Interesse (MI) a todas empresas com experiência 

relevante. Os interessados deverão, impreterivelmente, reunir os seguintes requisitos mínimos de 
elegibilidade:

1.	 Apresentar o comprovativo da existência legal do concorrente (Prime Contractor e parceiros) 

nomeadamente: Estatutos, Certidão de Registo Comercial e Alvará;
2.	 Possuir experiência comprovada em trabalhos de natureza e volumes similares (pelo menos 3 

referências de execução de trabalhos de dimensões similares e, comprovados mediante a apresentação 

de cartas abonatórias ou contratos devidamente assinados);
3.	 Apresentar a Certidão de Quitação das Finanças e Segurança Social;
4.	 Apresentar a declaração de que não corre nenhum processo de insolvência e recuperação contra a 

empresa, passada por entidade competente;
5.	 Apresentar o perfil da empresa destacando a experiência relevante e adequada ao objecto da MI e a 

carteira de clientes (certificação/acreditação para realizar auditorias à Norma ISO 17025:2017; equipa 
técnica qualificada, certificada por Entidade Formadora e, com experiência comprovada de pelo menos 
5 trabalhos similares realizados com a norma ISO 17025:2017; demonstrar ter realizado pelo menos 
10 (dez) trabalhos de Auditoria ao Sistema de Gestão da Qualidade do Laboratório, com base na norma 

ISO 17025:2017; demonstrar ter prestado serviços de formação e auditoria em empresas do sector 
hidroeléctrico, constitui uma vantagem);

6.	 Apresentar o relatório de contas dos últimos 5 anos (Balanço e demonstrações financeiras auditadas) 
que comprovem que o concorrente possui a robustez financeira necessária para a execução dos serviços 
que se pretendem contractar.

As empresas interessadas e que reúnam requisitos mínimos acima referidos poderão obter, sem quaisquer 

custos o Caderno de Encargos, mediante solicitação através do endereço electrónico:

concurso-gapanalysis-laboratorios@hcb.co.mz, até às 17.00 horas do dia 18 de Julho de 2022.

Na referida Manifestação de Interesse deverá indicar o nome da empresa e constar no campo “Assunto” do 

e-mail o texto “ HCB/DAS/REALIZAÇÃO DO GAP ANALYSIS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES FÍSICO-
QUÍMICAS DA HCB SOBRE A NORMA ISO 17025:2017/061/2022– Manifestação de interesse”.

O concurso será regido pelos Procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços em vigor na HCB.

Songo, a 1 de Julho de 2022
5898

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



PUBLICIDADE 13Quarta-feira, 6 de Julho de 2022

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

CONCURSO PUBLICO RFB Nº. 04/MASC/CD/BENS/2022

FORNECIMENTO DE MOTORIZADAS DE CARGA 
PARA O DISTRITO DE PALMA, CABO DELGADO

1. FUNDAÇÃO Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil (MASC), agência de desenvolvimento socioeconómico, com missão 
de fornecer apoio técnico às organizações da sociedade civil, governo local, sector privado e doadores bilaterais e multila-
terais em Moçambique, pretende aplicar parte dos fundos destinados à responsabilidade social, para cobrir pagamentos 
elegíveis, nos termos do Contrato a ser celebrado para o Fornecimento de Motorizadas de carga para o Distrito de Palma, 
Cabo Delgado. Poderão participar do Concurso, concorrentes nacionais.

2. 2.  Neste contexto, a MASC convida as empresas e pessoas colectivas interessadas para apresentarem propostas, fechadas, 
para o “Fornecimento de Motorizadas de carga para o Distrito de Palma, Cabo Delgado”, de acordo com os detalhes 
abaixo:

Lote Descrição Quantidade Detalhes do material 
Data e local de entrega dos 
bens

Unico KIT de 40 Motorizadas para a logística 
de pesca no Distrito de Palma.

1 KIT
Motorizadas de carga 7.5 
HP Diesel Engine

até ao dia 31.08.2022
Vila-sede de Palma

3. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações e levantar o Documento do Concurso no endereço abaixo:

FUNDAÇÃO Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil
Av. da Marginal 1251, 2˚ Andar, Bloco “A”, Edifício Jardim Centenário; Contacto: (+258) 20300 377
Endereço eletrónico: masc@masc.org.mz  
Maputo, Moçambique

4. O período de validade das Propostas deverá ser de 120 dias após a sua abertura.

5. As propostas deverão ser entregues no endereço acima ou, alternativamente, no endereço abaixo até às 11:00 Horas do 
dia 19 de Julho de 2022 e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço abaixo às 11:05 Horas do dia 19 de Julho 
de 2022 na presença dos concorrentes que desejarem comparecer. Proposta electrónica não será permitida. As propostas 
recebidas depois da hora fixada para a entrega serão rejeitadas.

FUNDAÇÃO Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil
Rua da Marginal n˚ 111, Casa n˚ 14 
Pemba - Moçambique

6. Os preços devem ser apresentados em moeda local, Meticais, e deve-se incluir os custos de transporte e entrega ao local, 
Vila-sede de Palma, e, incluir o valor do imposto (IVA).

7. Será seleccionada para adjudicação a proposta que seja a de menor preço avaliado, de acordo com a satisfação das 
especificações técnicas do material e do critério de conteúdo local. Encorajámos à participação de empresas lideradas por 
Mulheres e privilegiámos a contratação de fornecedores baseados no Distrito de Palma.

F U N D A Ç Ã O

MASC
Mecanismo de Apoio 

à Sociedade Civil

MASC

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA PROVINCIAL DA REPÚBLICA - MAPUTO
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE ADMINISTRAÇÃO E 

FINANÇAS

ANÚNCIO

VENDA DE BENS MÓVEIS E VIATURAS

1. Torna-se público que se aceitam propostas em cartas 
fechadas, devidamente assinadas pelos proponentes, 
para a compra de 3 (três) viaturas, e vários Bens 
Móveis, que podem ser apreciados durante as horas 
normais de expedientes na Procuradoria Provincial da 
República-Maputo, Direcção Provincial de Economia 
e Finanças da Província de Maputo e no Conselho 
Executivo da Província de Maputo. 

2. As cartas devem ser dirigidas ao Presidente da 
Comissão de Avaliação e Venda de Bens Abatidos e 
entregues até as 9.00 h no dia 14 de Julho de 2022, na 
Procuradoria Provincial da República-Maputo.

3. A abertura das propostas está marcada para às 9.00h 
na data acima referenciada.

4. As demais condições constam dos Editais afixados 
nos pontos acima mencionados, onde também estão 
indicados as marca e valor de cada bem, não devendo 
ser apresentada proposta com valor inferior ao de 
licitação.

Matola, aos 23 de Junho de 2022
O CHEFE DE SERVIÇO PROVINCIAL DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO
--------------------------------------------------

 Gabriel Bongesse Tomo

 (Técnico. Super de Admin. Da Justiça)

464

5945

Praça do município, nº 7 Cell. 823245110-Cidade da Matola

Pela Segunda Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade 
de Maputo correm éditos de vinte dias, contados da segunda 
e última publicação deste anúncio, citando os credores 
desconhecidos dos executados: SOCLIMA, LDA, JORGE MANUEL 
GUEREIRO FERREIRA, domiciliados na Av. do Trabalho, nº 
1690, nesta cidade e JUSSUB MAMADE ASSAMO NURMAMADE, 
com domicílio na Av. 25 de Setembro, nº 1230, Prédio 33 
andares, 5º, nesta cidade de Maputo, para, no prazo de dez 
dias, posteriores àquele dos éditos, reclamarem, querendo, nos 
Autos de Execução Ordinária nº 09/11-B, em que é exequente 
ESTADO MOÇAMBICANO, o pagamento dos seus créditos pelo 
produto do bem penhorado sobre que tenham garantia real, 
designadamente:

Verba Única
Imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial da Cidade de 
Maputo, sob o número 5 771 a fls. 137 verso, do livro B/16, inscrito 
sob nº 57 838 a fls. 105 verso, do livro G/59, a favor de SOCLIMA 
- SOCIEDADE DE CLIMATIZAÇÃO, LIMITADA e com hipoteca 
inscrita provisoriamente por falta de título, sob o nº 62 327 a fls. 
26, do livro C-67, a favor do MOZA - BANCO, SA, inscrita sob o 
número 85 625 a fls. 22 verso, do livro F/61.

Maputo, aos 10 de Junho de 2022
O Escrivão de Direito

Benjamim Paulino Mondlane
Verifiquei

O Juiz de Direito
Hermenegildo Pedro Chambal

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

5951

O Instituto Nacional de Minas faz saber que 
nos termos do artigo 27 do Regulamento 
da Lei de Minas em vigor, aprovado pelo 
Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro, 
correm éditos de 30 (trinta) dias, a 
contar da segunda publicação no Jornal 
“Notícias”, chamando a quem se julgue 
com direito a opor-se que seja atribuída 
a Licença de Prospecção e Pesquisa 
número 11040L para Berilo, Topázio, 
Turmalina e Minerais Associados, no 
distrito de Mogovolas, na província de 
Nampula, a favor da requerente Yog 
Minerals VII, Limitada, com as seguintes 
coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -15   45   0,00 39   10  10,00

2 -15   45   0,00 39   12  30,00

3 -15   46  40,00 39   12  30,00

4 -15   46  40,00 39   12  10,00

5 -15   46  50,00 39   12  10,00

6 -15   46  50,00 39   10  10,00

Maputo, aos vinte e três de Junho de 2022
O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

5997

O Instituto Nacional de Minas faz saber que 
nos termos do artigo 27 do Regulamento 
da Lei de Minas em vigor, aprovado pelo 
Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro, 
correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar 
da segunda publicação no Jornal “Notícias”, 
chamando a quem se julgue com direito 
a opor-se que seja atribuída a Concessão 
Mineira número 10961C para Água-Marinha, 
Berilo, Esmeralda, Feldspato, Granadas, 
Ouro, Quartzo, Rubi, Topázio, Turmalina 
e Minerais Associados, no distrito de 
Mecubúri, na província de Nampula, a favor 
da requerente Rosipy-Gems, Lda., com as 
seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude
1 -14  28   30,00 38  48   10,00

2 -14  28   30,00 38  53   50,00

3 -14  35   40,00 38  53   50,00

4 -14  35   40,00 38  53    0,00

5 -14  37   20,00 38  53    0,00

6 -14  37   20,00 38  51   50,00

7 -14  39   30,00 38  51   50,00

8 -14  39   30,00 38  48   10,00

Maputo, aos 21/4/2022
P´O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

5994

AVISO

AVISO
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ANÚNCIO DE CONCURSO

REF: CT/MPT/2022 – 007

A Save the Children acredita que cada criança merece um futuro. Em Moçambique e em todo 

o mundo, damos às crianças um começo saudável na vida, a oportunidade de aprender e 

protecção contra danos. Fazemos o que for necessário para as crianças - todos os dias e em 

tempos de crise - transformando as suas vidas e o futuro que partilhamos.

  “A Save the Children International pretende contratar consultor para realizar o Baseline 
do projecto TLHANGANISA (FSL/MNCH), Fase II – nos distritos de Massingir, Mabalane e 

Mapai, província de Gaza.

Especificações técnicas detalhadas estão incluídas nos ToRs e documentos de concurso. Se 
está interessado em apresentar uma proposta, por favor recolha os documentos do concurso a 
partir do dia 6 de Julho de 2022, pelo email: scimoz@savethechildren.org ou nos escritórios 

localizados no bairro da Maxaquene “C”, Rua 3253, parcela 140AH (próximo à Praça da OMM).

As propostas deverão ser submetidas até ao dia 27 de Julho de 2022, às 16.00 horas pelo 

sistema Ariba e/ou por email procurementmoz@savethechildren.org  indicando a referência 

do anúncio. 

NOTA: Só serão contactados os concorrentes aprovados para o contrato

“A Save the Children compromete-se a garantir que todos os seus funcionários e programas são 

absolutamente seguros para as crianças.

Aplicamos procedimentos rigorosos para garantir que somente os candidatos adequados 

para trabalhar com crianças tenham permissão para se juntar à nossa organização e todos os 

candidatos serão, portanto, sujeitos a este escrutínio.”

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTERIO DE TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO NIASSA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
O Instituto Nacional de Segurança Social - Delegação Provincial do Niassa convida  
pessoas singulares, colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam 
requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para Prestação de 
Serviços de Reestruturação da Infra-estrutura de Rede de Dados, Voz e Corrente 
Limpa na Delegação Distrital de Cuamba.

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os 
Documentos do Concurso ou adquirí-los na Delegação Provincial do INSS do Niassa em 
Lichinga, Rua Travessia da Juventude, R/C, Telefone 27121106/7 nas horas normais de 
expediente, pela importância não reembolsável de 2.000,00MT (dois mil meticais) 
devendo depositar na conta nº 21132809 – INSS- Delegação Provincial do Niassa – 
Administração. O prazo de validade das propostas é de 60 dias.

As propostas deverão ser entregues no endereço acima até às 9.00 horas do dia 
18/7/2022 e serão abertas em sessão pública, na presença dos concorrentes que 
desejarem comparecer, às 9.30 horas do mesmo dia.

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

Lichinga, aos 4 de Julho de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA

CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO 
SERVIÇO PROVINCIAL DE ASSUNTOS SOCIAIS 

INSTITUTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE NAMPULA

CONVITE PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

O Governo de Moçambique recebeu fundos da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA), 
no âmbito do Projecto de Melhoramento de Desenvolvimento de Competências em Moçambique, 
designado MozSkills, e pretende aplicar parte dos fundos para efectuar pagamentos elegíveis nos 

termos de contrato para a aquisição de diversos bens e fornecimento de serviços. 

Neste sentido o Instituto Industrial e Comercial de Nampula0 pretende contratar os serviços de uma 
empresa especializado em CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PESSOAL nas seguintes áreas:

1. Gestão de sistemas de indicadores de gestão e elaboração de relatórios e monitoria e prestação de 

contas;

2. Cultura organizacional através de realização de Team Bullding; 

3. Liderança democrática, descentralização, gestão de projectos, planificação estratégica e monitoria, 
avaliação e prestação de contas.

A presente solicitação de manifestação de interesse tem como objectivo a Pré-Qualificação de Consultores 
com capacidade comprovada a prestação de serviços acima defenidos. 

Para o efeito são convidados a expressar o seu interesse em prestar ao Instituto Industrial e Comercial de 
Nampula, os serviços de formação supracitados a todas empresas ou singulares elegíveis, demonstrando 
a sua adequação e qualificação jurídica, técnica e regularidade fiscal, através da apresentação da 
respectiva documentação comprovativa (inscrição no Cadastro Único, descrição de trabalhos similares 
nos últimos cinco (5) anos, experiência em trabalhos similares, disponibilidade e Curriculum Vitae do 
pessoal qualificado do quadro do pessoal, etc.). 

O concurso será regido de acordo com os procedimentos constantes do Regulamento de Contratação 
de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado 
pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março e conjugado pelo Manual Operacional dos Procedimentos dos 
Centros de Referências, aprovado pelo Banco Mundial. A selecção do Consultor será baseada no critério 
de Qualidade e Custo.

Os interesados poderão obter mais informações junto do Instituto Industrial e Comercial de Nampula – 
UGEA, sita na Rua dos Continuadores, nº 03000025.

A manifestação de interesse deverá ser entregue em língua portuguesa, em triplicado e num envelope 

fechado, na UGEA do Instituto Industrial e Comercial de Nampula até às 10.00 horas do dia 1 de 
Agosto de 2022.

Nampula, aos 5 de Julho de 2022
Autoridade Competente

Rua dos Continuadores: nº 03000025, Telefones: +258 849378391/+258 861578000, Cidade de Nampula
297
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5955 CONCURSO PARA FORNENCIMENTO DE MATERIAL PARA A COLECTA DE AMOSTRAS

Ref. MC/MOZRFP/09/2022 – MATERIAL MEDICINAL 

A Malaria Consortium convida a todos interessados a submeter propostas financeiras para fornecimento dos produtos abaixo 
indicados:

# Artigo Especificações/detalhes Quantidade Unidade

1 Luvas  Tamanho Médio
Sem Pó 650 Caixa 

2 Rolo de Algodão Tamanho Médio 140 unidade

3

TDR - Testes Rapidos de Malaria 
( Todos Com Mesma ref. Lote e 

com Certificado de Qualidade do 
Fornecedor )

SD Bioline Malaria AG P.F HRP2 3750 Unidade

4

TDR - Testes Rapidos de Malaria 
( Todos Com Mesma ref. Lote e 

com Certificado de Qualidade do 
Fornecedor )

Standard Q Malaria P.F/ Pan Ag Test 
( HRP2/PLDH ) 1100 Unidade

5 ZipLoks Pequeno
8x 12cm 1000 Unidade

6 Ziplocks Grande

20x30cm 5000 Unidade

7 Lancetas Automática  G-Tech 28G 5000 Unidade

8 Termômetros

Digital G-Tech
Faixa de medição: 32,0 a 42,9°C
Erro máximo de indicação: +/- 0,2°C
Display: visor de cristal líquido
Memória: armazena 

automaticamente a última medição

Vida útil da bateria: 
aproximadamente 200 horas
Dimensão: 12,3cm X 1,9cm X 1,1cm
Peso: aproximadamente 10g (bateria 
inclusa)
Condições de uso: Temperatura: 5°C 
a 40°C / Humidade relativa: menor 
ou igual a 85%
Termômetro a prova de água

65 Unidade

9 Silica Gel 

Cor: Azul

Tipo: Granulada
Específico para laboratório
Gramas: 500
Embalagem: Frasco 

65 Unidade

OS TERMOS DE REFERÊNCIA E POLÍTICAS DEVERAM SER CONSULTADOS ATRAVÉS DO WEBSITE: 
•	 www.malariaconsortium.org

ou solicitados a partir do email:

•	 m.melo.87@malariaconsortium.org

As propostas deverão ser submetidas até ao dia 20 de Julho de 2022.

Malaria Consortium Mozambique

Av. Lucas Elias Kumato, n.º 118 - Maputo

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de 
dezassete de Junho do ano dois mil e vinte e dois, lavrada de 
folhas quarenta e sete a folhas quarenta e oito verso, do livro 
de notas para escrituras diversas número “A” traço três, a 
cargo de HELMANO ARÃO MANUEL MACUAPA, Conservador e 
Notário Superior, se acha lavrada uma Escritura de Habilitação 
de Herdeiros na qual ANCHA DA COSTA ESTEVÃO FAQUIRA, 
NELSON DA COSTA FRANCISCO, MARCELINO DA COSTA 

FRANCISCO, SIANUQUE DA COSTA ESTEVÃO FAQUIRA, 
MARIA DE FÁTIMA DA COSTA RODRIGUES e ANGELINA DA 
COSTA ZECA, foram declarados únicos e universais herdeiros 
de EMA DE JESUS DA COSTA MUALIMO, com última residência 
em Nampula.
Que até à data da sua morte não deixou testamento nem 
qualquer outra disposição da última vontade.

Está Conforme

Segunda Conservatória de Nampula, aos vinte e um dias do 
mês de Junho de dois mil e vinte e dois

O Conservador
Helmano Arão Manuel Macuapa

(Conservador e Notário Superior)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO DE NAMPULA
SEGUNDA CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL E NOTARIADO DA SEGUNDA CLASSE DE NAMPULA

EXTRACTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE EMA DE JESUS DA COSTA MUALIMO

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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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 a todos Contribuintes a realizarem 
a actualização de dados nos termos do artigo 10 do Decreto n.º 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 deverão ser originais ou cópias visíveis e devidamente autenticadas

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

•	 DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO VÁLIDO (BI, Cédula 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 estiverem 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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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 Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 
5/2016, de 8 de Março,comunicam-se a adjudicação dos concursos abaixo indicados:

Nº do Concurso Modalidade Objecto Empresa
Adjudicada Valor da Proposta

0001/MGCAS/2022 Concurso Público Aquisição de 4 viaturas MHL AUTO, SA 8.170.000,00MT

0002/MGCAS/2022 Concurso Limitado Serviços de manutenção e 
reparação de viaturas AUTO RALLY, LDA 783.907,79MT

0003/MGCAS/2022 Concurso Limitado Fornecimento de passagens 
aéreas

SIMARA TRAVEL & 
TOURS, LDA 360.343,00MT

0023/MGCAS/2022 Concurso por Cotações Aquisição de equipamento 
desportivo SIDAT SPORT, LDA 268.164,00MT

0030/MGCAS/2022 Concurso por Cotações Serviços de serigrafia NDZILA GRÁFICA 
& INFORMÁTICA 382.500,00MT

0012/MGCAS/2022 Ajuste Directo Fornecimento e montagem 
de persianas JJ INTERTEXAS 1.319.563,44MT

0011/MGCAS/2022 Concurso Limitado Fornecimento de capulanas DAP INVESTIMEN-
TO, LDA 438.048,00MT

0032/MGCAS/2022 Concurso por Cotações Serviços de carpintaria 
reparação de portas

THANDI INVESTI-
MENTOS, LDA 90.128,03MT

0033/MGCAS/2022 Concurso por Cotações Fornecimento de material de 
escritório PREMIUM, EI 348.432,00MT

0004/MGCAS/2022 Ajuste Directo Fornecimento de refeições HOTEL BERNNA 790.290,00MT

0009/MGCAS/2022 Ajuste Directo Manutenção e reparação de 
viatura

ENTREPOSTO 
AUTO, SA 47.261,64MT

0026/MGCAS/2022 Concurso por Cotações Fornecimento de utensílios 
domésticos BAZAR CENTRAL 33.150,00MT

0011/MGCAS/2022 Concurso por Cotações Fornecimento de capulanas PRINCESA DAS CA-
PULANAS, LDA 117.000,00MT

Maputo, Junho de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível)
5917
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SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS                                
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 Correctores de Seguros convida 
empresas devidamente registadas e autorizadas ao fornecimento 
de Seguro de Saúde a submeterem propostas para o Fornecimento 
de Seguro de 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 
às 12.00 horas do dia 18 de Julho de 2022.

FHI360 – Escritório-Sede em Moçambique 
Rua Beijo da Mulata, n.º 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, n.º 59200

Sommerschield II
Maputo

Tel: +258 21 241100
Email: info@tempusglobalgroup.com 

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Nos termos do nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos concursos abaixo indicados:

Nome da Empresa Objecto do Concurso
Valor de Adjudicação 

Incluindo IVA (MT)

COMPUTER’S LAND Fornecimento de dois laptops e alguns acessórios 341.139,97

SUPERMERCADO JULY, LDA Fornecimento de géneros alimentícios e produtos de higiene e limpeza 1.231.131,40

TRÂINGULO EVENTOS E SERVIÇOS, LDA Prestação de serviços de catering 2.000.000,00

BVI
Serviços de Consultoria para a Revisão do Projecto e Fiscalização das Obras de Melhoramento 
e Reabilitação do Sistema de Abastecimento de Água da Vila de Mocímboa da Praia, Província 

de Cabo Delgado Delgado
3.564.308,64

SIMARA TRAVEL & TOURS, LDA Prestação de serviços de agência de viagem 4.800.000,00

TEAM CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS, LDA
Construção de 2 (dois) furos e instalação do respectivo equipamento hidromecânico no 

sistema de abastecimento de água da Vila de Guro, na Província de Manica
9.029.853,49

CONSÓRCIO EMOTEC, LDA/GILUBA
Empreitada para as obras de melhoramento e reabilitação do sistema de abastecimento de 

água da vila de Mocímboa da Praia, Província de Cabo Delgado Delgado
89.171.042,40

Maputo, Julho de 2022

A Entidade Competente

(Ilegível)
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Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, IP
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES
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Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, IP
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
___________

PROVÍNCIA DE MAPUTO
GOVERNO DO DISTRITO DE NAMAACHA

SERVIÇO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA

NAMAACHA

Convocatória

É convocado o Sr. MALINO LIBÓRIO 
DA PURIFICAÇÃO, enquadrado na 
carreira de Docente N3, Classe C, 
Escalao 1, funcionário deste Serviço 
Distrital a comparecer na Repartição 
de Recursos Humanos, no prazo de 
cinco (5) dias, a contar da data da 
publicação desta convocatória, para 
tratar assuntos inerentes ao serviço.

O Funcionário a servir cada vez melhor o cidadão!

Namaacha, aos 5 de Julho de 2022

O Director do Serviço Distrital 

António Raul Cândido
(Instrutor e Técnico Pedagógico N1)
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Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de um 
de Junho de dois mil e vinte e um, lavrada a folhas vinte e cinco 
e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas número 
833-C, deste Primeiro Cartório Notarial de Maputo, perante 
mim, RICARDO MORESSE, Conservador e Notário Superior, 
em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros por óbito de FRANCISCO LERMA 
MARTINEZ, falecido no dia vinte e quatro de Abril de dois mil e 
dezanove, no ICOR - Instituto do Coração, natural de El Palmar, 

Espanha, solteiro que era, filho de Victória e de Encarnacion, 
com última residência habitual em Gúruè, não tendo deixado 
testamento nem qualquer outra disposição da sua última 
vontade, sucedem-lhe como únicos e universais herdeiros de 
todos seus bens móveis e imóveis, seus irmãos: JOSEFA LERMA 
MARTINEZ, ISABEL LERMA MARTINEZ e PEDRO LERMA 
MARTINEZ, naturais de El Palmar, Espanha, residentes em 
Espanha.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos 

declarados herdeiros ou com eles possam concorrer na sucessão 
à herança do referido FRANCISCO LERMA MARTINEZ. 

Está Conforme
Maputo, aos 5 de Julho de 2022

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

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
PRIMEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE FRANCISCO LERMA MARTINEZ

Busque o
aplicativo

notícias digital

A Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, Instituto Público (AIAS, IP) convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas e seladas, 

conforme a lista abaixo: 

Concurso N.º
Tipo de 

Concurso
Objecto de Concurso Alvara

Garantia 
Provisória

(MT)
Data e Hora da 

Visita

Data e Hora 
da Entrega

Data e Hora de 
Abertura

13/AIAS/OBRAS/2022 Limitado
Construção de 6 divisórias 

4.ª 
Classe

N/A
 

11/7/2022
10.00 horas 

22/7/2022
9.00 horas

22/7/2022
9.10 horas

14/AIAS/BENS/2022 Público
Fornecimento de Kits e Capacitação 

Intensiva de Artesãos N/A
100.000,00

N/A
29/7/2022 
10.00 horas

29/7/2022
10.10 horas

15/AIAS/OBRAS/2022 Público

Empreitada para Obras de Ampliação e 
Aprimoramento da Estação de Tratamento 
de Água da Vila Municipal de Manjacaze, na 

Província de Gaza
7.ª 

Classe

150.000,00  22/7/2022
10.00 horas

11/8/2022
9.00 horas

11/8/2022
9.10 horas

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso ou adquiri-los na recepção da AIAS, IP sita na Av. Eduardo 

Mondlane, n.º 1352, 4° Andar, Cidade de Maputo, no período das 7.30 às 15.30 horas, pelo valor monetário não reembolsável de 2.000,00MT, a ser depositado 

na Conta n.º 005272513008, a favor do MOPHRH – AIAS do Banco de Moçambique. 

Para os Concursos 13/AIAS/OBRAS/2022 e 14/AIAS/OBRAS/2022, estão previstas visitas Obrigatórias nas datas acima indicadas, cuja concentração 

está marcada de acordo com o seguinte:

• Para o Concurso Limitado n.º 13/AIAS/OBRAS/2022, a concentração será na AIAS, IP sita na Av. Eduardo Mondlane, n.º 1352, 4° Andar, Maputo

• Para o Concurso Público n.º 14/AIAS/OBRAS/2022 a concentração será no Conselho Municipal de Manjacaze, na Província de Gaza

As propostas deverão ser entregues no endereço acima citado e serão abertas no mesmo endereço, na presença dos concorrentes e público que desejar 

participar, e deverão ser válidas por 120 dias.

Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 

aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.
Maputo, Julho de 2022

 
O Departamento de Aquisições

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA CIDADE DE 

MAPUTO
GABINETE DE PREVENÇÃO E 

COMBATE À DROGA

ANÚNCIO Nº 01/2022

Torna-se público que se aceitam 
propostas em cartas fechadas até 
às 9.30 horas do dia 6/7/2022, 
dirigidas ao presidente da Comissão 
de Avaliação e Venda de Bens Abatidos 
a serem entregues nesta instituição, 
sita na Avenida Eduardo Mondlane, 
nº 2815, 6º andar esquerdo, flat 21, 
edifício da APIE-Sede, para compra de 
diversos bens que poderão ser vistos 
às horas normais de expediente no 
local constante do Edital. A abertura 
das propostas está marcada para o 
dia 14/7/2022, às 9.30 horas (bens 
e 1 viatura). As demais condições 
constam dos Editais fixados nesta 
instituição, Mercado Central, no 
Parque de Xiquelene, terminais 
dos transportes semi-colectivos de 
passageiros, Magoanine, Expresso-
Hulene, onde está indicado o tipo e o 
valor da avaliação de cada bem, não 
devendo ser apresentada proposta 
com valor inferior ao da base de 
licitação.

1-Nissan Hard Body.

 Maputo, aos 5 de Julho de 2022
O Presidente da Comissão

5947

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



PUBLICIDADE22

DECISÃO DE NÃO OPOSIÇÃO 
DA AUTORIDADE REGULADORA DA CONCORRÊNCIA

Processo Ccent. n.º 01/2022 – Vulcan Resources (“Adquirente”) / Vale International, S.A. 
(“Vendedora”) / Moatize Coal Investment (Pty) Ltd*Nacala Corridor Holding Netherlands B.V. 

(“Adquiridas”)

I. OPERAÇÃO NOTIFICADA
1. Em 31 de Dezembro de 2021, foi notificada à Autoridade Reguladora da Concorrência, nos termos do n.º 

1 do artigo 24 da Lei n.º 10/2013, de 11 de Abril (doravante “Lei da Concorrência”), conjugado com o 
artigo 11 do Regulamento da Lei da Concorrência aprovado pelo Decreto n.º 97/2014, de 31 de Dezembro, 
revisto pelo Decreto n.º 101/2021, de 31 de Dezembro, uma operação de concentração, que consiste na 
aquisição pela Vulcan Resources (“Adquirente”), das participações sociais detidas, em Moçambique, pela 
Vale International (“Vendedora”).

2. Os termos e condições gerais da Transacção, incluem a totalidade do capital social da Moatize Coal 
Investment (Pty) Ltd e da Nacala Corridor Holding Netherlands B.V. (“Adquiridas”), descritos na estrutura 
económica da operação de concentração formalizada através de um acordo de contrapartida agregada, 
celebrado entre as Partes.

3. As actividades das Partes envolvidas na operação de concentração são as seguintes:
•	 Vulcan Resources - sociedade baseada na República das Maurícias, totalmente detida pela Vulcan 

International, constituída exclusivamente com o objectivo de realizar a Transacção supracitada e de 
avaliar e adquirir futuramente outros activos minerais;

•	 Moatize Coal Investment (Pty) Ltd - sociedade sedeada na África do Sul, que detém [Confidencial]% 
do capital social da Vale Moçambique S.A., através da qual exerce as suas actividades em Moçambique, 
que incluem a prospecção, investigação geológica, exploração mineira, o desenvolvimento e exploração 
de actividades industriais e a venda e exportação de carvão.

•	 Nacala Corridor Holding Netherlands B.V. - holding sedeada na Holanda, com participações em 
diferentes empresas que exercem as suas actividades no sector de construção, desenvolvimento e 
exploração de infra-estruturas ferroviárias e portuárias em Moçambique e noutros países da Região.

•	 Vale International S.A. - sociedade constituída na Suíça, que em Moçambique detém a totalidade do 
capital social da Moatize Coal Investment (Pty) Ltd e da Nacala Corridor Holding Netherlands B.V., com 
a seguinte estrutura de negócios, segundo a Notificante:

4. Nos termos e para os efeitos do artigo 12 do Regulamento da Lei da Concorrência, os volumes de negócios 
realizados nos anos 2018, 2019 e 2020, em Moçambique, pelas empresas participantes na operação de 
concentração são os seguintes:

Volumes de Negócios (Milhares de MT)
2018 2019 2020

Vulcan Resources  [Confidencial]  [Confidencial] [Confidencial] 
Moatize Coal Investment (Pty) Ltd  [Confidencial]  [Confidencial]  [Confidencial]
Nacala Corridor Holding N. B.V.  [Confidencial]  [Confidencial]  [Confidencial]

Vale Logistics Limited  [Confidencial]  [Confidencial]  [Confidencial]
Corredor Logístico Integrado de Nacala, S.A.  [Confidencial]  [Confidencial]  [Confidencial]
Sociedade de Desenvolvimento do Corredor de Nacala, S.A.  [Confidencial]  [Confidencial]  [Confidencial]
Corredor do Desenvolvimento do Norte  [Confidencial]  [Confidencial]  [Confidencial]
Central East Africa Railway Company Limited  [Confidencial]  [Confidencial]  [Confidencial]
Companhia Logística de África, Lda  [Confidencial]  [Confidencial]  [Confidencial]
Corredor de Desenvolvimento do Norte Porto, S.A.  [Confidencial]  [Confidencial]  [Confidencial]

5. A operação notificada configura uma concentração de empresas na acepção do artigo 23 da Lei da 
Concorrência e está sujeita à notificação prévia à ARC, nos termos do n.º 1 do artigo 24, da supracitada Lei, 
conjugado com a alínea a) e c) do n.º 1 do artigo 11, do Regulamento da Lei da Concorrência, aprovado 
pelo Decreto n.º 97/2014, de 31 de Dezembro, revisto pelo Decreto n.º 101/2021, de 31 de Dezembro e 
com a Resolução n.º 01/2021, de 27 de Janeiro, que aprova o Regulamento de Formulários de Notificação 
de Operações de Concentração de Empresas. 

6. A operação em causa, tem a natureza de Aquisição de Controlo Exclusivo e é do tipo Conglomeral, nos termos 
previstos na Secção II do Regulamento de Formulários de Notificação de Operações de Concentração de 
Empresas.

II. MERCADOS DO PRODUTO E GEOGRÁFICO RELEVANTES
7. Em Moçambique, os mercados de extracção de minerais e transportes ferro-portuários são regulados e 

licenciados pelo Instituto Nacional de Minas (INAMI) e pelo Instituto Ferro-Portuário de Moçambique 
(IFEPOM), respectivamente.

8. Segundo a informação apresentada pela Notificante, as “Adquiridas” operam através das suas subsidiárias 
no sector mineiro (extracção de carvão mineral) e no sector de transportes (gestão e manutenção de infra-
estruturas ferro-portuárias), cuja actividade é de transporte de carvão mineral, multi-carga e passageiros. 

9. Reitera a Notificante que as actividades das empresas adquiridas na operação de concentração proposta, 
são essencialmente duas, a produção de carvão em Moatize, província de Tete e a operação integrada 
do Corredor Logístico de Nacala que liga Moatize à Nacala (incluindo a linha ferroviária e o Terminal de 
Carvão no Porto de Nacala). 

10. Mais ainda, de acordo com a Notificante, a procura local por carvão mineral é incipiente e, da produção 
total, uma percentagem inferior à 1% é vendida à clientes finais que operam em Moçambique. 

11. Na acepção da ARC, define-se como mercado do produto relevante da presente operação, o de extracção 
e comércio do carvão mineral e o da prestação de serviços compreendidos nas concessões que formam o 
Corredor Logístico de Nacala, dos quais se destacam:
(i) a renovação, manutenção e exploração da linha ferroviária do Norte;
(ii) a exploração, gestão, manutenção e exploração comercial do Terminal do Carvão;
(iii) a prestação de serviços públicos e obrigações conexas.

12. No que concerne à delimitação geográfica do mercado relevante, a ARC entende ser a actividade de 
extracção e de comercialização de carvão de âmbito global, uma vez que o produto é colocado a nível 
nacional e internacional.

13. No que diz respeito ao mercado de prestação de serviços, no Corredor Logístico de Nacala, a ARC entende 
que o mercado geográfico compreende a abrangência das concessões que constituem o corredor.  

III. AVALIAÇÃO JUS – CONCORRENCIAL
14. Conforme referido anteriormente, a operação notificada consiste na aquisição de controlo exclusivo pela 

Vulcan Resources (“Adquirente”), das participações sociais detidas pela Vale International (“Vendedora”).

15. Trata-se de uma operação que de acordo com a expectativa das Partes não criará sobreposição em nenhum 
dos mercados relevantes, até porque a Adquirente não detém qualquer percentagem minoritária dos 
direitos de voto ou do capital emitido ou de outras empresas que operam em Moçambique.

16. Segundo a Notificante, do carvão mineral extraído em Moçambique, aproximadamente 99% é exportado 
e as actividades ferro-portuárias (incluindo o Corredor Logístico de Nacala) são reguladas nos termos 
dos acordos de concessão com o Governo moçambicano, onde são estabelecidas as condições e o âmbito 
dos serviços que estão autorizados a prestar, incluindo os termos de tarifas ou taxas, pelo que a presente 
operação de concentração não representa nenhum impedimento significativo à concorrência efectiva no 
mercado moçambicano.

17. Neste sentido, a Notificante entende que esta operação não tem impacto na entrada e saída de operadores 
nos mercados relevantes, na medida em que, os factores que influenciam a entrada e saída nos mesmos 
são os seguintes:
(i) obstáculos legais e regulamentares;
(ii) restrições decorrentes de direitos de propriedade intelectual;
(iii)  custos globais de entrada e saída de novos operadores;
(iv)  limitações de acesso e factores de produção;
(v) acordos de distribuição (exclusiva, selectiva, entre outros) ou outras formas de comercialização;
(vi)  duração de contratos celebrados entre as empresas presentes no mercado.

20. A Parte notificante considera que os factores acima identificados respeitam ao requisito de concessão 
mineira e direitos de superfície pelas autoridades governamentais relevantes, bem como o requisito de 
acordos de concessão para construir, gerir e operar infra-estruturas ferroviárias e portuárias.  

21. Na óptica da Notificante, a concessão que detém sobre o Corredor Logístico de Nacala não lhe confere 

DELIBERAÇÃO N.º 09/2022
SOBRE O PROCESSO DE CONCENTRAÇÃO DE EMPRESAS

VULCAN RESOURCES (“ADQUIRENTE”) / VALE INTERNATIONAL, S.A. (“VENDEDORA”) / Moatize Coal Investment 

(Pty) Ltd*Nacala Corridor Holding Netherlands B.V. (“ADQUIRIDAS”)

DECISÃO DE NÃO OPOSIÇÃO

DA AUTORIDADE REGULADORA DA CONCORRÊNCIA

[alínea a) do n.º 1 e o n.º 2, ambos do artigo 54 da Lei n.º 10/2013, de 11 de Abril]

Nota: Indicam-se entre parênteses rectos [...] as informações cujo conteúdo exacto haja sido considerado como confidencial.

VERSÃO PÚBLICA

Quarta-feira, 6 de Julho de 2022Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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vantagens significativas, pois, o carvão exportado de Moçambique depende principalmente do transporte 
marítimo, e canaliza-se por intermédio deste, mais de 80% das exportações. Ademais, os custos de 
transporte não constituem um factor determinante na selecção da fonte de carvão para o mercado de 
exportação.

22. A Notificante realça que, geralmente, os preços do carvão variam de acordo com a classificação, qualidade, 
o método e região geográfica da sua extracção.

23. Argumenta ainda, que dada a dinâmica das concessões acima referidas e também da possibilidade das 
mesmas serem acedidas por potenciais novos operadores no mercado, esta operação não irá constituir 
um obstáculo à concorrência, seja com os actuais operadores, seja com potenciais novos operadores que 
venham a entrar no mercado.

24. Neste sentido, a operação segundo a Notificante não é susceptível de criar ou reforçar uma posição 
dominante da qual possam resultar entraves significativos à concorrência efectiva no mercado nacional 
ou numa parte substancial deste, pois resulta numa mera transferência da titularidade das participações 
da Vendedora para a Adquirente.

Estrutura da Oferta do Mercado Nacional (Carvão Mineral) 

Tabela 1.: Extracção do Carvão Mineral em Moçambique [Confidencial]

Nome da Empresa

Quota de mercado (%)

2018 2019 2020

Vulcan Resources [Confidencial] [Confidencial] [Confidencial]

Vale International (através da Vale 
Moçambique, S.A. (Moatize Mine) [Confidencial] [Confidencial] [Confidencial]

Pós - concentração (Estimativa) [Confidencial] [Confidencial] [Confidencial]

ICVL (Mina Internacional de Benga da Tata) [Confidencial] [Confidencial] [Confidencial]

JSPL Mozambique Minerals Limitada (Mina 
Chirodzi) [Confidencial] [Confidencial] [Confidencial]

Fonte: Wood Mackenzie Coal Supply Data Tool (Dezembro de 2021)

25. A ARC ressalva que apesar da quota de produção do carvão mineral da Adquirente situar-se em média 
acima dos [Confidencial]%, coloca-se em aberto a determinação de uma posição dominante no sector do 
carvão mineral em Moçambique, pois, denota-se que esta produção é quase que totalmente destinada ao 
mercado de exportação, com menos de 1% colocada no mercado local. 

Estrutura da Oferta do Mercado Nacional (Corredor Logístico de Nacala)
26. Uma vez que os serviços do Corredor Logístico de Nacala são fornecidos exclusivamente ao abrigo de um 

acordo de concessão pelas Subsidiárias das Adquiridas, a quota de mercado a este respeito ascende aos 
[Confidencial]%.  

27. Entende a ARC, que esta concessão não confere vantagens significativas ao operador, pois grande parte do 
custo é correspondente ao transporte marítimo, o qual não está sob a sua alçada, para além do facto de 
que a procura pelo produto é explicada significativamente pela qualidade do mesmo.

28. Ademais, existe uma série de condicionalismos estabelecidos pelo governo nos acordos de concessão, não 
se vedando a possibilidade de atribuição do direito de exploração e de gestão destas infra-estruturas a 
novos operadores.

29. Com efeito, tal como referido no ponto anterior, no cenário pós-concentração, decorrente do negócio/aquisições 
das participações sociais da Vale International, não haverá sobreposição em nenhum dos mercados 
relevantes.

30. Em suma, a ARC conclui que a operação de concentração em causa traduz-se numa alteração da estrutura 
acionista da Moatize Coal Investment (Pty) Ltd e da Nacala Corridor Holding Netherlands B.V. com a 
aquisição, pela Vulcan Resources, das participações detidas pela Vale International, S.A. naquelas empresas. 

31. Assim, a operação de concentração tal como foi notificada não apresenta preocupações jus-concorrenciais 
susceptíveis de gerar efeitos nocivos à concorrência efectiva e/ou potencial nos mercados relevantes 
identificados, bem como não cria ou reforça uma posição dominante que permita gerar efeitos unilaterais 
ou coordenados.

Estrutura da Procura dos Mercados Relevantes
32. Segundo a Notificante, a nível da produção de carvão, os produtos e serviços fornecidos são semelhantes 

entre os fornecedores envolvidos no mercado. 

33. A Notificante reitera que a maior parte da produção destina-se ao mercado de exportação, e as preferências 
dos clientes finais se baseiam na disponibilidade, nas características do carvão (classificação e grau, por 
exemplo) e no que diz respeito à sua utilização final (térmica ou metalúrgica, por exemplo). 

34. Relativamente aos serviços prestados pelas companhias do Corredor Logístico de Nacala, em particular 
os serviços de transporte para o público e mercadorias em geral, estes são fornecidos ao abrigo de um 
contrato de concessão exclusivo entre elas e o Governo.

IV. PARECER DA AUTORIDADE REGULADORA SECTORIAL
35. Em cumprimento do disposto no artigo 56 da Lei da Concorrência, a ARC solicitou parecer sobre a 

operação de concentração em apreço ao Instituto Nacional de Minas (“INAMI”) e ao Ministério dos 
Transportes e Comunicações (“MTC”), enquanto entidades que regulam as actividades afectadas pela 
presente Transacção.

36. Neste contexto, apenas o INAMI se pronunciou relativamente à regularidade das empresas envolvidas 
na operação de concentração sob o ponto de vista legal, fiscal, laboral, entre outros, afirmando que a 
Vale Moçambique, S.A., detentora da Concessão Mineira 867C, cumpre com as suas obrigações de 
concessionária, nomeadamente o pagamento de impostos, a apresentação regular e pontual dos relatórios 
de actividades, assim como a submissão de informações técnicas solicitadas pela autoridade reguladora 
da actividade mineira.

37. Diz o INAMI, que o mercado de exploração de carvão em Moçambique é composto por 20 concessões 
mineiras, das quais 4 na fase de produção e 16 na fase de desenvolvimento, e de um total de 213.078,72 
hectares de área coberta pelas concessões mineiras de carvão, a detida pela Vale compreende 24.204,98 
hectares (11.4%), ocupando as demais concessões 188.873,74 hectares (88.6%). 

38. Acrescenta o INAMI, que em termos de reservas mineiras, de acordo com os dados à este fornecidos pela 
Vale International, S.A. assim como os relatórios e informações técnicas submetidos, esta dispõe de uma 
reserva estimada de 708,23 milhões de toneladas de carvão, correspondente a cerca de 2% do total de 
38.620,26 milhões de toneladas de reservas das restantes concessões mineiras para o carvão.

39. Diante dos factos supracitados, o INAMI entende que a operação de concentração não afectará a estrutura 
do mercado de prospecção, investigação geológica e exploração mineira, bem como o desenvolvimento, 
a venda e a exportação de carvão em Moçambique, pelo que o seu parecer é favorável ao prosseguimento 
da Transacção.  

V. AUDIÊNCIA DOS INTERESSADOS E CONTRA-INTERESSADOS
40. Nos termos do n.º 2 do artigo 55 da Lei da Concorrência, foram ouvidos, em sede de audiência prévia, 

os accionistas nacionais da Sociedade de Desenvolvimento do Corredor de Nacala, SARL (“SDCN”) e da 

Portos do Norte, S.A.

41. O Consórcio de Cabo Delgado, S.A., a Gestão e Desenvolvimento de Nampula S.A., a Niassa Desenvolvimento, 
S.A., a Sociedade de Tecnologias e Participações, S.A., a Gestão de Transportes, S.A. e a Moçambique Gestores, 
S.A., constituem um grupo de empresas designado por “Accionistas Nacionais” que detém [Confidencial]% 
do capital social da Sociedade de Desenvolvimento Corredor de Nacala, SARL.

42. Segundo os referidos Accionistas, estes integram o projecto do Corredor de Desenvolvimento da 
Região Norte do País, no Corredor de Nacala, a convite do Governo de Moçambique, com o propósito de 
assegurar o interesse nacional, tendo subscrito e realizado o capital e feito suprimentos nas empresas 
concessionárias, nomeadamente a Corredor de Desenvolvimento do Norte (em Moçambique) e a Central 
East Africa Railway (no Malawi).

43. Ainda de acordo com os Accionistas Nacionais, cientes dos objectivos económicos do desenvolvimento do 
país, em coordenação com o Governo e com os Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM), venderam, em 
2011, parte do seu capital, à Vale International, S.A., para que esta tivesse participação financeira na SDCN, 
de forma a assegurar a ligação ferroviária de Moatize a Nacala-a-Velha, a construção de um terminal de 
carvão e a reabilitação da linha Cuamba-Lichinga. 

44. Neste sentido, os Accionistas Nacionais da SDCN realçaram que existe uma relação entre si e outras 
empresas envolvidas nesta operação de concentração por via da SDCN, pelo que, manifestaram inquietação 
por não terem tido qualquer informação formal sobre a Transacção, tendo tomado conhecimento através 
do Aviso da ARC publicado no jornal. 

45. Assim, na qualidade de parte interessada, os Accionistas Nacionais da SDCN solicitaram:
•	 Esclarecimento sobre a posição das suas acções no projecto do Corredor de Nacala, na medida em que, 

desde o início do projecto, os únicos sócios ou accionistas que se mantiveram na estrutura accionista 
são as empresas nacionais acima descritas e que foram um factor estabilizador para a consolidação do 
projecto tal como se encontra actualmente;

•	 Garantias sobre a funcionalidade do sistema ferroviário do norte de Moçambique e do Malawi (CEAR), 
com o argumento de que estas infra-estruturas constituem um elemento logístico fundamental para 
o escoamento de mercadorias e que sempre serviu os interesses da economia nacional, em particular 
na zona norte do país e do Malawi;

•	 Garantias de que o transporte e manuseamento do carvão pelo sistema ferroviário do Norte será feito 
de forma a não prejudicar o transporte de outras cargas, igualmente importantes, nomeadamente, 
produtos agrícolas, tabaco, chá, combustíveis, entre outras. 

46. Por outro lado, a Portos do Norte, S.A. que também tomou conhecimento da presente operação através 
do Aviso da ARC retromencionado, informou que opera no Porto de Nacala desde 2013 através de um 
contrato celebrado com a Empresa Pública Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique – CFM, E.P. cuja 
estrutura accionista é maioritariamente composta por um conjunto de accionistas nacionais e que também 
foi convidada pelo Governo de Moçambique para integrar o projecto de Desenvolvimento do Corredor de 
Nacala, incluindo o Malawi, salvaguardando-se, deste modo, os interesses nacionais.

47. Igualmente, fez menção ao facto de a Portos do Norte estar a operar no Porto de Nacala com resultados 
positivos, altos níveis de produtividade e pretendendo proteger os seus interesses nesta operação e 
para não ser prejudicada nas suas actividades, manifestou a sua preocupação em relação à pretensão 
mencionada de desenvolvimento e exploração de infra-estruturas portuárias, solicitando desta forma 
esclarecimento sobre os novos portos que pretendem desenvolver, sua localização e os resultados do 
eventual estudo de mercado relativo aos referidos portos.

48. Com efeito, a ARC solicitou à entidade Notificante respostas das questões colocadas, tendo esta as 
submetido nos seguintes termos:
•	 Que novos Portos pretendem desenvolver? A Notificante refere que até ao presente momento, não está 

previsto o desenvolvimento de novas instalações portuárias. A Vulcan Resources continuará a fazer o 
uso das instalações existentes no Porto de Nacala;

•	 Onde estarão localizados? Segundo a Notificante, até ao presente momento, não foi previsto o 
desenvolvimento de novas instalações portuárias;

•	 Se já foi feito algum estudo de mercado e se existem cargas para os novos portos que pretendem 
desenvolver? Diz a Notificante, que até ao presente momento, não foi previsto o desenvolvimento de 
novas instalações portuárias;

•	 O que se espera relativamente à posição das acções dos Accionistas Nacionais no projecto do Corredor de 
Nacala? Existe um plano de negócios ou plano estratégico e qual é a viabilidade do mesmo, considerando 
que existem várias entidades envolvidas na transacção e mais do que 10.000 trabalhadores? De acordo 
com a Notificante, as transacções envolvem a aquisição da sociedade holding e que ao nível da sociedade 
mãe não foram previstas quaisquer alterações às operações existentes na mina e no corredor logístico, 
com excepção da intenção de aumento da produção de carvão. 

•	 Existe alguma garantia de que os passivos existentes da Vale serão supridos? Para a Notificante, a 
transacção actual consubstancia uma aquisição de acções pela Vulcan Resources das empresas-mãe 
da Vale Moçambique, S.A. e da Sociedade Corredor de Nacala. As entidades das sociedades mineira e 
do corredor permanecerão intactas e continuarão a ser administradas, de forma contínua, nos termos 
dos seus respectivos contratos de concessão, assumindo os seus passivos.

•	 A transacção acautelou o facto de existirem vários contratos de concessão com diferentes durações? Foi 
realizada uma auditoria, tendo a Vulcan Resources conhecimento dos termos dos principais contratos 
em vigor. A participação da Vale Moçambique está, presentemente, a ser adquirida, indirectamente, 
pelo Grupo Vulcan. As entidades das sociedades mineira e do corredor permanecem intactas. Todos 
os contratos existentes continuarão a vigorar de acordo com os termos e condições acordados, refere 
a Notificante.

•	 Como será o equilíbrio entre as autorizações/concessões entre Moçambique e o Malawi? A mina e o 
corredor logístico continuarão a ser operados, conforme estipulado nos seus respectivos contratos de 
concessão. 

•	 O novo investidor tem capacidade para garantir o desenvolvimento do Corredor de Nacala? O Corredor 
de Nacala é a parte essencial das operações da mina, portanto, o desenvolvimento e a manutenção do 
Corredor continuarão conforme estipulado nos contratos de concessão. O novo investidor faz parte de 
um grande conglomerado de siderurgia e mineração, pelo que se encontra bem posicionado, de modo 
a garantir um maior desenvolvimento do Corredor, de acordo com a Notificante.

49. Analisados e ponderados os esclarecimentos das questões apresentadas pelos Accionistas Nacionais e 
pela Portos do Norte, S.A., a ARC concluiu que a operação em causa não impede, não falseia e nem restringe 
de forma sensível a concorrência, no todo ou em parte do mercado nacional. 

VI. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Face ao exposto, todos os aspectos relevantes vistos e ponderados, após apreciação jus-concorrencial da 
operação de concentração de empresas entre a Vulcan Resources (“Adquirente”) e a Vale International S.A. 
(“Vendedora”), nos termos em que foi notificada, o Conselho de Administração da Autoridade Reguladora 
da Concorrência, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea d) do n.º 1 do artigo 20 do Estatuto 
Orgânico, aprovado pelo Decreto n.º 96/2021, de 31 de Dezembro, delibera unanimemente adoptar uma 
decisão de não oposição à presente operação de concentração, nos termos da alínea a) do n.º 1 conjugado 
com o n.º 2, ambos do artigo 54 da Lei da Concorrência, uma vez que a mesma não é susceptível de criar 
entraves significativos à concorrência efectiva nos mercados relevantes identificados ou numa parte 
substancial destes. 

Maputo, aos 28 de Abril de 2022

O Conselho de Administração da Autoridade Reguladora da Concorrência

Nota: Indicam-se entre parênteses rectos [...] as informações cujo conteúdo exacto haja sido considerado como confidencial.

VERSÃO PÚBLICA

Quarta-feira, 6 de Julho de 2022
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A Delegação da Segurança Social da Ci-

dade de Maputo, por esta via, convida a 

todos beneficiários (Regime de Tra-

balhador por Conta de Outrem, Tra-

balhadores por Conta Própia e Manu-

tenção Voluntária no Sistema) a reali-
zarem a actualização de dados nos ter-

mos do artigo 9 do Decreto n.º 51/2017, 

de 9 de Outubro.

Para este efeito são exigidos os seguintes 

documentos:

•	 DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO 

VÁLIDO(BI, Cédula Pessoal, Certidão 

ou Assento de Nascimento ou DIRE 

– para estrangeiros)

•	 NUIT

•	 CONTACTO TELEFÓNICO

•	 E-MAIL, Caso tenha

•	 ENDEREÇO

•	 DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO 

DO AGREGADO FAMILIAR (Esposa/

Esposo, Filhos menores até 25 anos 

se estiverem a frequentar o nível su-

perior)

•	 ASSENTO DE CASAMENTO PARA OS 

UNIDOS PELO MATRIMÓNIO

A falta de cumprimento, terá as suas 
penalizações nos termos legalmente 

previstos no Regulamento da Segurança 

Social Obrigatória.

Os documentos deverão ser originais 
ou cópias visíveis e devidamente au-

tenticadas.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL

DELEGAÇÃO DA CIDADE DE MAPUTO
“Modernizar para melhor servir” 

Delegação da Cidade de Maputo: Av. 24 de Julho nº 3549, R/C ao 3º Andar/ Av. Rio Limpopo * 

Tel: 21 403010/25 * 21 408634 * Fax: 21 401988, Linha verde: 800146000 * Site: www.inss.gov.mz * Email: inss@gov.mz, C. Postal nº 2551 – Maputo
5781

“INSS - MODERNIZAR PARA MELHOR SERVIR”
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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 Sr. 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 nº 06/2022/IJ, contra si instaurado 
pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial.    

Maputo, a 1 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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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
O MERITÍSSIMO SENHOR DR. MAHOMED KHALED VARINDA, JUIZ-
PRESIDENTE DA SECÇÃO COMERCIAL DO TRIBUNAL JUDICIAL DA 

PROVÍNCIA DE NAMPULA
Faz saber que correm seus termos legais nesta Secção uns Autos 
de Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa com 
Processo Ordinário nº 15/TJPNPL/SC/2017, em que é exequente 
BTM-BANCO TERRA SA, actual MOZA BANCO, sociedade 
anónima, com sede na cidade de Maputo, na Av. Samora Machel, nº 
323 e executado EVARISTO VICENTE MURIMUA, com domicílio no 
Posto Administrativo de Natikiri, quarteirão 6, Unidade Comunal 6º 
Congresso, casa nº 180, cidade de Nampula, para a venda judicial, 
em segunda praça, por meio de abertura de propostas em carta 
fechadas, para o pagamento da quantia exequenda e das prováveis 
custas, no valor de 2 167 325,05 (dois milhões, cento e sessenta 
e sete mil, trezentos e vinte e cinco meticais e cinco centavos), 
com vista à arrematação ao maior lanço oferecido, foi penhorado o 
seguinte imóvel.

Verba Única
Um imóvel inscrito na Conservatória dos Registos e Notariado de 
Nampula, sob o nº 81477, do Livro G-21 a folhas 30 verso, a favor 
de Evaristo Vicente Murimua, solteiro, maior, natural de Nampula, 
onde reside, de nacionalidade moçambicana, sobre o prédio incide 
quaisquer ónus ou encargo no valor de 2 727 047,54MT (dois 
milhões, setecentos e vinte e sete mil, quarenta e sete meticais 
e cinquenta e quatro centavos).
O imóvel vai a segunda praça, no valor de 2 727 047,54MT (dois 
milhões, setecentos e vinte e sete mil, quarenta e sete meticais 
e cinquenta e quatro centavos).
É desta forma e nos termos dos artigos 876º, nº 2 e 890º, nº 2, ambos 
do Código do Processo Civil, convidadas as pessoas interessadas na 
compra deste imóvel para comparecerem na sessão de abertura de 
propostas, em cartas fechadas, a ter lugar no dia 19 de Julho de 
2022, pelas 9.00 horas e 30 minutos, na Sala de Audiências do 
Tribunal Judicial da Província de Nampula, devendo os interessados 
apresentarem as suas propostas em carta fechada, na Secretaria da 
Secção Comercial deste Tribunal, nas horas normais de expediente, 
até 10 minutos antes do início da sessão.
Para constar se passou o presente anúncio que será publicado no 
jornal “Notícias”.

Nampula, aos 24 de Junho de 2022

O Juiz-Presidente
Mahomed Khaled Varinda

A Escrivã de Direito
Balanhama Rufina Massamba Chamba
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Província e Cidade de Maputo
N° Nome Resultado

1 Abeneiro Simão Chimbuinhe Admitido 

2 Adila Fátima Cassimo Omar Admitida 

3 Admiraça Durão Banze Nhantumbo Admitida 

4 Aida Paulo Matusse Admitida 

5 Aida Sansão Mandjate Admitida 

6 Altenor Pimentel do Amaral Admitido 

7 Alcídia Cristeza Johane Admitida 

8 Amélia Filimão Zibia Admitida 

9 Arménio Estevão Machaila Admitido 

10 Amina Esmael Zaina Mabasso Admitida 

11 Ana Carla José Sebastião Vendo Bande Admitida 

12 Ana Milagre Munhame Machel Admitida 

13 António Justino Chirindza Júnior Admitido 

14 Armando Jeremias Tamele Admitido 

15 Armando Adriano Tovela Admitido 

16 Arsédia Alberto Sitoe Admitida 

17 Artemiza Joana Vicente Cossa Namaripa Admitida 

18 Bartolomeu da Luz Paulino Muzime Admitido 

19 Benildo Baptista Mutolo Admitido 

20 Carlos do Rosário Fidélis Admitido 

21 Carla Jacinto Mucavele Admitida 

22 Cláudia Isabel José Rafael Carao Admitida 

23 Cláudia Ema Albino Nhacassa Admitida 

24 Corsuma Rita Massinga Bouene Admitida 

25 David da Graça Zibia Admitido 

26 Delfina Denise Bila Admitida 

27 Domentília Albertina Salomé Rainha Uamusse Rangel Admitida 

28 Dércio Jaime Júlio Admitido 

29 Dércia João Sitoe Admitida 

30 Ester Telma Novela Admitida 

31 Estina Manuel Tembo Franque Admitida 

32 Edelido Fernando António Macumbe Admitido 

33 Edite Leonor Lampeão Soares Admitida 

34 Edson Castelo Eduardo Chipuale Admitido 

35 Edy Sidney Malauene Admitido 

36 Elisa Titos Mandlate Mabote Admitida 

37 Elton Gustavo Armando Ngungule Admitido 

38 Elvira Farida José Abacar Braimo Admitida 

39 Eminéusia Lino Jamisse Admitida 

40 Emídio Armando Sitoe Admitido 

41 Emídio Jordão Ngale Admitido 

42 Enoque Calado Vilanculo Admitido 

43 Ercénia Armando Chiúle Admitida 

44 Ernesto Carlos Nhacuongue Admitido 

45 Eufrásia Beatriz Elias Macamo Admitida 

46 Eunice Maria João Machuca Admitida 

47 Faira Jamal Givá Admitida 

48 Faruk Omar Ibraimo Admitido 

49 Fátima Selimane Admitida 

50 Fátima Issufo Nuro Salimo Admitida 

51 Felicidade Isaías Zimba Admitida 

52 Fernando Augusto Mendes Mulungo Júnior Admitido 

53 Fernando Jone Banze Fanague Admitido 

54 Francelina Zacarias Muhate Admitido 

55 Fred Edmilson Carlos Manuel Admitido 

56 Florinda João Luís Mezava Fazenda Admitida 

57 Gabriela Estrela Aníbal Chambe Admitida 

58 Gisela Mércia Tembe Admitida 

59 Gustavo António Gove Admitido 

60 Hayde Lucien Le Bom Admitido 

61 Helga Salmina André Bulo Admitida 

62 Hermenegilda Noé Chongo Admitida 

63 Hermínia Nyelete Carlos Nhavoto Admitida 

64 Henrique Augusto Muianga Admitido 

65 Hermelino António Macarrão Ginama Admitido 

66 Heliogabaldo Óscar dos Santos Cuna Admitido 

67 Hilário Cumbe Fiosse Samo Admitido 

68 Ilância Dos Anjos Tchambala Admitida 

69 Inácia Estevão Mondlane Admitida 

70 Ivan Dário Maússe Admitido 

71 Ivânia Silvano Macamo Admitida 

72 Jacinto Maciana Arnaldo Manhiça Admitido 

73 Jeta António Zita Admitida 

74 Jeremias José Langa Júnior Admitido 

75 Jorethe Anita Eugénio Admitida 

76 José Neto Augusto Tangune Admitido 

77 Jhoice Macário Rota Sitão Admitida 

78 Laura Elias Cuna Macuácua Admitida 

79 Leonilde Adelina Brígida Chivambo Admitida 

80 Lina Armando Zucula Admitida 

81 Ludmila Luísa Tomaz Gomes Admitida 

82 Luísa Francisco Sambo Admitida 

83 Lurdes Massacane Eugénio Marapusse Admitida 

84 Lucréncia Hilário Francisco Admitida 

85 Mael Fabião Bié Admitido 

86 Manuel Eduardo Chambule Admitido 

87 Manuel Gregório Pahanli Admitido 

88 Marcela Juvêncio Massapa Bondy Admitida 

89 Marcelina Dulce Fumo Admitida 

90 Marcíldo Inocêncio Macave Admitido 

91 Margarida Da Conceição Guerra Joaquim Admitida 

92 Marta Fernando Boa Macuácua Admitida 

93 Mariana Fabião Macuácua Senda Admitida 

94 Maia Janina Chissengue Admitido 

95 Maria Judite Curado Admitida

96 Manuela António Amisse Admitida 

97 Marta Jordão Gemo Admitida 

98 Matilde Jorge Chitine Nhaca Admitida 

99 Mónica Masibuco Macassar Admitida 

100 Mira Francisco Assumane Marivate Admitida 

101 Muaija Manuel Momade Admitida 

102 Nádia Gledisse Nhavene Admitida 

103 Nádia Albertina Fernando Admitida 

104 Nely Márcia Isac Nhancale Admitida 

105 Neuma Yildiz Cau Admitida 

106 Nilsa Da Esperança Américo Chifeche Admitida 

107 Nordino João Tauzene Admitido 

108 Ofélia Eusébio Macoela Admitida 

109 Ofélia Da Paixão Manuel Cumbe Admitida 

110 Octávia Alfredo Viana Admitida 

111 Otília Américo Massango Admitida 

112 Osvaldo Da Graça Geraldo Guambe Admitido 

113 Osvaldo Eduardo Manuel Tembe Admitido 

114 Pedro Álvaro Alberto Manharage Admitido 

115 Phyllis Marina Tovele Admitido 

116 Quintel António Machanguana Admitido 

117 Raimunda Raúl Machanguissa De Sousa Admitida

118 Regina Salomão Chilengue Admitida 

119 Regina Olinda Alberto Munguambe Admitida 

120 Rosa Francisco Chifefa Vilanculos Admitida 

121 Sadira Chamussudine Zamudine Adamo Admitida 

122 Safrina Canchoche Admitida 

123 Samuel José Lichucha Admitido 

124 Sarifa Luísa Armando Gimo Admitida 

125 Samuel Amosse Matola Admitida 

126 Saugineta Lurdes Paulino Raimundo Admitida 

127 Sílvia Félex Mondlane Admitida 

128 Sídia Márcia Senda Admitida 

129 Sílvia Lânia Félix Cossa Admitida 

130 Solange Fernando Macamo Guiliche Admitida 

131 Sufia Henriques Rainde Admitida 

132 Sheldon Germano António Manhique Admitido 

133 Stélio Alexandre Manhiça Admitido 

134 Suzana Júlio Augusto Mafuca Admitida 

135 Tacibira António Vidrigo Admitida 

136 Tânia Reginalda De Caridade Massinga Ganje Admitida 

137 Teodósio Alberto Cossa Admitido 

138 Teonilde Luís Camburra Admitida 

139 Tomás Alberto Muhai Admitido 

140 Tobias Jeremias Mahanjane Admitido 

141 Telma Suzana Mulungo Admitida 

142 Tuaira Pedro Da Rosa Lacá Admitida 

143 Télio José Francisco Chico Admitido 

144 Vanda Marly Ricardo De Almeida Admitida 

145 Vânia Luísa Toms áUssaca Admitida 

146 Vânia Ezequiel Sigaúque Admitida 

147 Vitória Alberto Cavele Admitida 

148 Victória Salvador Figia Admitida 

149 Yasmin Olga Correia Viegas Admitida 

150 Yuran João Cumbe Admitido 

151 Zeferina Victor da Conceição Cossa Admitida 

152 Zulfa Osman Ismael Daúde Suleimane Admitida 

153 Adilson Momade Da Luz Moçambique Excluído  a)

154 Ádela de Aua Sadique Assamo Yacub Excluída b)

155 Agostinho Bembela Excluído b)

156 Alice Marcelino Mapengo Excluída b)

157 Américo Dalton Alexandre Excluído b)

158 Ana Glória Livingui Excluída b)

159 Ângela Maria Fernando Mondlane Excluída b)

160 Ângela Maria Patrício Excluída b)

161 Arminda João Simango Excluída b)

162 Apolónia Luís Chongo Excluída b)

163 Bernardete Tisana Bernardo Excluída b)

164 Dércia Celeste André Chidima Tembe Excluída b)

165 Eduardo Vicentiane Barbeiro Excluído c)

166 Carlota José Tiago Pascoal Bambo Excluída d)

167 Catarina Nhassengo Amaral Excluída e)

168 Celeste Marcos Macie Excluída b)

169 Cecília Inês José Carão Alface Excluída d)

170 Cíntia Cláida Ribeiro Baronet Excluída b)

171 Corucha Da Noémia João Manhiça Excluída b)

172 Clementina Intxepe Macuco Excluída b)

173 Daniel Fernandes Tembe Excluído b)

174 Dulce Francisco Mate Souto Excluída b)

175 Edson João Alberto Bana Excluído c)e e)

176 Ecton Melvin Da Conceição Inácio Excluído b)

177 Elton Valdino Alexandre Saizane Excluído b)

178 Elsa Mário Bila Guilamba Excluída b)

179 Esmeralda Gina Luciano Munguambe Tembe Excluída b)

180 Esménia Hanifa Fernando Chianjale Excluída b)

181 Elina Cossa Manjate Excluída d)

182 Elvira Zacarias Machava e Manuel Excluída b)

183 Fátima António Alberto Excluída b)

184 Fidelina Victorino Mondlane Excluída b)

185 Fernanda Fernando Bila Excluída b)

186 Floriana João Luís Mezava Fazenda Excluída b)

187 Grácio Raimundo Cuna Excluído b)

188 Glória Rustino Cossa Moniz Excluída f)

189 Guilhermina Júlio Matsinhe Excluída b)

190 Hilton Mauro Maela Excluído b)

191 Helódia Felizarda Tomsá Malate Monjane Excluída b)

192 Isabel José Domingos Gomacha Pereira Excluída b) e d)

193 Jaime Gastão André Excluído b)

194 Jesus Armando Tsenane Excluído b)

195 Jéssica Gertrudes Rogério Munguambe Excluída b)

196 João Chadreca Bila Excluído b)

197 Joice Moisés Matsinhe Nhone Excluída b)

198 Juliana Flora Magalhães Roque Excluída b)

199 Kátia Alfredo Covane Excluída b)

200 Laurinda Cremilde Manguele Excluída b) e c)

201 Lélio Do Rosário Maia Ventura Gune Excluído b)

202 Lídia Gregório Raúl Gabriel Ulisses Excluída b)

203 Maita De Lurdes Natala Excluída b)

204 Elsa Mário Bila Guilamba Excluída b)

205 Miguel Flávio De Assis Excluído d)

206 Naldo Jorge Marrunguja Excluído d)

207 Neli Jorge Cossa Excluída b)

208 Noriana Isabel Lourenco Zengueza Excluída b)

209 Olívia Da Graça Francisco Uane Govene Excluída b) e c)

210 Otão Pizarro De Camões Nhabinde Excluído a)

211 Sérgio Assuate Matica Excluído d)

212 Sufiane Mussagy Anza Excluída b)

213 Telma Juvêncio Mariado Excluída b)

214 Telma Maria Massinga Nhangumbe Excluída d)

215 Rifil Adriano Culimua Excluída b)

216 Valdimiro Joaquim João Joaquim Excluído b)

217 Wanitissa Alfredo Mateus Nhari Excluída d)

218 Zaida Pedro Nhamposse Excluída d)

Província de Gaza
N° Nome Resultado

1 Adolfo Luís Cuco Admitido 

2 Adriano Ângelo Mavale Admitido 

3 Afsa Nazira Teodósio Bango Admitida 

4 Agostinho Uamusse Admitido 

5 Albano Ozias Novele Admitido 

6 Alcérsia Da Tânia Alfredo Mula Admitida 

7 Alcina José Dos Santos Admitida 

8 Anilso Tomás Muendane Admitido 

9 Anívia Agostinho Ubisse Admitida 

10 Armando Jeremias Tamele Admitido 

11 Arminda João Simango Admitida 

12 Baptista José Luís Costa Júnior Admitido 

13 Belucinda André Mariquele Admitida 

14 Benilde Sílvio Armindo Serviço Admitida 

15 Benilton Tichel Salatiel Mufume Admitido 

16 Calisto Otinele Zimba Admitido 

17 Carlos Albasine Langa Júnior Admitido 

18 Carlota Arão Nhamucho Admitida 

19 Celeste Elvira Acácio Chanjale Admitida 

20 Claudia Ema Albino Nhacassa Admitida 

21 Célio Estevão Malumane Admitido 

22 Celso Sábado Tamele Admitido 

23 Delins Egídio Rego Admitido 

24 Denise Daniel Fernando Suade Admitida 

25 Deolnísio Da Júlia Mandavir Macuácua Admitido 

26 Divan Filipe Pinto Admitido 

27 Djady Manel Américo Bila Admitida 

28 Domingos Tomás Franco Mahumane Admitido 

29 Edinéria da Nelsa Ricardo Parruque Admitida 

30 Ednalda Abílio Zandamela Admitida 

31 Elsa Samuel Manganhe Admitida 

32 Emília Edna Dos Mártires Sebastião Pangueia Admitida 

33 Eunícia Alberto Novele Admitida 

34 Eunice Elias Macaba Admitida 

35 Felizardo José Uqueio Admitido 

36 Helena Francisco Munguambe Admitida 

37 Helga Sebastião Nacuela Muchongo Admitida 

38 Ivan Velasco Mamite Admitido 

39 Joaquim João Baptista Cossa Admitido 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
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40 Josefina Gilberto Dzimba Admitida 

41 Júlio Zacarias Sitoe Admitido 

42 Ladislau António Armando Madubula Admitido 

43 Leonilde Francisco Chinganda Admitida 

44 Loide Feliciano Boa Admitida 

45 Lucerdino Actos Mussagy Nhantsave Admitido 

46 Magrete Mário Sitoe Admitida 

47 Maia Janina Chissengue Admitido 

48 Marcelino Alberto Admitido 

49 Mariamo Da Gilda António Manguengue Admitida 

50 Marieta Estevão Nhavene Admitida 

51 Miler Madagas Moisés Silombe Admitido 

52 Mónica Abel Mpila Admitida 

53 Nesse Adelino Rodrigues Admitida 

54 Némia Pedro Sitoe Admitida 

55 Néusia Nicolas De Nicolau Jasse Admitida 

56 Nilde Olinda Rodrigues Chiluvane Admitida 

57 Renalda Da Brígida Sambo Admitida 

58 Rodita Alberto Zunguze Admitida 

59 Sandra Ernesto Sambane Admitida 

60 Sandra Justino Macuácua Admitida 

61 Sandra Simão Bendzane Admitida 

62 Sebastião Aurélio Moiane Admitido 

63 Silza Da Vânia Albasine Mudlhovo Admitida 

64 Stélio Custodio Fernando Troveja Admitido 

65 Abeneiro Simão Chimbuinhane Excluído b)

66 Benildo Fernando Domingos Jordão Excluído b)

67 Caldêncio Luís Mate Excluído b)

68 Grácio Raimundo Cuna Excluído b)

69 Hélder Henrique Mate Excluído b)

70 Manuel Albino Francisco Excluído b)

71 Remígio Carlos Mirosse Excluído b)

72 Teresa Manuel Boa Excluída b)

73 Valentim Gonçalves Macuácua Excluído a)

74 Zita Horácio Dengo Excluído b)

Província de Inhambane
N° Nome Resultado

1 Abdul Back Ussene Algy Admitido 

2 Abeneiro Simão Chimbuinhane Admitido 

3 Ablicio Amílcar Mucavele Admitido 

4 Ácio Arlindo Fernando Admitido 

5 Adelson Manuel Macussete Admitido 

6 Adércia Da Bela Artur Guambe Admitida 

7 Adriano Ângelo Mavale Admitido 

8 Alberto Jeremias Macuana Admitido 

9 Ana José Alberto Milisse Admitida 

10 Ana Paula Navingo Admitida 

11 Ana Teresa Américo Martins Admitida 

12 Anacleta Moisés Vilanculos Admitida 

13 Anifa Daúto Ussumane Admitida 

14 António Tomé Jone Admitido 

15 Arcélia Júlio Tamele Admitida 

16 Arlindo Adolfo Nhaquila Admitido 

17 Arminda João Simango Admitida 

18 Arneta Hercília Guilherme Mondlane Admitida 

19 Avidálio Vilton Luís Machamale Admitido 

20 Belucinda André Mariquele Admitida 

21 Benigna da Constância José Admitida 

22 Benilde Remarito dos Santos Admitido 

23 Benilton Tichel Salatiel Mufume Admitido 

24 Cárdio Horácio Faduco Admitido 

25 Carlota Arão Nhamucho Admitida 

26 Cármen De Fátima José Carlos Amade Admitida 

27 Castro Da Conceição Jaime Uanicela Admitido 

28 Catarina Lina Da Conceição Taimo Admitida 

29 Celestina Messias António Langa Admitida 

30 Célia Ivone José Ruco Admitida 

31 Celso Sábado Tamele Admitido 

32 Cíntia Da Gina Rodrigues Admitida 

33 Damião Mário Da Felismina Filimão Sitóe Admitido 

34 David Salomão Ernesto Admitido 

35 Délcia Da Conceição Francisco Chivite Admitida 

36 Dércio Jaime Júlio Admitido 

37 Domingos Castelo Wache Macamo Admitido 

38 Edson Vasco Rafael Admitido 

39 Elcina Olga Da Graça Beatriz Luiz Admitida 

40 Elisabeth José Domingos Chapungo Admitida 

41 Elizénia Manuel Nhantumbo Admitida 

42 Elsa Fernando Muianga Admitida 

43 Emília Da Virgínia Chemane Admitida 

44 Emiliana Rofino Cafuro Bambo Admitida 

45 Ercília Alberto Cumbane Admitida 

46 Érica Jaime Nhantumbo Admitida 

47 Ernesto Manuel Manhique Admitido 

48 Esmeralda Leopoldina Moiana Admitida 

49 Eunice Gilberto Dos Santos Lisboa Admitida 

50 Eurico Gonçalves Gustavo Admitido 

51 Fátima Agira Nuro Ismael Admitida 

52 Faruk Omar Ibraimo Admitido 

53 Felizarda Casimiro Cumbe Admitida 

54 Felizardo José Uqueio Admitida 

55 Flora Da Glória João Admitida 

56 Florinda João Luís Mezava Fazenda Admitida 

57 Florêncio Carlos Maruanha Admitido 

58 Francélia Bernardo Macassa Admitida 

59 Francisco Albino Paulo Da Graça Admitido 

60 Grácio Pedro Eurico Muando Admitido 

61 Gonçalves Fernando Macule Admitido 

62 Hassina Cheque Nuro Admitida 

63 Helena Da Graça Samuel Admitida 

64 Hercília Ezilda Machava Matsinhe Admitida 

65 Hilário Cumbe Fiosse Samo Admitido 

66 Holência Julião Massango Admitida 

67 Idalécia Renato Afonso Admitida 

68 Isva Da Elma Victorino Admitida 

69 Janete Leonor Magaia Admitida 

70 Jassimita Rosana Abdul Cauio Ibrahimo Admitida 

71 Jéssica Da Maria José Tique Admitida 

72 Joana Melo Rosário Admitida 

73 Jorethe Anita Eugénio Admitida 

74 José Simão Vilanculos Admitido 

75 Judite Ricardo Maguaza Admitida 

76 Júlio Luís Mutisse Admitido 

77 Karisma Amratlal Admitida 

78 Laila Omar Goenha Admitida 

79 Laurência Da Cruz Norberto Zuande Admitida 

80 Leocádia Mocumba Massingue Admitida 

81 Leusa João Jamela Admitida 

82 Lina Isabel Marrengula Admitida 

83 Lucréncia Calisto Tomo Admitida 

84 Lúnor Januário Massingue Admitida 

85 Magrete Mário Sitoe Admitida 

86 Maia Janina Chissengue Admitido 

87 Maira Dalízia Sengo Admitida 

88 Margarida Joaquim Coelho Admitida 

89 Maria Alzira Victorino Xavier Admitida 

90 Mara Luísa Arnaldo Saúte Admitida 

91 Marlúcia Arnaldo Bambo Admitida 

92 Marques Dino Guente Victor Admitido 

93 Maura Anita Cuinhane Admitida 

94 Melita Jeremias Pedro Admitida 

95 Milton Manuel Da Cruz Monjane Admitido 

96 Moisés Jaime Deve Admitido 

97 Mónica Ivete Salomão Chilaúle Admitida 

98 Muankar Momade Chanfar Admitida 

99 Naira Anita Rodrigues Muholove Admitida 

100 Násia Juvêncio Mavie Admitida 

101 Neide Joana Banze Admitida 

102 Nélio Orlando Limene Admitido 

103 Nelson Mapanzene Manga Admitido 

104 Némia Pedro Sitoe Admitida 

105 Neusa Cristina Bernardo Matosse Admitida 

106 Nézia Da Glória Zacarias Sambo Admitida 

107 Nicho Amaral Gordane Admitido 

108 Norda Amândio Nhabetse Admitida 

109 Ofélia Cardoso Ricardo Admitida 

110 Orquídea Elisabeti Romão Nhatave Admitida 

111 Patrícia Elisabeth Cecílio Chiundila Admitida 

112 Patrícia Pedro Guinda Admitida 

113 Raimundo Francisco Victorino Gatoma Admitido 

114 Renalda Da Brígida Sambo Admitida 

115 Rui Hélder Agostinho Admitido 

116 Rute Bento Manhisse Admitida 

117 Saquina Daúto Ismael Ibraimo Admitida 

118 Shelsea Celeste Nhaduco Admitida 

119 Simão José Alar Admitida 

120 Stela Da Silva Carlos Bié Admitida 

121 Tânia Luciano Murrombe Admitida 

122 Tânia Natividade Chirrinze Admitida 

123 Vagner Rogério Muguande Admitido 

124 Vicente Jacob José Admitido 

125 Yara Cristina Eusébio Augusto Gemo Admitida 

126 Zélia Das Dores Arnaldo Camele Admitida 

127 Rodita Alberto Zunguze Excluída g)

Província de Sofala
N° Nome Resultado

1 Abel Eduardo Francisco Mbanze Admitido 

2 Aboobacar Abibo Buanango Admitido 

3 Alzira Raula de Nascimento Samurinho Admitida 

4 Ângela da Conceição João Admitida 

5 Ângelo Goçcalves Marques Admitido 

6 Ângelo Sozinho Lisboa Admitido 

7 Beatriz Chambasse Penicela Admitida 

8 Beatriz Zeferino Macamo Admitida 

9 Benedito Manuel Muquiava Admitido 

10 Bonaia Abasse Saíde Admitido 

11 Casimira Frederico Macanga Admitida 

12 Castro da Conceição Uanicela Admitido 

13 Catarina Francisco Oliveira Admitida 

14 Cesaltina António Chefaquina Admitida 

15 Dalila Dali Matequenha Admitida 

16 Deolinda Meja Caravina Admitida 

17 Dércio Curambissua Machate Admitido 

18 Domingos Murorinue Magare Admitido 

19 Dúlcea Marciana Leitão Djedje Admitida 

20 Edilson Dunganhane Marcelino Admitido 

21 Edson Moisés Manguera Admitido 

22 Elisa Januário Jaquessene Admitida 

23 Elisabeth José Domingos Chapungo Admitida 

24 Emércia da Conceição Sitole Vilanculo Admitida 

25 Ercílio Lacerda Mahomed Semo Admitido 

26 Eriksson Carlos Chacuamba Verloppe Admitido 

27 Esmeralda da Conceição Armando Admitida 

28 Esmeralda Leopoldina Moiana Admitida 

29 Estefânia Azevedo Paulo da Graça Admitida 

30 Eurico Gonçalves Gustavo Admitido 

31 Eufrásia da Conceição Moiana Admitida 

32 Fernanda Valeriano Pereira Admitida 

33 Francisca Samuel Jofrisse Admitida 

34 Gina Carlos Fortunato Admitida 

35 Glória José Manhiça Admitida 

36 Helton Joaque António Dzungo Admitido 

37 Inácia Talibo Pedro Admitida 

38 Isaque Tomo Bonga Admitido 

39 Ivan de Nascimento Peter Admitido 

40 Jaime Joaquim Muchanga Admitido 

41 Jaqueline Salomão Elias Mariano Jeque Admitida 

42 Jen Francisca de Resende Vasconcelos Admitida 

43 Jequecene Tomás Jequecene Admitido 

44 Jéssica da Maria José Tique Admitida 

45 João Baptista Nacuilile Admitida 

46 João Floriano Biriate Admitido 

47 João Zeca Janasse Admitido 

48 Jocasta Gomes Guila Admitida 

49 Judite Maria Guambe Rodolfo Admitida 

50 Júlia Casimiro Almeida Alfândega Admitida 

51 Laurinda Luís Comando Admitida 

52 Luciana Francisco Duarte Admitida 

53 Lucília Clacidina Horácio Cuna Admitida 

54 Luísa Aurora Fernanda Furtado Admitida 

55 Lurdes Augusto Barbosa Admitida 

56 Maria Eugénia Martinho Tomocene Admitida 

57 Maria Tatiana Doda Admitida 

58 Mariamo Marina Sulemane Castigo Admitida 

59 Marieta Estevão Nhavene Admitida 

60 Martins Eugénio Florindo Admitido 

61 Meme Mugeque Chico Sitole Admitida 

62 Mónica Ivete S. Chilaúle Admitida 

63 Muanacha da Agira Abdala B. Nampula Admitida 

64 Nálcera Jussitine Ângelo Chipombera Admitida 

65 Noma Angelina António Admitida 

66 Ocilda José Motivo Saize Admitida 

67 Paulina Santos Joaquim Admitida 

68 Pedro Johane Magagire admitido

69 Rabeca de Assunção Mário dos Santos Admitida 

70 Samuel João Dionísio Admitido 

71 Saskia Lorett Bastos Admitida 

72 Sílvio Martins Songossango Admitido 

73 Stela Feliciana Diakos Admitida 

74 Tânia Manuela Joaquim Admitida 

75 Teresa José Guente Admitida 

76 Thivane Paulo Tivane Manhone Admitido 

77 Vânia Luísa Tomás Ussaca Admitida 

78 Vasco Domingos Vasco Gimo Admitido 

79 Vera Hortência Florêncio Duarte Admitida 

80 Victor Eduardo Macheque Admitido 

81 Victória António Jaime Fagir Admitida 

82 Walter José Ezequiel José Jemuce Admitido 

83 Zeferina Victor da Conceição Admitida 

84 Amina Ussene Ussene Casado Excluída b)

85 Arnaldo da Silva Fernando Chinemero Excluído b)

86 Belarmino Venâncio Bila Excluído b)

87 Benildo Fernando Jordão Excluído b)

88 Carlos Mauro Francisco Macuba Excluído b)

89 Eugénio Fernando Alexandre Excluído b)

90 Eugénio António Nhamizinga Excluído i)

91 Fernanda Fernando Bila Excluída b)

92 Figueiredo Jaime Barão Excluído c)

93 Gimo Inginário Mandreruca Excluído b)

94 Isac Issufo Ibraimo Ismael Excluído c)

95 Ivete da Graça Armando Excluída c)

96 Jaime Carlos Amide Excluído c)

97 Jeque Francisco Coboia Excluído c)

98 João Carlos José Excluído c)

99 Jossefa Fiel Nchodo Excluída b)

100 Júlia Rui Martins Carmona Excluída c)

101 Kátia Marlena Serepião Excluída b)

102 Lili Deolinda Benjamim Mateus Excluída b)

103 Lúcia Virgílio Bocosse Excluída b)

104 Luísa Imaculada Constantino Excluída c)

105 Manaca Mussacuruca Simango Excluído b)

106 Paulo Ndango Mavuma Excluído b)

107 Ricardo Alexandre Namburete Excluído c)

108 Rubia Francisco Quiasse Excluída c)

109 Vânia Fernando Simbine Excluída b)

Província de Manica
N° Nome Resultado

1 Adija Sinoce Jocene Vangolo Admitida 

2 Agostinho Manuel Gonçalves Admitido 

3 Alberto Filipe Vunjane Admitido 

4 Afane Casimiro Chefe Admitido 

5 Alice Buanal Mututua Admitida 

6 Amad Mussa Marra Admitido 

7 Américo Dalton Alexandre Admitido 

8 Ana Glória Livingui Admitida 

9 Ana Artur Mabjaia Admitida 

10 Ângela Majuta Gundana Admitida 

11 Angelina Eunice Filipe Admitida 

12 Armando David Joaquim Pita Admitido 

13 Augusto Dinis Tobias Admitido 

14 Augusto Maguidi Admitido 

15 Artur Jornão Jaime Admitido 

16 Benito Salomão Samissone Admitido 

17 Benjamim Gonzaga Abel Admitido 

18 Benildo Fernando Domingos Jordão Admitido 

19 Celina Alexandre Muvile Admitida 

20 Censo Estevão Venâncio Maqui Admitido 

21 Chico Armando Pangani Admitido 

22 Cristina Aguinalda Luís Alfredo Admitida 

23 Delfina Pedro da Silva Admitida 

24 Delson Lima José Admitido 

25 Diana Armando Chuva Admitida 

26 Denny Odonel Matias Tomo Admitido 

27 Domingos Munorimue Magare Admitido 

28 Edmon Hortêncio Fonseca Admitido 

29 Edna Migerna Diogo Massamba Admitida 

30 Eduardo Francisco Tomo Admitido 

31 Efraim Luís Zita Admitido 

32 Eminízia Felizarda de Sousa Soares Admitida 

33 Emmanuela da Estrela João Goia Moko Admitida 

34 Esmeralda da Conceição Armando Admitida 

35 Esmeralda Leopoldina Moiana Admitida 

36 Felícia Amina Luís de Almeida Admitida 

37 Felícia de Esperança Amone Admitida 

38 Fialho Crespo Eduardo Admitido 

39 Filipe Zacarias Paulo Admitido 

40 Gorete Simão Tomás Admitida 

41 Helena Ernesto António Francisco Admitida 

42 Hortência Herculano Minú Tomas Admitida 

43 Hortência da Piedade Tangai Paulo Admitida 

44 Isabel Madeira Chataica Admitida 

45 Isaías Mafala Sinoia Admitido 

46 Jen Francisco de Resende Vasconcelos Admitida 

47 Joana António Francisco Admitida 

48 João Floriano Biriate Admitido 

49 José Domingos Batata Admitido 

50 Josué Jacinto Maurício Admitido 

51 Juelma da Fátima Oliveira Martins Admitida 

52 Keneth Dustan Nkongojo Admitido 

53 Lázaro Simone Ruraca Admitido 

54 Lília Maria Fernandes Admitida 

55 Lopes Jacinto António Sozinho Admitido 

56 Malvene Mateus Filipe Admitido 
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57 Maria Amélia Domingos Bambai Admitida 

58 Maria Augusto Manuel Charifo Admitida 

59 Milton Luís Fernando Maque Admitido 

60 Nazira Monira Ismail Admitida 

61 Neusa Irénica Fernando Cinhama Admitida 

62 Omar Fonseca Selemane Admitido 

63 Palma Jorge Inácio Tomé Admitido 

64 Paulina Santos Francisco Joaquim Admitida 

65 Pedro Luís Magaia Admitido 

66 Rogério José Waite Admitido 

67 Rubia Francisco Quiasse Admitida 

68 Rycky Emmerson Mariote Admitido 

69 Salomão Carlos Bila Admitido 

70 Sebastião Henriques Mortar Bastião Admitido 

71 Sérgio Lúcio Enoque Admitido 

72 Sifa Essimela Mahando Issufo Admitido 

73 Silavia Alberto Limene Admitida 

74 Stela Feliciano Diakos Admitida 

75 Solomone Uiriamo Simbe Devo Admitido 

76 Tembo Lucas Admitido 

77 Valdimira da Conceição João Roronze Manuel Admitida 

78 Verónica Boaventura Admitida 

79 Victor Eduardo Macheque Admitido 

80 Cláudia Graça da Rosa Mussa Excluída b)

81 Cremildo dos Santos Camacho Excluído b)

82 Elisa Joalinho João Excluída e)

83 Elisabeth Manuel Da Silva Excluída b)

84 Gamito da Rita Hussene Jamal Hussene Excluído b)

85 Keneth Dustan Nkongojo Excluído b)

86 Rosa Francisco Manuel João Gonçalves Excluída b)

87 Sofia Abel Motouo Excluída b)

88 Sónia António Tomás Soares Excluída e)

89 Teresa da Conceição Ezequiel Excluída b)

90 Torres José Chimoio Excluído b)

Província de Tete 
N° Nome Resultado

1 Alice Buanal Mututua Admitida 

2 Anita Ananias Miguel Admitida 

3 Celso Justino Baulene Lupiya Admitido 

4 Cristina da Conceição Augusto Admitida 

5 Daido Fernando Daima Mirasse Admitido 

6 Dito Figueiredo Vumzame Admitido 

7 Elcídio Caetano Avelino Admitido 

8 Eurelina da Zinha Garnes Alama Admitida 

9 Flávio das Dores Pereira Vaz Admitido 

10 Hauambo Felizarda Martinho Fernando Admitido 

11 Isaque Agostinho Mariano Udani Admitido 

12 Malven Mateus Filipe Admitido 

13 Marcelia Adelino Mucavêa Admitida 

14 Stela Feliciana Diakos Admitida 

15 Pimentel Caetano Samuel Mapume Admitido 

16 Celso Bonifácio de Almeida Excluído b)

17 Ciríaco Adriano Conola Cristo Excluído b)

18 Deice Frederico Fala Comigo Excluída b)

19 Edna Mariana Aurelio Paulo Basto Chibante Excluída b)

20 Lira Rosa Jacinto Jorge Excluída b)

21 Luísa Maria Luís Wezulo Excluída b)

22 Lélio Sebastião De Jesus Xavier Excluído c)

23 Maria da Piedade Romeu Cambange Excluída b)

24 Marnélia Paula Inês de Jesus Xavier Excluída b)

25 Rosa Cipriano Cossa Vieira Excluída b)

26 Vitaliana Bartolomeu Afonso Muibo Excluído b)

Província da Zambézia
N° Nome Resultado

1 Abílio Abel Carlos Impacasse Admitido 

2 Adérito Fernando Sulemane Admitido 

3 Agira Ossifo Amade Admitida 

4 Agostinho Lourinho Augusto Admitido 

5 Albino José Gregório Admitido 

6 Ancha Rachida Abdul Nathú Admitida 

7 Ângela Januário Dinis Admitida 

8 Angelina Nema Macôo Admitida 

9 António Chinangure Chazoita Admitido 

10 Armando Armando Delfim Afonso Admitido 

11 Assane Mustafa Assane Tomeia Admitido 

12 Atumane António Atumane Admitido 

13 Audência Jeremias Massingue Admitida 

14 Bafila de Carmen Faizeth Laisse Admitida 

15 Baldino Júlio Eduardo Admitido 

16 Benilde Sílvio Armindo Serviço Admitida 

17 Benito Salomão Samisson Admitida 

18 Benjamim Emílio Saugene Júnior Admitido 

19 Benjamim Sertório de Araújo Admitido 

20 Bertil Izequiel Ângelo Admitido 

21 Bibiana Carlos José Admitido 

22 Braga Victor Carvalho Braga Admitido 

23 Brígida Mendes Paizano Admitida 

24 Bunaia Abasse Saíde Admitido 

25 Carlos de Sousa Lopes Admitido 

26 Cármen Luís da Silva Admitida 

27 Carolina Fernando José Marcelino Admitida 

28 Cecília Mário Agostinho Admitida 

29 Cecília Pedro Montanha Admitida 

30 Celso Augusto António Jone Admitido 

31 Cesaldina Minano Andrade Admitida 

32 Chaquila Haji Faria Admitida 

33 Cíntia Carina dias António Machado Admitida 

34 Cleonice da Orla Cândido José Admitida 

35 Cremildo Isaías Rafael Admitido 

36 Cristina Jorge Manuel Admitida 

37 Damião Mário da Felismina Filmão Sitoe Admitido 

38 Dancho Jussubo Albano Admitido 

39 Delcídio Estevão Chiluvane Admitido 

40 Domingos Mário Bernardo Rafael Admitido 

41 Dulce Lígia Rodrigues Muassinhe Admitida 

42 Elisabeth José Domingos Chapungo Admitida 

43 Ercília Francisco Nhamageho Admitida 

44 Érica da Zulmira Carlitos Admitida 

45 Esmeralda Leopoldina Moiana Admitida 

46 Estefânia Azevedo Paulo da Graça Admitida 

47 Estela Armando Izidro Gany Admitida 

48 Estela da Fátima José Pequenino Admitida 

49 Eugénia Bernardo Mópola Admitida 

50 Fáusia Roberto Momade Petro Admitida 

51 Faustino Luís Machado Admitido 

52 Fazbem Nelson Osório Vieira Admitido 

53 Fazila Alexandre Ássuba Admitida 

54 Felisberto Hilário Fernando Admitido 

55 Filipa Florência Mussage Admitida 

56 Filipa Xavier Pascoal Maluvane Admitida 

57 Florêncio Francisco Arigola Admitido 

58 Francisco da Celeste Luciano Malua Admitido 

59 Fredilêncio Joãozinho Chombe Admitido 

60 Gaizate Baptista Amade Admitida 

61 Geraldo Aguinaldo Mendonça Admitido 

62 Gilda João da Cruz Admitida 

63 Glória Leitão António Marizane Admitida 

64 Guilhermina Júlio Matsinhe Admitida 

65 Hauambo Felizarda Martinho Fernando Admitido 

66 Inácia Talibo Pedro Admitida 

67 Inocência Alberto Festa Rangeiro Calavete Admitida 

68 Irondina José Mbofana Admitida 

69 Isaías Facial Armindo Admitido 

70 Isaura Fernando Walai Admitida 

71 Ivânia Salvador Nipueda Admitida 

72 Jubeida Mamade Bassir Admitida 

73 Juliana Estefânia Manuel Inteca Admitida 

74 Júlio Augusto Conhece Admitido 

75 Kiara Suze Inácio Sozinho Admitida 

76 Lara Mariza Matias Vicente Paulo Admitida 

77 Laura Alexandrina Saúl Mapfala Admitida 

78 Letícia Godinho Garfo Admitida 

79 Liudimira Manuel Jerónimo Admitida 

80 Lourença Mateus Sada Maia Admitida 

81 Lúcio José Tempo Massingue Admitido 

82 Luís José Mulima Admitido 

83 Macário Manuel Armação Júnior Admitido 

84 Manuel Fernando Morais Admitido 

85 Marcela Juvêncio Massapa Bondy Admitido 

86 Marcília Adelino Mucavêa Admitida 

87 Marcília da Lucília Manuel Daniel Admitida 

88 Maria Ussene Admitida 

89 Mário Jorge Ferreira Admitido 

90 Matilde Jorge Chitine Nhaca Admitida 

91 Mércio Luciano Salvador Admitido 

92 Michela Tarcila Lourenço Ferreira Raposo Admitida 

93 Mila Augusta Fernando Luís Mucalo Marques Admitida 

94 Moniz Nunes da Cruz José Ualoha Admitido 

95 Mutela Mendes Rafael Supinho Admitido 

96 Muzafar Afana Iassine Esmael Admitido 

97 Nádia Felizardo Francisco Admitida 

98 Neide Luciano Fernando Admitida 

99 Nicho Amaral Gordane Admitido 

100 Nilsa Hortêncio de Sousa Admitida 

101 Nilza Maria Pedro Admitida 

102 Nilza Orlando Rodrigues Admitida 

103 Nilza Sebastião de Castro Citora Admitida 

104 Odete Manuel Pedro Wadina Admitida 

105 Olímpio Luciano Olímpio Admitido 

106 Páscoa David Júlio Agostinho Admitida 

107 Paulina da Piedade Custódio Milito Admitida 

108 Paulo Ndango Mavuma Admitido 

109 Pedro Carlos Joaquim Marra Admitido 

110 Quitério José Paiva Admitido 

111 Rebeca de Assunção Mário dos Santos Admitida 

112 Regina Emílio Amad Admitida 

113 Rita Maiza Xavier da Costa Admitida 

114 Roberto Carlos Mourão Bernardo Admitido 

115 Rosa Jussa Admitida 

116 Rosário Alfredo Admitido 

117 Rose da Dilénia Mário Simões Bové Admitida 

118 Sanú Adelino Tratibo Danane Admitido 

119 Saquina Luís Saraiva Admitida 

120 Sara Adelino Mucuala Admitida 

121 Sara Domingos Francisco Admitida 

122 Sérgio Richard Harrison Admitido 

123 Sheila Diogo Rangel Fonseca Admitida 

124 Sidney Edilson Francisco Correira Admitido 

125 Sílvia João Sumila Admitida 

126 Sílvia Ricardina Pedro Gil Matias Admitida 

127 Stela Feliciana Diakos Admitida 

128 Tacibira António Vidrigo Admitida 

129 Tamara Paula Honório Branquinho Admitida 

130 Tânia Susana Afonso Carlos Admitida 

131 Tânia Virgínia Afonso Admitida 

132 Tapsiny Nunes Arge Mário Manuel Admitido 

133 Télcia da Conceição João Almeida Admitida 

134 Telma Simão Zacarias Matete Admitida 

135 Teresa Agostinho Jacob Mutugue Admitida 

136 Teresa Joaé Uanicela Admitida 

137 Tito Abuquine Nombro Admitido 

138 Vânia Argentina da Luz Mondlhane Admitida 

139 Vânia Ernesto Assubiz Admitida 

140 Vanicuelaia Gaspar Francisco Rafael Admitida 

141 Victor Eduardo Macheque Admitido 

142 Vitarona Alberto Molde Gusse Admitida 

143 Wilma Aboo Manuel Soares Admitida 

144 Wilma Nelsia dos Remédios Mafalacusser Admitida 

145 Yassine Arnaldo Juízo Admitido 

146 Zainate Paula Chabane Admitida 

147 Zé Chico Pequenino Mutitima Admitido 

148 Zelda de Jesus Basílio Admitida 

149 Zuabir Juma Zubair Admitido 

150 Alefa Albino Daimone Excluída b)

151 Ana Cacilda Boa Baule Excluída b)

152 Ana Mira Boaventura Francisco Excluída b)

153 Antónia António Aleixo Excluída b)

154 Arminda Clarice Rafael Chambela Excluída a)

155 Benigno José Pedro José Excluído b)

156 Cornélio João Natego Excluído b)

157 Dionísia Ivandra da Conceição Dias Excluída b)

158 Emília Eva Mussa Voabil Excluída b)

159 Emília Flora Simone Saize Excluída a)

160 Esmael Sulemane Cassamuge Excluído d)

161 Eulália Matilde Gomes Mapsanganhe Excluída b)

162 Felizardo José Uqueio Excluído g)

163 Florência José Niquice Excluída b)

164 Florinda Maria de Sousa Machado Excluída d)

165 Hélder Rafael Mavite Excluído b)

166 Inácia António Carlos Sel Excluída b)

167 Ivone Luís Simoco Excluída b)

168 Júlia Sarrahaque Noque Excluída b)

169 Justina Lucas Tomás Massina Excluída g)

170 Lígia da Conceição da Silva Excluída b)

171 Lomina António Excluída b)

172 Malvene Mateus Filipe Excluído b)

173 Manuel Gregório Pahanli Excluído a)

174 Maria Esmeralda Joaquim Pinheiro Excluída g)

175 Maria Lucas Ugembe Govanhica Excluída d)

176 Mário João Matabicho Excluído b)

177 Mércia Júlio Miranda Excluída b)

178 Neca Virgílio Maciel Excluído b)

179 Nérsia Zefanias Machai Excluída b)

180 Omar Salimo Muadica Excluído b)

181 Rahema Zabura Taria Excluída b)

182 Raquel Victoria José Mucor Excluído b)

183 Rosimy Estevão Isaías Sozinho Excluída b)

184 Scharmilla Mamudo Abdul Jalilo Excluída a)

185 Simaila Jaime Munguambe Excluído b)

186 Tembo Lucas Excluído b)

Província de Nampula
N° Nome Resultado
1 Aclímia Fernando Rodrigues Paulo Admitida 

2 Agira Sualei Jamal Admitida 

3 Aguinaldo Charamatane Muachade Momade Admitido 

4 Albino Júlio Pereira Admitido 

5 Alaida Baptista Nipasse Admitida 

6 Alima Latifa Abudo Vicente Admitida 

7 Ana Paula Roque Duarte Admitida 

8 Augusta Manuel Maquia Admitida 

9 Amina Miguel Nahija Admitida 

10 Ana Maria André Abílio Matemanga Nindi Admitida 

11 Ana Carla Jose Sebastiao Vendo Bande Admitida

12 André Paixão Zingane Metambo Admitido 

13 Atija António Pereira Admitida 

14 Aires Eurico Amido Nienla Admitido 

15 Arlete Ernesto de Virgílio Assumane Malaquia Admitida 

16 Aldo Belém Singano Admitido 

17 Almina Luís Cândido Admitida 

18 Aníbal Cremildo Perola Monjane Admitido 

19 Amade Alfredo Admitido 

20 Alda Zaina Cumbe Admitida 

21 Atija Metódio Uairesse Admitida 

22 Beatriz Pedro André Boavida Admitida 

23 Brígida Mendes Paizane Admitida 

24 Babú Bernardo Cabral Admitido 

25 Benilde da Glória Rogério Mondlane Admitida 

26 Brange Domingos Francisco Admitido 

27 Bay Suleimana Chafim Admitido 

28 Belmiro Carlos Augusto Alide Admitido 

29 Cremilde de Paula Lourenço Folege Zandamela Admitida 

30 Creontina Delfim Puray Consolo Admitida 

31 Crizalda Rosa Raúl Tomane Admitida 

32 Célio Julião Emua Admitido 

33 Conceição dos Anjos Sacramento Eugénio Coana Admitida 

34 Deldeviro Olímpio Admitido 

35 Dulce Facitissa Jorge Mbanze Admitida 

36 Daniela Daniel Fernandes Admitida 

37 Esmeralda Gina Luciano Munguambe Tembe Admitida 

38 Eugénia Jucundo Salia Admitida 

39 Ernestina Milissão Castomo Admitida 

40 Ernestina Conrady Binzar Admitida 

41 Eulalia de Fátima Amade France Admitida 

42 Elvira Benilde Humberto Ninlavai Admitida 

43 Elisa Serafim Nahota Admitida 

44 Ester Anselmo Santos Muapuecha Admitida 

45 Elizete Mariano Admitida 

46 Ema Dias Issufo Cheie A. R. Fabula Admitida 

47 Faito Amílcar Admitido 

48 Fátima de Ezaquita Rodrigues De Oliveira Admitida 

49 Fáusia Caetano Admitida 

50 Gilda João da Cruz Admitida 

51 Gracilda Trahamane do Rosário José Admitida 

52 Glória Erasto Chuwini Admitida 

53 Graciana Ângela Marques Picar Admitida 

54 Helena Crispim Manjeche Admitida 

55 Henriqueta Venâncio Machava Admitida 

56 Hathimadine Omar Atumane Admitido 

57 Hilogenia Maria da Conceição Admitida 

58 Hermínio Abílio Moura Jorge Raibo Admitido 

59 Ilda Maria de Jesus Alfredo João Admitida 

60 Isamildo Feliciano Chicova Admitido 

61 Isabel de Adelina Pissaque Admitida 

62 Joaquim Cipriana Albino Marques Admitido 

63 Josefina José Ussene Admitida 
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64 Judião Filipe Zinocacassa Admitido 

65 Jaimita Faustino Loja Dauda Admitida 

66 Josefa Paulino Muacunacha Admitida 

67 Juli de Suzi João Gonçalo Algumassa Admitida 

68 Keta Domingos Baptista Admitida 

69 Lacerda Joaquim Manuel Sale Admitido 

70 Lázaro Jorge Malusa Admitido 

71 Leonita Adelino Massuvira Admitida 

72 Lira Rosa Jacinto Jorge Admitida 

73 Lezio Elídio Jerónimo Gustavo Admitido 

74 Lieda da Graca Msanga Admitida 

75 Liana Gildo Miquidade Admitida 

76 Lucas Lucas Admitido 

77 Lúcia Yara da Graça Nhaca Admitida 

78 Lucman Atumane Admitido 

79 Lurdes da Glória António Lucas Somo Admitida 

80 Luzett de Jesus Maurício Nivalama Admitida 

81 Maria da Graça Martinho Muazama Padre Admitida 

82 Mariana Victor David Admitida 

83 Maria Hussene Admitida 

84 Marília das Flores José Raiva Admitida 

85 Mauro Alexandre Botas Branquinho Admitido 

86 Márcia Teodora de Rosta Joel Admitida 

87 Marta Selésio Manuel Paulo Admitida 

88 Melissa Júlio Zacarias Admitida 

89 Mércia Lieza Nzume Dolis Quembo Admitida 

90 Mira Raimundo Aly Nacore Admitida 

91 Momade Felizardo Ibraimo Admitido 

92 Muanade Anlaue Simba Admitido 

93 Muacheia Jeque Admitida 

94 Murchadi Charamatane Murchadi Momade Admitido 

95 Muapeta Sarajabo Admitido 

96 Nelito Arnaldo Alberto Admitido 

97 Nídia Manuel Parrula Admitida 

98 Nilton Jinazal Manuel Ambari Admitido 

99 Ossufo Alfredo Massalo Admitido 

100 Piedade Paulo Rufasse Admitida 

101 Paula Virgínia Guedes De Sousa Admitida 

102 Sabina da Costa Lucas Namtubudya Admitida 

103 Saidia Rachide Abudo Admitida 

104 Salimo Sulai Admitido 

105 Samuel Rastone Liapa Admitido 

106 Silvânia Telmo Joaquim Manieque Admitida 

107 Sílvia Domingos Máquina Admitida 

108 Sílvia Cabral Justino Sumaila Admitida 

109 Simone Alfredo Jorge Lapueque Admitida 

110 Suri Bruge Rubia Admitida 

111 Tamara Paulo Honório Branquinho Admitida 

112 Telma Maria de Carvalho Ete Admitida 

113 Ussene João Namuine Admitido 

114 Zainadine Manuel Amurane Admitido 

115 Zuraida Karina Saleiro Nhalia Luciano Admitida 

116 Adelaide Bernardo Elias Excluída b)

117 Alberto dos Santos Rafael Milima Excluído c)

118 Anita Afonso Magomane Excluída b)

119 Anita Justino Excluída b)

120 Alberto Quininde Júnior Excluído c)

121 Carolina Júlio Chimene Excluída b)

122 Celso João Leite Murarapa Excluído b)

123 Danisha do Rosário Moisés Aleixo Excluída b)

124 Dionísia Ivandra da Conceição Dias Excluída b)

125 Edson Essimila Excluído b)

126 Fátima Mulumbo Juma Mussagi Burasse Excluída d)

127 Felizarda Fernando Arrume Ntaluma Excluída d)

128 Flávio Zacarias Vicente Excluído a)

129 Hellon Calisto Vaz Excluído b)

130 Irene Fernanda Lúcia Miserável Cassimo Excluída d)

131 Ivete Cândido Majane Excluída b)

132 Ilda Saúde Aurélio Chongo Excluída d)

133 João Hilario Luís Excluído b)

134 José Lucas Baquete Excluído b)

135 Marcília Adelino Mucavia Excluída b)

136 Marcília da Lucília Manuel Daniel Excluída b)

137 Micaela Abel Domingos Excluída b)

138 Manuel Paulo Raice Excluído d)

139 Nafisa de Rita Amândio Mutoropa Excluída b)

140 Noémia Margarida Pedrita José Excluída b)

141 Renato Pedro Maconomala Excluído d)

142 Regina Emília Amad Excluída d)

143 Ricardo Zarruja Guaimane Excluído c)

144 Sádia Domingos Hilário Mumagil Excluída b)

145 Seidy César Abdala Excluída b)

Província de Cabo Delgado

N° Nome Resultado

1 Abiba Maria Rodrigues Admitida 

2 Adnito Tiago Simba Admitido 

3 Albertina Luís Admitida 

4 Álvaro Esperança Salvador Admitido 

5 Américo albino Assuba Admitido 

6 Amina Cândida Muemede Inglês Buraimo Admitida 

7 Ana Lina Geraldo Admitida 

8 Ana Lurdes João José Capassura Admitida 

9 Ananias Joaquim Admitido 

10 Arantes Vasconcelos Basílio Muipela Admitido 

11 Babú Bernardo Cabral Admitido 

12 Bay Sulaimana Chafim Admitido 

13 Bernadeta Tisana Bernardo Admitida 

14 Cadmiel Armindo Admitido 

15 Célio Julião Emua Admitido 

16 Crisanta Santos Pinto Admitida 

17 Dalência Xavier dos Santos Admitida 

18 Didi Eusébio António Maneno Admitido 

19 Dolorinda Rafael Correia Admitida 

20 Elestina Eneias Muonjeza Admitida 

21 Elsa Faruque Guilherme Admitido 

22 Ernest dos Patrícios Manguere Admitido 

23 Fátima Rachide Admitida 

24 Fernando Alegre Alcino Leonardo Admitido 

25 Géssica Felizarda Jaime Boavida Admitida 

26 Gracinda Trahamane do Rosário José Admitida 

27 Hecla Daniel Mitande Admitida 

28 Helena Abdul Chafi Admitida 

29 Inoque Vasco Mulauzi Admitido 

30 Jeremias José Langa Júnior Admitido 

31 Josefina da Graça Rogério Tique Nicodemos Admitida 

32 Josefina José Ussene Admitida 

33 Julieta Pedro Atanásio Godó Admitida 

34 Lacerda Joaquim Manuel Sale Admitido 

35 Lídia Moisés Batalha Admitida 

36 Lucman Atumane Admitido 

37 Marcília Adelino Mucavêa Admitida 

38 Marcília da Lucília Manuel Daniel Admitida 

39 Mariamo Fernando Mavanga Admitida 

40 Marta Selésio Manuel Paulo Admitida 

41 Martinho José Campos Admitido 

42 Milton Luís Fernando Meque Admitido 

43 Nelito Artur Geraldo Admitido 

44 Nene Falume António Admitido 

45 Noémia Cornélio Seta Admitida 

46 Nélio Raimundo Joaquim Natero Admitido 

47 Odete Oreste Simão Admitida 

48 Pino Vintane Admitido 

49 Rita da Esperança Borges Rosário  Admitida 

50 Salimo Sulai Admitido 

51 Samir da Silva Samate Admitido 

52 Santo Albino Pariela Admitido 

53 Sandulane Ernesto Bascola Admitido 

54 Sílvia Cabral Justino Sumaila Admitida 

55 Tamires Laiz Monte Admitida 

56 Venâncio André Paulo Admitido 

57 Angelina Cacilda Cassiano Excluída b)

58 Alberto Quininde Júnior Excluído h)

59 Alima Latifa Abudo Vicente Excluída b)

60 Braga Victor Carvalho Braga Excluído c)

61 Issumalgy Ibraimo Lácio Abibo Excluído a)

62 Jamal Sufo Excluído b)

63 Joana de Sousa Soares Excluída b)

64 Maria das Dores Sulemane de Assunção Temporário Excluída b)

65 Ruth Alexandre Macuácua Nhaca Excluída b)

66 Sheila Matine Inácio Excluída b)

Província do Niassa
N° Nome Resultado

1 Abibo Delcio Anuar Admitido 

2 Anchura da Nura Ussen Admitida 

3 Aduana Fátima João Admitida 

4 Aindina Danrique Agostinho Pedro Anrique Admitida 

5 Alcino Eduardo Garnesse Admitido 

6 Alexandre Domingos Munome Admitido 

7 Alima Florêncio Admitida 

8 Ana Bela João Jaçua Admitida 

9 Ana Emília Aurélio Admitida 

10 Ancha Binte Assane Admitida 

11 Ângela Majuta Gundana Admitida 

12 Arménia José Manhiça Admitida 

13 Babu Bernardo Cabral Admitido 

14 Bafila de Carmen Faizeth Laisse Admitida 

15 Benito Salomão Samisson Admitido 

16 Bernadete Tisana Bernardo Admitida 

17 Braga Victor Carvalho Braga Admitido 

18 Bunaia Abasse Saide Admitido 

19 Carolina Pedro Mbela Admitida 

20 Chaibo Fabião Benesse Admitido 

21 Chiquita Baptista Admitida 

22 Conchaca Selimane Admitida 

23 Danilo Faquira Jetha Admitido 

24 Danisha do Rosário Moisés Aleixo Admitida 

25 David Francisco Xadreque Admitido 

26 Delfina Bernardino Simão Watata Admitida 

27 Desidério Isal Fernando Mze Admitido 

28 Domingos Rosaio Teimoso Admitido 

29 Ednercia dos Mula Jorge Admitida 

30 Elestina Eneias Mounjensa Admitida 

31 Elita Rafael Baisse Admitida 

32 Elina Albino Mangia Admitida 

33 Ester Hélder Rodrigues Admitida 

34 Ester Zocasta Vontade Sululu Admitida 

35 Etelvina da Conceição André Reveque Admitida 

36 Eurelina da Zinha Garmes Alama Admitida 

37 Eurico Gonçalves Gustavo Admitido 

38 Evanildo Rodrigues Patrício Admitido 

39 Farida Maria dos Anjos Tomé Albano Admitida 

40 Farzana Florêncio Pompeu Jota Admitida 

41 Felicidade dos Reis Alssines Leonardo Admitida 

42 Felizardo José Uqueio Admitido 

43 Fernanda António Tomás Admitida 

44 Fernando Conga Daniel Admitido 

45 Fernando Manuel Admitido 

46 Florencia Rodrigues Melembe Admitida 

47 Francisco José Sadia Admitido 

48 Fulgência Fiorino Bamussi Admitida 

49 Gizela Alfia Santos Calisto Admitida 

50 Glória Erasto Chiwine Admitida 

51 Helton Tomás Abdul Admitido 

52 Henia Estefânia da Graça Fernando de Sousa Admitida 

53 Hermenegildo Júnior Henriques Anaque Admitido 

54 Hipólito Zacarias Fernando Majuca Admitido 

55 Hornila Belcina Melongela Admitida 

56 Hortêncio João Flisio Mutepa Admitido 

57 Ilda Maria de Jesus Alfredo João Admitida 

58 Imelda da Conceição João Admitida 

59 Inês Francisca Chicavele Admitida 

60 Inês Marcelino Ernesto Admitida 

61 Inocência Joaquim Francisco Admitida 

62 Irondina Ramos Omar Admitida 

63 Isabel Ricardina Tovela Admitida 

64 Ivan Derson Machel Admitido 

65 Izidro Manuel Aibo Admitido 

66 Joaquina Mário Jorge Admitida 

67 Joice Lourenço Conrado Admitida 

68 Jordão Silvino Jossene Admitido 

69 Jordão Patrício Salimo Admitido 

70 Judite Cassiano Admitida 

71 Jefanio Eusébio Admitido 

72 Júlia Mandra Admitida 

73 Julieta Paulo Daia Alama Admitida 

74 Juvêncio Carlos Rosário Admitido 

75 Lihina Martina Raimundo Admitida 

76 Lopes Jacinto António Sozinho Admitido 

77 Lúcio Luís Admitido 

78 Lucman Atumane Admitido 

79 Mambo José Chissonga Macuinja Admitido 

80 Maria da Victória Henriques Admitida 

81 Maria Manuel Stambur Admitida 

82 Meni Pedro Wilson Admitido 

83 Mércia Lieza Nzume Dolis Kembo Admitida 

84 Milton João Siculeque Admitido 

85 Miquelina Otília Huate Admitida 

86 Mussagi Gabriel Admitido 

87 Mustafa Rachide Admitido 

88 Natália Esperança Rodrigues Agostina Watocha Admitida 

89 Neide Augusto Luís Bonomar Admitida 

90 Nelma José de Almeida Admitida 

91 Nelson Augusto Admitido 

92 Neusa Marise Tomás Armando Admitido 

93 Odorico João Mendes Malene Admitido 

94 Olinda Vânia de Fulene Rosa Chandjana Admitida 

95 Orlando de Jesus Reginaldo Admitido 

96 Quitéria António da Suzana Muchanga Admitida 

97 Rabeca de Assunção Mário dos Santos Admitida 

98 Regina Xavier Boaventura Sitoe Admitida 

99 Rodolfo Rafael João Ussene Admitido 

100 Rosa Francisco Chefefa Vilanculo Admitida 

101 Rosa Manuel Irineu Admitida 

102 Rosa Uaite Gabriel Admitida 

103 Rosário Gustavo Andrade Admitido 

104 Rui Abrão Simbine Admitido 

105 Salvador Pinto Cataua Admitido 

106 Samu Jone António Chaluco Admitido 

107 Sandra Simão Bendzane Admitida 

108 Santos António Limeque Admitido 

109 Sheila Ernesto Zungoze Macuácua Admitida 

110 Stela Feliciana Diakos Admitida 

111 Suraia da Felicidade Kamuendo Admitida 

112 Taimo Milagre Amido Cassimo Admitido 

113 Tedson Pedro Simão Massinga Admitido 

114 Telcia da Conceição Jordão Almeida Admitida 

115 Tembo Lucas Admitido 

116 Tony Agostinho Ajussa Admitido 

117 Zairate Farias Sambique Assicanção Admitida 

118 Zena José Arnaldo Baptista Vilanculo Admitida 

119 Zito Miguel Marcelino Admitido 

120 Abôndio Severiano Luís Júnior Excluído b)

121 Albertina Salião Excluída b)

122 Alberto Campanha Mpambiche Unga Excluído b) e d)

123 Alice da Carmelita Gabriel Manganhe Excluída b)

124 Ana Cacilda Baule Excluída b)

125 Ancha Laurinda Cristóvão José Excluída c)

126 Arminda Armando Excluída e)

127 Bernardo Francisco Bernardino Excluído b)

128 Carolina Júlio Chimene Excluída b)

129 Fábia dos Santos Gaspar Excluída d)

130 Germilda Francinete Eugénio José Somane Excluída b)

131 Guilhermina Ferreira Moisés Langa Excluída b)

132 Ilia Manuel Ndala Excluída b)

133 Lucas Rafael António Mulembwe Excluído d)

134 Manuel Gregório Pahanli Excluído a)

135 Marcília da Lúcia Manuel Daniel Excluída b) e c)

136 Março António Mainote Excluído b)

137 Mariana Fabião Macuácua Senda Excluído c)

138 Mustafa Adriano Saíde Excluído b)

139 Natália Afonso Halane Excluída a)

140 Nilo Raul Luís Mofate Excluído b)

141 Nina Luísa Luís António Voreiua Excluída b)

142 Rafael Eliam Mtemeca Excluído d)

143 Sara Alfredo Excluída b)

144 Stélio Alexandre Manhiça Excluído b)

145 Sureya José Duarte Excluída b) e c)

146 Willy André Piter Macuarimba Excluído b)  

147 Zeferino João Excluído d)

Legenda 
a) Não apresentou certificado de licenciatura em Direito;
b) Não fez menção do local para onde se candidata conforme o aviso;
c) Apresentou documentos não autenticados;
d) Não possui idade para fixar a Pensão de aposentação nos termos do 

n° 2 do artigo 150 do EGFAE;
e) Não apresentou Bilhete de Identidade;
f) Não apresentou curriculum vitae;
g) Não apresentou requerimento dirigido ao Excelentíssimo Director- 

Geral do IPAJ;
i) É funcionário do Estado, devendo requerer a mobilidade, querendo.

As entrevistas profissionais serão realizadas a partir do dia 25 de Julho 
corrente pelas 9 horas na Sede do Edifício do IPAJ, sito na Avenida Karl 
Marx número 815, para os candidatos da Cidade e Província de Maputo 
e nas respectivas Sedes das Delegações Provinciais para os candidatos 
que apresentaram suas candidaturas a nível local e versarão sobre as 
seguintes matérias:

•	 Constituição da Republica de Moçambique revista e actualizada 
pela Lei n° 1/2018, de 12 de Junho;

•	 Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado e seu 
Regulamento;

•	 As Normas de Funcionamento dos Serviços de Administração 
Pública aprovadas pelo Decreto 30/2001, de 15 de Outubro;

•	 Estatuto Orgânico do IPAJ;
•	 Código Penal;
•	 Código Civil;
•	 Código do Processo Penal e;
•	 Código do Processo Civil.

Aos candidatos que não concordarem com o apuramento à fase das 
entrevistas poderão requerer, querendo, ao Dirigente que autorizou a 
abertura do concurso ou ao Presidente do Júri no prazo de 5 dias à partir 
da data da publicação do presente aviso.

Maputo, aos 4 de  Julho de 2022
O Presidente do Júri

Wiliamo Maximiano Filomena Boene 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

 PROVÍNCIA DE INHAMBANE

DIRECÇÃO PROVINCIAL DO PLANO E FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

ANÚNCIO
1. Torna-se público que se aceitam propostas para compra de bens 

abatidos na Direcção Provincial do Plano e Finanças (DPPFI), 

em cartas fechadas, devidamente assinadas pelos proponentes, 

no dia 5 de Agosto de 2022, até as 9.00 horas e a abertura das 

mesmas, está marcada para 9.30 horas do mesmo dia e local, sita 

na rua Av. da Revolução, no Serviço Provincial de Economia e 

Finanças, sala pequena do bloco B.

2. As cartas contendo as propostas para a compra de bens abatidos, 

são dirigidas ao Presidente da Comissão de avaliação e venda 

de Bens Abatidos. Os bens podem ser vistos na hora normal de 

expediente, nas instalações da DPPFI.

3. As demais condições podem ser consultadas no edital, afixado na 
vitrina das instalações da DPPFI, onde estão indicados os dados 

dos bens em referência, devendo a proposta de licitação não ser 

inferior a este valor.

Inhambane, Julho de 2022
265
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA

GOVERNO DO DISTRITO DE NAMPULA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
N º 01/EMPREITADA/FE/GDN/UGEA/2022

1. O Governo do Distrito de Nampula dispõe de Fundo Descentralizado de Estradas face aos custos de implementação dos Projectos de 
Melhoramento de Estradas e pretende aplicar para Contratação de Empreitadas de Obras do concurso discriminado na tabela abaixo:

Objecto do Concurso
Mobilidade de 

Contratação 

Data, hora limite e 
local da entrega das 

propostas

Data, hora e local 
de Abertura

Data, hora e local 
de concentração de 
partida para visita

Melhoramentos Localizados de 15km 
de Estrada N/C, Crz N.º 104, Nampula – 
Mogovolas ao Centro de Reassentamento dos 
Deslocados das Incursões da Província de 
Cabo Delegado, Localidade de Namachilo

Concurso 
Público

27/7/2022
9.00h

Secretaria Distrital

27/7/2022
9.30h

Sala de Sessões do 
Governo do Distrito

25/7/2022
8.30h

Edifício do Governo 
do Distrito

2. Neste âmbito, o Governo do Distrito convida empresas interessadas de Construção Civil, com Cadastro Único e Alvará igual ou superior a 
3ª Classe, a submeterem as suas propostas.

3.  Os concorrentes interessados poderão obter mais informações ou levantar os Documentos do Concurso, no endereço abaixo, a partir do 
dia 6 de Julho do ano em curso, durante as horas normais de expediente, mediante um pagamento não reembolsável de 2.000,00 MT 
(Dois mil meticais), valor físico deve ser entregue na Repartição de Finanças da Secretaria Distrital de Nampula.

4. Período de validade das propostas será de 90 dias.

5. A visita ao local da obra é de carácter obrigatório. 

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

Estrada Nacional N.º 104, Muahivire-Expansão, via Nampula-Mogovolas, próximo do Palácio de Justiça.
E-mail: governododistrito.nampula@crepn.gov.mz.  

Nampula, aos 7 de Julho de 2022

O ADMINISTRADOR DISTRITAL

Prof. Doutor Rafael Mário Tarcísio 
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Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

CONVITE PARA CONCURSO

O escritório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em 
Moçambique vem pelo presente convidar a empresas elegíveis a submeterem propostas 
para fornecimento de sistemas de racking e shelving para o armazém central de 
medicamentos da Beira. 
O pacote completo de documentos de concurso estão disponíveis para download grátis 
na plataforma eTendering do PNUD: 
https://etendering.partneragencies.org              Event ID: ITB072022V2

Os documentos também estão disponíveis no site: UNDP | Procurement Notices - 
ITB072022V2 e no site da UNGM: https://www.ungm.org/Public/Notice 

IMPORTANTE: Esse processo exige que as empresas interessadas se registem na 
plataforma segura de eTendering do PNUD. As empresas ainda não registadas no 
“etendering” e que desejam visualizar o arquivo podem usar os seguintes dados 
temporários:

Username: event.guest      Password: why2change

As empresas elegíveis são convidadas a submeter proposta até ao dia 19 de Julho de 
2022, na plataforma “eTendering”.

Os detalhes completos do processo estão devidamente mencionados nos documentos 
do concurso. Favor de prestar atenção nos requisitos obrigatórios (Mandatory) do 
concurso, pois a sua não submissão leva à desqualificação da proposta.

As questões relacionadas a este anúncio devem ser enviadas para: 

procurement.mozambique@undp.org

Limitação de responsabilidade
Sob nenhuma circunstância o escritório do PNUD em Moçambique será responsabilizado 
por perdas, dívidas, custos, reclamações, danos, impostos,ou despesas resultantes de 
informações recebidas pelo licitante fora do contacto acima.
Apenas pedidos de esclarecimentos devem ser enviados para este endereço de e-mail. 
Propostas enviadas para este endereço de e-mail, serão desqualificadas.

Unidade de Procurement PNUD Moçambique

PROVÍNCIA DE SOFALA
GOVERNO DO DISTRITO DE MARROMEU

GABINETE DO ADMINISTRADOR

Anúncio da 2ª Audiência Pública do Processo de Elaboração do Plano 
Distrital de Uso de Terra do Distrito de Marromeu 

A Administração do Distrito de Marromeu deliberou pelo desencadeamento do processo de 
elaboração do Plano Distrital de Uso de Terra (PDUT), com o objectivo de dotar o Distrito de um 
instrumento orientador do processo de desenvolvimento espacial do Distrito para os próximos 10 
anos através do estabelecimento de prioridades de planeamento territorial para assegurar áreas 
para albergar a expansão populacional, a materialização das infra-estruturas e equipamentos sociais 
e a preservação das áreas de conservação, dando suporte para implementação das actividades 
socioeconómicas de uma forma sustentável, garantindo a conservação da biodiversidade, o combate 
aos impactos das mudanças climáticas; definindo um conjunto de princípios orientadores do 
desenvolvimento territorial e formas para seu controle e monitoramento.

Neste âmbito, a Administradora do Distrito, anuncia a realização da 2ª Audiência Pública do Processo 
de Elaboração do Plano Distrital de Uso de Terra, a ter lugar no dia 21 de Julho de 2022, no Posto 
Administrativo de Chupanga, Localidade de Nensa. 

Para este evento estão convidados a participar todos interessados, residentes ou não no Distrito 
de Marromeu, entidades do governo provincial e local, sector privado, parceiros, sociedade civil, 
instituições académicas, estudantes, jovens, mulheres, representantes do sector formal e informal 
da economia, de entre outros.

Toda a documentação relativa aos conteúdos a apresentar na Audiência Pública estarão disponíveis  
na Administração do Distrito para consulta antecipada. Para mais informações sobre o evento, por 
favor utilize os contactos abaixo indicados:

AUSTRAL Consultoria, Lda. 
Nome: Arsénia Paulo
Av. Zedequias Manganhela n.º 95, 1º andar, Maputo, MZ.     
Tel.: +258 21 358 300
E-mail: ajp@austral.co.mz

Administração do Distrito de Marromeu
Nome: Júlio Lapissone Niquice
Tel.: +258 875 273 330
E-mail: juliolapissoneniquice@gmail.com

Marromeu, aos 5 de Julho de 2022

A Administradora do Distrito de Marromeu

Henriqueta Firmino Custódio do Rosário
(Especialista em Educação “C”)
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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)
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ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/SCIMOZ/Nampula/2022
 PARA ACORDOS DE FORNECIMENTO DE  SERVIÇOS 

A Save the Children acredita que cada criança merece um futuro. Em Moçambique e 
em todo o mundo, damos às crianças um começo saudável na vida, a oportunidade 
de aprender e protecção contra danos. Fazemos o que for necessário para as crianças 
- todos os dias e em tempos de crise - transformando as suas vidas e o futuro que 
partilhamos.

A Save the Children Internacional em moçambique convida empresas, instituições, 
singulares e demais interessados a submeterem propostas para fornecimento dos 
seguintes serviços: 

Nº Lote Serviços

Lote 1 Consultoria para Revisão Documental do Panorama de Nutrição 
Multissectorial em Moçambique

As especificações técnicas detalhadas estão incluídas nos documentos do concurso.

Se estiver interessado em concorrer, entre em contacto através do email 
procurementnampula.mozambique@savethechildren.org, para solicitar os 
documentos do concurso ou  visite-nos na Cidade Alta em Nacala-Porto.
Os documentos de concurso preechidos deverão ser submetidos em envelope fechado  
até 15.30 horas do dia 13 de Julho de  2022 . O envelope deve indicar o número do lote 
a que concorre, a descrição dos serviços e nome da empresa concorrente.

ANÚNCIO DE CONCURSOS 
A Electricidade de Moçambique, E.P., convida as empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para o fornecimento de Bens e prestação de serviços con-
forme tabela abaixo: 

 
2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquiri-los, no endereço abaixo indicado, a partir do dia 

06 de Julho de 2022, contra o pagamento de uma taxa não reembolsável de 1,500.00 MT (mil e quinhentos meticais). O pagamento poderá ser feito através de de-
pósito na conta BIM número 1188445 e o recibo deverá ser levantado na Tesouraria da Empresa sita na Cidade de Maputo na Av. Agostinho Neto, N° 70, R/C. 

3. Os concursos regem-se pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, fornecimento de bens e prestação de Serviços a EDM. 
4. Informações adicionais poderão ser obtidas directamente no endereço abaixo, entre as 07:30 e as 15:30 horas, de Segunda a Sexta-Feira. 
 
ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, E.P. 
Av. Eduardo Mondlane nº 1398 7ºAndar 
Telefone:  +258 21 359690, (Maputo). 
www.edm.co.mz         Maputo, 06 de Julho de 2022 

Iluminando a Transformação de Moçambique 

DIRECÇÃO DE AQUISIÇÕES  

Item Nº do  
Concurso Objecto de Contratação 

Lotes 

Data, hora e 
local da entrega 
das propostas 

Data e hora 
da abertura 

das 
propostas 

Garantia 
provisória 

(MZN) 

  
Data, hora e local 

da visita 

1 

Concurso 
Limitado Nº 

17/EDM-
DIA/2022 

Contratação de Serviços de 
Carregamento e Transporte 
de Cargas Especiais - 
Movimentação do antigo T101 
da SE-Nacala para SE-Mocuba 
  
Visita ao Local Obrigatória. 

  

Lote Único 

 25 de Julho 
de 2022 

10:00 horas 
  

Av. Eduardo 
Mondlane, Nº 

1398, 7º 
Andar, 

Cidade de 
Maputo 

25 de 
Julho  

de 2022 
 

10:15 
horas 

  
  

40,000.00 

14 e 15  
de Julho  
de 2022. 
 
09:00 horas 
  
Locais  
de  
concentração: 
  
EDM - SE 
Nacala 
  
  

  

2 

Concurso 
Publico Nº 
77/EDM-
DIA/2022 

Contratação de Empreitada 
de Obras para Reforço da 
Rede Eléctrica de Distribuição 
a Nível Nacional para o 
melhoramento da qualidade 
de Serviço e Reabilitação de 
Rede de Distribuição no Norte 
de Cabo Delgado 

  

Lote I: Região da Cidade de Maputo 
Lote II: Região da Província de Maputo 
Lote III: Região Sul (Xai–Xai, Chókwe, 
Inhambane e Vilanculos) 
Lote IV:  Região da Centro (Beira, 
Chimoio e Tete) 
Lote V:  Região Centro (Caia, Quelimane 
& Mocuba) 
Lote VI:  Região Norte (Nampula, Nacala 
& Angoche) 
Lote VII:  Região Norte (Pemba, Lichinga 
e Cuamba) 
Lote VIII:  Região Norte (Zona de Conflito 
– Muidumbe, Macomia, Nangade, 
Mocimboa da Praia, Palma, Quissanga, 
Ibo). 

27 de Julho  
de 2022 

10:00 horas 
  

Av. Eduardo 
Mondlane, Nº 

1398, 7º 
Andar, 

Cidade de 
Maputo 

27 de 
Julho de 

2022 
 

10:15 
horas 

250,000.00 
por lote 

N/A 
  

3 

Concurso 
Publico Nº 
78/EDM-
DIA/2022 

Prestação de Serviços de 
Desmatação nas Linhas de 
Transporte da DTSU 

Lote I: BL2 (Infulene-Ressano Garcia), e 
BL5 (Ressano Garcia-Dzimbene). 
  
Lote II: CL1 (Infulene-Macia), CL2 (Macia-
Chicumbane), CL3B (Dzimbene-Lionde), 
CL4 (Infulene-Corrumana), CL5 
(Komatiport-Corrumana), CL7 
(Kuvaninga-Mapai), CL9 (Chicumbane-
Lindela) e CL10 (Lindela-Massinga). 
  
Lote III: DL5 (Muhalaze-Manhiça). DL14 
(Matola 275-Boane) e DL20 (Boane-
Salamanga). 

29 de Julho  
de 2022 

10:00 horas 
  

Divisão de 
Transporte 

Sul 

29 de 
Julho de 

2022 
 

10:15 
horas 

  
Divisão de 
Transport

e Sul 

30,000.00 
por lote 

14 de Julho 2022 
09:00 horas 
  
SE Infulene 

4 

Concurso 
Público Nº 
82/EDM-
DIA/2022 

Contratação para 
Fornecimento de Peças 
Sobressalentes para 
Equipamentos Eléctricos e 
Mecânicos das Centrais Mini-
hídricas de Cuamba, Lichinga 
e Central de Emergência da 
Beira GTG35 

Lote I: Centrais Hídricas de Cuamba e 
Lichinga 

Lote II: Fornecimento de sobressalentes 
para Equipamento Central de Emergência 
da Beira- GTG35. 

01 de Agosto 
de 2022 

 
10:00 horas 

  
  

01 de 
Agosto  
de 2022 

 
10:15 
horas 

Lote I: 
200,000.00 

  
Lote II: 

200,000.00 

N/A 

5 

Concurso 
Público Nº 
83/EDM-
DIA/2022 

Contratação para 
Fornecimento de Peças 
Sobressalentes para 
Equipamentos Eléctricos e 
Mecânicos das Centrais de 
Mavuzi e Chicamba 

Lote I: Fornecimento de sobressalentes 
para Equipamento Elétrico; 

Lote II: Fornecimento de sobressalentes 
para Equipamento Elétrico; 

Lote III: Equipamento de Instrumentação. 

28 de Julho de 
2022 

10:00 horas 
  
  

28 de 
Julho  

de 2022 
 

10:15 
horas 

Lote I: 
200,000.00 

  
Lote II: 

200,000.00 
  

Lote III: 
50,000.00 

N/A 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS 

Direcção Nacional do Tesouro e Cooperação Económica e Financeira  
PROJECTO DE LIGAÇÕES ECONÓMICAS PARA DIVERSIFICAÇÃO (PLED) 

Unidade de Coordenação do Projecto 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO  
Regime Especial – Projecto N.º 171664 - Donativo IDA N.º D810

De acordo com o n.º 1 do 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 nº 5/2016 de 8 de Março, comunica-se que o objecto dos 
concursos abaixo, foi adjudicado conforme o seguinte: 

 Denominação do Concurso Nome da Empresa/ Consultor Adjudicado 
MZ-MEF-DNT-208407-GO-RFB

Aquisição de Viaturas para Projecto
CFAO MOTORS MOZAMBIQUE, LDA

MZ-MEF-DNT-255139-CS-INDV. 
Serviços de Consultoria Individual

 para Assistente de Procurement do Projecto

SR. FAUSTINO DE GAZA FERNANDES 
MUCHANGA

Entidade Contratante: 
Ministério da Economia e Finanças 

Direcção Nacional do Tesouro e Cooperação Económica e Financeira 
Projecto de Ligações Económicas para a Diversificação - PLED 

Unidade de Coordenação do Projecto 
Av. do Zimbabwe, n.º 1374, Bairro da Sommerschield 

Maputo - Moçambique 

Email: procurement.pled@gmail.com

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
CONCURSO POR COTAÇÕES N.º 47A000141/CPC/001/2022

FORNECIMENTO DE DIVERSO MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                                         
À DIRECÇÃO NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO  

De acordo com 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 n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que o objecto 

do concurso acima foi adjudicado à empresa, AOLL INFORMÁTICA & CONSUMÍVEIS, 
LDA pelo valor de 112.584,42MT (cento e doze mil, quinhentos e oitenta e quatro 
meticais e quarenta e dois centavos), incluindo IVA.

Maputo, aos 6 de Julho de 2022

O Departamento de Aquisições

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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      Técnico Superior de Manutenção de Sistemas de Controlo 
      Número de Vagas: 1 
      Local: Songo 
 
      Tarefas / Responsabilidades 

 Manter a confiabilidade e a disponibilidade dos sistemas, executando os serviços de manutenção preventiva e 
corretiva em equipamentos de controlo, protecção e regulação eléctrica/eletroelectrónica, de protecção e medição, 
reguladores de tensão e de velocidade, sistemas de indicação, painéis e seus respectivos acessórios entre outros 
relacionados, verificando, analisando e controlando o seu adequado funcionamento; 

 Intervir no diagnóstico de anomalias, avarias, oscilações e defeitos realizando inspeções e ensaios de rotina para 
diagnosticar o estado de conservação e funcionamento dos sistemas e equipamentos das subestações, incluindo 
o uso de softwares e instrumentos específicos de automação, protecção e controle; 

 Colaborar na manutenção e reparação dos equipamentos dos sistemas de regulação de velocidade e regulação 
de tensão e, dos equipamentos dos sistemas de supervisão e Instrumentação; 

 Elaborar as especificações técnicas de controlo, automação e protecção dos sistemas, analisar as propostas 
técnicas, bem como instalar e configurar equipamentos; 

 Executar ordens de manutenção para calibração e ensaios das protecções segundo os procedimentos, bem como 
testar disparos funcionais; 

 Fiscalizar trabalhos de instalação de equipamentos, realizados por entidades externas ou internas, através do 
acompanhamento de especificações técnicas, medição dos serviços realizados, bem como do acompanhamento 
da aplicação dos procedimentos de segurança no trabalho; 

 Testar e simular softwares, em função dos upgrades desenvolvidos, cumprindo os procedimentos de segurança, 
instruções técnicas de manutenção, de consignação e operação; 

 Colaborar na análise de estudos e projectos e, na elaboração de soluções técnicas alternativas, bem como na 
identificação de necessidades de investimento e de reposição de equipamento técnico; 

 Propor alterações de projectos, circuitos, esquemas eléctricos e desenhos com base nas necessidades de reparos 
e melhoria tecnológica; 

 Elaborar relatórios descritivos e de avaliação técnica, referente aos trabalhos de manutenção preventiva e 
correctiva realizados; 

 Cumprir, no exercício das suas funções, as normas e procedimentos da qualidade, segurança, saúde ocupacional 
e ambiente conforme as orientações gerais e específicas da Empresa; 

 Executar outras tarefas directamente ligadas à função e/ou complementares da mesma.  

 
    Requisitos:   

 Licenciatura em Engenharia Electrotécnica, Eléctrica ou Electrónica; 
 Experiência mínima de 5 anos em funções similares;  

Pretende Admitir 
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ANÚNCIO DE VAGA
A Britam Companhia de Seguros de Moçambique, S.A, no mercado Moçambicano desde 10 
de Agosto de 2010, no ramo de Seguros Não Vida, Saúde, Crédito Comercial, Micro Seguros 
e Outros.. Pretende contratar um Promotor Executivo de Vendas de Seguros para o 
Escritório da Cidade de Nampula e Tete.

Perfil do candidato: 
1. Licenciatura em Ciência Actuariais, Gestão de Negócios, Gestão de Empresas, Economia 

ou áreas afins;
2.  Experiência em uma posição semelhante e com conhecimento em Seguros é uma 

vantagem.

As principais tarefas da função:
1. Ser responsável pelas vendas do Balcão Nampula;
2. Reportar as actividades desenvolvidas no Balcão à Directora de Vendas;
3. Desenvolver e manter boas relações de trabalho com Corretores, Agentes, Promotores 

de Seguro e Clientes Directos;
4. Participar na promoção de novos produtos através de visitas regulares e comunicação 

frequente com Intermediários e Clientes Directos;
5. Responder às dúvidas e preocupações de todos Clientes Internos & Externos;
6. Ter o controlo de crédito de devedores de seguros gerais;
7. Fornecer Coaching e Treinamento para Corretores e Agentes Independentes e 

Promotores;
8. Desempenhar quaisquer outras funções que possam ser atribuídas ao longo do 

tempo;
9. Agendar reuniões com Potenciais Clientes para prospecção de novos negócios;
10. Negociar termos de acordos e fechar negócios;
11. Negociar Prémios e garantir que as Apólices sejam enviadas no Dia e Horário 

estipulados;
12. Rever o seu próprio desempenho, com vista a atingir ou superar Metas;
13. Analisar o risco e fornecer Cotações aos Clientes;
14. Fazer pessoalmente a manutenção e desenvolvimento de relacionamentos com os 

Clientes existentes;
15. Reportar à Sede qualquer situação que possa pôr em causa a Marca Britam, se possível 

propor Soluções Correctivas;
16. Manter Arquivos de processos, como registos de Sinistros regularizados e um 

Inventário de Sinistros que requerem análise detalhada.

Inteligência de Mercado:  
•	 Assessorar no processo de desenvolvimento de Novos Produtos e Serviços;
•	 Ter conhecimento sobre o Mercado  de Nampula;
•	 Colectar informações do Mercado de Seguros e Clientes;
•	 Reportar actividades e mutações do Mercado de Seguros local.

Competências e informações adicionais para a posição: 
•	 Habilidades de comunicação em público;
•	 Comunicação em Língua Portuguesa e Inglesa (falada e escrita);
•	 Estabelecer Relacionamentos proactivos;
•	 Centrado nos Clientes.

Os candidatos interessados; poderão enviar o CV em Português e Inglês identificando 
correctamente a província para os endereços abaixo até ao dia 14 de Julho de 2022: 

          Nampula  - recrutamento@britam.com ou na Rua de Quelimane, Edifícios da Mónica 
Shopping, Loja N.º H., R/C, C.P.0 19 Tel: (+258) 26 214684 Av. Marginal 4067 R/C.
          Tete  - recrutamento@britam.com ou na Rua da OUA nº 121, Edifício Samaira Business 
Center, Tel +258 (25) 223360.

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

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO

3º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, nº 1472 - 1º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO
DE ANTÓNIO MAÚSSE JÚNIOR

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e quatro de Junho 
de dois mil e vinte e dois, exarada de folhas noventa e um a folhas noventa e dois, 
do livro de notas para escrituras diversas número cento e quatro “E”, do Terceiro 
Cartório Notarial, perante ALDINA GUILHERMINA SAMUEL RUTUTO MOMADE, 
licenciada em Direito, Conservadora e Notária Superior, foi lavrada uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros por óbito de ANTÓNIO MAÚSSE JÚNIOR, casado com 
Joana Julião Matosse, sob o regime de comunhão geral de bens, natural de Maputo, 
residente que foi nesta cidade, sendo filho de António Maússe e de Cacilda Menete.
Que o falecido não deixou testamento e nem qualquer outra disposição de última 
vontade, tendo deixado como únicos e universais herdeiros de todos os seus bens, 
sua cônjuge acima identificada e seus filhos: Glória Zete António Maússe, Ancha 
Célia António Maússe, Janete António Maússe, Sanção António Maússe, Regina 
António Maússe e Júlia António Maússe, todos solteiros, naturais de Maputo, 
onde residem.
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 24 de Junho de 2022

A Notária
(Ilegível)
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Baixe o aplicativo Notícias digital na Play Store ou App Store e leia os nossos jornais. 
Termos e condições aplicavéis

www.jornalnoticias.co.mz www.jornaldomingo.co.mz www.desafio.co.mz

ENCONTRE AS MELHORES 

VAGAS DE EMPREGO

EM PRIMEIRA MÃO

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL
BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

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

MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO

SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE FRANCISCO 
ASSIS LAICE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de um de Julho de dois mil e 
vinte e dois, lavrada de folhas trinta e seis a folhas trinta e oito, do livro de notas para 
escrituras diversas trezentos e sessenta e oito, traço “B”, do Segundo Cartório Notarial 
de Maputo, perante Danilo Momade Bay, licenciado em Direito, Conservador e 
Notário Superior, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de 
Francisco Assis Laice, de setenta e três anos de idade, no estado de casado sob o 
regime de comunhão de bens adquiridos com Maria Piedosa André Siweia Laice, de 
nacionalidade moçambicana, filho de Adelino Xavier Laice e Carolina Xavier Langa, 
com última residência habitual no Bairro Central, sem ter deixado testamento ou 
qualquer outra disposição da sua última vontade.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última 
vontade, deixou como únicos e universais herdeiros de todos seus bens, sua esposa 
Maria Piedosa André Siweia Laice, viúva, que ocupa simultaneamente a posição 
de meeira e seus filhos: Carolina de Assis Laice, Aulino Noé Dziwane de Assis 
Laice, Adelino de Assis Laice e André de Assis Laice, solteiros, maiores, naturais 
de Maputo.
Que segundo a lei não há quem com eles possa concorrer a esta sucessão, que da 
herança fazem parte bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias.

Está Conforme
Maputo, aos 2 de Julho de 2022

O Conservador e Notário Técnico 
(Ilegível)

6010

 Domínio de sistemas de controlo (open loop e close loop) e autómatos programáveis;    
 Conhecimentos do Sistema de Gestão SAP utilizando funcionalidades específicas;  
 Domínio da língua inglesa (capacidade de comunicação para desenvolver-se em situações que requerem uma 

elevada utilização da língua); 
 Conhecimentos de Informática (Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint e Outlook) utilizando funcionalidades 

específicas; 
 Competências Comportamentais Exigidas: Comprometimento com a Organização, Orientação para a Segurança 

e Meio Ambiente, Orientação para a Qualidade, Trabalho de Equipa, Capacidade de Análise, Capacidade de 
Adaptação, Gestão de Stress, Proactividade, Planeamento e Organização e Resolução de Problemas;  

 Competências Técnicas exigidas: Automação; Sistemas de Controlo, Comando, Telecomando e Protecções; 
Instrumentação e Medida; e Sistemas de Produção e Transporte de Energia. 

 

 

      Oferece-se: 
             A Empresa oferece condições remuneratórias competitivas e um conjunto de regalias sociais atractivas. 
 

       Selecção: 
 A selecção será feita através de entrevistas, exames psicotécnicos e/ou testes individuais para candidatos 

finalistas. 
 
       Respostas: 

Com Carta de Apresentação, Currículo Circunstanciado, Cópia de Bilhete de Identidade e Certificado de 
Habilitações Autenticados, até ao dia 19 de Julho, para o seguinte endereço:  
E-mail: vaga-ts-manutencao-sistemas-e-controlo@hcb.co.mz  
 
 

Importante:  

O Recrutamento e Selecção de novos colaboradores na HCB obedece aos princípios de ética, 

integridade, justiça e equidade, como tal, não requer o pagamento de taxas em nenhuma das fases do 

processo. A HCB, SA distancia-se de qualquer comportamento e acção que vá contra os valores e 

princípios éticos acima referidos.  

 

   Nota: Só serão contactados os candidatos seleccionados para a fase de entrevistas. 

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

CONSELHO DOS SERVICOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO ESTADO DE MANICA
SERVIÇOS PROVINCIAIS DE INFRA - ESTRUTURAS

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÃO

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com o nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de 

Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado 

pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que os objectos dos concursos 

abaixo foram adjudicados às seguintes empresas:

Número do 
Concurso 

Modalidade do 
Concurso

Objecto de 
Concurso

Nome do 
Concorrente

Valor da Adjudicação

47G001141/
CP/01/2022

Concurso Público
Fornecimento 

de combustível e 
lubrificantes

AUTO RECH, LDA
685.000,00MT 

(seiscentos e oitenta e 
cinco mil meticais) 

47G001141/
CP/02//2022

Concurso Público
 Manutenção e 

reparação de veículo
AUTO TECH, LDA

610.000,00MT 
(seicentos e dez mil 

meticais)

47G001141/
CC/03/2022

Concurso por 
Cotação

Material de consumo 
para informática

MM COMÉRCIO 
GERAL

236.340,00MT 
(duzentos e trinta e 
seis mil, trezentos e 
quarenta meticais)

47G001141/
CC/04/2022

Concurso por 
Cotação

Fornecimento 
de material para 

consumo de 
escritório

SEEDAT, LDA
170.000,00MT (cento e 

setenta mil meticais)

47G001141/
CC/05/2022

Concurso por 
Cotação

Fornecimento de 
material de higiene

SEEDAT, LDA
50.000,00MT 

(cinquenta mil meticais)

47G001141/
CC/06/2022

Concurso por 
Cotação

Fornecimento 
de material para 

representação
SEEDAT, LDA

70.000,00MT
 (setenta mil meticais)

47G001141/
CC/07/2022

Concurso por 
Cotação

Material de 
manutenção e 

reparação de bens 
móveis

SEGRA, LDA

239.850,00MT 
(duzentos e trinta e 

nove mil, oitocentos e 
cinquenta meticais)

47G001141/
CC/08/2022

Concurso por 
Cotação

Fornecimento de 
serviços gráficos

SERIGRAFIA 
CRIATIVE

139.300,00MT (cento 
e trinta e nove mil e 
trezentos meticais)

47G001141/
CC/09/2022

Concurso por 
Cotação

Fornecimento de 
serviços de limpeza e 

conservação

DEM MULTY 
SERVICE, LDA

100.00,00MT 
(cem mil meticais)

47G001141/
CC/10/2022

Concurso por 
Cotação

Fornecimento de 
serviços de outros 
bens de consumo

SEEDAT, LDA

49.257,00MT (quarenta 
e nove mil, duzentos 

e cinquenta e sete 
meticais)

47G001141/
CC/11/2022

Concurso por 
Cotação

Fornecimento 
de material para 

conservação de rede 
de electrificação

SEEDAT, LDA
99.450,00MT (noventa e 
nove mil, quatrocentos e 

cinquenta meticais)

47G001141/
AD/4/2022

Concurso por 
Ajuste Directo

Manutenção e 
reparação de veículo

ENTREPOSTO 
AUTO CHIMOIO

200.000,00MT 
(duzentos mil meticais)

Chimoio, aos 7 de Junho de 2022

O Director Provincial

Silva Manuel

(Inspector Superior Administrativo)

1766958

5948

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE GAZA

SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE

AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO
Por Despacho de 26/4/2022 de S. Excia Secretário do Estado na Província de Gaza foi autorizada a 
abertura do concurso de ingresso no Aparelho do Estado, nos termos do n.º 1 do artigo 35 do Estatuto 
Geral dos Funcionários e Agente do Estado, conjugado com o n.º 3 do artigo 2 do Diploma Ministerial 
n.º 61/2000, de 5 de Julho que aprova o Regulamento dos Concursos e Resolução n.º 24/2001, de 14 
de Julho que um dos critérios de avaliação  profissional das carreiras de regime especial de Saúde 
em concurso de ingresso. No prazo de 30 dias, contados a partir da data de publicação do presente 
aviso, para o provimento de 40 vagas existentes no quadro de pessoal da Província, e das que vierem 
a se verificar no prazo de validade do concurso acima, nas carreiras e categorias abaixo mencionados:

N° Carreiras Categorias Modalidades de Avaliação Vagas

1 Médico 

Médico de Clínica Geral Avaliação Curricular e entrevista profissional 30

Médico Dentista
Avaliação curricular, entrevista profissional, prova prática a 
ser realizada dentro de uma unidade Sanitária com doentes 

seleccionados
4

2
Técnico Superior 

de Saúde N1
 Radiologia “A”

Avaliação curricular, prova escrita, pratica e entrevista 
profissional 1

Terapeuta “A”  Avaliação curricular e entrevista profissional 1

3
Técnico de 

Saúde
Enfermeira de Saúde Materno 

Infantil
Avaliação curricular, prova escrita e prova pratica 4

Total                                                                                                                                        40

1- Requisitos:
O candidato deve reunir os seguintes requisitos:

a) Ser de nacionalidade moçambicana;

b) Idade não inferior a18 anos;

c) Não ter sido aposentado ou reformado;

2- Instrucões do pedido de admissão:
O pedido de admissão ao concurso é formulado por requerimento, com assinatura reconhecida 
dirigido a S.Excia Senhor Secretário do Estado na Província de Gaza, no qual deverá declarar a situação 
em que se encontra relativamente a saúde mental, situação no Aparelho do Estado, militar e criminal 
acompanhado pelos seguintes documentos:

a) Certidão de narrativa completa de nascimento ou fotocópia de autenticada do Bilhete de Iden-
tidade;

b) Curriculum Vitae;
c) Certificado de habilitações literárias do curso na carreira em que se candidata ou equivalente 

em fotocópia autenticada;
d) Certidão de Registo Criminal;
e) Comprovativo de Inscrições ou cumprimento do Serviço Militar;
f) Certificado médico de Aptidão Física e Sanidade Mental pra o desempenho das funções na 

Administração Pública; 
g) Declaração/fotocópia de NUIT;

h) Certificado de Ordem dos Médicos (para a carreira de Médico).

4- O processo de candidatura deverá ser entregue no Departamento Recursos Humanos do Serviço 
Provincial de Saúde, Cidade de Xai-Xai, Estrada da Praia, bairro Patrice Lumumba Unidade 6. 

O Director do Serviço Provincial
Sílvio dos Santos Alexandre

(Médico de Clínica Geral Principal)

ANÚNCIO DE LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE

FT PRO-MECÂNICA, LIMITADA, sociedade de direito privado moçambicano, com 
sede social na Rua da Imprensa, nº 264, 16º andar, Prédio 33 andares, cidade de 
Maputo, Moçambique, matriculada junto da Conservatória do Registo das Entidades 
Legais, sob o número 100589605, vem por este meio comunicar que por deliberação 
dos sócios, a sociedade foi dissolvida e entrou em processo de liquidação.

Assim, solicita-se a todos clientes, fornecedores e credores que tenham obrigações 
pendentes ou documentos confiados à sociedade, que contactem o representante 
legal do liquidatário, a Isálcio Mahanjane Advogado e Associados, sito na Av. Base 
N’tchinha, nº 531, Bairro da Coop, na cidade de Maputo.

Sem mais de momento, agradece pela confiança depositada e apresenta os mais 
sinceros pedidos de desculpas pelos eventuais transtornos causados.

Maputo, aos 5 de Julho de 2022
6008

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL
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Termos e condições aplicavéis

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE CABO DELGADO
CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

INSTITUTO DO PATROCÍNIO E ASSISTÊNCIA JURÍDICA
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CABO DELGADO

REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos da alínea d), n.º 3 do artigo 33 e n.º 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de 
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, junto se envia o anúncio de adjudicação em anexo para efeitos de publicação.

N.º do Concurso Modalidade Objecto de Concurso Empresa Adjudicada Valor da Adjudicação Incluindo (IVA)

23C000441/CL/001/2022 Concurso 
LIMITADO

Lote 1 - Material informático
 (computadores e impressoras) SAS TECHNOLOGY, LDA 299.000,00MT, Iva incluído

Lote 2 - Equipamento de escritório 
(secretárias, cadeiras e cacifos)

SOTIL LIVRARIA E 
PAPELARIA 318.650,00MT Iva incluído

Lote 3 - Equimpamento de refrigeração 
(aparelhos de ar-condicionados) MUSSIRO INVESTIMENT, LDA 94.250,00MT Iva incluído

Pemba, aos 24 de Junho de 2022 
O DELEGADO PROVINCIAL

(Assinatura Ilegível)

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE
DIRECÇÃO REGIONAL NORTE

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CABO DELGADO
UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSOS Nº 3
1. A Autoridade Tributária de Moçambique, Delegação de Cabo Delgado convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas, de acordo com o seguinte:

Nº Ord. Nº do Concurso Objecto Data, hora e Local de Entrega

01 27C001041/CL/08/2022 Reabilitação do edifício da Direcção da Área Fiscal de Montepuez Data: 19/7/2022, Até às 9.00 horas
 Local: Delegação Provincial da AT, Av. 16 de Junho, R/C

02 27C001041/CL/09/2022
Reabilitação de Edifícios da AT

LOTE I – Direcção da Área Fiscal de Pemba
LOTE II – Alfândega de Pemba

Data: 19/7/2022, Até às 10.30 horas
Local: Delegação Provincial da AT, Av. 16 de Junho, R/C

03 27C001041/CL/10/2022 Reabilitação do Edifício da Unidade de Grandes Contribuintes Data: 19/7/2022, Até às 11.30 horas
 Local: Delegação Provincial da AT, Av. 16 de Junho, R/C

04 27C001041/CL/11/2022 Reabilitação de residência de funcionários em Montepuez Data: 19/7/2022, Até às 12.40 horas 
Local: Delegação Provincial da AT, Av. 16 de Junho, R/C

2.  Os concorrentes elegíveis interessados poderão obter informações adicionais, consultar documentos completos do concurso ou adquirí-los ao preço de 1.000,00MT (mil meticais), 
não reembolsáveis, através do depósito na conta nº 3111001130, Barclays, no endereço abaixo, nos dias úteis das 7.30 - 15.00 horas.

3.  As propostas deverão ser entregues no endereço indicado até 15 minutos antes da hora de abertura que acontecerá no mesmo dia, em acto público, anexando o Cadastro Único e os 
outros requisitos de qualificação Jurídica, económico-financeira e técnica.

4.  O período de validade das propostas será de 90 dias. 

5.  Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 
5/2016, de 8 de Março.

Pemba, aos 5 de Julho de 2022
 O Delegado Provincial de Cabo Delgado

    (Ilegível)

Conselho Municipal da Vila de Alto Molócuè
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d) do n.º 3 do artigo 33, conjugado com o n.º 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 nº 5/2016, de 8 de Março, 
comunica-se a adjudicação do objecto dos concursos abaixo indicados:

N.º do 
Concurso Objecto do Concurso

Nome do 
Concorrente

Vencedor

Valor de 
Adjudicação 

incluindo IVA 
(MT)

900450000/
CL/03/2021

Serviços de Consultoria para Elaboração dos Estudos de Especialidades 
e Projectos Executivos para construção da Ponte sobre Rio Maquetene, 
Pontão no Bairro Mucaca, Aqueduto no Bairro Mucaca e Aqueduto no 

Bairro Central

CEPE 
CONSULTORIA 1 755 000,00

900450000/
CL/04/2021

Serviços de Consultoria para Elaboração dos Estudos de Especialidades e 
Projectos Executivos para construção do Pontão sobre o rio Kakanha no 

Bairro Barragem e Pontão sobre o rio Mumahi no Bairro 25 de Junho

CONSULTEC, 
CONSULTORES 
ASSOCIADOS

2 400 000,00

900450000/
CL/05/2021

Serviços de Consultoria para Elaboração dos Estudos de Especialidades 
e Projectos Executivos para Construção do Sanitário Público no Mercado 

Central

ELTON TOMÁS 
PAULO 191 250,00

Alto Molócuè, aos 4 de Julho de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível)

C/B. Av. 1° Maio, Rua 12, próximo da DPS, Caixa Postal n.º 80, Tel: (+258) 869469807/869469747) e-mail: Ipajcabodelgado@gmail.com
226

228

134

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE 

DE MAPUTO
13ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Torna-se público que pela Décima 
Terceira Secção Comercial do 
Tribunal Judicial da Cidade de 
Maputo correm éditos fazendo 
saber que no dia 19 de Julho de 
2022, pelas 10.30 min, na Sala de 
Sessões desta Secção, será realizada 
a abertura de propostas em carta 
fechada, em primeira praça, pelo 
preço mínimo de 7 230 823,00MT 
(sete milhões, duzentos e trinta 
mil, oitocentos e vinte e três 
meticais), para a venda judicial do 
imóvel penhorado nos Autos de 
Execução Ordinária nº 19/20-
B, movidos pelo exequente FNB 
MOÇAMBIQUE, SA, contra a 
executada FERRAGEM CARLITOS, 
EI, com a seguinte designação:

Verba Única
Imóvel descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Maputo, 
sob o nº 32 442 a fls. 50, do livro 
B/85 e inscrito sob o nº 84 453 
a fls. 15, do livro G/123, a favor 
de Moisés Luís Guambe, com 
hipoteca provisoriamente a favor 
do exequente FNB MOÇAMBIQUE, 
SA, inscrita sob o nº 68 987, a fls. 
93 verso, do livro C/89.
Todas as propostas em carta 
fechada deverão ser entregues 
até esse momento no Cartório da 
13ª Secção Comercial do Tribunal 
Judicial da Cidade de Maputo, sito 
na Av. 25 de Setembro, nº 916, 4º 
andar, porta 402, direito, cidade de 
Maputo, durante as horas normais 
de expediente, pelas pessoas 
interessadas na compra do 
referido imóvel, bem como ficam 
notificados àqueles que nos termos 
do artº 876º, nº 2 do CPC, podiam 
requerer à adjudicação, bem assim 
aos titulares de qualquer direito 
de preferência na alienação do 
bem penhorado para, querendo, 
exercerem o seu direito no acto da 
praça.
O imóvel pode ser apreciado na Av. 
Josina Machel, nº 989, R/C, cidade 
de Maputo, devendo contactar 
o fiel depositário o Sr. Dércio 
Fernando Baloi, colaborador do 
exequente, afecto ao Departamento 
de Recuperação de Crédito, com 
domicílio na Av. 25 de Setembro, 
nº 420, Prédio JAT, 1º andar, sala 8, 
cidade de Maputo.

Maputo, aos 30 de Junho de 2022

A Secretária Judicial
(Ilegível)

Verifiquei
A Juíza de Direito

Maria da Luz
5965   

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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CONSELHO MUNICIPAL MAPUTO
ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO MUNICIPAL KAMAVOTA

UNIDADE GESTORA  EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

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

que reúnam todos requisitos de elegibilidade e Tributos autárquicos regularizados a apresentarem propostas 
seladas para os concursos constantes do quadro abaixo.

2.  Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir os documentos do concurso 
no endereço abaixo indicado, no horário das 8.00 até às 15.30 horas, a partir do dia 7/7/2022. Os documentos 
do concurso 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 e levantamento directo de recibo 
emitido pela Recebedoria Municipal KaMavota, sita na Rua da Beira, n.º 688.

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

Concurso
Objecto do Concurso

Data, Hora e Local 
de Concentração 

para Visita

Modalidade de 
Concurso Alvará

Data, Hora e Local de 
Abertura do Concurso

Garantia 
Provisória

Concurso 
Limitado

OM-07/16/
CMM/

ADMKMV/S/
2022

PRESTAÇÃO SERVIÇO DE 
RECOLHA PRIMÁRIA DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS 
POR LOTES:

Lote 1:   COSTA DO SOL 
Lote 2:   FERROVIÁRIO 
Lote 3:   FPLM
Lote 4:   HULENE ”A”
Lote 5:   HULENE “B”
Lote 6:   MAVALANE ”A”
Lote 7:   MAVALANE ”B”
Lote  8:   3 DE FEVEREIRO
Lote  9:   LAULANE
Lote 10: MAHOTAS 
Lote 11: ALBAZINE

N/A

Concurso   
Público

Compatível 
ao objecto 

de 
Contratação

Dia: 22/7/2022
Entrega: 10.00 horas

Abertura: 10.15 horas

Data: 11/7/2022 
Workshop para efeito 
de preenchimento de 

formulários 

Local: Administração 
do Distrito Municipal 

KaMavota

N/A

5. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de 
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

Administração do Distrito Municipal KaMavota
Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA

Rua da Beira, caixa postal 688 – Maputo

Tel: 258 823106785
Email: kamavota@gmail.com

A UGEA

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE                                      
REFERENTE: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO 

LABORATORIAL

Número: MGIC/MZ/ 10001163

Data de emissão: 5 de Julho de 2022

A Maryland Global Initiatives Corporation (MGIC) com o NUIT 700220729, uma organização sem 
fins lucrativos afiliada da Universidade de Maryland, Baltimore (UMB), que trabalha para reforçar 
os sistemas de saúde e reduzir a propagação e o impacto do HIV/SIDA nas áreas onde opera. A 
MGIC tem actualmente escritórios na África subsaariana, incluindo Botswana, Quénia, Malawi, 
Moçambique, Nigéria, Ruanda, Tanzânia e Zâmbia. As operações administrativas da MGIC apoiam 
os programas de investigação e clínicos da Faculdade de Medicina, Instituto de Virologia Humana 
(IHV) e Centro de Saúde Internacional, Educação e Biossegurança (Ciheb), e outras entidades da 
UMB.

O objectivo deste exercício é identificar de forma competitiva fornecedores elegíveis para o 
fornecimento de equipamento laboratorial diverso a MGIC. Os fornecedores serão convidados a 
apresentar propostas conforme apropriado.

O Director Interino do País, em nome da MGIC convida os potenciais fornecedores interessados e 
elegíveis a participar nos concursos com as referências abaixo indicadas:

Referência do Concurso Descrição
MGIC/MZ/2022/ 10001163 Fornecimento de Equipamento Laboratorial

As propostas seladas devidamente marcadas “Fornecimento de Equipamento Laboratorial”, 
citando o Nº do concurso, deverão ser entregues antes das 15.00 horas do dia 25 de Julho de 
2022 no endereço abaixo indicado.

Os termos de referência e bem informações referentes ao concurso poderão ser obtidas por escrito: 
Equipe de Procurement da MGIC Procurement pelo email:  moz_procurement@mgic.umaryland.edu.

Endereço para apresentação das propostas:

o O Director Interino do País 

o Maryland Global Initiatives Corporation 

o Av. Tomás Nduda, n.º  1050, R/C

o Maputo - Moçambique

Os envios electrónicos não serão permitidos, e a entrega tardia das propostas será rejeitada.  

UMA AFILIADA DA UNIVERSIDADE DE MARYLAND, BALTIMORE

Endereço do escritório: Av. Tomás Nduda, n.º 1050, R/C, Maputo - Moçambique
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS 

 
ARA-Centro, IP Administração Regional de Águas do Centro 

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES 
 

Anúncio de Adjudicação 
Nos termos do Art. no 32, nr. 2, alínea “C” 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 abaixo foram adjudicados as seguintes empresas pelos valores 
indicados na tabela abaixo: 

N.º Modalidade de concurso Objecto Empresa adjudicada Valor da 
proposta  (MT) 

 
01 

Concurso Por Ajuste Direito 
Nº: 
0007/CAD/47A004151/OBRAS
/2022 

Contratação de empreitada de obras 
para construção de uma represa de 
Nhamatanda, Distrito de 
Nhamatanda, Província de Sofala. 

 

Moçambique construções, 
Lda 

 
5,199,073.43MT 

 
02 

Concurso Por Ajuste Direito 
Nº: 
0003/CAD/47A004151/OBRAS
/2022 

Contratação de empreitada de obras 
para construção de uma represa de 
Caungue, Posto Administrativo de 
Mucangadzi, Distrito de Zumbo, 
Província de Tete. 

 
 
Nfigo construções e 
serviços, Lda 

 
 
2,882,469.82 

 
03 

Concurso Por Ajuste Direito 
Nº: 
0007/CAD/47A004151/OBRAS
/2022 

Contratação de empreitada de obras 
para construção de uma represa de 
Macate, Distrito de Macate, Província 
de Manica. 

CIMAE, Construção civil e 
manutenção de estradas, 
Lda 

 
4,540,106.03 

04 Concurso Limitado Nº: 
0054/CL/47A004151/BENS/20
21 

Aquisição de uma viatura caixa aberta 
pickle 4x4  

Motocare Moçambique, 
Lda 

1,951,891.85 

 
05 

 
 
Concurso Por Ajuste Directo  
N°: 
0022/47A004151/SERVIÇOS/
CAD/2022 

Prestação de serviços de 
fornecimento de serviços de internet, 
recargas, telefone e modem para 
ARA-Centro, IP Sede, as Divisões de 
Gestão das Bacias do Zambeze, do 
Búzi, Púngué e as Dependências 
Técnicas. 

 
 
 
Movitel,S.A 

 
 
 
699,730.00 

 
06 

Concurso Limitado Nº: 
0002/47A004151/ 
Serviços/CL/2022 
 

Aquisição de material de escritório 
para DGB Búzi. 

Papelaria Clássica, Lda 88,520.00 

07  
Concurso Limitado Nº: 
0002/47A004151/ 
Serviços/CL/2022 
 

 
Aquisição de material de escritório 
para DGHB-Pungue. 

 
Casa Simões 

 
162,518.00 
 

08  
Concurso Limitado Nº: 
003/47A004151/ 
BENS/CL/2022 
 

Aquisição de tinteiros e toners para 
impressoras e fotocopiadoras para 
DGB Búzi. 

 
Livraria e papelaria 
Chimoio 
 
 

 
 
142,350.00 
 

 
09 

Concurso Limitado Nº: 
001/47A004151/ 
BENS/CL/2022 
 
 

 
Fornecimento de género alimentícios 

 
 Vip Supermercado 

1-Lote-Sede: 
255,110.00 
2-Lote- DGB 
Búzi: 74,740.00 
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N.º Modalidade de concurso Objecto Empresa 

adjudicada 
Valor da 

proposta  (MT) 

 
10 

Concurso por cotações Nº: 
0007/47F0071/BENS/CC/2021 

Fornecimento de combustível e 
lubrificantes. 

Sociedade Mel 
de 
Nhamapaza, 
Lda 

 
258,507.58   

 
11 

Concurso Limitado Nº: 
001/47A004151/ BENS/CL/2022 
 

Fornecimento de género alimentícios Casa Simões 111,473.00 

 
12 

Concurso por Ajuste Directo Nº: 
11/47A004151/ SERVIÇOS/ARA-
C,IP/2021 

Prestação de serviços de segurança 
nos escritório da DGBZ-Zambeze. 

Tas Seguranca 326,430.00 

13 Concurso por Ajuste Directo Nº: 
10/47A004151/ SERVIÇOS/ARA-
C,IP/2021 

Prestação de serviços de segurança 
nos escritório ARA-Centro, IP. 

Tas Seguranca 702,000.00 

 
14 

Concurso por Ajuste Directo Nº: 
052/47F000741/ 
SERVIÇOS/CC/2021 

Prestação de serviços de limpeza geral 
e manutenção do jardim dentro do 
recinto na dependência técnica de 
Gorongoza. 

Pets & Garden, 
Sociedade 
Unipessoal 

345,000.00 

15 Concurso por Cotação Nº: 
001/47A004151/ 
SERVIÇOS/CC/2022 

Aquisição de uma geleira para 
residência portocolar 

Sweet Home 80,730.00 

16 
 

Concurso por Cotação Nº: 
001/47F000741/ 
SERVIÇOS/CC/2022 

Prestação de serviços de serviços de 

limpeza na ARA-Centro, IP. 

Pets & Garden, 
Sociedade 
Unipessoal 

80,000.00 

17 Concurso por Cotação Nº: 
001/47F000741/ 
SERVIÇOS/CC/2022 

Prestação de serviços de limpeza e 

manutenção do jardim nas DGBZ- 

Pets & Garden, 
Sociedade 
Unipessoal 

344,750.02 

18 Concurso por Ajuste Directo Nº: 
03/47A004151/ 
SERVIÇOS/CAD/2022 
 

 prestação de servicos de reabilitação 
do antigo escritório da divisão de 

gestão da bacia do Búzi. 

Tea 
Construções, 
Lda 

366,396.13 

19 Concurso por Ajuste Directo Nº: 
0004/47A004151/ 
SERVIÇOS/CAD/2022 
 

prestação de serviços para manutenção 

e reparação de edifícios. 

Tea 
Construções, 
Lda 

638,000.00 

20 Concurso por Cotação Nº: 
0004/47A004151/ 
SERVIÇOS/CAD/2022 
 

Fornecimento de combustível para 
Dependência Técnica Hidrográfica de 
Baixo do Zambeze 

Shoa 
Petróleos, Lda 

200,895.85 

21 Concurso Limitado Nº: 
0007/47A004151/ BENS/CL/2022 
 

Fornecimento de combustível para 
divisão de gestão de Búzi, na cidade de 
Chimoio. 

Auto  Stop 
Amirana, Lda 

 
750,000.00 

22 Concurso Limitado Nº: 
0007/47A004151/ Serviços/CL/2022 
 

Prestação de serviços de manutenção 
de fotocopiadora, Impressora , UPS E 

TV. 

Consulting 
Serviços 

 
253,305.00 

23 Concurso Limitado Nº: 
0007/47A004151/ Serviços/CL/2022 
 

Prestação de serviços de manutenção 
de fotocopiadora, Impressora , UPS E 
TV. 

Belatronic 
Trading 

 
98,000.00 

24 Concurso por Ajuste Directo Nº: 
0002/47A004151/ BENS/CAD/2022 
 

Aquisição de fornecimento de material 
de escritório. 

Papelaria 
Malacha S.U. 
LDA 

 
496,000.00  

25 Concurso por Ajuste Directo Nº: 
0010/47A004151/ BENS/CAD/2022 
 

Fornecimento de água mineral e copos 
descartáveis 

 
QUICK 

 
94,953.61 
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26 Concurso por Ajuste Directo Nº: 
0009/47A004151/ BENS/CAD/2022 
 

Aquisição de Tinteiros e tonners na 
ARA-Centro, IP. 

Paper & 
Service, Lda 
(Infotech) 

 
550,000.00 

27 Concurso por Ajuste Directo Nº: 
0009/47A004151/ BENS/CAD/2022 
 

Prestação de serviços de fornecimento 
de refeições ( pequeno – almoço) da 
Ara – Centro, IP para a sede. 

 
AB  Catering, 
EI 

 
435,000.00 

28 Concurso por Cotação Nº: 
003/47A004151/ 
SERVIÇOS/CC/2022 
 

Prestação de serviços de Segurança 
nos escritórios da repartição do Baixo 
Zambeze em Caia, Província de Sofala. 

 
Katandaudwe 

312,000.00 

29 Concurso por Cotação Nº: 
003/47A004151/ 
SERVIÇOS/CC/2022 
 

Prestação de serviços de Segurança e 
guarnição dos escritório e casa 
protocolar da ARA-Centro, IP-DGHBP 
Pungue, na cidade de Beira, Província 
DE Sofala. 

 
Cerca 
Segurança 

540,000.00 

30 Concurso por Ajuste Directo Nº: 
0007/47A004151/ 
SERVIÇOS/CAD/2022 
 

Prestação de serviços de assistência 
técnica de equipamento informático da 
ARA- Centro,IP -DGHBPungué, na 
cidade de Beira, Província de Sofala. 

 
 

Algoritmo 
Consultores, 

Lda. 

 
 

306,072.00 

31 Concurso Limitado Nº: 
003/47A004151/ 
CL/SERVIÇOS/2022 

Prestação de serviços de manutenção e 
reparação de viaturas     e 

 
Auto Tech 

480,000.00 

 Fornecimento de pneus  143,500.00 

32 Concurso Limitado Nº: 
0006/47A004151/ 
CL/SERVIÇOS/2022 

Prestação de serviços de manutenção e 
reparação de motorizada, barco e 
maquina de cortar relva. 
 

 
Auto Tech 

 
173,988.00 

33 Concurso publico 
00020/47F000741/SERVICOS/CP/20
21 

Prestacao de serviços de logística para 
inauragracao de barragem de 
Gorrongosa –trabalho adicionais 
 

Chitara Sound, 
Lda 

2,320,110 

34 Concurso por Cotação Nº: 
007/47A004151/ 
SERVIÇOS/CC/2022 

 

Fornecimento de refeições (Pequeno-
Almoço) na DGBB-BUZI-Cidade de 
Chimoio. 

 
Take Away 

Nayara 

 
 

105,300.00 

 
 

 
 

Tete, 31  de Junho  de 2022 
A RA 

 Ilegível 
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República de Moçambique
STAE - Secretariado Técnico de Administração Eleitoral

Direcção Provincial de Maputo
UGEA- Unidade Gestora Executora das Aquisições

Repartição de Aquisições

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

N.º do Concurso Objecto Modalidade do Concurso Concorrente Adjudicado Valor de Adjudicação

26/STAE/DPM/RA/2022 Aquisição de pneus Concurso por Cotações NOVATO, LIMITADA 172.800,00MT

A Autoridade Competente:

(Ilegível)

 REPÚBLICA DE MOÇAMIQUE
MINISTÉRIO DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA

INSPECÇÃO – GERAL DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
1. De acordo com alínea d) do n º 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação Serviços ao Estado, aprovado 

pelo Decreto n º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos concursos discriminados na tabela abaixo: 

N/O
Modalidade de Contratação e 

respectiva referência
Objecto do Concurso Nome da Empresa

Valor de 
Adjudicação

01
Ajuste Directo nº 39A003241/

AD/09/2022
Fornecimento de Serviços de Portagem para viaturas 

da IGREME
REVIMO, SA – REDE VIÁRIA DE 

MOÇAMBIQUE, SA
1.000.000,00MT

02
Ajuste Directo nº 39A003241/

AD/10/2022
Fornecimento de Serviços de Portagem para viaturas 

da IGREME 
TRANS AFRICAN CONCESSIONS (PTY), LDA 1.000.000,00MT

03
Ajuste Directo nº 39A003241/

AD/11/2022
Fornecimento de Serviços de Publicação de Actos 

Administrativos no Boletim da República
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE, EP 50.000,00MT

04
Ajuste Directo nº 39A003241/

AD/08/2022
Fornecimento de Energia Eléctrica ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, EP 241.378,00MT

05
Ajuste Directo nº 39A003241/

AD/07/2022
Renovação do Domínio da IGREME

CENTRO DE INFORMÁTICA DA 
UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE 

(CIUEM)
2.000,00MT

06
Ajuste Directo nº 39A003241/

AD/06/2022
Fornecimento de Serviços de alojamento de uma 
página Web e a criação de e-mails Institucionais

INSTITUTO NACIONAL DE GOVERNO 
ELECTRÓNICO (INAGE)

68.000,00MT

Maputo, Junho de 2022

O Inspector Geral

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

GABINETE DO PROVEDOR DE JUSTIÇA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Gabinete do Provedor de Justiça convida aos interessados que reúnem requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para contratação de 

empresas de fornecimento de Bens e prestação de Serviços, de acordo com a tabela em anexo:

Nº do Concurso
Objecto do Concurso Modalidade de

Contratação

Data e hora-final
de entrega das 

propostas

Data e a hora 
de abertura 

das
Propostas

Garantia Provisória 
válida por 120 dias

Concurso Limitado nº
CR10A000141CL00532022

Serviços de seguro de viaturas Concurso Limitado
19/7/2022
9.00 horas

19/7/2022
9.15 horas

N/A

Concurso Limitado nº 
CR10A000141CL00542022

Serviços de catering
Concurso Limitado

19/7/2022
10.30 horas

19/7/2022
10.45 horas

N/A

Concurso Limitado nº 
CR10A000141CL00552022

Fornecimento de géneros alimentícios 
e material de limpeza e higiene

Concurso Limitado
25/7/2022
9.00 horas

25/7/2022
9.15 horas

N/A

Concurso Limitado nº 
CR10A000141CL00562022

Fornecimento de material de escritório 
e consumíveis

Concurso Público
25/7/2022
10.30 horas

25/7/2022
10.45 horas

N/A

Concurso por Limitado nº
CR10A000141CL00572022

Serviços de recolha e entrega de 
correspondência em todo país

Concurso Limitado
26/7/2022
9.00 horas

26/7/2022 
9.15 horas

N/A

Concurso Limitado nº 
CR10A000141CL00582022

Serviço de reparação e manutenção de 
viaturas do GPJ

Concurso Limitado
26/7/2022
10.30 horas

26/7/2022
10.45 horas

N/A

Concurso Limitado nº 
CR10A000141CL00592022

Aquisição de máquina fotocopiadora Concurso Limitado
26/7/2022
13.00 horas

26/7/2022
13.15 horas

N/A

Concurso Publico nº 
CR10A000141CP00082022

Aquisição de Viaturas
Lote 1: Viatura ligeira caixa fechada

Lote 2: Viatura ligeira  fechada
Concurso Público

28/7/2022
10.00 horas

28/7/2022
10.15 horas

Lote 1: 36.000,00MT
Lote 2: 21.000,00MT

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos, termos de referência do concurso ou adquirí-los no endereço abaixo 

descrito, no valor de 1.000,00MT (mil e quinhentos meticais) não reembolsável, referente a cada caderno do concurso, o qual deverá ser depositado na conta 

nº 004818513006 Banco de Moçambique, Titular - Gabinete do Provedor de Justiça-OF.

Endereço: Av. Julius Nyerere, n.º 1515, Cel: 86-3065739/ 84-7633491/ 82-1200077, Cidade de Maputo.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço e na presença dos concorrentes que o desejarem. 

4. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 

aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

Maputo, Julho de 2022

Autoridade Competente
(Ilegível)

Av. Julius Nyerere n.º1515, Cel: 86 306 5739, Email: gpj@provedor-justica.org.mz

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade 

de Maputo
13ª Secção Comercial

ANÚNCIO

Torna-se público que pela Décima 
Terceira Secção Comercial do 
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo 
correm éditos fazendo saber que 
no dia 19 de Julho de 2022, pelas 
9.30 horas, na Sala de Sessões desta 
Secção, será realizada a abertura de 
propostas, em carta fechada, pela 
primeira praça, pelo preço mínimo de 
4 553 000,00MT (quatro milhões, 
quinhentos e cinquenta e três mil 
meticais), para a venda judicial do 
imóvel penhorado nos Autos de 
Execução Ordinária nº 302/2020-
K, movidos pelo exequente BANCO 
ÚNICO, SA, contra os executados: 
ELÍSIO SALOMÃO CHILENGUE 
e YUTY ANDRÉ MATSINHE 
CHILENGUE, ambos com domicílio 
na Rua (ex-Rua Tsangano), nº 26, 3º 
andar, flat 8, Bairro da Malhangalene, 
nesta cidade.

Verba Única
Imóvel registado na Conservatória do 
Registo Predial de Maputo, descrito 
sob o nº 5997 a fls. 61, do livro B/17, 
inscrito sob o nº 89298, fls. 87, do 
livro G/138, a favor dos executados: 
Elísio Salomão Chilengue e Yuty 
André Matsinhe Chilengue, penhora 
inscrita sob o nº 81363, fls. 72, do 
livro C/113, a favor do exequente 
BANCO ÚNICO, SA, com domicílio 
profissional nesta cidade.
Todas as propostas em carta fechada 
deverão ser entregues até esse 
momento no Cartório da 13ª Secção 
Comercial do Tribunal Judicial da 
Cidade de Maputo, sito na Av. 25 de 
Setembro, nº 916, 4º andar, porta 402, 
direito, cidade de Maputo, durante as 
horas normais de expediente, pelas 
pessoas interessadas na compra do 
referido imóvel, bem como ficam 
notificados àqueles que nos termos 
do artº 876º, nº 2 do CPC, podem 
requerer à adjudicação, bem assim 
aos titulares de qualquer direito 
de preferência na alienação do 
bem penhorado para, querendo, 
exercerem o seu direito no acto da 
praça.
O imóvel pode ser localizado na Rua 
(ex-Rua Tsangano), nº 26, 3º andar, 
flat 8, Bairro da Malhangalene, nesta 
cidade de Maputo, devendo contactar 
o fiel depositário, Sr. Dr. Caspio 
A. Dias, afecto ao Departamento 
Jurídico do Banco Único, SA, com 
sede na Av. Julius Nyerere, nº 290, 
Cidade de Maputo.

Maputo, aos 22 de Junho de 2022
A Secretária Judicial

(Ilegível)
Verifiquei

A Juíza de Direito
Maria da Luz

7600

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A VOZ DO CIDADÃO

CONSELHO AUTÁRQUICO DA VILA DE MAGANJA DA COSTA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

=UGEA=

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com o disposto no nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 

Decreto 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a Adjudicação do objecto do Concurso abaixo:

Nº de Concurso Modalidade Objecto do concurso Concorrente Adjudicado Valor da Proposta

Nº 02/CMVMC/UGEA/CONSULT/PDUL/2021. 
Selecção Baseada na 
Qualidade e no Preço

Elaboração de Estudos e Projectos 
Executivos da Construção de um Terminal 
de Transportes Rodoviários

CONSULTEC Consultores 
Associados, Lda

1.454.560,00MT

Maganja da Costa, Julho de 2022

Autoridade Competente

(Ilegível)
114

ESTUDANTES secundá-
rios de escolas públicas e 
privadas, na província de 
Manica, deploram o com-
portamento dos colegas 
que assistem as aulas sob 
efeito de álcool e drogas, e 
apelaram a quem de direito 
no sentido de desencorajar 
estes comportamentos no-
civos ao ambiente escolar.

As escolas secundárias 
American Board e Eduar-
do Mondlane são, de entre 
outras, as que tais práti-
cas tendem a perpetuar-
-se. Segundo os alunos, é 
normal alguns estudantes 
aparecerem embriagados e 
assistirem as aulas normal-
mente.

Tal situação já levou a 
expulsão de alguns alu-
nos da Escola Secundária 
Eduardo Mondlane, mas o 
problema persiste, desa-
fiando a autoridade escolar 
e provocando mal-estar 
entre a direcção e o corpo 
docente.

Suspeita-se que tal 
acontece devido à cum-
plicidade de alguns colegas 
que não denunciam e, só 
com o redobrar da vigi-
lância é que poderá evitar 
que as escolas sejam trans-
formadas em palco para 
o consumo de bebidas e 
drogas.

Estudantes deploram
embriaguez nas salas

Rita Gravata

Para Rita Gravata, aluna da 
décima classe na Escola Se-
cundária American Board, é 
lamentável ver adolescentes 
e jovens a consumir bebidas 
alcoólicas, não sendo raros os 
episódios de alunos que ador-
mecem em plena aula por toxi-
codependência.

Carlota José

também é preocupante, o 
que exige uma intervenção 
de quem de direito pois, 
para além de perturbar o 
processo lectivo, tem sido 
foco de roubos, vandalismo 
e agressão física entre os es-
tudantes.

Dórica Augusto

Manuela Conai

Carlota José, da mesma es-
cola, afirmou que para além 
dos rapazes que consomem 
bebidas alcoólicas, o fenómeno 
afecta também algumas rapa-
rigas.

Para Dórica Augusto, aluna 
da décima classe na Escola Se-
cundária Eduardo Mondlane, 
o consumo de estupefacientes 

Manuela Conai, aluna da 
décima classe na “Eduardo 
Mondlane”, lamenta haver, 
igualmente, alunos que en-
tram nas salas com cigar-
ros, sendo frequentemente 
vistos a fumar ao intervalo, 
criando mau ambiente no 
recinto escolar.

Religiosos devem apoiar
vacinação contra a pólio

VICTOR MACHIRICA

L
ÍDERES religiosos, re-
presentando diversas 
confissões, prove-
nientes de diferentes 
pontos do país, di-

vergem sobre a existência 
e eficácia da cura divina 
através das orações.  Reuni-
dos em Catandica, distrito 
de Báruè, estes foram in-
centivados a aderir à vaci-
nação para a prevenção de 
doenças como a pólio, cuja 
terceira ronda vai decorrer 
de amanhã a domingo, em 
todo o país.

O evento, de um dia, 
organizado pela Platafor-
ma Inter-religiosa de Co-
municação para a Saúde 
(PIRCOM), tinha como 
objectivo, reforçar a res-
ponsabilidade e união dos 
líderes religiosos na mobi-
lização dos pais, encarrega-
dos de educação e cuidado-
res de crianças, menores de 
cinco anos, sobre a impor-
tância da imunização con-
tra a pólio.

No I encontro de sen-
sibilização no âmbito da 
campanha de vacinação 
contra a pólio, os partici-
pantes foram exortados a 
disseminar mensagens so-
bre a importância e os be-
nefícios da vacinação de 
crianças e do apoio aos ser-
viços de saúde no combate 
a rumores e boatos.

O encontro contou com 
a participação dos bispos 
Dinis Matsolo, da Igre-
ja Metodista Wesleyana, 
do director executivo da 
FIRCOM, Pedro Moiane, 
da Igreja Metodista Unida 
e Paulo Hansine, da Igre-
ja Anglicana. Participaram 
também pastores de diver-
sas confissões religiosas, 
representantes do governo 
distrital de Báruè, dos ser-
viços de saúde ao nível pro-
vincial, do UNICEF, entre 
outros. 

As divergências ficaram 
expostas nas discussões em 
torno da importância da va-
cinação, com uns a defen-
derem que as preces, por si 

só, sem acção humana, não 
podem produzir resultados, 
enquanto outros fincam pé 
que as orações reestabele-
cem a saúde dos enfermos.

Na plenária, alguns líde-
res religiosos defenderam 
não ser vocação das con-
gregações atender a assun-
tos de natureza carnal, de-
vendo se ocupar do fórum 
espiritual.

Por isso, observaram 
que dispensar a medicina 
convencional na cura de 
doenças, é um acto irres-
ponsável, uma negligên-
cia que tem consequências 
imprevisíveis na saúde dos 
crentes.

No entanto, o represen-
tante da Igreja Johan Ma-
langue, Mário Pereira Tam-
barare, uma das seitas que 
encoraja os crentes a não 
optarem pelos hospitais, 
em caso de enfermidade, 
disse que a sua congrega-
ção cura todas as doenças 
incluindo o HIV/SIDA pela 
oração.

Contou que certa vez 

Líderes religiosos sensibilizados sobre vacinação contra a pólio

Líderes devem
ser exemplares
DINIZ Matsolo, bispo da 
Igreja Anglicana e o re-
presentante da PIRCOM 
pediram a colaboração de 
todas as igrejas na pros-
secução dos objectivos do 
sector da Saúde.

Matsolo pediu às 
confissões religiosas, in-
cluindo as mais radicais, 
como a Johan Malangue, 
a submeterem as crianças 
à vacinação, quebrando 
assim o mito da cura di-
vina, garantindo que  te-
nham um futuro seguro e 
risonho.

“Uma nação é reco-
nhecida pela forma como 
cuida das mulheres e 
crianças, por isso deve-
mos protegê-las porque 

elas são o garante do fu-
turo do país”, disse Mat-
solo.

Instou aos líderes re-
ligiosos “a se inspirarem 
nas galinhas que chegam 
a se entregar em protec-
ção dos seus pintos con-
tra os predadores. Não 
podemos levar as crianças 
de outras famílias à vaci-
nação se nós próprios não 
vacinamos as nossas”.

Debruçando-se sobre 
a oração, Matsolo disse 
ser necessário saber que 
as preces, quando não 
acompanhadas pelo tra-
balho, da acção por parte 
de quem pede a Deus, são 
vãs e jamais terão respos-
ta. 

Rotary Clube investe em projectos sociais
A ROTARY Clube Interna-
cional, uma organização de 
líderes profissionais, em-
presariais e comunitários 
investiu, nos últimos dois 
anos, mais de 40 milhões 
de dólares (2,5 mil milhões 
de meticais) em projectos 
sociais em Moçambique, 
Zimbabwe, Malawi e Zâm-
bia, que constituem o dis-
trito 9210. 

O facto foi anunciado 
pelo governador cessante 
do distrito 9210, o zam-
biano Victor Mensay, num 
jantar de gala em Chimoio, 
alusivo à tomada de posse 
da nova timoneira, Ma-
nuela Matambo, que vai 
dirigir a organização por 
um ano renovável.

O encontro contou com 
a presença de represen-
tantes dos quatro países, 
do secretário de Estado, 
Edson Macuácua e da go-
vernadora de Manica, 
Francisca Tomás, admiti-
dos como novos membros 
do clube. O encontro con-
tou também com a presen-
ça do embaixador dos EUA 
em Maputo, Peter Vroo-
man.

Intervindo no even-
to, Mensay disse que o 
montante foi aplicado na 
aquisição e distribuição de 
ambulâncias, compra de 
material médico-cirúrgi-
co, medicamentos e outros 

Matambo, à direita, passa a dirigir o distrito 9210

PARA COMBATE AOS FURTIVOS

Operadores florestais  
aprimoram informação
O SECRETÁRIO de Estado na 
província de Manica, Edson 
Macuácua, instou aos opera-
dores  a aperfeiçoarem o Sis-
tema de Informação Florestal 
(SIF) em processo de informa-
tização, com vista a melhorar a 
gestão da sua actividade.

O SIF tem por objectivo 
eliminar o abate indiscrimina-
do de recursos florestais, bem 
como operadores não licen-
ciados que devastam diversas 
áreas nas coutadas ao nível da 
província de Manica e no país, 
em geral.

Falando há dias, em Chi-
moio, na II reunião provincial 
de operadores florestais de Ma-
nica, Macuácua explicou que a 
digitalização do licenciamen-
to da exploração florestal tem 
trazido inúmeras vantagens, 
mormente no combate à ex-
ploração ilegal de recursos.

O secretário de Estado em 
Manica pediu o reforço da fis-
calização e do cumprimento 
da obrigação da canalização 
de 20 por cento das receitas às 
comunidades das zonas con-
cessionadas.

Macuácua lamentou o 
comportamento de alguns 

operadores florestais que, não 
canalizam os 20 por cento para 
as comunidades, o que dificul-
ta o desenvolvimento destas 
regiões, alegando que estas 
não têm conta bancária para a 
transferência dos montantes.

Acrescentou ser do seu in-
teresse que cada um dos opera-
dores apadrinhe a comunidade 
onde se encontra a explorar os 
recursos florestais. 

“Devemos explorar a ma-
deira, mas temos a obrigação 
de reflorestar. Com a entrada 
do SIF tudo estará bem contro-
lado”, augurou.

Desafiou o sector a capaci-
tar os técnicos sobre o uso da 
plataforma SIF para promover 
o cadastro anterior e facilitar 
a celeridade o licenciamento 
para a campanha 2022. 

Disse que as funcionalida-
des do SIF estão agrupadas em 
cinco módulos, nomeadamen-
te o licenciamento, sustentabi-
lidade, monitoria, planeamen-
to e maneio comunitário, com 
vista a facilitar a administração 
dos recursos florestais no país.

As funcionalidades podem 
ser acedidas através de um na-
vegador ou aplicação móvel.

O delegado provincial da 
Agência Nacional para o Con-
trolo da Qualidade Ambiental 
(AQUA), Fidel Nobre, disse 
que a plataforma vai ajudar, de 
forma significativa, ao sector 
florestal, na medida em que 
os operadores não terão como 
carregar quantidades não es-
pecificadas de madeira bem 
como de aceder a áreas não 
concessionadas.

Nobre disse ainda que, atra-
vés da plataforma, o Governo 
irá poupar custos, sobretudo 
de combustíveis, alojamento e 
alimentação dos fiscais, porque 
a informação das áreas cor-
tadas e do produto explorado 
será reportada via digital.

A presidente da Associa-
ção dos Operadores Florestais 
de Machaze, Lucília Maússe, 
apontou o combate aos ope-
radores furtivos como uma das 
vantagens da entrada em fun-
cionamento do SIF. 

 A província de Manica 
possui 49 operadores flores-
tais, dos quais 11 de licença de 
concessão e 38 simples. Até Ja-
neiro de 2023 todo o processo 
de licenciamento e exploração 
estará informatizado.

fracturou um dos braços ao 
cair do tecto da casa, mas a 
lesão sarou em pouco tem-
po, graças à oração.

Exibindo tal braço com 
cicatrizes, Tambarare disse 
que nenhuma doença o le-
vará à morte enquanto con-
tinuar fiel a Deus e a mere-
cer protecção do criador.

Felicidade Chirindza, 
do Conselho Ecuménico de 
Moçambique, defendeu a 
importância das institui-
ções de saúde na cura das 
enfermidades, as mesmas 
que têm a missão de pre-
venir doenças, através da 
imunização.

Chirindza aconselhou 
as confissões religiosas que 
dizem ter poder de cura a 
evitar tais discursos que, na 

sua óptica, desinformam, 
por não se conformarem 
com a Bíblia e pelo poder 
de retrair as comunidades 
de aceder aos serviços de 
saúde.

Para Felicidade Chi-
rindza,  as coisas da ter-
ra e meramente humanas 
devem ser cuidadas pelos 
governos, enquanto os as-
suntos celestiais e de fórum 
espiritual, são da responsa-
bilidade exclusiva de Deus.

Afirmou que um líder 
religioso que incute a ideia 
de que a igreja tudo pode, 
não presa a saúde da sua 
comunidade e revela pro-
fundo desconhecimento e 
ignorância da essência da 
religião na humanidade.

governar um distrito, des-
de que foi fundada a Rotary 
Club.  

O secretário de Estado, 
Edson Macuácua, desejou 
sucessos à nova e desafian-
te missão que Matambo as-
sume, tendo solicitado que 
tudo faça para dignificar 
a província, realizando as 
tarefas incumbidas com 
zelo, responsabilidade e 
competência, para que o 
nome de Manica seja pro-
jectado na região, no con-
tinente e no mundo.

produtos e equipamentos 
médicos, nos quatro países 
que compreendem o dis-
trito 9210.

Intervindo após tomar 
posse, Manuela Matambo 
afirmou ser uma grande 
responsabilidade passar a 
liderar uma organização 
tão complexa, em quatro 
países, tendo solicitado o 
apoio dos membros para o 
sucesso da sua missão.

A governadora de Ma-
nica, Francisca Tomás, fa-
lando no evento, felicitou 
a empossada, tendo dito 
ser uma grande honra e 
privilégio uma mulher da 
província, passar a dirigir 
tão prestigiada organiza-
ção. 

Manuela Matambo tor-
na-se assim na primeira 
mulher moçambicana a 

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MARIA SUSANA MEXIA

A DECLARAÇÃO Universal dos Direitos do 
Homem, aprovada em 1948, foi uma promessa 
universal de justiça e paz, uma premência após a 
II Guerra Mundial. A intenção foi proteger uma 
visão bastante realista do Homem em sociedade, 
ou seja, um homem e uma mulher que se casam 
para constituir família e terem filhos, que traba-
lham, têm um país e uma nacionalidade, que são 
proprietários, têm religião, etc. No fundo, queriam 
proteger pessoas normais, com uma vida normal, 
de um modo realista.

Porém, o conceito ocidental de Homem realiza-
do, integrado numa sociedade, mudou muito, hoje 
defende-se o indivíduo separado de tudo: sem fa-
mília, sem país, sem religião, uma espécie de liber-
dade oferecida por novos direitos, mas que é uma 

liberdade de órfãos, de indivíduos desenraizados, 
que se tornou num campo de batalha ideológica, 
num terreno de confronto civilizacional e de con-
trolo ideológico mundial.

Os direitos do Homem de hoje fazem promes-
sas de poder sobre a vida, sobre a morte, sobre a 
mudança de sexo. De direitos humanos passaram 
a direitos do indivíduo e, por fim, a direitos trans-
naturais.

Preocupado com a realidade destas alterações, 
Grégor Puppinck, jurista, director-geral do Centro 
Europeu para o Direito e a Justiça e também perito 
da Organização para a Cooperação e o Desenvolvi-
mento Económico (OCDE) e do Conselho da Eu-
ropa sobre liberdade religiosa, reflectiu no seu livro 
“Os Direitos do Homem Desnaturado” sobre as 
grandes mudanças antropológicas de cariz laicista, 
procurando partilhar com o leitor a sua visão cristã 

sobre o que é o Homem.
Reitera que Deus, ao revelar-se aos homens, 

também revelou o Homem a si mesmo. Ou seja, 
Deus, a revelação e a encarnação de Cristo, dá-nos 
o espelho onde se revela a nossa condição e estabe-
lece uma alteridade divina: o Homem vê em Deus a 
sua imagem perfeita.

Se perdemos esta imagem, perdemos a reve-
lação de nós mesmos. É o que se passa hoje: não 
temos uma visão do que é Homem e refugiamo-nos 
numa busca de poder e de prazer que se integra 
numa atitude ateia, materialista, evolucionista, ne-
gativista e vazia de sentido.

Um livro muito esclarecedor e necessário 
para compreendermos melhor o que vai acon-
tecendo na nossa sociedade, pois nada é obra 
do acaso, mas de estratégias com consequência 
preocupantes.

É DE uma cor imperceptível. Entre o vermelho, o cas-
tanho sujo e cinzento. Mesmo à beira do mar. Os traços 
arquictetónicos e o formato de castelo lembram o enre-
do arrepiante de um filme de terror de quinta categoria. 
Não se vê vivalma cirandando pelo quintal, mas sabe-se 
que entra e sai gente a horas suspeitas, ou durante as 
frias madrugadas, ou mesmo nas sombras da escuridão 
da noite. De vez em quando uma ou duas vozes ecoam 
no espectro da noite. Diz-se que só ali habitam meninas 
de tenra idade. Um dia desses, no percurso da ginásti-
ca matinal, e inebriado pela curiosidade, tentei esprei-
tar pelo quintal dentro. Não perscrutei uma alma viva, 
ainda que ouvisse vozes ecoando como se estivessem 
num túnel. Empertiguei mais ainda o pescoço e virei a 
cabeça para a esquerda e depois para a direita. Nada. O 
quintal estava superiormente limpo. As janelas abertas 
dos três andares aguçaram ainda mais a minha curio-
sidade. Percebi que junto às paredes estavam encosta-
das beliches. Várias beliches. Olhei para um monte de 
areia e decidi pendurar-me ali, quem sabe melhorava o 
meu raio de visão. Traçava ainda estratégias para subir 
o murmuché para espreitar a misteriosa casa quando 
alguém, vindo do nada, tocou o meu ombro esquerdo. 
Engoli em seco e nervosamente olhei para o homem. 
Devia ter não menos de setenta anos, literalmente an-
cião. Estava sem camisa e uns calções de caqui que 
há muito deixaram de cumprir a sua missão. A face 
carcomida pelos efeitos da pobreza e o tronco de uma 
firmeza férrea de um personal trainer. Trazia na mão 
esquerda um saco onde saltitavam uns quantos peixi-
nhos caídos na malha de pesca. Deduzi logo que fosse 
pescador. A mão direita, ainda apoiada no meu ombro 
esquerdo, denunciava uma vida áspera. Dedos longos 
e grossos, unhas pretas e sujas incrustadas na carne já 
não tinham qualquer utilidade estética. Eram apenas 
unhas. O ancião, com uma calma faraónica, olhou 
para os lados, como se quisesse me contar um segredo 
horrível, pousou o saco onde estavam aprisionados os 
peixinhos saltitantes e com uma voz trovejante aconse-
lhou-me:

- Mpfana desça daí, essa casa é complicada. Tem 
gente, mas não tem. Não sei se são pessoas ou espí-
ritos...”

Senti um calafrio na espinha e a pele ficou seca e 
arrepios tomaram conta de mim...

- Ando por aqui há mais de vinte anos e nunca 
vi alguém pelo quintal. Todos os dias à noite é acesa 
apenas uma única luz nesse casarão todo.” - conti-
nuou o velho, com uma dose de drama à mistura, en-
quanto voltava a pousar no ombro o saco com os pei-
xinhos prisioneiros que entretanto já saltitavam menos.

“- Mas...mais velho, ouvi dizer que entram pes-
soas aqui à noite e que...”

“- É verdade...” - interrompeu o velhote. 
“ - Entram uns gajos à noite sim...às vezes de ma-

drugada. Gajos de barba grande...”
“- Nunca procurou saber quem são?” ripostei 

aguçando ainda mais a minha curiosidade.
“- Yhuuu!...” - encolheu os ombros o ancião afa-

gando o cabelo farto e despenteado. 
“- Esses não são normais...há aí qualquer coisas 

que não bate...já informamos a estrutura do bairro, 
mas nhento. Não há coragem para enfrentar os ha-
bitantes desta casa. ”

Estávamos nessa lenga lenga sobre a casa misterio-
sa quando um grito lancinante se fez ouvir. Um grito hu-
mano, mas metálico, rasgou os céus. Estremeci. Olhei 
para os lados de onde supostamente vinha o grito. Outro 
grito cortou os céus, este mais sinistro ainda. Lamina-
do! Parecia que alguém perdia a alma. Virei-me para 
o velhote. Já ali não estava. Ao longe um enrolado de 
poeira indicava que o velho estava a milhas e a veloci-
dade supersónica. O saco com os peixinhos prisioneiros 
jazia ali inerte e abandonado. Sorrateiramente também 
pus-me ao fresco, guinei pela primeira esquina à esquer-
da e desatei numa correria mutólica desenfreada. Só pa-
rei dois ou três quilómetros depois. Com o coração aos 
pulos e já quase saindo pela boca, sentei-me num enor-
me pedregulho respirando com enormes dificuldades. 
Um tipo por quem supostamente passei por ele na fuga 
olímpica olhou para mim incrédulo e atirou:

“- Mano, estás em boa forma yah...”
Sem sequer olhar para ele e ainda tentando reverter 

o processo de saída do coração pela boca, respondi sar-
casticamente:

“- Vatalixar...”        

JÚLIO CUMBE

A sociedade de debates imediatistas
EXISTE uma tendência de promoção de debates 
e conversas imediatistas em torno de determinado 
tema candente e de actualidade, porém, não mais 
passa disso. Por essa razão me proponho afirmar 
que mais do que isso é necessário que se façam es-
tudos profundos sobre os respectivos temas.  

Tem a escola legitimidade na educação se-
xual? 

Na modernidade, o media torna-se um ele-
mento de formação cultural com igual e as vezes 
até com maior presença do que a formação escolar, 
uma situação que concorre para que um discurso 
afecte o outro. É assim que muitos dos discursos 
construídos pela mídia ajudam a formar as repre-
sentações da escola e da família sobre sexualidade 
e a adolescência (Dinis 2007). Para Focualt citado 
por Dinis (2007), na modernidade desenvolveram-
-se outras técnicas de controlo sobre a sexualidade 
que não passam mais pelo seu silenciamento, mas 
justamente pela confissão, pela incitação ao discur-

so da sexualidade pela sua visibilidade. De longe 
Focault assume, quando defende a confissão da se-
xualidade, que a escola tem legitimidade de abordar 
este tema com os alunos. Nesse sentido, não cabe 
à educação “orientar” a sexualidade, pois a mesma 
é uma construção histórico-cultural, resultado de 
suas vivências singulares, que devem ser respeita-
das pela escola. 

E sobre as possíveis intervenções da educa-
ção na sexualidade, preferimos o termo educação 
sexual. Um trabalho de educação sexual significa 
problematizar a sexualidade, não no sentido de 
encará-la como problema a ser resolvido, mas de 
questionar as evidências, apresentar um leque de 
conhecimentos para que a mesma seja compreen-
dida como um aspecto predominantemente históri-
co-cultural, e para que os discursos normativos que 
regem as construções de nossas imagens do mascu-
lino e do feminino, bem como as diversas imagens 
de ter prazer com o próprio corpo e/ ou com o corpo 
do/a outro/a sejam desconstruídos, permitindo no-
vas vivências acerca da sexualidade Dinis (2007, p. 
6). 

Da citação acima percebe-se que o autor em re-
ferência atribui um papel sine qua non ao contexto 
histórico-cultural dos homens sobre como orienta 
a sexualidade do seu povo. E essa posição é tam-
bém defendida por Leôncio (2013), citado por Dos 
Santos (2016, p. 26) que apelida e acrescenta que a 
educação sexual informal realizada no meio fami-
liar reproduz nos jovens padrões, valores morais e 
éticos dominantes na sociedade. 

A educação sexual consiste num processo de 
socialização em que as pessoas transmitem a cul-
tura sexual às novas gerações, com o objectivo de 
integrá-las ao contexto cultural de seu grupo. Vol-
tando para o primeiro autor, este, em contrapartida, 
assume que a escola (educação formal) tem legi-
timidade em abordar a sexualidade na perspectiva 
que o mesmo coloca na citação acima. Ou ainda 
está-se na perspectiva de que a educação sexual é 
um papel sine qua non do contexto histórico-cul-
tural dos povos, mas decerto a fusão dos dois inter-
venientes é uma simbiose que desagua na formação 
do cidadão da era da globalização termo retirado de 
Mazula (2012).

ANTES de se instalar definitivamente em Maputo, já tinha 
vindo antes, como ajudante e vendedor de cocos, laranjas 
e tangerinas, trabalhando com o seu falecido tio Rungo, de 
Panda, que morreu num acidente, em Jangamo. Oito dias 
depois do enterro, a família decidiu que Namburetane de-
via continuar com o negócio, pela experiência adquirida e 
pelo facto de o tio não ter tido nenhum filho durante a sua 
vida. O Namburetane aceitou continuar a controlar a pro-
dução e a comercializar os produtos da machamba, dando 
garantias de sustentar a tia, a viúva. Na missa do primeiro 
ano, a família do falecido reuniu-se e decidiu convocar 
a viúva, para lhe pedir que escolhesse um dos membros 
da família do falecido marido para o “Kutxinga” e com 
o compromisso de viver maritalmente com esse homem 
escolhido. Depois da reunião, a viúva escolheu o Nambu-
retane, que não se sentiu confortável em ter uma relação 
daquelas com a sua própria tia. Aliás, é preciso lembrar 
que no contexto tradicional daquela família, não se pode 
recusar um desejo de uma viúva, naquelas circunstâncias. 
Mas, na sua ingenuidade, Namburetane recusou-se, desa-
fiando os conselhos e as opiniões contrárias dos idosos, 
presentes nesse encontro. Estes, rendidos, lamentaram o 
posicionamento de Namburetane, que exigiram que este 
passasse a viver longe dos restantes familiares. Foi nes-
sa altura que pensou em se deslocar a Maputo, em 1977. 
Hospedou-se numa casa vizinha da nossa que se encontra-
va algum tempo abandonada, visto que o Senhor Adriano, 
dono dela, fora viver no bairro Fomento, numa das vi-
vendas deixadas por um dos portugueses retornados, que 
a construíra. Com o jeito que já tinha de fazer pequenos 
negócios, Namburetane foi acertando alguns que o per-
mitiam não só sobreviver, mas também para transformar 
a sua casa em campo preferível de diversões semanais, 
para os amigos que recebia. Era música em todas noita-
das de fins-de-semana, acompanhada de churrascos per-
manentes, por ele sustentados financeiramente. Chegou 
a mandar a tudo e todos com a miudagem feminina a se 
entregar a ele, às moscas. Passou a ser tão respeitado que o 
seu nome (Namburetane) foi se mudando paulatinamente 
para “Lord”, nome a que nos habituamos no nosso cres-
cimento. Era “Lord” porque tinha dinheiro aos pontapés. 

Foi assim que engravidou uma série de meninas do bair-
ro, desgraçando-as, muitas delas, em tenra idade. Pouco a 
pouco os negócios começaram a ruir e os amigos a distan-
ciarem-se. “Lord” iniciou o roubo de artigos diversos dos 
vagões dos comboios que entravam ou saiam do recinto 
portuário com milho, açúcar, farinha, trigo, entre vários. O 
roubo era feito com os vagões em andamento, com riscos 
de trucidação. Os produtos roubados eram vendidos às se-
nhoras revendedoras do bairro, socorrendo-nos do défice 
lastimável da cesta básica de abastecimento que comprá-
vamos na cooperativa ou nas lojas do povo. Foi essa vida 
que o “Lord” passou a levar e a recuperar gradualmente 
os padrões de vida que ostentara antes. Entretanto, numa 
das madrugadas em que se fez ao recinto portuário, como 
sempre, esperou que a locomotiva se aproximasse, cor-
rendo seguidamente ao lado, até segurar um dos suportes 
metálicos, entre as carruagens, que lhe permitiram alcan-
çar uma peça que facilitaria o isolamento destas. Só depois 
de separar a carruagem da restante composição é que se 
avançava com a sessão de assalto. O certo é que, quando 
tentou se apoiar das estruturas metálicas da carruagem 
escorregou e imediatamente os membros inferiores fo-
ram esmagados pelas rodas metálicas da locomotiva, 
que parou muito distante do local do sinistro. Vieram 
alguns milicianos, guardas do recinto portuário que o 
socorreram até ao Hospital Central de Maputo. “Lord” 
foi submetido a uma cirurgia, mas, já com as duas per-
nas amputadas. Ficou internado por algum tempo e rece-
beu a respectiva alta. Em casa, sem nada a fazer, a vida 
começou, para ele, a perder sentido. Regressou a terra 
natal. Teve muitas dificuldades de se redimir e pedir rein-
tegração e reconciliação familiar. Foi aceite e recebido, 
passando a viver com a sua tia, viúva. Viriam a ter quatro 
filhos, satisfazendo-se, assim, o desejo e vontade daque-
la mulher. Veio se a saber através de fontes tradicionais 
da família que a amputação das suas pernas era um “cas-
tigo” que se traduzia pela zanga dos antepassados por ter 
contrariado uma “norma” tradicionalmente respeitada e 
obedecida. “Lord” tinha, na verdade, feito isso, por negar 
e contrariar o pedido da viúva e desprezando os apelos 
dos idosos da família Rungo. 

A casa misteriosa

Namburetane

Sobre educação sexual

O último livro que li…

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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CANTO DO INOVADOR

   SAIBA MAIS

O 
ANTIGO reitor da Uni-
versidade Eduardo 
Mondlane(UEM), Or-
lando Quilambo, con-
textualiza o ensino su-

perior no país em três grandes 
momentos desafiantes, com 
destaque para a fase colonial, 
a primeira, caracterizada pela 
presença extremamente limi-
tada de moçambicanos, a favor 
dos estudantes portugueses.

Recuou para 1977, ano que 
considera de viragem no siste-
ma, com o surgimento da gera-
ção de 8 de Março, numa altura 
em que a UEM é praticamente 
fechada para se dedicar à for-
mação de professores. É que se-
gundo explicou, tanto o ensino 
secundário quanto o superior, 
ressentia-se da saída em mas-
sas de professores portugueses.

Assim, adianta, um grupo 
de estudantes teve de inter-
romper os seus estudos, para 
fazer parte do processo do en-
sino superior, na UEM, ao mes-
mo tempo que muitos jovens 
eram enviados para o exterior, 
para serem formados de modo 
a servir o país.

“O primeiro momento foi 
aquele em que transforma-
mos a universidade colonial 
em moçambicana. No segun-
do, começamos a ter docentes, 
principalmente com o regresso 
dos estudantes enviados para o 
exterior, nos anos 80. Já o ter-
ceiro momento, é caracterizado 
pelo aumento da capacidade da 
UEM e do ensino superior, de 
um modo geral, implantado em 
todo o país e com o desafio de 
melhorar a qualidade do ensino 
oferecido.

Por seu turno, o reitor da 
Universidade Nachingwea 
(UNA), Luís Covane, fala dos 

A DESNUTRIÇÃO na pessoa idosa 
está associada ao pior prognóstico 
e a um risco aumentado de com-
plicações em caso de doença aguda 
e, consequentemente, ligada a um 
risco de mortalidade.

Em Moçambique é considerada 
pessoa idosa um indivíduo maior de 
55 anos, sendo do sexo feminino e 
maior de 60 anos, do sexo mascu-
lino.

O envelhecimento é um processo 
cronológico, biológico, psicológico, 
social e natural. Estas alterações po-
dem ser influenciadas por eventos 
da vida: doença, genética e factores 
socioecnómicos e de estilo de vida. 

A idade fisiológica de uma pessoa 
reflecte o estado de saúde, mas pode 
ou não significar a idade cronológi-
ca. Os factores de estilo de vida que 
podem influenciar a idade fisiológi-
ca são a adequação e a regularidade 
do sono, frequência de consumo de 
refeições equilibradas e saudáveis, 
prática de actividade física regular, 
abandonar o hábito de fumar, con-
sumo abusivo de álcool e manter o 
peso corporal. 

A doença e a capacidade não são 
sempre consequências inevitáveis 
do envelhecimento. Os cuidados 
de saúde primários (prevenção de 
doenças), a eliminação dos factores 
de risco e a adopção de estilo de vida 
saudáveis são alguns determinantes 
de como uma pessoa envelhece.

O envelhecimento é marcado 
por uma perda de dois a três por 
cento da massa corporal magra por 
década. A perda de músculo esque-
lético relacionada à saúde contribui 
para a diminuição da força muscu-
lar, alterações no modo de andar e 
equilíbrio, perda da função física e 
risco aumentado de doenças cróni-
cas. A perda de músculo esqueléti-
co é acompanhada frequentemente 
por aumento de gordura corporal 
e diminuição proporcional da taxa 
metabólica. 

A prática regular de actividade 
física proporciona muitos benefí-
cios para a saúde e está associada à 
diminuição da morbilidade e mor-
talidade relacionada à idade, em 
pessoas mais velhas.

O envelhecimento acarreta alte-
rações fisiológicas e biológicas que 
afectam a alimentação e a nutrição 
do idoso. 

Essas alterações vêm muitas 
das vezes associadas a doenças que 
agravam o quadro fisiológico como: 
Alteração dos órgãos de sentido (vi-
são, paladar, audição, olfacto e tac-
to) contribuindo para o decréscimo 
do limiar de detecção e identifica-
ção do gosto; redução da capacida-
de de mastigar (por falta de dentes 

ou pelo uso de próteses mal adap-
tadas e também pelas dificuldades 
em deglutir; redução da produção 
de enzimas que concorre para a má 
absorção da vitamina B12 e do ferro 
tendo como consequência a ane-
mia.

Figura ainda do leque destas 
anomalias, a redução da velocidade 
do esvaziamento gástrico o que pre-
judica a digestão e aumenta a sensa-
ção de saciedade precoce, podendo 
favorecer a anorexia; a constipação/
obstipação intestinal e a susceptibi-
lidade a osteoporose. 

Comer alimentos variados e em 
quantidades adequadas fornece to-
dos os nutrientes que o idoso preci-
sa para manter o seu estado nutri-
cional e de saúde. Uma alimentação 
variada com quantidade adequada 
de vitaminas e minerais pode ajudar 
na prevenção e tratamento de defi-
ciências nutricionais.

A dieta deve fornecer cálcio (soja, 
feijão branco, vegetais de folha ver-
de escuro, leite e derivados); ferro 
(gema de ovo, cereais e feijão, car-
nes); zinco (carnes, leites e frutos do 
mar); vitaminas B12 (aves, peixes, 
frutos do mar, fígado, ovos, espi-
nafres, cereais e feijão); e vitamina 
C (frutas cítricas e vegetais crus) em 
quantidades suficientes para res-
ponder às necessidades do corpo 
nesta fase de vida. 

Para idosos com ingestão reduzi-
da destes alimentos e com doenças 
inflamatórias e infecciosas como a 
Covid-19 pode haver necessidade 
de suplementação a partir de orien-
tações específicas por profissionais 
de saúde.

Outro factor importante da ali-
mentação saudável é um bom fun-
cionamento intestinal. Para me-
lhorar o funcionamento intestinal 
é importante consumir alimentos 
ricos em fibras encontradas nas fru-
tas, verduras, legumes, aveia, fa-
rinha de banana verde, sementes e 
outros cereais integrais (com casca). 
Consumir bastante líquidos de pre-
ferência água de seis a oito copos, 
por dia (chás, sumos naturais, água 
de lanho).

O exercício físico também con-
tribui para o fortalecimento do sis-
tema imunológico, por isso dedique 
alguns minutos por dia para se mo-
vimentar, faça caminhadas, traba-
lhos domésticos, jogos de tabuleiro 
com familiares e amigos. Faça me-
nos 30 minutos de actividade física 
moderada, por dia.

Procurar sempre um profissional 
nutricionista ou médico para me-
lhor orientação. 

Fonte: MISAU 

Sobre saúde e vitalidade 
na terceira idade

ECOS DA CONFERÊNCIA DOS 60 ANOS

As fases do Ensino Superior
e desafios para a qualidade

ganhos que o Estado moçam-
bicano obteve, que se resu-
mem na presença, estrutura 
governativa e mesmo nas ins-
tituições do sector produtivo e 
de gestores forjados em várias 
áreas do ensino superior.

“O nível de conhecimento 
das pessoas que agora estão a 
dirigir os destinos do país, em 
várias áreas, é infinitamente 
superior ao que herdamos em 
1975, altura da proclamação 
da independência nacional”, 
disse.

O reitor disse que na fase 
imediatamente a seguir à inde-
pendência, caracterizada pelo 
abandono das instituições por 
parte dos técnicos portugueses 

que asseguravam o funciona-
mento de quase tudo, o país 
teve de começar tudo do zero. 

“A Universidade Eduardo 
Mondlane (UEM) não tinha 
estudantes, porque o nível 
pré-universitário não havia 
graduado o número suficiente 
para preencher as vagas no en-
sino superior”, disse.

A alternativa, explica, foi 
mandar interromper as aulas 
de todos os estudantes que ti-
nham concluído o quinto ano, 
para frequentarem um curso 
acelerado, propedêutico. Em 
um ano fizeram o sexto e séti-
mo ano, o equivalente à 10.ª e 
11.ª classe, e puderam entrar na 
Universidade.

“Era a forma encontrada de 
acelerar a formação de quadros 
com o nível universitário e re-
sultou. Muitos daqueles que 
fizeram o propedêutico ingres-
saram nos cursos oferecidos 
pela Universidade. Ao mesmo 
tempo, o Estado moçambicano 
criou condições para o envio 
de centenas de jovens para os 
países amigos, onde tiveram 
formação ao nível superior”, 
explicou Covane.

Nessa fase, a Universidade 
não tinha professores moçam-
bicanos e, quase todos os do-
centes vinham de países ami-
gos como a antiga República 
Democrática Alemã (RDA), da 
também extinta União das Re-

públicas Socialistas Soviéticas, 
Cuba, Chile, entre outros.  

Disse ser um dado adquiri-
do que o ensino avançou bas-
tante no país e consegue re-
solver uma série de problemas 
que “a olho nu” podem não ser 
vistos. 

“Entrando nos nossos ban-
cos hoje, encontramos técnicos 
nacionais e como é sabido a 
banca é um sector extrema-
mente sensível. A actividade 
nas indústrias que funcionam 
no país é garantida por técnicos 
moçambicanos não somente 
do ensino superior, como tam-
bém do técnico-profissional, 
formados no período pós-in-
dependência.

Parcerias podem ser antídoto para o problema
ORLANDO Quilambo de-
fende a promoção de parce-
rias público-privadas como 
uma saída para a solução do 
problema da qualidade ofere-
cida pelo ensino superior no 
país, pois com o orçamento 
do Estado não se poderá con-
seguir este propósito.

Acredita que a aliança não 
deve ser vista sob ponto de 
vista de infra-estruturas, mas  
também de um corpo docente 
altamente qualificado. 

“A qualidade não deve 
ser vista somente em termos 
de infra-estruturas como 
também de qualidade do cor-
po docente que deve ser for-
mado ao nível do mestrado e 
do doutoramento”, disse.

Para o antigo reitor da 
UEM, o baixo perfil dos téc-
nicos graduados nos últimos 
tempos é, em parte, origi-
nado pelo acesso massivo de 
estudantes que dificilmente 
pode ser acompanhado pela 
qualidade que se almeja.

“Eu acho que a almejada 
melhoria é um processo e nós 

nunca estaremos satisfeitos 
com a qualidade dos técnicos 
que oferecemos objectivando 
o melhor para as nossas insti-
tuições”, disse.

Quilambo salientou que 
ao nível da UEM existem al-
gumas iniciativas no sentido 
de os estudantes aspirantes 
ao ensino superior passarem 
a ter um processo de for-
mação inicial para, ao entrar 
para os cursos normais, ter-
em a qualidade desejável. “ 
Acredito que mesmo assim 
nunca estaremos satisfei-
tos em relação à qualidade 
porque este processo começa 
no ensino secundário, 
também com os seus prob-
lemas. Assim, uma relação 
mais profunda entre os en-
sinos secundário e universi-
tário contribuiria para a qual-
idade daqueles que entrarem 
e, consequentemente, serem 
aceites pelo mercado”, disse.

Luís Covane acredita que 
uma boa qualidade passa pela 
criação de meios tecnológicos 
necessários para os cursos que 

correspondam aos avanços 
registados pela ciência no 
mundo, principalmente nos 
países mais desenvolvidos.

“A qualidade resulta 
também de um processo de 
integração. Há vários níveis 

atingidos nas universidades 
mas, uma vez já no sector 
produtivo, o indivíduo grad-
uado não é devidamente en-
quadrado”, exemplifica.

Um outro problema le-
vantado por Covane, pren-

de-se com a estrutura dos 
serviços que não está ca-
pacitado para absorver esses 
graduados, o que não deve 
ser visto como incompetên-
cia dos graduados que ficam 
fora do emprego.

Desenvolvido módulo
solar capaz de gerar energia
DOCENTE da Faculdade de Ciências da 
Universidade Eduardo Mondlane (UEM), 
Belmiro Matsinhe, está a desenvolver um 
módulo que serve de colector de energia 
solar para alimentar diversos dispositi-
vos electrónicos.  

O aparelho abarca um conjunto de 
células que recebe energia solar e, por 
sua vez, incide sobre as células do mó-

dulo que converte em corrente eléctri-
ca. 

Segundo Matsinhe, autor da pesqui-
sa, a produção da corrente acontece de-
vido ao fenómeno de condução de elec-
trões que culmina com o seu movimento 
dentro da célula, produzindo assim a 
energia capaz de alimentar qualquer dis-
positivo dentro de casa.

O pesquisador acrescentou que o 
módulo pode ser associado a outros ou 
mesmo a uma placa solar e ser utilizado 
dentro de casa para alimentar dispositi-
vos como ventoinha, aparelhos sonoros, 
lâmpadas, bombas para puxar água dos 
poços, entre outros.

Esta iniciativa inovadora foi apresen-
tada na exposição havida recentemente, 

no Campus principal da UEM, no con-
texto da Conferência Internacional alu-
siva às celebrações dos 60 anos do ensino 
superior em Moçambique e Angola.

Na ocasião foi também apre-
sentado um telescópio ópti-
co e um psicómetro utilizados 
para medir a humidade do ar, na área da 
meteorologia.

Belarmino Matsinhe exibe módulo solar capaz de produzir energia

Luís Covane, reitor da UNA Professor Orlando Quilambo, antigo reitor da UEM

Participantes da conferência internacional alusiva aos 60 anos do ensino superior em Moçambique e Angola

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“A quem sabe esperar, o tempo

 abre aportas.”

- Provérbio Chinês

QUARTO CRESCENTE - Será na quinta-feira, às 4.14 horas

00.20 - FLASH CULTURAL
02.10- CONSULTORIO MÉDICO
03.15- DESPORTO/ CULTURA E 

SAÚDE
04.30- ENERGIA PARA TODOS
04.57- HINO NACIONAL
05.10- CAMPO E DESENVOLVI-

MENTO
05.30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA
06.00- JORNAL DA MANHÃ
08.10- ECONOMIA PARA TODOS
08.15- INSS
08.20- O NOSSO PORTUGUÊS
08.45- ENERGIA PARA TODOS
11.20- ENERGIA PARA TODOS
11.30- PARABÉNS A VOCE
12.00- SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS 

DO JORNAL DA TARDE
12.02- MAGAZINE DESPORTIVO
12.20- BOLETIM METEOROLÓGICO
12.30- JORNAL DA TARDE

13.00- PANORAMA POLITICO
14.30- MOMENTO JOVEM
15.10- DEBATE POLITICO
16.10- SEGURANCA RODOVIARIA
17.10- ECONOMIA PARA TODOS
17.15- COMPASSO
18.10- UMA DATA NA HISTÓRIA
18.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
18.30- RÁDIO NOVELA “OURO 

NEGRO”
18.55- UMA HISTORIA PARA TI
19.00- SINAL HORARIO/TÓPICOS 

DO JORNAL DA NOITE
19.02- MAGAZINE DESPORTIVO
19.20- BOLETIM METEOROLOGICO
19.30- JORNAL DA NOITE
20.00- QUESTAO DO FUNDO
21.10- ÚLTIMO TEMPO
23.00- TÓPICOS DO ÚLTIMO JOR-

NAL
23.15- INSS
23.30- ÚLTIMO JORNAL

NOTICIÁRIOS: 01, 02,03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 
21, 22.00 E 23.30 HORAS.

PREIA-MAR - Às 08.18horas e às 
21.01, com 2.80 e 2.90 metros, re-
spectivamente

BAIXA-MAR - Às 2.27 horas e às 
14.35, com 1.20 e 1.10 metros, re-
spectivamente

INHAMBANE

27/17

VILANKULO

26/14

TETE

29/18

QUELIMANE

26/17

NAMPULA

26/17

PEMBA

28/19
LICHINGA

20/07

BEIRA

24/16

XAI-XAI

27/14

CHIMOIO

22/11

MAPUTO

29/15

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05.40  HINO NACIONAL 

05.45  GINÁSTICA:  TXUNA A 
SAÚDE COM LUCINDA - 
“AFRODANCE”  

06.00  BOM DIA MOÇAM-
BIQUE DIRECTO

08.00  RODA VIVA: “PARTICI-
PAÇÃO DA CRIANÇA”  
REPETIÇÃO/INHAM-
BANE

08.30  CONQUISTAS  
REPETIÇÃO/PRO-
GRAMA 11

09.00  NOTÍCIAS  

09.05  ASAS - A MULHER 
TAMBÉM PENSA 
REPETIÇÃO/PROGRAMA 
16

09.30  A HORA DO CTP - QUE-
LIMANE:  “OGUMANA”   
DIRECTO / QUELIMANE

10.00  NOTÍCIAS  

10.05  TUDO ÀS 10  
DIRECTO – 1.ª PARTE

11.00  NOTÍCIAS  

11.05  TUDO ÀS 10  
DIRECTO – 2.ª PARTE

12.00  NOTÍCIAS  

12.05  TELENOVELA: “SE NOS 
DEIXAREM”  
REPETIÇÃO CAPÍTULO 
73

13.00  JORNAL DA TARDE   
DIRECTO

14.00  A HORA DO CTP - IN-
HAMBANE: “INHAM-
BANE EM DIÁLOGO” 
DIRECTO - INHAMBANE

15.00  NOTÍCIAS  

15.05  JUNTOS À TARDE  
DIRECTO

16.00  NOTÍCIAS  

16.05  ENCONTROS DA MAL-
TADIRECTO

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: 
EXERCÍCIOS DE RELAX-
AMENTO  

19.25  DESPORTO: ESTAMOS 
EM VILANCULO 

19.50  PUB  

20.00  TELEJORNAL  DIRECTO

21.00  FAN ZONE  DIRECTO

22.00  TELENOVELA: “SE NOS 
DEIXAREM”   
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 MAL-
TA REPETIÇÃO

04.00  JUNTOS À TARDE  
REPETIÇÃO

04.50  FAN ZONE  
REPETIÇÃO

05.40  HINO NACIONAL 

               

                                                         

 

                               

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 
 

A ADPP Moçambique comunica a adjudicação dos concursos indicados na tabela abaixo: 

 

 
 

 

 

Machava, 06 de Julho de 2022 
 

A Autoridade Competente 
 

Nº DO 
CONCURSO 

OBJECTO DE CONTRATAÇÃO NOME DA 
EMPRESA 

VALOR 
ADJUDICADO 

 
 
 
 

Concurso Nº 
002/ADPP/2022 

 
Cartazes para viaturas, fichas de 
stocks e guia de remessa – Lote 1 

 

 
 

Minerva 
Printer 

 

 
 

246.753,00 mts 
 

 
Camisetes e Bonés – Lote 2 
 

 
Sericrest 

 

 
6.931.175,94 mts 

 
 
Material de Papelaria – Lote 4 
 

 
Académica 

 

 
2.564.628,30 mts 

 
 

Concurso Nº 
010/ADPP/2022 

 
Fornecimento de autocolantes – Lote 1 
 

 
Central Gráfica 

 
1.850.265,50 mts 

 
 
Fornecimento de autocolantes – Lote 2 
 

 
Edite File, Lda 

 
2.021.441,63 mts 

7865

INVESTIR na formação dos fa-
zedores da música impulsionará 
a indústria do sector e a tornará 
cada vez mais robusta. 

Este é o posicionamento 
consensual de vários profissio-
nais da área que ontem discu-
tiram “Os Caminhos do Sector 
Musical em Moçambique: Mer-
cado, profissionalização e le-
gislação”, num seminário inte-
grado no projecto “Construindo 
com a Música”, na cidade de 
Maputo.

A  iniciativa visa influenciar 
novas práticas no desenvolvi-
mento socioeconómico em Mo-
çambique, através da música e 

potenciar o empreendedorismo 
e emprego, especialmente entre 
os jovens. 

Os participantes, que dis-
cutiram tópicos como indústria 
musical, educação, finanças, 
emprego, empreendedorismo, 
política fiscal e eventos cultu-
rais, criticaram o facto de não 
mais se leccionar educação mu-
sical nas escolas primárias.

 “Foi abolida, em 2018, a 
disciplina de música, e nós que-
remos que volte a ser introduzi-
da”, pediu Soares Bruno, cons-
trutor de instrumentos musicais 
e estudante de musica-terapia.

Por seu turno,  Jorge Ferrei-

ESCRITORES moçambicanos têm até 31 de Agosto para sub-
meter as suas obras ao Prémio Imprensa Nacional/Eugénio 
Lisboa, podendo fazê-lo exclusivamente de forma “online” 
no portal da Imprensa Nacional.

O galardão, instituído pela editora pública portuguesa 
Imprensa Nacional, premeia anualmente trabalhos inéditos 
no domínio da prosa literária, produzidos por cidadãos mo-
çambicanos ou a residir em Moçambique há mais de cinco 
anos. 

O vencedor terá direito a um prémio pecuniário no valor 
de cinco mil euros (328.717.16 meticais) e verá o seu traba-
lho publicado pela Imprensa Nacional, bem como distingue 
ainda uma menção honrosa que igualmente culmina com a 
impressão da obra. 

O “Eugénio Lisboa” já distinguiu, entre vencedores e 
menções honrosas, os trabalhos “Mundo Grave”, de Pe-
dro Pereira Lopes, “Bebi do Zambeze”, de António Manna, 
“Saga d’Ouro”, de Aurélio Furdela, “Sonhos Manchados, 
Sonhos Vividos”, de Agnaldo Bata, “A Ilha dos Mulatos”, de 
Sérgio Raimundo, “O Homem que Vivia Fugindo de Si”, de 
Japone Agostinho, “Marizza” de Mélio Tinga e “Eva”, de Léo 
Cote.

Para este ano, o júri é composto pelo escritor Mbate Pe-
dro, a professora Sara Laisse e a editora Paula Mendes.

O prémio resulta de uma parceria com o Camões – Cen-
tro Cultural Português em Maputo e visa incentivar a criação 
literária em Moçambique e, ao mesmo tempo, prestar ho-
menagem ao escritor Eugénio Lisboa, nascido em Maputo 
e doutor honorário das universidades de Aveiro, Portugal, e 
Notthingham, Inglaterra, e Oficial da Ordem D. Henrique.

V
ICTOR Sousa (1952-
2017), um dos mais 
importantes nomes 
das artes plásticas na-
cionais, será homena-

geado com duas exposições de 
monotipia e gravura, a serem 
inauguradas amanhã, na cidade 
de Maputo.

Intituladas “O Sortilégio Es-
tético”, as mostras estarão pa-
tentes até 29 do corrente mês nas 
galerias da Associação Kulun-
gwana e do Instituto Guimarães 
Rosa/Centro Cultural Brasil-Mo-
çambique (CCBM).

São apresentadas pela passa-
gem dos 70 anos de nascimento 
de Victor Sousa e contam com a 
curadoria do professor e pintor 
Jorge Dias, que é também direc-
tor do CCBM.  

De acordo com Jorge Dias, as 
exposições retratam a importân-
cia de Victor Sousa no contexto 
das artes plásticas nacionais, afi-
nal foi o primeiro docente mo-
çambicano de artes plásticas na 
Escola Nacional de Artes Visuais 
(ENAV).

“O SORTILÉGIO ESTÉTICO”

Mostras pelo aniversário 
natalício de Victor Sousa

O curador disse ser ainda 
uma celebração a várias facetas 
do aniversariante, pois foi pintor, 
gravador, ceramista e escultor. 

Sempre ligado ao Núcleo 
d’Arte e às diferentes gerações 
de artistas que frequentemente 
passavam pelo seu atelier.

Explicou que as obras apre-
sentadas na galeria da Kulun-
gwana foram trabalhadas na 
técnica de monotipia e gravura 
e pertencem à colecção do en-
genheiro Álvaro Henriques, um 
coleccionador da arte moçam-
bicana que começou a preservar 
as obras de Victor Sousa no início 
dos anos 1980, que era seu ami-
go.

Já os trabalhos apresentados 
no CCBM pertencem à família do 
artista. São de cerâmica e foram 
produzidas entre os anos 1980 e 
2016. 

O artista nasceu em Maputo, 
em 1952, e frequentou os cursos 
de desenho analítico e publicitá-
rio, desenho mecânico, desenho 
e pintura, cerâmica e gravura, 
tendo estagiado no atelier de 

António Inverno , Pintura e Se-
rigrafia.

A partir de 1979, começou a 
participar em exposições colec-
tivas dentro e fora do país, em 
1982, fez a sua primeira mostra 
individual de gravura e pintura 
no Núcleo d’Arte.

As suas obras encontram-se 
expostas no Museu Nacional de 
Arte e em colecções privadas na-
cionais e estrangeiras.

Foi vencedor, em 1991 do 
Prémio 1.º de Maio de Desenho 
S.E.N.A.I, no Brasil, e menção 
honrosa da Semana da Natureza 
e Prémio Presença, em Maputo, 
e prémio de pintura no Museu 
Nacional de Arte.

Morreu em 2017, aos 65 anos 
de idade, vítima de doença. 

“Esperamos com esta ho-
menagem lembrar a importân-
cia deste artista no ensino das 
artes plásticas e na contribuição 
cultural neste país”, disse Jorge 
Dias, que também foi o curador, 
em 2012, de uma exposição por 
ocasião dos 60 anos de Victor 
Sousa.Victor Sousa

DEFENDEM PROFISSIONAIS DO SECTOR

Indústria da música depende 
de investimentos na educação

saberem como conseguir fun-
dos privados nacionais e inter-
nacionais. Aliás, disse que este 
é um dos objectivos do “Cons-
truindo com a Música”.

Por sua vez, o músico Al-
bino Mbié deseja que os seus 
colegas usufruam de oportu-
nidades para elevar a sua arte. 
Defendeu que a indústria mu-
sical é uma realidade no país, 
mas há ainda muita coisa a ser 
feita. 

Mbié foi secundado pelo 
antropólogo Eugénio Santa-
na, do Ministério da Cultura e 
Turismo, para quem há neces-
sidade de fortalecer os recur-
sos humanos. “É importante 
capacitar os fazedores da arte, 
pois sem conhecimento não 
podemos desenvolver políti-
cas, e sem inovar em produtos 
e serviços não vamos conseguir 
a alargar a nossa base de consu-
mo e criatividade”, referiu.

ra referiu que a falta de  fundos 
é um dos principais pontos fra-
cos de muitos artistas e explicou 
que tal pode resultar de algumas 
vulnerabilidades do próprio 
profissional da área em captar 

recursos através de projectos.
“Muitos fazedores de mú-

sica não têm recebido financia-
mento,  muitas vezes por falta 
de capacidade de produzir um 
projecto que possa convencer 

uma dada entidade a patroci-
ná-lo, por isso é importante ter 
domínio destes instrumentos”, 
comentou.

Acrescentou ser importante 
capacitar os artistas de modo a 

NA SUA SEXTA EDIÇÃO

Prémio “Eugénio 
Lisboa” com 
candidaturas 
online

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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JOANA MELO SAENE 
CACHAÇO

FALECEU
Seu esposo Vicente Parafino Cachaço, filhos Herculano Ca-
chaço, Lúcia Cachaço, Páscoa Cachaço, Vicente Cachaço e 
demais familiares comunicam com muita dor e consternação 
a morte da sua esposa e mãe JOANA MELO SAENE CACHAÇO, ocorrida no dia 
4/7/2022, cujo funeral se realiza hoje, dia 6/7/2022, no Cemitério da Texlom, pelas 
13.30 horas, antecedido de velório na sua residência, sita na cidade da Matola, 
pelas 12.00 horas. Que a sua alma descanse em paz.

6004

JAIME MANUPA CANHAGA

FALECEU
Sua esposa Dorotéia, filhos Rosa, Justina, Teresa, Fi-
lomena e Ramalho, netos e bisnetos comunicam com 
profunda dor e consternação o desaparecimento físico 
do seu ente querido JAIME MANUPA CANHAGA, ocor-
rido no dia 3/7/2022, vítima de doença, cujo funeral se 
realiza hoje, dia 6/7/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, 
antecedido de velório, pelas 8.00 horas, na sua residência, sita no Bairro 
Militar, Q. nº 2, casa nº 228, R/C. Paz à sua alma.

197

JAIME MANUPA CANHAGA

FALECEU
O Provedor de Justiça e funcionários comunicam com profunda 
mágoa e consternação o falecimento do Sr. JAIME MANUPA CA-
NHAGA, pai da drª. Filomena Jaime Manupa Canhaga, funcionária 
do Gabinete do Provedor de Justiça, ocorrido no dia 3/7/2022, no 
HCM, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 6/7/2022, no 
Cemitério de Lhanguene, pelas 11.00 horas, antecedido de velório na sua residência, 
sita no Bairro Militar, Q. nº 2, casa nº 228, R/C, pelas 8.00 horas. À família enlutada 
endereçam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

5959

PUBLICIDADE

CARLOS SOARES 
JÚNIOR

(Agradecimentos)
Nós, familiares do Carlos Soares Júnior, fomos 
testemunhos da calorosa onda de amizade, em-
patia, solidariedade, encorajamento e consolo 
que nos foi amável e abundantemente dispensa-
da por todos vós, amigos, admiradores, ex-co-
legas e conterrâneos. O vosso envolvimento no 
acompanhamento e apoio dos vários momentos 
enfermidade até às exéquias do nosso querido 
Carlitos, ajudando-nos imensamente a suportar 
esta incomensurável dor. Não teremos nunca 
palavras suficientes para manifestar a nossa 
profunda gratidão a todos vós. Muito obrigado!

6007

AIDA MADALENA 
AUGUSTO PAIS

FALECEU

A Direcção da Faculdade de Medicina da 
Universidade Eduardo Mondlane, Corpo Do-
cente, Discentes e Técnico Administrativo 
cumprem o doloroso dever de comunicar 
com profunda mágoa e consternação o 
falecimento da Srª AIDA MADALENA AU-
GUSTO PAIS, funcionária desta Faculdade, 
cujo velório e funeral se realizam hoje, dia 
6/7/2022, pelas 10.00 e 11.00 horas, respec-
tivamente,  no Cemitério de Michafutene. 
Paz à sua alma.

5969

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

XAVIER ERNESTO 
CHAU
FALECEU

A Direcção do Comando da PRM-Cidade de 
Maputo, Oficiais Superiores, Subalternos, 
Sargentos, Guardas da PRM e funcionários 
do Quadro Técnico Comum comunicam 
com profunda mágoa e consternação o 
desaparecimento físico do Sr. XAVIER ERNESTO CHAU, Superin-
tendente Principal da Polícia na situação de Reserva, ocorrido no 
dia 1/7/2022, no Hospital Geral José Macamo, vítima de doença 
prolongada, cujo funeral se realizou no dia 5/7/2022, no Cemitério 
de Lhanguene, cidade de Maputo, pelas 10.00 horas. À família 
enlutada endereçam as mais sentidas condolências.        5201

ELISA DO ESPÍRITO 

SANTO SILVA
(Lita)

(2/10/1925 - 1/7/2022, 96 anos)
FALECEU

É com grande pesar que a família Espírito 
Santo Silva comunica o falecimento do seu ente querido ELISA 
DO ESPÍRITO SANTO SILVA, ocorrido no dia 1/7/2022, na sua 
cidade natal Leiria - Portugal, cujas celebrações fúnebres se 
realizaram no dia 3/7/2022.  Uma mulher valente e corajosa que 
foi para o outro lado do mundo… (África, Moçambique, Lichin-
ga) ajudar crianças órfãs, vítimas da guerra e lutou pela educação 
das meninas numa das regiões mais pobres do mundo. Lichinga 
foi sua casa durante 38 anos. Um exemplo, uma inspiração para 
trabalhar por um mundo mais justo, com crianças e mulheres.
Missão cumprida, Obrigada “Lita”. Vá em paz.

5980

PROF. DR. ADELINO 

ZACARIAS IVALA 
FALECEU

Sua esposa Celestina Ivala, filhos 
Gilberto Ivala, Izilda João, Quitéria 
Ivala, Eduardo Ivala e Elisabeth Ivala, 
netos, noras Sandra Ivala e Guilhermina Ivala, genro 
Mussa Taratibo e demais familiares comunicam com 
profunda dor e consternação o desaparecimento físi-
co do seu querido esposo, pai, avô e sogro Prof. Dr. 
ADELINO ZACARIAS IVALA, ocorrido no dia 4/7/2022, 
no Hospital Central de Nampula, vítima de doença, cujo 
funeral se realiza na sexta-feira, dia 8/7/2022, pelas 
14.00 horas, no Cemitério Novo – Cidade de Nampula. 
Que a sua alma descanse em paz!

212

MARINO MBOFANA MÁQUINA

FALECEU

Sua Excelência Ministra do Trabalho e Segurança 
Social, Excelência Vice-Ministro do Trabalho e Se-
gurança Social, membros do Conselho Consultivo 
e funcionários em geral comunicam com profunda 
dor e consternação o falecimento do Sr. MARINO 
MBOFANA MÁQUINA, irmão do Sr. António Má-
quina, Secretário Permanente deste Ministério, 
ocorrido no dia 4/7/2022, na província de Sofala, 
vítima de doença, cujas cerimónias fúnebres se 
realizam hoje, dia 6/7/2022, às 14.00 horas, na mes-
ma província. À família enlutada as mais sentidas 
condolências.

5977

LÍDIA PAULO 

BILA

FALECEU

O Conselho de Administração e fun-
cionários do Instituto de Supervisão de 
Seguros de Moçambique, IP comunicam 
com profunda mágoa e consternação o 
falecimento da Srª LÍDIA PAULO BILA, 
mãe do Exmo. Sr. António Isaac J. Chiau, 
Administrador Executivo deste institu-
to, ocorrido no dia 30/6/2022, vítima de 
doença, cujo funeral se realizou no dia 
2/7/2022, pelas 11.30 horas, no Cemitério 
de Michafutene, antecedido de velório 
na capela do HCM, pelas 10.00 horas. À 
família enlutada apresentam as mais sen-
tidas condolências. Paz à sua alma.

5952
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N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

ARRENDA-SE

PRECISA-SE

VENDE-SE VENDE-SE

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

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, com 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

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

FLAT espaçosa, tipo 3, num 1º andar, 
com 2wc, prédio curto, organizado, 
próximo da Igreja Santo António da 
Polana, na Rua Egas Moniz, vende-se 
por 15 000 000,00MT; flat tipo 3, num 1º 
andar, prédio curto, na Malhangalene 
por 5 000 000,00MT. Contacto: 86-
6020282, Edson.

6013

VIVENDA independente, tipo 5, com 
5 suites, 4wc, cozinha americana, de-
pendência completa, piscina e quintal 
para 5 carros, no B. Triunfo, zona 
alta, vende-se por 7 500 000,00MT, 
negociáveis; flat tipo 3, num 2º andar, 
único e último, com quintal, garagem 
e dependência, no B. Polana, próximo 
do HCM, na R. Tchamba. Contacto: 84-
6018957 ou 87-6018959.

5979

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

FLAT tipo 2 ou 3, nos bairros Sommer-
schield, Polana, Coop, Central, Malhan-
galene e Alto Maé, precisa-se com muita 
urgência para comprar, pagamento cash 
de 3 000 000,00MT a 45 000 000,00MT. 
NB: Se for mais, pode-se negociar. 
Contacto: 84-6018957 ou 87-6018959.

5979

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL
BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO E REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES
Fundo de Gestão de Calamidades

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 
Nos termos do nº 2 do artigo 33, conjugado com o nº 2 do artigo 63 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 

Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação de 

Concursos abaixo discriminados: 

Nº de Concurso Objecto de Concurso Nome de Concorrente
Vencedor

Valor Proposto 
pelo Concorrente 

Vencedor Incluindo 
IVA

     Valor 
Adjudicado

Concurso Publico nº 07/CP/25A001652/
INGC/2022

Fornecimento de 50 toneladas sal de 
cozinha

WING KOON 750.000,00 750.000,00

Concurso Publico nº 01/
CPD/25A001652/INGC/2022

Fornecimento de  100 toneladas de 
açúcar castanho

AGRO HOLDING 8.700.000,00 8.700.000,00

Concurso Publico nº 31/CL/25A001652/
INGC/2022

Fornecimento de 8000 unidades de 
rolos plásticos

HIDROMÁQUINAS 29.472.300,00 29.472.300,00

Concurso Publico nº 34/CP/25A001652/
INGC/2022

Fornecimento de 5000 unidades de 
mantas

SCDMM 6.978.614,76 6,978.614,76

Contratação por AD-50/25A001652/
INGC/2021

Fornecimento de  serviços transporte 
terrestre de passageiros

MAVILA 
TRANSPORTES 30.000.000,00 30.0000.000,00

A Autoridade Competente
(Ilegível) 

5953

ANÚNCIO

CONCURSO PÚBLICO PARA LICENCIAMENTO DE 19 (DEZANOVE) ÁREAS 
PARA PROSPECÇÃO E PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

(PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA A ENTREGA E ABERTURA DAS PROPOSTAS)

No âmbito do anúncio publicado no jornal "Notícias" dos dias 4, 5 e 6 de Abril de 
2022, referente ao concurso público para o licenciamento mineiro de 19 (dezanove) 
áreas, nomeadamente: i) 5177AC, ii) 9342AC, iii) 5478AC, iv) 10667AC, v) 9315AC, 
vi) 9847R, vii) 10806AC, viii) 10802AC, ix) 10805AC, x) 7961AC, xi) 5193AC, xii) 
10804AC, xiii) 10801AC, xiv) 10803AC, xv) 9316AC, xvi) 5362AC, xvii) 10547AC, 
xviii) 9317AC e xix) 5360AC, informa-se que foi prorrogado o prazo de entrega e 
abertura das propostas para o dia 20 de Julho de 2022. 

As propostas dos concorrentes, redigidas em língua portuguesa e em triplicado, 
deverão ser entregues no endereço abaixo indicado num envelope selado, em 
separado para cada área de concurso, até às 10.00 horas da data acima referida, 
procedendo-se a abertura das mesmas pela Comissão de Avaliação no mesmo dia 
pelas 14.00 horas, na Sala de Reuniões do Instituto Nacional de Minas, na presença 
dos concorrentes.

Os concorrentes interessados poderão ainda obter os Termos de Referência nos dias 
úteis, no período entre às 9.00 e 15.00 horas, no endereço abaixo indicado, mediante 
apresentação do comprovativo de depósito de 100.000,00MT (cem mil meticais) 
por Termo de Referência, não reembolsáveis, na conta bancária n° 292476341, no 
Banco Internacional de Moçambique (BIM), a favor do Instituto Nacional de Minas. 

Para informação adicional relacionada com o presente concurso, os interessados 
poderão dirigir-se ao Instituto Nacional de Minas no endereço abaixo indicado: 

Instituto Nacional de Minas 
Serviços de Projectos, Tecnologia Mineira e Ambiente

Praça 25 de Junho, nº 380, R/C
Caixa Postal 2904, Maputo

Maputo, aos 5 de Junho de 2022

O Director-Geral

Elias Xavier Félix Daudi

(Geofísico)
7868

FLAT tipo 4, com 2wc, na z. Migração, 
vende-se por 13 500,00MT; flat tipo 3, 
com 3wc, modernas, sala espaçosa e 
cozinha americana, num andar alto, por 
6 000 000,00MT, na z. Interfranca; tipo 
3, com 3wc, escritório, área de serviço 
e cozinha, na Sommerschield por 10 
000 000,00MT; flat tipo 2, com wc, no 
B. Central por 5 500,00MT; flat tipo 2, 
com wc por 3 500 000,00MT. Contacto: 
84-2075176.

5981

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO
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RAIMUNDO ZANDAMELA, 

EM DURBAN  

A
S selecções de Angola 
e Botswana entraram 
com o pé direito na 
21.ª edição do Torneio 
COSAFA, ao vencerem 

ontem as suas congéneres das 
Comores e das Seychelles, res-
pectivamente, em partidas da 
primeira jornada do seu grupo.

Os angolanos venceram 
por categóricos 3-1, enquanto 
os tswanas ficaram-se pelos 
serviços mínimos, ao conse-
guirem uma vitória por 1-0.

As “Palancas Negras” 
adiantaram-se no marcador 
por intermédio de Pedro Mi-
guel, na cobrança de um li-
vre directo, que “fuzilou” o 
guarda-redes Abdoul Fahad, 
quando estavam discorridos 
38 minutos da contenda. Os 
restantes golos foram aponta-
dos por Miranda (48) e Julião 
(55).

Botswana-Seychelles foi 
uma partida em que o favori-
tismo recaiu para as “Zebras”, 
a avaliar pelo seu palmarés, 
mas os Ilhéus venderam cara 
a derrota e tiveram tudo para 
sair com um outro resultado.

A equipa comandada por 
Vivian Both não criou facilida-
des aos tswanas, procurando 
manter uma postura defensi-
va forte na zona do seu meio-
-campo, mas sem deixar de 
lançar o aviso à navegação.  

TORNEIO DA COSAFA

Angola e Botswana             
entram a vencer

CHRISTOPHE Galtier é o novo 
treinador do Paris Saint-Ger-
main, em substituição do ar-
gentino Mauricio Pochettino, 
confirmou ontem o emblema 
francês.

O ex-treinador do Nice as-
sinou até 2024 pelos parisienses 
e sucede a Pochettino que tinha 
vinculo até 2023, sacrificado 
mesmo com a conquista do 
campeonato francês.

“É com muita alegria e 
orgulho que sou treinador do 
Paris Saint-Germain. Agra-
deço ao presidente Nasser 
Al-Khelaifi, ao Luís Campos 
e a todo o clube pela con-
fiança depositada em mim. 
Estou ansioso por começar 
a trabalhar com todos estes 
jogadores talentosos”, refe-
riu o técnico na conferência 
de imprensa de apresentação 

Galtier substitui
Pochettino no PSG

Christophie Galtier segura a turma parisiense

como novo treinador do Paris 
Saint-Germain.

Christophe Galtier che-
ga a Paris depois de uma épo-
ca no Nice, onde alcançou o 
quinto lugar na Ligue 1. Antes, 

em 2020/2021, comandou o 
Lille à conquista do campeo-
nato francês, tendo terminado 
a competição com 83 pontos, 
mais um que o Paris Saint-
-Germain.

O GOVERNO guineense assinou, há dias, 
com seis empresas estrangeiras acordos 
para a construção de infra-estruturas 
com vista ao Campeonato Africano das 
Nações (CAN) de futebol, agendado para 
2025.

Os ministros dos Desportos, Lansana 
Bea Diallo (antigo pugilista profissional) e 
o do Urbanismo, Ousmane Gaoul Diallo, 
indicaram que as infra-estruturas serão 
realizadas em 24 meses graças aos acor-
dos de pré-financiamento assinados com 
responsáveis de empresas, cujos repre-
sentantes se comprometeram a realizar os 
trabalhos dentro deste prazo fixado.

Trata-se das aldeias CAN, hotéis, hos-
pitais, entre outros, disseram os dois go-

vernantes que acrescentaram que 800 
apartamentos serão construídos e de-
pois revendidos no final da competição. 
Numa recente reunião com a imprensa, o 
ministro dos Desportos afirmou que a or-
ganização do CAN é “uma prioridade go-
vernamental”, acrescentando que todas 
as empresas foram seleccionadas para a 
construção de estádios, estradas e hotéis, 
nesta perspectiva.

O Governo planeia construir seis está-
dios de competição, 27 campos de treinos, 
hospitais e aeroportos, enfatizou o antigo 
pugilista profissional, acrescentando que 
“a Guiné não tem como não organizar 
este evento desportivo em 2025”, sem 
especificar os custos das obras.

CAN-2025

Guiné Conacri assina 
acordos de infra-estruturas

O Botswana impôs uma 
pressão alta sobre o seu ad-
versário, procurando encostá-
-lo  às cordas, mas a encontrar 

uma forte muralha defensiva 
da formação insular que im-
pedia a penetração.   

Sem golos e com um jogo 

intenso, por vezes condicio-
nado com algumas paragens 
constantes na primeira etapa, 
as duas equipas acabaram por 

recolher aos balneários com 
o nulo no marcador.   

Foi mesmo à entra-
da da segunda parte que o 
Botswana quebrou o gelo e 
adiantou-se no marcador 
após Thato Kebue, capi-
tão da equipa, ter atirado 
a contar de cabeça quando 
estavam jogados 49 minu-
tos, graças a uma assistên-
cia perfeita do seu colega 
Resaobaka. 

Entretanto, hoje o dia 
está reservado para o Grupo 
“B”, onde as Ilhas Maurícias 
recebem o Eswatini, pelas 
14.00 horas, no King Zwe-
lithini Stadium e, ainda no 
mesmo local, quando forem 
17.00 horas, o Lesotho tem o 
encontro marcado com a sua 
congénere do Malawi.  

Os primeiros classifica-
dos de cada série apuram-se 
aos quartos-de-final, fase 
em que irão entrar em cena 
também selecções isentas 
da fase de grupos devido à 
sua posição no “ranking”. É 
o caso de Moçambique, que 
nos “quartos” mede forças 
com a anfitriã África do Sul, 
no dia 13. 

As partidas das meias-
-finais terão lugar no dia 15 
de Julho, enquanto o desafio 
de apuramento do terceiro 
classificado e a final terão lu-
gar no dia 17, às 14.00 e 17.00 
horas, respectivamente.

A PREMIER League e o Cham-
pionship vão voltar a ter luga-
res em pé na próxima época. 
A medida foi aprovada numa 
reunião do Governo com o clu-
be depois de um estudo-piloto 

realizado na segunda metade 
da temporada passada.

Chelsea, Manchester City, 
Manchester United, Totte-

nham e Cardiff são os cinco 
clubes que participaram no 
estudo e já obtiveram licença 
para arrancar com uma ban-
cada com lugares em pé já no 
início de 2022/23.

Brentford, QPR e Wol-
verhampton também já afir-
maram que vão avançar com o 
pedido de licenciamento.

 Recorde-se que em 1994 a 
Premier League forçou os es-
tádios do primeiro escalão do 
futebol inglês a ter estádios só 
com lugares sentados. 

Uma medida para evitar 

novos desastres com o de Hi-
llsborough, em 1989, que vi-
timou 96 adeptos, esmagados 
contra uma rede de protecção.

Premier League volta
a ter lugares em pé

O REAL Madrid emitiu um comunicado no qual informa ter despedi-
do Pablo Laso, treinador de basquetebol que levou o clube espanhol ao 
título e que sofreu um enfarte quando a equipa disputava a meia-final 
do campeonato.

Ora, a polémica instalou-se em Espanha, precisamente porque o 
Real Madrid justifica o despedimento do treinador multipremiado por 
razões médicas.

“Após o enfarte sofrido pelo nosso treinador, o Real Madrid consul-
tou vários médicos especialistas em cardiologia e todos manifestaram 
o risco evidente para a sua saúde que supõe a sua continuidade no car-
go”, lê-se na nota do clube.

“Compreendemos que esta decisão tenha provocado tristeza em 
Pablo Laso, mas nada, nem sequer o Real Madrid, está acima da saúde 
de ninguém e este caso é um risco a que o clube não se pode sujeitar”, 
acrescenta a mesma nota.

Contudo, menos de 24 horas após o anúncio oficial, Laso recorreu 
às redes sociais para dar a sua versão.

“Feliz por partilhar com o mundo que tenho a confirmação plena 
e expressa pelos médicos que me acompanharam de que posso treinar 
profissionalmente qualquer equipa de basquetebol”, escreveu o trei-
nador. Laso estava no comando do Real Madrid desde 2011 e conquis-
tou 22 títulos pelos “merengues”. Tinha mais um ano de contrato.

APÓS ENFARTE

Real despede 
treinador campeão

O TENISTA espanhol 
Rafael Nadal, núme-
ro quatro do ranking 
mundial e recordista de 
torneios do Grand Slam, 
apurou-se ontem para 
os quartos-de-final de 
Wimbledon, o terceiro 

maior da temporada, 
ao vencer o neerlandês 
Botic Van De Zands-
chulp em três sets.

Perante o 25.º clas-
sificado da hierarquia 
ATP, Nadal, que conta 
com 22 troféus de tor-

WIMBLEDON

Nadal vence e fecha
quadro dos “quartos”

PUBLICIDADE

Angolanos festejam um dos golos na estreia ontem na COSAFA

neios do Grand Slam, 
impôs-se pelos parciais 
de 6-4, 6-2 e 7-6 (8-
6), num encontro que 
durou duas horas e 24 
minutos na relva do All 
England Club.

Depois de ter ven-
cido na Austrália e em 
Roland Garros, o tenis-
ta espanhol, vencedor 
do torneio britânico 
em 2008 e 2010, pro-
cura arrebatar o ter-
ceiro maior de 2022 e 
vai defrontar, hoje, o 
norte-americano Taylor 
Fritz, número 14 da hie-
rarquia, que eliminou o 
australiano Jason Kubler 
em três sets. Fritz bateu 
Nadal já em 2022 na fi-
nal do Masters de Indian 
Wells, em Março.

Apurados para os 
quartos-de-final tam-
bém estão Nick Kyrgios 
e Cristian Garín que 
também jogam entre si, 
hoje, nos “quartos”.

Baixe o aplicativo Notícias digital na Play Store ou App Store e leia os nossos jornais. 
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TAÇA COSAFA

“Mambas” cumprem 
sessões bidiárias

A 
SELECÇÃO Nacional 
de Futebol cum-
pre hoje, nos cam-
pos da Black Bulls 
e do Costa do Sol, 

respectivamente, sessões 

matinal e vespertina no 
prosseguimento da prepa-
ração da participação na 
21.ª edição da Taça COSA-
FA. Os “Mambas” vão jogar 
com  África do Sul no dia 

13 de Julho, em partida dos 
“quartos-de-final”.  

As sessões de ontem 
decorreram no campo do 
Costa do Sol, onde Chiqui-
nho Conde transmitiu aos 

atletas as principais ideias 
de jogo, considerando a en-
trada de vários novos joga-
dores na Selecção Nacional.

Moçambique e África 
do Sul entram directamen-

te para os quartos-de-final 
da prova, por força do seu 
“ranking” no torneio. Ou-
tras Selecções isentas da 
fase de grupos são Namí-
bia, Madagáscar, Zâmbia e a 
convidada Senegal.

Na última edição-2021, 
os “Mambas” estiveram 
próximos de chegar à ter-
ceira final, depois de terem 
falhado em 2008 e 2015. 
Moçambique voltou a per-
der a oportunidade de con-
quistar a terceira medalha 
de bronze, após ter perdido 
com Eswatini, por 4-2, no 
desempate por penaltes, 
depois de igualdade a uma 
bola, no tempo regulamen-
tar. 

Segundo o regulamen-
to da prova, os primeiros 
classificados de cada série 
apuram-se aos quartos-de-
-final, sendo que não have-
rá disputa doutros lugares, 
ou seja, quem for eliminado 
na fase de grupos regressa à 
casa. 

Ao fim da sessão matinal 
de ontem, os jogadores Ed-
milson, da União Desporti-
va do Songo, e Yudi, do Fer-
roviário de Maputo, falaram 
à comunicação social.

Selecção já corre com foco no jogo frente a África do Sul

EDMILSON

YUDI

Estamos 
motivados

Dar o máximo 
pelo grupo

“TODO pessoal está motivado e a cumprir 
com o que o treinador pretende para as duas 
campanhas, COSAFA e CHAN. Todos esta-
mos com a mesma ambição e objectivo de 
fazer boa campanha e voltar a jogar no Zim-
peto. Temos um grupo novo e  pretendemos  
fazer um bom resultado no dia 13”. 

“É SEMPRE uma honra estar neste gru-
po de trabalho. Primeiro é importante 
entrar na filosofia do treinador e dar o 
máximo pelo grupo para conseguirmos 
o objectivo. Vamos trabalhar para atin-
gir as metas definidas”.

FERROVIÁRIO de Gaza e Lim-
popo FC de Manjacaze dispu-
tam hoje, a partir das 15.00 
horas, no campo do Clube de 
Manjacaze, o acesso à final da 
fase provincial da Taça de Mo-
çambique, em futebol. O ven-
cedor do encontro vai cruzar na 
final com o Clube do Chibuto, 
isento das meias-finais devido 
ao número ímpar de clubes.

Os “locomotivas”, orien-
tados por Danito Nhampossa, 
estão em bom plano esta épo-
ca e fim-de-semana passado 
venceram (1-0) o Clube do 
Chibuto, no terreno deste, na 
partida mais importante da 
quarta jornada do Campeonato 
Provincial de Futebol de Gaza. 

Com este desfecho, os “lo-
comotivas”, que têm um jogo 
a menos, passaram a somar 
nove pontos, a três do Clube de 
Gaza, que tem 12 por conta do 

triunfo (3-0) no domingo fren-
te ao Chilembene. 

O Limpopo Futebol Clu-
be alcançou, à custa do Clube 
de Zongoene, o seu primeiro 
triunfo (1-0) na prova. Já as 
Águias Especiais conseguiram 
o seu primeiro ponto ao empa-
tar a dois golos diante do Clube 
de Bilene. 

O Campeonato de Gaza é 
liderado pelo Clube de Gaza, 
com 12 pontos, seguido pelo 
Ferroviário (nove). O Chibuto, 
que tem um jogo a menos, e 
Clube de Bilene, estão em ter-
ceiro e quarto lugares, com seis 
pontos cada. O quinto coloca-
do é Limpopo FC com quatro 
pontos. O Clube Desportivo 
da Penitenciária de Mabalane 
soma um ponto, tal como as 
Águias Especiais, ocupando a 
sexta e sétima posições. 

Em oitavo e nono estão as 

duas equipas que ainda não 
pontuaram, nomeadamente  
Zongoene e Chilembene.

Já a próxima jornada (quin-
ta) do campeonato será dispu-
tada fim-de-semana. 

EIS OS JOGOS:
C h i l e m b e n e - B i l e n e , 

Águias-Limpopo FC, Zongoe-
ne-Penitenciária e Ferroviário-
-Clube de Gaza.
TEXTÁFRICA ELIMINADO

O Textáfrica foi domingo 
eliminado da Taça de Moçam-
bique, em futebol, após perder, 
por 0-2, frente ao FC da Soal-
po. Maninho e Savimbe foram 
os autores dos golos aos 20 mi-
nutos da primeira parte e 80 da 
segunda etapa.

O FC da Soalpo vai repre-
sentar a província de Manica 
na fase regional da prova, em 
datas por anunciar. 

TAÇA DE MOÇAMBIQUE

Fer. Gaza disputa acesso
à final com Limpopo FC

FC da Soalpo venceu a Taça de Moçambique em Manica

“Hidrocarbonetos” e “touros” com opiniões divergentes sobre a paragem do Moçambola

LONGA PARAGEM DO MOÇAMBOLA

AD Vilankulo lamenta
ABB quer entrosar reforços
O MOÇAMBOLA-2022 
vai observar uma longa 
paragem (33 dias) de-
vido aos compromissos 
da Selecção Nacional 
de futebol que este mês 
participa do Torneio Re-
gional da COSAFA e das 
eliminatórias de acesso 
ao CAN-Interno, prova 
cuja fase final terá lugar 
próximo ano na Argélia.

Na esteira disso, o 
“Notícias” ouviu os trei-
nadores da AD Vilanku-
lo e da Associação Black 
Bulls, com o primeiro a 
lamentar e a sugerir que 
as autoridades do nosso 
futebol deviam ter acau-
telado a situação pre-
viamente, para se evitar 
uma longa interrupção, 
sendo que os “touros” 
vêem alguma vantagem, 
nomeadamente no pro-
cesso de integração e 
adaptação dos reforços 
do meio da época.

Para António Uam-
ba, treinador adjunto da 
AD Vilankulo: “penso 
que esta paragem a nin-
guém ajuda, inclusive as 
equipas que têm muitos 
jogadores na convoca-
tória dos Mambas. Devia 
haver uma outra forma 
de gerir esta situação. A 
Federação e a liga devem 
repensar nisto, ou se ini-
cia o Moçambola cedo ou 
algo parecido. Fazer três 
jornadas e parar, e de-
pois retomar para outras 
três e novamente parar 
a ninguém ajuda. muito 
pelo contrário”, deplo-
rou o técnico.

Já Inácio Soares, trei-
nador da Black Bulls 
observou que “é uma 
paragem que de certa 
forma irá nos beneficiar 
no processos de integra-
ção, adaptação dos re-
forços que fomos buscar. 
Aproveitaremos a para-

gem para entrosá-los na 
nossa forma de treinar e 
de jogar. Será o período 
ideal para eles se adap-
tarem a nós e vice-ver-
sa e só a partir dai é que 
saberemos com quem 
podemos contar. Contu-
do, é claro que depois da 
vitória de sábado frente 
a Vilankulo seria melhor 
que continuássemos a 
competir e a acrescen-
tar a confiança à equi-
pa”, realçou Soares que 
“desejou toda a sorte à 
Selecção no Torneio da 
COSAFA e no CHAN”.

Moçambique inicia a 
participação no COSA-
FA na próxima semana, 
medindo forças com a 
anfitriã África do Sul, 
em jogo dos “quartos”. 
Por outro lado, nos finais 
deste mês, Moçambique 
tem uma eliminatória de 
acesso ao CHAN frente à 
Zâmbia.

O COSTA DO SOL ven-
ceu o Ferroviário de Ma-
puto “A” e o Desportivo, 
por 78-58 e 72-26, em 
jogos da quarta e tercei-
ra jornadas do Torneio 
de Abertura em bas-
quetebol, em seniores 
masculinos e femininos, 
respectivamente, con-
tinuando imparável na 
capital do país.

Os dois jogos reali-
zaram-se na noite de 
sábado, no pavilhão da 

Universidade Eduardo 
Mondlane, com os “ca-
narinhos” liderando as 
classificações em ambos 
os sexos, com os mesmos 
oito pontos.

Nos outros encontros 
do pretérito fim-de-se-
mana, em masculinos, o 
Maxaquene “B” venceu 
as Águias Especiais, por 
69-52, enquanto, em fe-
mininos, A Politécnica 
derrotou o Maxaquene, 
por 82-28.

BASQUETEBOL NA CAPITAL DO PAÍS

Costa do Sol
imparável

ABRÃO Muianga é candidato a presidente do Clube 
de Desportos da Maxaquene, cujas eleições se rea-
lizam no dia 16 de Julho, data agendada para a As-
sembleia-Geral Extraordinária. 

Muianga faz parte do pelouro financeiro da ac-
tual Comissão de Sócios dos “tricolores, uma função 
que também desempenhou no elenco de Arlindo 
Mapande e também quando Ernesto Júnior esteve 
na presidência da colectividade.

Segundo Efraime Tembe, presidente da Comis-
são de Sócios do Maxaquene, Abrão Muianga além 
de ter sido escolhido pelos associados, tem aceita-
ção das empresas patrocinadoras, nomeadamente 
Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) e Aeroportos 
de Moçambique (ADM) que, no entanto, não se en-
volvem no processo de eleições, aguardando pela 
alteração dos estatutos, que poderão conferir maior 
percentagem nas decisões da colectividade. 

Segundo o regulamento eleitoral, o prazo para a 
entrega das candidaturas é até o final do dia de hoje, 
o que ocorre 10 dias antes da data marcada para a 
realização das eleições. Referir que, até ao fecho 
da edição não havia indicação de um outro candi-
dato.  É preciso realçar que o Maxaquene funciona 
sem direcção eleita há cerca de quatro anos, altura 

Abrão Muianga candidato
a presidente do Maxaquene

em que Arlindo Mapande se viu obrigado a deixar o 
comando do clube por falta de apoio a vários níveis, 
com maior destaque das empresas integradoras, um 
facto consubstanciado após  derrotar  Nuro Ameri-
cano, candidato escolhido pelas entidades patroci-
nadoras.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A ARGÉLIA celebrou ontem, com grande pom-
pa, incluindo um desfile militar de dimensão 
inédita, o 60º aniversário da sua independência, 
após 132 anos de colonização francesa, período 
que ainda assombra as relações entre os dois 
países.

Depois de depositar uma coroa de flores no 
Santuário dos Mártires, em Argel, o Presidente 
Abdelmadjid Tebboune, a bordo de um carro 
conversível, acompanhado pelo chefe do Esta-
do-Maior do Exército, Said Chanegriha, passou 
em revista unidades de vários serviços de segu-
rança, antes de iniciar o desfile militar.

Ao mesmo tempo, 60 salvas de canhão fo-
ram disparadas. Vários convidados estrangeiros 
participaram da cerimónia. Entre eles estavam 
os Presidentes tunisiano, Kais Saied, nigerino, 
Mohamed Bazoum, do Congo-Brazzaville, Denis 
Sassou Nguesso, e palestino, Mahmud Abbas.

Desde a noite da última sexta-feira que o 
trânsito num trecho de 16 quilómetros da prin-
cipal avenida de Argel estava bloqueado para o 
Exército ensaiar antes do desfile. Foi a primeira 
parada militar em 33 anos no país.

A independência da Argélia foi alcançada 
após uma guerra de quase oito anos entre na-
cionalistas argelinos e o Exército francês, que 
deixou centenas de milhares de mortos, maio-
ritariamente argelinos. 

A paz veio em 18 de Março de 1962 com os 
históricos Acordos de Evian, que abriram cami-
nho para a proclamação da independência ar-
gelina a 5 de Julho daquele ano, aprovada dias 
antes por 99,72% dos votos num referendo de 
autodeterminação.

O conflito fez deste país a única colónia 
francesa na África que teve de recorrer às ar-
mas para se libertar. Passados 60 anos do fim 
da colonização, as feridas continuam vivas na 
Argélia, enquanto a França descarta qualquer 
“arrependimento”, ou “pedido de desculpas”, 
apesar de o Presidente francês, Emmanuel Ma-
cron, ter feito esforços desde a sua eleição para 
melhorar as relações bilaterais, com uma sé-
rie de gestos simbólicos. “Genocídio humano, 
genocídio cultural e genocídio de identidade, 
dos quais a França continua a ser culpada, não 
podem ser esquecidos ou apagados de forma 
alguma”, comentou Salah Goudjil, presidente 
do Conselho da Nação, a Câmara Alta do Parla-
mento argalino, e veterano da guerra de inde-
pendência, em entrevista na segunda-feira ao 
jornal L’Expression.

Em Março o Presidente Tebboune declarou 
que a questão da memória deve ser tratada de 
maneira “justa”, acrescentando que os “cri-
mes” da colonização francesa não seriam pres-
critos. - (SWISSINFO)

O PRESIDENTE da República de Cabo Verde, 
José Maria Neves, disse ontem que as crises 
que o país enfrenta podem ser oportunida-
des para mudanças de atitudes e compor-
tamentos e pediu “respostas colectivas” e 
“sacrifícios de todos”.

No seu primeiro discurso oficial das co-
memorações do aniversário da indepen-
dência de Cabo Verde (5 de Julho de 1975) 
enquanto Presidente da República, José Ma-
ria Neves pediu “sacrifícios de todos” e dis-
se estar “contente” com as medidas toma-
das recentemente pelo Governo para fazer 
face aos impactos da crise mundial no país.

“Embora acreditamos, também, que 
normalmente há sempre espaço para me-
lhoria, especialmente para beneficiar aque-
les que as crises mais prejudicam”, indi-
cou, numa intervenção que alternou entre 
crioulo e português.

Em 20 de Junho, o primeiro-ministro 
cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, de-
clarou a situação de emergência social e 
económica no país devido aos impactos da 
guerra na Ucrânia, dizendo que isso vai per-
mitir ao país mobilizar recursos junto dos 
parceiros internacionais.

O governo tomou medidas emergenciais 
de estabilização dos preços, mas recente-
mente adoptou medidas estruturantes para 
vigorar até Dezembro, no sector dos com-
bustíveis e na electricidade, que vão exigir 
um esforço financeiro de 45,3 milhões de 
euros ao Estado de Cabo Verde.

“Temos que acelerar o passo na trans-
formação da economia, tornando-a mais 
diversificada, resiliente e inclusiva, ope-
racionalizar as condições para o reforço da 
produção nacional de alimentos e das ca-
deias de valor para consolidar o turismo”, 
defendeu.

Relativamente aos 47 anos da indepen-
dência nacional, o Presidente da República 
fez um “balanço positivo” da caminhada, 
enumerando “grandes conquistas”, mas 
considerou que o arquipélago precisa ultra-
passar “novas barreiras” para continuar a 
“surpreender” o mundo.

Quarenta sete anos após a independên-
cia e 32 anos depois da transição para de-
mocracia, o chefe de Estado considerou ser 
“fundamental” alargar as condições para o 
“rigoroso cumprimento” dos direitos fun-
damentais. - (LUSA)

RAS organiza conferência 
de industriais negros
O GOVERNO sul-africano vai organizar no final deste mês, 
em Joanesburgo, uma conferência exclusivamente para in-
dustriais e empresários exportadores negros, segundo foi 
anunciado esta segunda-feira. “A África do Sul organizará a 
primeira Conferência de Industriais e Exportadores Negros 
(BIEC) em 20 de Julho de 2022 no Centro Internacional de 
Convenções de Sandton”, refere um comunicado do Minis-
tério do Comércio e Indústria sul-africano. “A conferência 
tem como objectivo reflectir sobre o desempenho do progra-
ma do Governo para industriais negros desde a sua criação”, 
adiantou. “Mais de 800 empresas industriais negras benefi-
ciaram deste programa criando empresas novas e dinâmicas 
em várias cadeias de valor críticas”, concluiu o Governo sul-
-africano.

“Jihadistas” matam 22 
pessoas em Burkina Faso
ATAQUES de “jihadistas” mataram pelo menos 22 pessoas no 
noroeste de Burkina Faso e feriram outras, disse segunda-fei-
ra o Governo daquele país. O ataque ocorreu no final de do-
mingo na Comuna de Bourasso, na província de Kossi, disse 
Babo Pierre Pierre Bassinga, governador da região de Boucle 
du Mouhoun, em comunicado. A nação da África Ocidental 
foi invadida pela violência “jihadista” ligada à Al-Qaeda e ao 
grupo Estado Islâmico nos últimos anos. A violência matou 
milhares e deslocou quase dois milhões de pessoas das suas 
casas. 

Centenas de pessoas 
resgatadas na costa líbia
UM total de 633 migrantes, entre os quais 20 menores e 23 
mulheres, foram resgatados ou interceptados na costa líbia 
durante a última semana e devolvidos a este país, apesar de 
ser considerado “não seguro”. A informação foi avançada na 
segunda-feira pela Organização Internacional das Migrações 
(OIM). Entre 26 de Junho e 2 de Julho dez embarcações par-
tiram da capital, Tripoli, e das cidades do leste Zawiya e Al 
Khoms. Pelo menos 10 pessoas morreram durante a travessia 
e 37 continuam desaparecidas, segundo este organismo da 
ONU, que defende “a promoção de uma migração humana e 
ordenada em benefício de todos”. No ano em curso já foram 
devolvidas à Líbia 9973 pessoas na rota migratória do Medi-
terrâneo Central, uma das mais letais do mundo, em embar-
cações frágeis.

Enviado da ONU cancela 
viagem à RASD
O ENVIADO da ONU para o Sahara Ocidental, Staffan de Mis-
tura, decidiu cancelar à última da hora a visita que planeava 
fazer ao território do Sahara ocupado por Marrocos, anunciou 
ontem a organização. De Mistura, que se encontra em Rabat 
para se reunir com as autoridades marroquinas, planeava ini-
cialmente viajar dali para o território saharaui, que ainda não 
visitou desde que assumiu o cargo. “Decidiu não prosseguir 
com uma visita ao Sahara Ocidental durante esta viagem, 
mas espera fazê-lo durante as próximas visitas à região”, 
explicou o porta-voz da ONU Stéphane Dujarric num co-
municado, sem explicar o motivo. A Frente Polisario culpou 
Marrocos pelo cancelamento da visita e pediu ao Conselho de 
Segurança da ONU e ao secretário-geral da organização para 
agirem perante a “obstrução” de Rabat. 

Mali celebra 
levantamento de sanções 
A JUNTA Militar do Mali expressou segunda-feira satisfação 
com o levantamento das “sanções ilegais e desumanas” im-
postas pela Comunidade Económica dos Estados da África 
Ocidental (CEDEAO). O Governo, controlado por militares, 
ressaltou que recebe “com satisfação uma convergência de 
opiniões que nos permitiu alcançar um acordo” para levan-
tar o embargo contra o Mali, e agradeceu à população do país 
pelo seu “sacrifício e resiliência” diante de “sanções ilegais, 
ilegítimas e desumanas” aplicadas pela Bamako e também 
exaltou a “solidariedade activa” dos vizinhos Guiné-Conacri 
e Mauritânia, cujos territórios e portos lhe permitiram driblar 
o embargo. Ambos os países autorizaram que o Mali evitasse
Dacar e Abidjan, por onde costumam transitar os produtos
destinados ao país, que não possui saída para o mar. Líderes
da CEDEAO levantaram s sanções comerciais e financeiras
impostas em Janeiro ao Mali após os golpes militares de Agos-
to de 2020 e Maio de 2021. Os militares cederam às demandas 
da CEDEAO, publicando recentemente uma nova lei eleitoral 
e um calendário que inclui eleições presidenciais em Feve-
reiro de 2024.

Desmantelada rede de 
tráfico no Canal da Mancha
UMA operação de busca e captura foi lançada ontem em cin-
co países europeus, incluindo Alemanha e França, para des-
mantelar uma rede de traficantes de pessoas, que organizava 
travessias no Canal da Mancha, anunciou a polícia alemã. 
“Foram feitas várias buscas e detenções” em algumas regiões 
da Alemanha, disse a polícia de Osnabrück, na Baixa Saxó-
nia, num comunicado. Em Abril um responsável da polícia de 
fronteira com a França disse que aquela cidade do oeste da 
Alemanha é considerada uma importante base de retaguarda 
de redes de tráfico para o Reino Unido. Segundo jornal ale-
mão Der Spiegel, esta rede terá organizado, “nos últimos 12 a 
18 meses” a travessia para o Reino Unido de “até 10.000 pes-
soas em barcos insufláveis”.

CRISE NO SUDÃO

Bloco civil não crê nos militares

O 
LÍDER do golpe no 
Sudão, general Ab-
del Fattah al-Burhan, 
disse que o Exército 
vai permitir que gru-

pos políticos e revolucionários 
formem um governo de tran-
sição civil. Mas os grupos de 
protesto continuam cépticos 
de que os militares realmente 
se afastem.

O principal bloco político 
civil do Sudão apelou ontem 
aos manifestantes para mante-
rem os protestos contra a jun-
ta militar, que tomou o poder 
em Outubro, rejeitando o seu 
anúncio “táctico” dos milita-
res.

“O nosso dever agora é 
manter a pressão popular por 
todos os meios pacíficos” para 
“forçar os golpistas a partir 
para serem substituídos por 
um poder civil totalmente 
democrático”, disseram em 
comunicado as Forças para a 
Liberdade e a Mudança (FLM), 
coluna vertebral do Governo 

General Abdel Fattah al-Burhan/ 
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civil deposto pelo golpe de Es-
tado de 25 de Outubro.

Na segunda-feira à noite, 
Abddelfatah al-Burhan, lider 

do Conselho Soberano, a mais 
alta instância de poder no Su-
dão, anunciou que as Forças 
Armadas não participariam no 

fórum que a União Africana 
(UA) e as Nações Unidas (ONU) 
estão a promover, para os par-
tidos formarem um Governo 

civil.
O Conselho Soberano, 

controlado exclusivamente 
pelos militares desde o gol-
pe de Outubro passado, não 
intervirá no diálogo com os 
partidos políticos para lhes 
dar a oportunidade de for-
mar um Governo civil, disse 
Al-Burhan, num discurso 
transmitido pela televisão.

“Após a formação do novo 
Governo, o Conselho Sobera-
no será dissolvido e formare-
mos um Conselho Supremo 
das Forças Armadas que será 
responsável pelas tarefas de 
segurança e defesa”, acres-
centou.

Para as FLM, com este 
anúncio Abddelfatah al-
-Burhan protagonizou “uma
retirada táctica para fazer crer
que os militares se retiravam
para as suas casernas”.

Além disso, ao criar um 
Conselho Supremo das For-
ças Armadas para substituir 
o actual Conselho Soberano,

Burhane perpetua a presença 
dos militares no poder, o que 
é “inaceitável”, avisou Omar 
el-Degeir, das FLM.

O Conselho Soberano, a 
autoridade máxima da transi-
ção no Sudão, foi formado em 
2019, na sequência da “revo-
lução” que levou ao derrube 
do Presidente Omar al-Bashir, 
que estava no poder há 30 anos.

No processo, foi formado 
um Governo de transição com 
civis e militares, liderado pelo 
economista Abdallah Hamdok, 
mas em 25 de Outubro de 2021 
o golpe do general Al-Burhan
pôs fim à frágil divisão do po-
der.

Os civis foram então ex-
cluídos do Conselho Soberano 
e o Governo e o poder foram 
monopolizados pelos militares 
e seus aliados paramilitares ou 
ex-rebeldes armados.

Desde então, grupos de su-
daneses manifestam-se sema-
nalmente exigindo a saida dos 
militares do poder. - (LUSA)

JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS

Filha investiga
tentativa de homicídio

Presidente tunisino nega 
caminhada para ditadura

A ADVOGADA que representa Tchizé dos San-
tos, filha do antigo Presidente de Angola, con-
firmou segunda-feira à Lusa que foi apresentada 
na Polícia da Catalunha, Espanha, uma denún-
cia para investigar uma suposta tentativa de ho-
micídio de José Eduardo dos Santos.

Tchizé dos Santos, filha de Eduardo dos San-
tos, hospitalizado na Clínica Teknon, em Barce-
lona, em coma induzido, “apresentou queixa 
junto dos Mossos d’esquadra [Polícia da Cata-
lunha] para investigar a alegada realização dos 
crimes de tentativa de homicídio, omissão do 
dever de assistência, ferimentos devidos a ne-
gligência grosseira e revelação de segredos por 
pessoas próximas”, confirmou Carmen Varela, 
em declarações à Lusa.

A filha do antigo chefe do Estado contratou 
os serviços dos escritórios Carmen Varela, Ad-
vogados de Família e Molins Defesa Penal, para 
a representarem, argumentando que o pai não 
está a ter os cuidados que considera ser adequa-
dos.

Num comunicado enviado à Agência Lusa 
em nome da família, semana passada, a família 

escreveu que “no dia 23 de Junho de 2022, em 
Barcelona, o engenheiro José Eduardo dos San-
tos sofreu uma paragem cárdio-respiratória” 
e,“após ter sido socorrido por uma equipa mé-
dica foi encaminhado para um hospital naquela 
cidade, tendo sido internado na unidade de cui-
dados intensivos”.

A equipa médica que o acompanha continua 
a monitorar o seu estado de saúde e as compli-
cações neurológicas que resultaram da paragem 
cárdio-respiratória, tendo vindo a realizar exa-
mes adicionais, sendo crítico e delicado o seu 
quadro clínico, refere a nota.

A “família continua a acompanhar, em per-
manência, toda a evolução do estado de saúde 
do engenheiro José Eduardo dos Santos, junta-
mente com a equipa médica” e agradece “todas 
as mensagens de carinho, apoio e as orações que 
tem recebido”.

José Eduardo dos Santos, 79 anos, que esteve 
à frente dos destinos de Angola durante 38 anos 
(1979-2017), tem problemas de saúde há vários 
anos e tem sido acompanhado em Barcelona 
desde 2006. - (LUSA)

Argélia celebra 60 anos 
de independência

O PRESIDENTE da Tunísia, 
Kais Saied, defendeu on-
tem o seu polémico pro-
jecto de Constituição, face 
a acusações de desvio au-
toritário, após ter sido de-
sautorizado pelo jurista a 
quem tinha sido confiada a 
redacção do documento.

Sadok Belaid, chefe da 
comissão encarregada de 
redigir a nova Constitu-
ição, apresentou o projecto 
que redigiu no passado dia 
20 de Junho, mas o Presi-
dente da Tunísia publicou 
na quinta-feira uma versão 
completamente revista, es-
tabelecendo um sistema que 
concede poderes muito am-
plos ao chefe de Estado. 

Belaid, respeitado jurista 
tunisino, disse numa carta 
aberta publicada pela im-

prensa no passado domingo 
que a versão de Saied está 
longe de ser a que tinha sido 
elaborada, alertando que o 
projecto que vai ser submeti-
do a referendo no dia 25 de 
Julho pode “abrir caminho a 
um regime ditatorial”.

Entretanto, numa men-
sagem divulgada ontem pela 
Presidência da República, 
Saied defende-se afirman-
do que o novo texto con-
stitucional publicado reflecte 
“o que o povo tunisino ex-
pressou desde a Revolução 
(de 2011) até 25 de Julho de 
2021, quando foi colocado no 
caminho certo”.

Nessa altura e após meses 
de impasse político, Saied 
suspendeu o Parlamento e 
demitiu o governo para as-
sumir plenos poderes, aba-

lando a frágil democracia do 
país onde começaram as re-
voltas da chamada Primavera 
Árabe, em 2011.

O chefe de Estado rejeita, 
assim, as acusações de que a 
Constituição proposta abre 
caminho ao “regresso da ti-
rania”.

Kais Saied apelou ainda 
aos cidadãos para aprovarem 
o texto no referendo convo-
cado para 25 de Julho cor-
rente, que coincide com o
primeiro aniversário do que é
considerado de seu golpe.

“Digam ‘Sim’ para que 
seja evitado o declínio do 
Estado, para que os objecti-
vos da revolução se concret-
izem e para acabarmos com a 
miséria, o terrorismo, a fome, 
a injustiça e o sofrimento”, 
acrescentou. - (LUSA)
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Lançado projecto 
de incubação para PME

A 
Cowork Lab, em 
parceria com o 
Erasmus Centre for 
Entrepreneurship 
(ECE), o Unknown 

Group e a UnISCED recen-
temente, em Maputo, o pro-
jecto Djampa, Startup Hub, 
numa iniciativa co-finan-
ciada pela União Europeia no 
quadro da assistência finan-
ceira para Apoio às Acelera-
doras de Negócios e à Inclu-
são Social em Moçambique. 

Trata-se de uma iniciati-
va de incubação e aceleração 
de micro, pequenas e médias 
empresas moçambicanas, 
que tem como principal ob-
jectivo contribuir para o de-
senvolvimento económico 
inclusivo e sustentável do 
país, através da criação de 
empregos e negócios no sec-
tor privado. 

O projecto irá auxiliar os 
jovens moçambicanos a ad-
quirirem conhecimento e 
ferramentas para que possam 
ter uma carreia empreende-
dora de sucesso, com foco 
nas áreas tecnológicas e de 
digitalização.

“O nosso apoio no desen-

Tmcel apoiou II edição
do Hack4Moz

No âmbito das suas acções 
de responsabilidade social cor-
porativa, a Tmcel apoiou a II 
Edição do Hack4Moz, que se 
realizou de 1 a 3 de Julho cor-
rente, no auditório do BCI em 
Maputo, com prémios e está-
gios profissionais, com possibi-
lidades de emprego.

Trata-se de uma iniciativa 
da Agência Nacional de De-
senvolvimento Geo-Espacial-
-ADE, em formato de #hacka-
thon, que visa reunir jovens e 
adultos de diferentes pontos 
do País, entusiastas em aná-
lise espacial, programação e 
desenvolvimento de soluções 
tecnológicas para que estes 

desenvolvam soluções e apli-
cações digitais em tempo re-
corde. 

Para esta edição, os temas 
em desenvolvimento foram: 
Energias Renováveis, Saúde, 
Educação e Mobilidade Urbana.

De referir que, em resulta-
do da primeira edição do Ha-
ck4Moz, realizado em Junho 
de 2019, a Tmcel integrou 12 
jovens no seu programa de es-
tágios, tendo posteriormente 
recrutado 10 para o seu quadro 
de pessoal.

O lançamento do evento 
contou com a presença do Mi-
nistro dos Transportes e Comu-
nicações, Mateus Magala.

volvimento do programa de 
aceleração e na formação da 
equipa do projeto ajudará to-
dos os envolvidos na melho-
ria dos seus conhecimentos 
em empreendedorismo, re-
sultando num maior acesso 
do ecossistema de empreen-
dedorismo moçambicano a 
estas competências”, afir-
mou Jip Dresia, representan-

te do ECE, citado em comu-
nicado de imprensa. 

O projecto, segundo a 
fonte, será desenvolvido 
ao longo dos próximos três 
anos, a nível nacional, con-
templando uma plataforma 
de e-learning, bem como 
uma rede de 10 centros de 
incubação em todas as pro-
víncias para que a iniciati-

va possa chegar a jovens de 
todo o país.

“Com o apoio da União 
Europeia e da UnISCED, o 
projecto Djampa irá estar 
presente em todas as pro-
víncias do país, permitin-
do que mais jovens tenham 
acesso à nossa plataforma 
de cursos online e a mento-
res qualificados, que esta-

rão preparados para prestar 
apoio a estes empreende-
dores”, referiu Pedro Fer-
reira, Director Geral da 
CoWork Lab. 

Espera-se que este pro-
jecto tenha um grande im-
pacto na área da educação, 
bem como na solidificação e 
melhoria do ecossistema de 
startups em Moçambique.
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Ceifa do arroz no Baixo Limpopo

Salim Valá destaca
parceria com BODIVA

O 
PRESIDENTE da 
Bolsa de Valores de 
Moçambique (BVM), 
Salim Valá, enalte-
ceu a parceria entre 

a sua instituição e a Bolsa de 
Dívida e Valores de Angola 
(BODIVA), realçando que a 
mesma joga papel importante 
para o futuro do desenvolvi-
mento económico dos dois 
países.

“É comumente sabido 
que as Bolsas de Valores são 
importantes instituições di-
namizadoras do capitalismo, 
da economia de mercado, do 
sistema financeiro e da glo-
balização económica”, disse 
Valá.

Segundo ele, os países de-
senvolvidos e industrializados 
possuem dinâmicos e vibran-
tes mercado de capitais, que 
contribuem para oxigenar a 
economia, viabilizar projec-
tos arrojados, dispersar o ris-
co, reduzir o custo do dinhei-
ro, dar maior visibilidade as 
empresas e promover negó-
cios com ética.

“Quer em Moçambique, 
quer em Angola, as suas Bol-
sas de Valores ainda não são 
ainda os efectivos barómetros 
das economias, devido a sua 
dimensão, número de em-
presas cotadas, capitalização 
bolsista, liquidez do mercado, 
volume de transacções e de 

Banco Central distingue
instituição financeira

negócios”, afirmou.
Entretanto, acrescentou 

que entre a BVM e a BODIVA 
já existe uma cooperação fru-
tuosa, quer ao nível bilateral, 
quer no âmbito do Fórum das 
Bolsas de Valores da CPLP, da 
COSSE e da ASEA. 

A parceria, segundo a fon-
te, consiste na troca de ex-
periências e conhecimentos 
em domínios diversos como 
a formação e capacitação de 
quadros, literacia financei-
ra, quadro regulamentar, 
base tecnológica, introdução 
de novos produtos e servi-

ços, boas práticas de gestão e 
como atrair investidores es-
trangeiros.

“A Bolsa de Valores Mo-
çambicana teve a sua pri-
meira OPV em 2001, e teve 
posteriormente mais qua-
tro, de empresas dos ramos 
da indústria de bebidas, hi-
drocarbonetos, construção, 
seguros e energia, portanto, 
um portfólio diversificado de 
empresas de distintos ramos 
de actividade económica”, 
salientou.

A fonte realçou também o 
facto de não ter ainda listada 

nenhuma empresa do agro-
-negócio, do turismo e do 
sector bancário. As empresas 
da área de serviços estão já a 
usar a BVM, as empresas do 
SEE tem interesse em usar 
os produtos do mercado de 
capitais e as PME´s tem inte-
resse em cotar-se mas grosso 
modo não reúnem os

requisitos.
“A BODIVA arrancou bem 

com o mercado accionista, 
depois de vários anos a operar 
no mercado da dívida, onde 
o Estado decidiu vender 10% 
das acções do BAI, acções es-

O ABSA Bank Moçambique foi distinguido 
pelo Banco de Moçambique (BdM), com um cer-
tificado de honra como a instituição financeira 
que se destacou pela tempestividade na submis-
são de dados estatísticos, referente ao ano 2021.

A distinção pelo Banco Central reconhece, 
igualmente, a qualidade da informação estatís-
tica apresentada pelo Absa Bank Moçambique.

A premiação foi feita recentemente, na reu-
nião anual de divulgação de indicadores do sec-
tor externo, dirigida pela Administradora do 
Banco de Moçambique, Silvina Abreu. 

Esta premiação enaltece também o traba-
lho comprometido que as áreas de Back-Office 
e Pagamentos Internacionais do Absa executam 
diariamente.

Na mesma cerimónia foram ainda distin-
guidos outros banco e empresas não financeiras 
como, o CFM, Kenmare e Vodacom. Do sector 
público foram premiados o Instituto Nacional 
de Estatística (INE), o Instituto de Supervisão de 
Seguros (ISSM) e o Ministério de Economia e Fi-
nanças (MEF).

“Para nós é uma enorme honra receber esta 
distinção da entidade reguladora da nossa ac-
tividade e estamos, por isso, muito orgulhosos. 
Este reconhecimento encoraja-nos a fazer mais 
e melhor para o desenvolvimento do mercado 
financeiro nacional. 

A qualidade dos dados que fornecemos são o 
reflexo da nossa cultura organizacional e da ca-
pacidade dos nossos Colaboradores na entrega 

constante de um serviço de excelência”, disse 
Patrícia Darsam, Directora Interina da Banca Co-
mercial e de Investimentos.

As instituições financeiras reportam ao BdM 
com uma frequência diária e mensal informação 
relativa às transações realizadas entre os seus 
Clientes e entidades no estrangeiro, informação 
esta que alimenta a Balança de Pagamentos do 
País e consequentemente é preponderante na 
tomada de decisões ao nível do Governo. 

A qualidade da informação reportada, no-
meadamente  a correcta classificação estatísti-
ca das operações e o reporte dentro dos prazos 
estabelecidos pelo regulador, contribuem para a 
melhor tomada de decisões ao nível mais Macro 
e foi nesta categoria que o Absa foi distinguido.

sas detidas pela SONANGOL 
(8,5%) e ENDIAMA (1,5%). 
Começar com a dispersão de 
acções de um banco, que por 
sinal é o maior banco do sis-
tema financeiro angolano, é 
claramente uma boa partida 
para o mercado accionista 
angolano”, destacou.

De referir que essa opera-
ção se enquadra nos objecti-
vos do programa de privatiza-
ção a ser feita por via da Bolsa 
de Valores. Para o governo 
angolano, a implementação 
do programa de privatização 
em bolsa permite contribuir 
para uma melhor redistribui-
ção do rendimento nacional 
e permitir uma ampla parti-
cipação dos cidadãos como 
accionistas (particularmente 
os pequenos investidores) em 
empresas de referência, ten-
do sido esse mesmo objectivo 
perseguido aquando da OPV 
da HCB em meados de 2019 
em Moçambique.

A BODIVA tem em pers-
pectiva a cotação de mais dois 
bancos ainda este ano, e mais 
tarde pretendem disper-
sar parte do capital de duas 
grandes empresas como são a 
SONANGOL e a ENDIAMA, a 
operar no ramo do petróleo e 
dos diamantes, dois produtos 
que mais contribuem, histo-
ricamente, para o PIB e para 
as receitas do Estado.
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Sector bancário continua
sólido, estável e lucrativo
O 

SECTOR bancário 
em Moçambique 
permanece sólido 
estável, lucrati-
vo e líquido, ain-

da que os níveis do Rácio 
de Crédito em Incumpri-
mento (NPL) continuem 
elevados ao mesmo tempo 
que o país enfrente ainda 
os efeitos da instabilidade 
militar e da pandemia de 
Covid-19.

No seu mais recente re-
latório sobre a Estabilida-
de do Sector Bancário em 
2021, publicado há dias, o 
Banco de Moçambique re-
fere que, os níveis de capi-
tal e liquidez estão acima 
dos requisitos regulamen-
tares. Por conseguinte, 
os riscos de rendibilidade 
e solvência e de liquidez 
permanecem baixos. 

Adverte porém que, o 
risco de crédito continua 
a ser uma preocupação 
devido ao alto índice de 
inadimplência do crédito, 
que tem estado a contri-

Segundo ainda o Banco Central, 
o sector bancário nacional permane-
ceu, durante o ano passado, suficien-
temente capitalizado para enfrentar 
riscos económicos e financeiros, con-
forme evidenciado 

pelos índices de capital, que se si-
tuaram bem acima dos mínimos regu-
lamentares. 

O rácio de solvabilidade agregado 
registou um incremento de 0,13 pp 
comparativamente ao ano anterior, 
ao fixar-se em 26,19% (14,19 pp acima 
do mínimo regulamentar de 12,00%), 
justificado pelo 

aumento dos fundos próprios ele-
gíveis (12,74%), inferior ao aumen-
to dos activos ponderados pelo risco 
(12,19%). 

O rácio de solvabilidade de base 
(Tier I) sobre os activos pondera-
dos pelo risco situou-se em 26,71% 
(27,18% em Dezembro de 2020), ten-
do-se deteriorado em 0,46 pp devido 
ao crescimento dos activos pondera-
dos pelo risco (12,19%), superior ao 
aumento do Tier I (10,28%). 

Esta variação representa uma ligei-
ra deterioração da cobertura do capital 
de maior qualidade sobre os activos 
ponderados pelo risco. 

O rácio de alavancagem fixou-se 
em 13,27% (12,46% em Dezembro de 
2020), constituindo um outro indica-
dor de adequação de capital que for-
nece informação sobre a dimensão em 
que os activos são financiados pelos 
capitais próprios. 

APESAR DA COVID E INSTABILIDADE MILITAR

No ano passado, o passivo total do 
sector bancário cifrou-se em 662,1 mil 
milhões de meticais, representando 
uma expansão de 9,8 mil milhões de 
meticais (1,51%) face ao valor alcan-
çado no período homólogo de 2020.  
Esta variação resultou, fundamental-
mente, do aumento dos depósitos em 
5,8 mil milhões de meticais, ou seja, 
1,03% em relação ao ano precedente. 

Os depósitos constituem a maior 
fonte de captação de recursos das ins-
tituições de crédito e representam 
86,65% do passivo total. 

Os depósitos fixaram-se em 573,7 
mil milhões de meticais, dos quais 
74,16% (425,4 mil milhões de meti-
cais) em moeda nacional e 25,84% 
(148,3 mil milhões de meticais) em 
moeda estrangeira. 

Ao longo do período em análise, os 

depósitos em moeda nacional aumen-
taram 19,2 mil milhões de meticais 
(4,72%), enquanto os depósitos em 
moeda estrangeira diminuíram 13,3 
mil milhões de meticais (8,25%). O 
peso dos depósitos em moeda estran-
geira na estrutura dos depósitos totais 
tem vindo a diminuir, como resultado 
das medidas tomadas para reduzir a 
dolarização da economia. 

Os capitais próprios do sector ban-
cário totalizaram 152,3 mil milhões de 
meticais, representando um aumento 
absoluto de 18,2 mil milhões de me-
ticais (13,60%) face ao registado em 
Dezembro de 2020, devido, sobretudo, 
ao crescimento dos resultados líqui-
dos do exercício em 52,71%. Do total 
de capitais próprios, cerca de 61,6 mil 
milhões de meticais (40,42%) corres-
pondiam ao capital social. 

buir para a deterioração da 
qualidade dos activos.

Em Dezembro de 2021, 
estavam em funcionamen-
to no sistema bancário 27 
instituições de crédito (15 
bancos, 11 micro-bancos 
e 1 cooperativa) e 5 socie-
dades financeiras (2 socie-
dades de investimento e 3 
instituições de moeda es-
trangeira). 

Ao nível de cobertu-
ra geográfica da rede de 
agências de instituições 
de crédito pelo território 
nacional, no período em 
análise, o sistema bancário 
estava composto por 747 
agências, nomeadamen-
te 665 bancos, 81 micro-
-bancos e uma cooperati-
va de crédito. 

Em termos de distri-
buição pelo país, as agên-
cias de bancos estão mais 
concentradas nas provín-
cias de Maputo cidade, 
Nampula, Maputo provín-
cia e Sofala, com 33,68%, 

11,73%, 10,38% e 8,12%, 
respectivamente . 

Analisando os activos, 
o Banco de Moçambique 
reporta que no final do 
exercício económico de 
2021, o activo total do sec-
tor bancário ascendeu a 
814,4 mil milhões de me-
ticais, representando um 
crescimento de 3,57% face 
ao período homólogo do 
ano anterior, e uma dimi-
nuição, em relação ao PIB, 
de 80,00%, em Dezembro 
de 2020, para 77,00%, em 
Dezembro de 2021. 

Esta variação foi in-
fluenciada, sobretudo, 
pelo aumento de outros 
activos (39,68%) e os fi-
nanceiros (4,48%) . 

Por seu turno, o crédi-
to, líquido de imparidades, 
continua a representar 
uma parcela substancial 
do balanço do sector ban-
cário, alcançando o peso 
de 32,51% (32,30%, em 
Dezembro de 2020). 

Passivo e capitais próprios 

Índices de capital muito
acima do regulamentado  

inalterada e acima do benchmark convencio-
nal de 5%. Com efeito, o NPL foi de 10,60%, 
contra 9,83% do período homólogo de 2020. 

Em termos de contribuição do NPL por 
sectores de actividade, em Dezembro de 2021, 
o comércio, tal como em 2020, teve o maior 
contributo com 2,7%, seguido dos transpor-
tes e comunicações com 2,5% e indústria com 
2,4% . 

Comparativamente a alguns países da 
região austral, o nível de incumprimento em 
Moçambique é mais elevado.

O rácio de cobertura do NPL pelas provi-
sões específicas diminuiu de 74,1%, em De-
zembro de 2020, para 72,6% em Dezembro 
de 2021. 

Estas reestruturações foram mais pro-
nunciadas para as instituições de importân-
cia sistémica, que detêm acima de 60,0% do 
total da carteira de crédito do sector, ao longo 
do período de adopção das medidas de alívio 
à pandemia de Covid-19 no sistema financei-
ro, tendência que foi reduzindo até Junho de 
2021. 

O NPL poderia ter um valor mais expressi-
vo se o BM, a fim de salvaguardar a estabilida-
de financeira e atenuar o impacto da Covid-19 
no sector bancário, não tivesse concedido 
uma autorização excepcional de não cons-
tituição de provisões adicionais pelas ICSF 
(Instituições de Crédito e Sociedades Finan-
ceiras) nos casos de renegociação dos termos 
e condições dos empréstimos, antes do seu 
vencimento, para os clientes afectados por 
esta pandemia. 

Relativamente aos sectores mais benefi-
ciados pela reestruturação, destacam-se as 
empresas privadas, seguidas pelas empresas 
públicas, outras entidades públicas e particu-
lares. 

O Banco de Moçambique ressalva que com-
parando com alguns países da região austral de 
África, o rácio de solvabilidade do sistema bancário 
nacional é elevado . 

Observa no entanto, que activos de má qua-
lidade e concentração de aplicações podem acar-
retar problemas de insolvência, comprometendo 
expectativas de crescimento, competição e conti-
nuidade da instituição de crédito, pelo que se mos-
tra necessário assegurar prudência e diversificação 
na concessão de crédito. 

No período em análise, a qualidade dos acti-
vos, medida pelo NPL, permaneceu relativamente 
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Meios digitais de pagamento
EDUCAÇÃO FINANCEIRA EDUCAÇÃO FINANCEIRAEDUCAÇÃO FINANCEIRA

Nas suas compras do dia-a-

-dia, privilegie os pagamentos 

que não impliquem um contac-

to físico, ou seja, os pagamentos 

usando os canais digitais, que po-

dem ser feitos à distância. Quando 

precisar de fazer uma transferên-

cia bancária para um familiar, por 

exemplo, pode usar o serviço de in-

ternet banking do seu banco através 

do computador, tablet ou celular, na 

comodidade da sua casa. Pode, tam-

bém, fazer uso do serviço de moeda 

electrónica através do seu telemó-

vel para comprar uma recarga de 

energia, comprar crédito, pagar um 

produto alimentar que tenha ad-

quirido no mercado, e muito mais. 

Os pagamentos usando os meios 

digitais são cómodos, rápidos e 

seguros, pois não precisa de se 

deslocar ao banco, a uma ATM 

ou estabelecimento comercial 

para realizar as suas transacções. 

Mas atenção! Há alguns cuidados 

que deve ter para garantir que a 

segurança usando estes meios di-

gitais seja efectiva. Leia mais so-

bre isto, no documento em anexo. 

Para mais informações, con-

tacte a linha do cliente ou o 

gestor do seu banco, ou a sua 

provedora de serviços de moeda 

electrónica.

FONTE: Banco de Moçambique

A economia de soma zero 
ADAIR TURNER*

S
e nos concentrarmos na 
forma como a tecnologia 
é aplicada aos empregos 
existentes podemos estar 
a procurar no lugar erra-

do, já que, pelo contrário, a cha-
ve do paradoxo da produtividade 
pode estar nas actividades para as 
quais os trabalhadores deslocados 
se mudam. 

Em toda a economia global, o 
potencial para a automação pare-
ce enorme. A “Speedfactory” da 
Adidas na Baviera empregará 160 
trabalhadores para produzir 500 
mil pares de calçado por ano, uma 
taxa de produtividade cinco vezes 
superior à das fábricas típicas de 
hoje. O British Retail Consortium 
estima que os empregos no retalho 
poderão descer de 3 para 2,1 mi-
lhões daqui a dez anos, sendo que 
apenas uma pequena parte será 
substituída por novos empregos 
no retalho online. Muitas empre-
sas de serviços financeiros vêem 
potencial para reduzir os postos 
de trabalho no processamento de 
informações para uma pequena 
fracção dos níveis actuais.

Apesar de tudo isto, o cres-
cimento da produtividade nas 
economias desenvolvidas dimi-
nuiu. Uma possível explicação, 
considerada recentemente por 
Andrew Haldane, economista-
-chefe do Banco de Inglaterra, é 
que enquanto algumas empresas 
captam rapidamente as novas 
oportunidades, outras fazem-
-no lentamente, produzindo uma 
ampla dispersão da produtivi-

dade inclusivamente dentro do 
mesmo sector. Mas a dispersão, 
por si só, não chega para explicar 
a desaceleração do crescimento 
da produtividade: isso exigiria um 
aumento no grau de dispersão.

No entanto, se nos concen-
trarmos na forma como a tec-
nologia é aplicada aos empregos 
existentes podemos estar a pro-
curar no lugar errado, já que, pelo 
contrário, a chave do paradoxo da 
produtividade pode estar nas ac-
tividades para as quais os traba-
lhadores deslocados se mudam. 
David Graeber, da London School 
of Economics, argumenta que 
cerca de 30% de todo o trabalho é 
realizado em “empregos inúteis”, 
que são desnecessários para pro-
duzir bens e serviços realmente 
valiosos, mas surgem da concor-
rência por rendimentos e estatu-
to.

Graeber vê o mundo da pers-
pectiva de um antropólogo, não 
de um economista. Mas a expres-
são “empregos inúteis” e o seu 
foco nos funcionários desmotiva-
dos que fazem um trabalho sem 
sentido podem desviar a atenção 
do desenvolvimento essencial: 
os trabalhadores, de forma indi-
vidual, podem considerar como 
estimulantes e valiosos muitos 
empregos que, no seu conjunto, 
não contribuem para o bem-estar 
total.

Suponhamos, por exemplo, 
que uma pessoa se identifica mui-
to com os objectivos de uma de-
terminada instituição de carida-

de, tem muito jeito para arrecadar 
fundos e aumenta com sucesso a 
parcela de doações disponíveis 
para a instituição beneficente. 
Essa pessoa provavelmente sente-
-se bem e motivada, mesmo que 
tudo o que tenha feito tenha sido 
desviar dinheiro de outra insti-
tuição de caridade pela qual outro 
angariador de fundos motivado se 
sente igualmente apaixonado.

A questão económica crucial, 
portanto, não é se os empregos 
individuais são “inúteis”, mas se 
executam cada vez mais uma fun-
ção distributiva de soma zero, em 
que a dedicação de cada vez mais 
competências, esforço e tecno-
logia não pode aumentar o bem-
-estar humano, dada as com-
petências, esforço e tecnologia 
aplicadas no outro lado do jogo 
competitivo.

Vários empregos enquadram-
-se nessa categoria: cibercrimi-
nosos e especialistas informáticos 
empregados pelas empresas para 
repelir os seus ataques; advogados 
(tanto pessoais como das empre-
sas); grande parte da negociação 
financeira e gestão de activos; 
consultores fiscais e funcioná-
rios do governo responsáveis pela 
gestão e recolha de impostos; pu-
blicidade e marketing para cons-
truir a marca X às custas da marca 
Y; activistas de políticas rivais e 
think tanks; até professores que 
procuram garantir que os seus 
alunos atingem as notas relativas 
mais altas que sustentam o suces-
so futuro.

Medir que parte de toda a acti-
vidade económica é de soma zero 
é inerentemente difícil. Muitos 
empregos envolvem actividades 
verdadeiramente criativas e me-
ramente distributivas. E activida-
des de soma zero podem ser en-
contradas em todos os sectores; 
empresas de manufactura podem 
empregar consultores fiscais para 
minimizar os passivos e altos exe-
cutivos que se concentram em 
engenharia financeira.

Mas os dados disponíveis su-
gerem que as actividades de soma 
zero cresceram significativamen-
te. Como Gary Hamel e Michele 
Zanini apontam num artigo re-
cente na Harvard Business Re-
view, cerca de 17,6% de todos os 
empregos nos EUA - que recebem 
30% de toda a remuneração - são 
em funções “de gestão e admi-
nistrativas” que envolvem prova-
velmente uma actividade signi-
ficativa de soma zero. Ao mesmo 
tempo, o emprego em empresas 
financeiras e de “serviços empre-
sariais” cresceu de 15% para 18% 
de todos os empregos nos EUA 
nos últimos 20 anos e a produção 
medida aumentou de 20% para 
24%.

 *Adair Turner, presidente do 
conselho de administração do Ins-
titute for New Economic Thinking 
e ex- chairman da Autoridade de 
Serviços Financeiros do Reino 
Unido, preside à Comissão britâ-
nica das Transições Energéticas.

In:https://www.jornaldenegocios.pt/
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Empresários debateram sobre negócios e investimentos na ZEE de Nacala

Lançadas bases para
industrializar Moçambique

O 
SECTROR da In-
dústria e Co-
mércio pretende 
implantar 50 uni-
dades industriais 

em cada província até o 
ano de 2024, no âmbito do 
programa Industrializar 
Moçambique, cuja imple-
mentação desafia os go-
vernos provinciais a apre-
sentar as potencialidades 
reais e locais para atrair os 
investidores nacionais e 
estrangeiros.

A realização do XX 
conselho coordenador do 

sector no distrito de Na-
cala-a-Velha, na província 
de Nampula, foi oportuna 
para uma mesa-redonda 
sobre negócios e investi-
mentos da Zona Económi-
ca Especial de Nacala.

Apesar de os pontos 
discutidos serem volta-
dos à região de Nacala, os 
participantes abordaram 
desafios visando a melho-
ria do ambiente de negó-
cios no país. O ministro 
da Indústria e Comércio, 
Silvino Moreno, disse que 
há necessidade de apre-

Moçambique, o Instituto 
de Cereais de Moçambique 
tem a responsabilidade de 
intervir como operador de 
último recurso, de modo 
a promover a estabilidade 
comercial e a segurança 
alimentar.

Por seu turno, a Bolsa 
de Mercadorias de Moçam-
bique vai tratar do regula-
mento geral das operações 
e viabilizar a implemen-
tação integrada de leilões. 
Porém, os conselheiros 
económicos e comerciais 
deverão articular com a 
Agência para a Promoção 
de Investimentos e Expor-
tação.

Moreno considera que 
todo o esforço deve incidir 
sobre o objectivo de mobi-
lizar mais de 250 projectos 
de investimento, até o ano 
de 2024. “O PRONAI não 
é um teorema com inten-
ções, mas têm projectos-

sentar a base de dados so-
bre as potencialidades que 
cada província detém, para 

-pilotos, cuja viabilização 
através de recursos e po-
tencialidades locais exige 
uma articulação significa-
tiva”, afirmou.

A verdade é que o país 
necessita de uma econo-
mia competitiva, mais 
formal e sempre actracti-
va, por causa do clima de 
investimentos e ambiente 
de negócios. Isso passa por 
concentrar as prioridades 
que têm em vista viabilizar 
os projectos para indus-

além de que deve haver a 
titulação de mais de dois 
mil hectares disponíveis 
em cada província, o que 
ajudará na viabilização de 
investimentos de implan-
tação de parques indus-
triais.

A cadeia de valor de 
produção exige uma coor-
denação institucional, 
num contexto em que os 
papéis e obrigações são 
diferentes. No quadro da 
iniciativa Industrializar 

trializar.
Entretanto, há vários 

desafios que precisam de 
ser ultrapassados, pois a 
economia nacional está 
numa fase de recuperação 
face aos efeitos da pande-
mia da Covid-19. Os em-
presários que participa-
ram da mesa-redonda de 
negócios e investimentos 
apontaram a insuficiência 
de água, a falta de qualida-
de de energia, degradação 
das vias de acesso, falta de 
ordenamento territorial, 
burocracia e a corrupção 
como os principais obstá-
culos para a melhoria do 
ambiente de negócios.

No entanto, o ministro 
Moreno assegurou que o 
Governo está a trabalhar, 
no sentido de melhorar 
o ambiente de negócios, 
uma acção que passa pela 
parceria público-privada. 
Neste capítulo, destacou o 

trabalho que está a ser le-
vado a cabo pela empresa 
MozPark, que consiste no 
desenvolvimento da cadeia 
de parques agro-indus-
triais e sustentáveis.

É uma estratégia que 
possibilita a concentração 
de recursos para o inves-
timento público, em que 
o Estado se encarrega da 
responsabilidade de alocar 
os serviços que garantem o 
funcionamento das unida-
des industriais. 

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



SAIBA O QUE ACONTECE NA SUA CIDADE OU VILA AUTÁRQUICA

ADQUIRA O SEU JORNAL NO PONTO DE VENDA MAIS PRÓXIMO
  
  
 

Este caderno faz parte da Edição do Notícias de 6 de Julho de 2022, não podendo ser vendido separadamente 

Uma resposta às necessidades da área
ferroviária e de hidrocarbonetos

A 
implantação de grandes 
projectos no país, ligados, 
na sua maioria, às áreas 
extractiva e de hidrocar-
bonetos, tem sido motivo 

de entusiasmo em diversos secto-
res da sociedade dado o seu poten-
cial para desenvolver e diversificar 
a economia. Entretanto, o sector 
privado tem-se queixado da falta 
de oportunidades dada a complexi-
dade dos requisitos impostos para a 
sua participação nesses empreendi-
mentos, através do fornecimento de 
bens e prestação de serviços. 

É verdade que se trata de uma 
realidade que não pode ser ignora-
da, mas é necessário realçar que há 
empresas nacionais que conseguem 
impor-se no mercado, transpondo 
estes (e outros) obstáculos, e, aci-
ma de tudo, prestando serviços de 
qualidade.

Na cidade da Beira, capital da 
província de Sofala, está sedeada 
uma empresa que se dedica à cons-
trução e manutenção de vias fér-
reas e outras infraestruturas, e que 
introduziu, recentemente, no seu 
portfólio a construção e manuten-
ção de infraestruturas da indústria 
de petróleo e gás, incluindo a tes-
tagem não destrutiva, nomeada-
mente ultrassom, Raio X e líquidos 
penetrantes. 

Trata-se da Tatos Botão, criada 
em 2008, por Felisberto Botão, en-
genheiro civil com especialização 
em Engenharia Ferroviária, na Ín-
dia. Numa primeira fase, a empresa 
actuou na área imobiliária, tendo-
-se, posteriormente, “aventurado” 
para o sector ferroviário em resposta 
a uma oportunidade colocada por 
uma multinacional brasileira, ligada 
à exploração do carvão mineral no 
distrito de Moatize, em Tete.

“Estamos a falar da construção 
do Terminal de Carvão do Porto da 
Beira. Em 2011, a empresa convi-
dou-nos a abraçar um projecto de 
montagem de linhas férreas. Devo 
confessar que, naquela altura, a 
empresa teve uma postura diferente 
da que muitas multinacionais apre-
sentam hoje em dia. Apresentaram-
-nos as oportunidades que existiam 
e trabalharam com a nossa equipa 
na estruturação dos padrões neces-
sários para a execução do projecto”, 
conta Felisberto Botão, fundador e 
actual director-geral.

O projecto em alusão, segundo 

TATOS BOTÃO

Desde a sua criação, em 2008, a empresa criada por Felisberto 
Botão já executou, em diversos pontos do país, projectos estruturan-
tes para economia nacional, concretamente nas áreas ferroviária e 
portuária, assim como na emergente indústria de petróleo e gás, dos 
quais se destacam os seguintes:

Cidade da Beira: montagem de linhas de descargas e empilha-
mento de carvão no Terminal de Carvão, construção do braço de car-
ga para navios e de infraestruturas de suporte.

Distrito de Moatize: construção das linhas ferroviárias no interior 
da mina, onde estão as estacas de carvão. 

Porto de Nacala: construção das linhas de empilhamento de car-
vão e das oficinas para as locomotivas. Distrito de Namialo: renovação 
das linhas ferroviárias. 

Projectos
relevantes

Felisberto Botão, foi bem executa-
do, o que serviu de trampolim para 
o crescimento da empresa. “Rein-
vestimos o que ganhámos e assu-
mimos a sério o negócio na área fer-
roviária. A partir daquele projecto, 
construímos a capacidade neces-
sária, e começámos a firmar novos 
contratos e a executar projectos fer-
roviários em Tete, Beira, Nampula, 
entre outros locais. O suporte que 
a multinacional deu, na adequação 
da nossa empresa perante as opor-
tunidades disponibilizadas, foi de-
terminante para o crescimento da 
empresa. Este é o posicionamento 
certo de uma multinacional num 
mercado local”.

EVOLUÇÃO…
Actualmente, a Tatos Botão 

oferece soluções especializadas 
de manutenção de infraestruturas 
nas componentes ferroviária e de 
petróleo e gás, com representa-
ções em Maputo, Beira e Nampula, 
apesar de prestar serviços em todo 
o País, e pretende ser um centro 
de soluções e inovação, na ma-
nutenção de infraestruturas nas 
indústrias onde actua. E no caso 
de implantação ou renovação de 
infraestruturas com padrões altos 
de exigência, ser o parceiro local 
preferencial.

Para atingir este estágio, Fe-
lisberto Botão diz ter sido deter-
minante a oportunidade que teve 
no projecto de construção da Ter-
minal de Carvão do Porto da Beira. 
“Tivemos a sorte de começar com 
uma multinacional brasileira, que 
tem uma postura muito diferente 
das europeias e norte-americanas. 

No lugar de exigir certificações, 
normas, etc, colocaram à nossa 
disposição procedimentos de qua-
lidade necessários para executar o 
trabalho e responder aos padrões 
de qualidade, prazos, entre ou-
tros. Estas multinacionais têm uma 
postura diferenciada com relação 
ao apoio ao Conteúdo Local, mes-
mo sem nenhuma imposição da 
legislação.”, explica.

No âmbito do projecto, a (a 
equipa da) Tatos Botão passou por 
treinamentos e teve, durante a 
execução, acompanhamento pois 
impunha-se o cumprimento ri-
goroso dos padrões de segurança, 
qualidade e prazos. 

“Tratando-se de um projecto 
de grande dimensão, conseguimos 
facturar o razoável para investir, 
adquirindo equipamento, refor-
çando os recursos humanos, assim 
como adoptamos muitos dos pa-
drões que nos foram transmitidos 
como exigências para executar o 
projecto. Ou seja, adoptámo-los 
como nossos padrões de actuação 
no mercado, o que fez muita di-
ferença na nossa forma de estar”, 
sublinha.

E não é para menos. Hoje a em-
presa transformou-se em socieda-
de anónima, passou a designar-se 
TATOS, SA, uma sociedade anó-
nima, com ambições de deixar de 
ser uma empresa familiar, abrin-
do, dessa forma, o seu capital para 
o público, pois acredita estarem 
criadas as condições para tal.

EXCLUSÃO NAS 
MULTINACIONAIS
O nosso interlocutor consi-

dera haver, no mercado, alguma 
“pressão” para excluir as empre-
sas nacionais sob o argumento de 
falta de capacidade, contabilidade 
não organizada, entre outros ar-
gumentos, que, para si, penalizam 
em grande medida o empresariado 
nacional e a economia nacional.

“Estamos num mercado onde 
tanto as empresas que demandam 
os serviços e as provedoras (desses 
serviços) são, maioritariamente, 
multinacionais. Isso quer dizer que 
há muitos estereótipos à volta das 
empresas locais, tirando destas a 
oportunidade de aprender fazen-
do, para construir a capacidade 
para o amanhã. Os negócios de 
grande capital estão a ser repassa-
dos para empresas estrangeiras, o 

que é mau para o mercado e para o 
País”, afirma.

Mas este não é o único aspecto 
que preocupa o empresariado na-
cional, segundo Felisberto Botão. 
A sequência de eventos naturais 
que têm assolado o País, assim 
como a pandemia da Covid-19 
constituem outro “nó de estran-
gulamento”. 

“No nosso caso (e da cidade 
da Beira), tivemos o ciclone Idai e 
depois a Covid-19, que descapita-
lizaram as empresas e reduziram 
a sua capacidade de actuação no 
mercado. As soluções de mora-
tórias oferecidas pelo sistema fi-
nanceiro, no lugar de aliviar, na 
verdade, colocou muitas empresas 
em condições muito mais difíceis, 
sendo a restruturação dos finan-
ciamentos um desafio importan-
te”, refere. desvio para a pedreira 
local.

Fábrica de alumínio (Maputo): 
renovação das linhas aéreas de cir-
culação das pontes rolantes.

Porto da Matola: renovação das 
linhas de guindastes que transpor-
tam o carvão para os navios.

Indústria de Petróleo e Gás: re-
novação dos sistemas de combate 
a incêndios, sistemas de válvulas e 
reparação da tubagem no Terminal 
de Combustíveis do Porto da Beira, 
reparação de válvulas, testagens 
para verificação da integridade dos 
tanques e da tubagem de combus-
tíveis, no terminal da Glencore, 
verificação da tubagem e dos tan-
ques no terminal da Oiltanking, 

Equipamento ligeiro de execução de linhas
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