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#MozaLeasing

Mahindra custa menos
no Moza

Comprar um Mahindra
com vantagens

únicas, só no Moza.
Paga menos, em prestações

leves e com plano de 
manutenção e atendimento 

preferencial incluídos.

Prestação mensal
a partir de:

Montante do crédito:
1.125.000,00 MT

28.306,81 MT

Prazo de financiamento
até: 60 meses

Taxa de Juro: PRSF+0,00%

TAEG: 20,82%

Entrada inicial de 5%

e valor residual de 2%

Call Center: 95 24 7 | 21 34 20 20 |      facebook.com/Mozabanco
@mozabanco  |        Moza Banco 

Isento de comissão de abertura, despesas de organização de 1,25%
e taxas de juros que variam de PRSF -1,50% a PRSF + 0,00%.
Termos e condições aplicáveis.
Valores de seguros não incluídos nas simulações.
Campanha válida até 31 de Julho de 2022.
Sabe mais e consulta o preçário em mozabanco.co.mz

PUBLICIDADE

O 
CONTROLO de qua-
lidade dos materiais 
de construção deve 
ser reforçado, en-
volvendo os diversos 

actores para garantir a segu-
rança, durabilidade e baixos 
custos de manutenção das 
obras públicas.

A posição foi defendida 
ontem, na cidade de Maputo, 
pelo Ministro das Obras Pú-
blicas, Habitação e Recursos 
Hídricos (MOPHRH), Carlos 
Mesquita, na reunião de re-
flexão sobre a qualidade dos 

materiais de construção.
O encontro juntou qua-

dros do sector, órgãos regu-
ladores e inspecção, repre-
sentantes dos engenheiros, 
arquitectos, empreiteiros e 
fiscais para encontrarem so-
luções para a problemática da 
fraca qualidade das obras pú-
blicas no país.

Para Mesquita, é preciso 
que todos os intervenientes 
estejam comprometidos para 
que a qualidade das infra-es-
truturas públicas e dos mate-
riais de construção não sejam 

mera cantiga.
Reconheceu que a quali-

dade dos materiais influencia, 
significativamente, na vida 
útil das infra-estruturas, se-
gurança dos utentes e custos 
da sua manutenção.

“Estamos abertos para 
discutir estas questões e ul-
trapassar desentendimentos 
ou interpretação incorrecta 
de um fenómeno para poder-
mos avançar. Basta de obras 
sem qualidade e lutas entre as 
partes de forma desnecessá-
ria”, vincou.

Acrescentou que o sec-
tor de materiais de constru-
ção tem uma cadeia de valor 
com potencial para alavancar 
a economia nacional, como 
resultado da disponibilida-
de de recursos naturais para 
responder à demanda de pro-
dução e a aplicação na cons-
trução das diferentes infra-
-estruturas.

“O problema dos mate-
riais de construção é do co-
nhecimento dos participantes 
desta reunião técnica. Assim,
queremos que seja uma opor-

MOÇAMBIQUE tem alcan-
çado, nos últimos anos, re-
sultados encorajadores nas 
componentes de prevenção, 
cuidados e tratamento do HIV, 
mesmo no contexto da pande-
mia da Covid-19.

A título de exemplo, apro-
ximadamente 1.7 milhão de 
pessoas, das 2.1 milhões vi-
vendo com a doença, estavam 
em tratamento, no ano passa-
do, o que corresponde a uma 
cobertura de 81 por cento.

Os dados revelam um au-
mento, comparativamente a 
2020, em que 1.4 milhão de 
pessoas recebiam cuidados, o 
equivalente a 21 por cento.

A informação foi partilha-
da ontem, em Maputo, pelo 
Primeiro-Ministro, Adriano 

Maleiane, na abertura da I Ses-
são do Conselho Directivo do 
Conselho Nacional de Comba-
te ao Sida (CNCS).

Maleiane destacou que, 
em 2021, 96 por cento das 
1771 unidades sanitárias pú-
blicas  forneciam cuidados e 
tratamento do HIV, facto que 
representa um grande esforço 
do Governo para aproximar os 
serviços à população.

Referiu que no concernen-
te à implementação do Plano 
Estratégico Nacional V (PEN-
-V), as autoridades continuam 
a aprimorar a multissectoriali-
dade para o adopção do plano
de 2022.

O secretário executivo do 
CNCS, Francisco Mbofana, 
afirmou que houve uma re-

dução de novas infecções pelo 
HIV, de 98 mil casos em 2020 
para 94 mil no ano passado.

Disse que 84 por cento da 
população com a doença sabe 
do seu estado serológico, 81 
por cento está em tratamen-
to e 71 já alcançou a supressão 
viral.

Reconheceu que a redução 
das novas infecções pelo HIV 
está aquém do desejável, pelo 
que se deve aprimorar estra-
tégias para a prevenção, como 
assegurar que os infectados fa-
çam o tratamento e tenham a 
carga viral indetectável.

O Planto Estratégico Na-
cional prevê a redução do nú-
mero de novas infecções para 
metade até 2025, de modo a 
controlar a epidemia até 2030.

MOÇAMBIQUE e a União Eu-
ropeia (UE) reúnem-se hoje e 
amanhã em Chidenguele, pro-
víncia de Gaza, na 31.ª sessão 
do Diálogo Político para discu-
tirem o reforço da cooperação 
bilateral.

O encontro vai decorrer sob 
o lema “Moçambique e União
Europeia: uma parceria além
da cooperação” e nele as partes
passarão em revista a situação
política, económica e social de
cada lado, para além de aspec-
tos sobre a cooperação bilateral, 
assuntos regionais e interna-
cionais de interesse comum.

O programa do Diálogo Po-
lítico inclui um fórum de ne-
gócios que juntará empresários 
da província de Gaza e visitas 
ao regadio de Chókwè e a pro-
jectos financiados pela União 
Europeia.

Em nota recebida na Re-
dacção do Notícias, a parte 
moçambicana ao encontro 

Reaberto processo de disputa
de terra em Marracuene

Mães de crianças albinas 
preocupadas com raptos

INAM alerta para 
descida de temperatura

Fundação Manhiça realiza 
simpósio em saúde global 

Corredor da Beira vira 
rota de contrabando

OBRAS PÚBLICAS

Urge assegurar
qualidade dos materiais
de construção

Mesquita reconhece que a qualidade dos materiais influencia na vida útil das infra-estruturas

tunidade de debate e apro-
fundamento de propostas de 
acção a serem implementadas 
a curto, médio e longo prazo 
para mudar o cenário actual”, 
afirmou.

O país tem sido afectado, 
de forma cíclica, por calami-
dades naturais, que destroem 
infra-estruturas públicas, 
impondo a necessidade de se 
realizar obras de emergência 
para garantir a retoma da vida 
a nível das comunidades. 

“Será que no processo 
de reposição das mesmas, se 
deve, a todo custo, recorrer 
a qualquer tipo de materiais, 
como, por exemplo, os solos 
que estão na berma da estra-
da? Será que é só cavar e tirar 
os solos sem nenhum exame 
laboratorial?”, questionou o 
titular da pasta das Obras Pú-
blicas, Habitação e Recursos 
Hídricos.

Presente no encontro, 
o presidente da Federação
Moçambicana de Emprei-
teiros (FME), Manuel Perei-
ra, entende que a reflexão
sobre os materiais de cons-
trução é pertinente devido
ao seu impacto na qualidade
das obras.

Sublinhou que há maté-
ria-prima para a construção 
que entra no país sem inspec-
ção ou controlo de qualidade. 
Defendeu uma maior pressão, 
por parte dos empreiteiros, 
para que os materiais for-
necidos estejam dentro dos 
padrões internacionalmente 
aceites.

Melhora prevenção 
e tratamento do HIV

Governo audita grandes
projectos do sector de gás

Segundo PM, Governo está a fazer um grande esforço para aproximar os serviços de saúde à população

IMPLEMENTAÇÃO DO CONTEÚDO LOCAL

O INSTITUTO Nacional de Petróleo 
(INP) está a efectuar um conjunto de 
auditorias aos grandes projectos ligados 
à exploração de gás natural no país para 
aferir até que ponto estes estão a con-
tratar empresas moçambicanas para 
o fornecimento de bens e serviços, no
âmbito do conteúdo local.

Natália Camba, do INP, explicou 
ontem estar, neste momento, em cur-
so a auditoria à primeira multinacional 
e que se seguirá um trabalho similar às 
outras grandes empresas que estão a 
explorar recursos minerais em Moçam-
bique.

“Os resultados deste trabalho serão 

conhecidos brevemente”, disse Cam-
ba, falando em Maputo, no workshop 
sobre Governação e Conteúdo Local no 
Sector de Petróleo e Gás, que juntou es-
pecialistas moçambicanos, angolanos, 
empresários, entre outros convidados.  

Camba justificou a acção do INP 
com o facto de já existirem algumas 
empresas moçambicanas com capaci-
dade para fornecer bens e serviços às 
multinacionais com qualidade exigida. 

A representante do INP disse estar 
em preparação uma base de dados so-
bre os fornecedores de bens e serviços 
da área de petróleo e gás, contendo 
também os requisitos para a participa-

ção das empresas nacionais.
“O INP já avançou com algumas 

acções para facilitar a participação das 
PME, incluindo a elaboração do regu-
lamento para fornecedores e sobre os 
procedimentos a observar para o regis-
to de mão-de-obra”, afirmou.

Acrescentou estar ainda em prepa-
ração informação sobre os métodos de 
“procurement” que, contrariamente 
ao que acontecia no passado, onde so-
mente eram abrangidas empresas con-
tratadas, passa agora a incluir as sub-
-contratadas.

A fonte reconheceu, entretanto,
que desde que iniciaram as pesquisas

e durante todo o período de desenvol-
vimento dos projectos de gás no país, 
foram implementadas várias iniciati-
vas pelas próprias multinacionais no 
âmbito do conteúdo local. Tais acções 
incluem a divulgação de informações 
sobre oportunidades de negócios, re-
quisitos, volumes de bens solicitados, 
entre outros.

Foram ainda desenvolvidos progra-
mas de certificação, outras iniciativas 
apoiadas pelas multinacionais e alguns 
individuais, bem como a criação de li-
nhas de financiamento específicas de-
dicadas às Pequenas e Médias Empresas 
(PME).

Moçambique e UE
discutem parceria

será liderada pela Ministra dos 
Negócios Estrangeiros e Coo-
peração, Verónica Macamo, e 
a União Europeia, pelo respec-
tivo embaixador em Moçambi-
que, António Sanchez-Bene-
dito Gaspar.

O Diálogo Político entre os 
Países da África, Caraíbas e Pa-
cífico (ACP), de que Moçambi-
que faz parte, e a União Euro-
peia constitui um mecanismo 
de concertação e realiza-se ao 
abrigo do acordo de Cotonou.

O INSTITUTO Nacional de Meteorologia (INAM) 
prevê descida de temperatura, para hoje e amanhã, 
nas províncias de Maputo e Gaza, devido à massa de 
ar frio na zona sul do país. Durante este período, as 
temperaturas mínimas poderão variar de oito a 10 
graus Celsius. O INAM continua a monitorar o esta-
do do tempo e sempre que as condições justificarem 
irá emitir avisos e alertas. Apela-se à população a 
acompanhar a informação meteorológica e os avisos 
difundidos pelas autoridades nacionais competen-
tes para a tomada de medidas preventivas.

A FUNDAÇÃO Manhiça realiza hoje, em Maputo, 
um simpósio em saúde global. O acto marca o en-
cerramento das comemorações dos 25 anos do Cen-
tro de Investigação em Saúde de Manhiça (CISM). A 
celebração compreenderá dois momentos, nomea-
damente um evento científico, hoje, na cidade de 
Maputo, para a partilha dos principais resultados de 
pesquisas levadas a cabo pelo Centro e um trabalho, 
amanhã, na localidade de Mantchiana, posto admi-
nistrativo 3 de Fevereiro, no qual será destacado o 
papel do CISM. 
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Superfície 122, 176 Km2
População 1 865 976 (2017); 16 Distritos

A VOZ DO CIDADÃO

PRODUTORES do sector familiar, no Niassa, 
arrecadaram cerca de 155 milhões de meticais 
na venda de cerca de vinte mil e cem toneladas 
de culturas diversas, de excedentes agrícolas, 
aos intervenientes locais da cadeia de comer-
cialização. 

O facto foi revelado pela governadora do 
Niassa, Judite Massengele, que apontou que 
as culturas de milho, feijões, leguminosas e 
tubérculos são, entre outros produtos agríco-
las, mais procuradas pelos intervenientes no 
processo de comercialização que decorre a um 
ritmo satisfatório, quando comparado a igual 
período do ano passado.

O Governo colocou à disposição dos poten-
ciais intervenientes na cadeia de comerciali-
zação, através de instituições de crédito, cerca 
de três milhões de meticais que, na sua ópti-
ca, estão a ser aplicados de forma a garantir o 
reembolso nos prazos previamente definidos.  

A estratégia  visa, segundo Massengele, es-
timular o processamento local dos produtos 
agrícolas para a sua comercialização nos perío-
dos do ano considerados críticos, que antece-
dem novas colheitas. 

O agroprocessamento, na óptica do Gover-
no, abre novos postos de trabalho que contri-

buem para a melhoria gradual da qualidade de 
vida da população local.

A província comercializou, em igual perío-
do do ano passado, cerca de 18,7 mil toneladas 
de produtos agrícolas diversos, tendo rendido 
aos produtores pouco mais de 156 milhões de 
meticais. A meta da comercialização na pro-
víncia é de 708 mil toneladas de culturas ali-
mentares e de rendimento.

Enquanto isso, Niassa está empenhada no 
plantio de cajueiros, visando incrementar os 
volumes de produção de castanha que na épo-
ca passada culminou com a colheita de cerca 
de 18 toneladas, que renderam 800 mil meti-
cais em três meses.

Na origem deste desempenho, estão as boas 
condições climatéricas, aliadas à adesão dos 
produtores no maneio integrado do cajueiro, 
nomeadamente podas, limpezas e tratamento 
químico contra pragas e doenças. 

O montante colectado está a contribuir 
para a melhoria das condições de vida dos pro-
dutores, que se traduz na construção de habi-
tações com material convencional, aquisição 
de meios de transporte, garantia da escolari-
dade dos seus educandos, para além de outras 
despesas.

A POPULAÇÃO do posto administrati-
vo de Meponda, distrito de Lichinga, no 
Niassa, pede a afectação de mais profis-
sionais e a alocação de uma ambulância 
para o reforço da capacidade de o sector 
responder, de forma eficiente e eficaz, às 
doenças que afectam a região.

O Centro de Saúde de Meponda aten-
de, em média mensal, cerca de 300 casos 
de malária, 250 de diarreias, 430 compli-
cações respiratórias e 50 de fórum obsté-
trico e os sete profissionais ali afectos não 
conseguem fazer face à elevada demanda.

Luísa Ali, residente em Meponda, dis-
se que, devido à falta de ambulância, os 
doentes em estado grave que devem ser  
transferidos para o Hospital Provincial de 

Lichinga são transportados em camiões.
“Por vezes, a direcção do Centro de 

Saúde de Meponda vê-se forçada a soli-
citar a ambulância do Hospital Provin-
cial de Lichinga,  que dista a cerca de 60 
quilómetros, em estrada em mau estado, 
aumentando os riscos para os doentes”, 
ajuntou.

Segundo ela, o pessoal de saúde em 
Meponda não tem repouso semanal, con-
forme prevê a legislação laboral vigente 
no país, devido à demanda e falta de en-
fermeiros. Cada sector desta unidade sa-
nitária conta com apenas um profissional.

Igor Machavele, médico de clínica 
geral afecto a este centro de saúde, disse 
que o pessoal ali afecto está sob enorme 

pressão, facto que, de algum modo, pode 
afectar a qualidade de atendimento. 

Mostrou preocupação com a falta de 
pessoal de apoio, sobretudo na área de hi-
giene e limpeza.

“Em algum momento pedimos aos 
utentes para aguardarem enquanto faze-
mos a limpeza e depois é que iniciamos o 
atendimento”, frisou Machavele que pede 
às autoridades competentes para afecta-
rem, pelo menos, dois serventes com ur-
gência.

O Centro de Saúde de Meponda cobre 
18 mil habitantes, contando com o serviço 
de saúde materno-infantil, estomatolo-
gia, atendimento externo, laboratório e 
farmácia.

ELECTRIFICAÇÃO EM NOVE DISTRITOS

Previstas duas mil
ligações domiciliárias

Novas ligações de energia para garantir acesso universal

C
ERCA de dez mil pes-
soas dos distritos de  
Lichinga, Chimbuni-
la, Lago, Majune, 
Mandimba, Mavago, 

Muembe, Ngaúma e San-
ga, no Niassa, poderão ter 

energia eléctrica nas suas 
residências, até ao fim deste 
mês, facto que irá contribuir 
para a melhoria da sua quali-
dade de vida.

Para o efeito, a Empresa 
Electricidade de Moçambi-

que (EDM), área de serviço ao 
cliente de Lichinga, está em-
penhada em fazer duas mil 
novas ligações domiciliárias, 
nos distritos supracitados, 
tendo em vista assegurar o 
acesso universal à energia 

eléctrica até 2030.
De acordo com Heitor 

Matimele, director da EDM, 
área de serviço ao cliente 
de Lichinga, estão em cur-
so, neste momento, diversas 
intervenções, sobretudo na 

linha de transporte de ener-
gia eléctrica, para o reforço 
e elevação da qualidade e 
capacidade de fornecimento 
da energia eléctrica da rede 
nacional.

Na subestação da cida-
de de Lichinga, os trabalhos 
contemplam a ampliação da 
potência de 26 para 40 KVA. 
Adicionalmente, serão incre-
mentados os postos de trans-
formação, visando aumentar 
a eficiência, confiabilidade e 
equilíbrio do sistema.

A execução destes traba-
lhos, confiados aos técnicos 
da empresa, permitirá reali-
zar cerca de vinte mil novas 
ligações, nos nove distritos 
que fazem parte da área de 
serviço ao cliente de Lichin-
ga, nos próximos anos. 

“Envolvemos mão-de-
-obra local na execução de 
alguns trabalhos específicos, 
com o propósito de empo-
derar as comunidades lo-
cais. Também integramos 
a liderança comunitária na 
sensibilização da população 
sobre como fazer a ligação de 
energia nas suas residências, 
atendendo que o Governo 
decidiu não cobrar dinheiro 
para garantir o acesso uni-
versal à electricidade até 
2030”, frisou o responsável.

No primeiro trimestre do 
corrente ano, a EDM efectuou 
cerca de quatro mil novas 
ligações domiciliárias, in-
cluindo para pequenas uni-
dades de prestação de servi-
ços, entre elas indústrias de 
processamento de produtos 
agrícolas, serralharias, car-
pintarias, entre outras.

Construções desordenadas 
inquietam em Lichinga
A FALTA de urbaniza-
ção em alguns bairros da 
cidade de Lichinga, no 
Niassa, está a inquietar 
os munícipes que pedem 
urgência no ordenamento 
territorial para estancar a 
construção de infra-es-
truturas residenciais, de 
comércio e serviços em 
assentamentos informais.

Apontaram que a 
construção em locais 
onde deviam ser projec-
tadas vias de acesso, por 
exemplo, dificulta a livre 
circulação de pessoas e  
bens. 

Celso Iassine

Ernesto Rico

que surgiram sem o acom-
panhamento da autarquia, os 
residentes estão privados dos 
serviços sociais básicos, no-
meadamente abastecimento 
de água, electricidade, sanea-
mento do meio, saúde, educa-
ção e campos desportivos.

Medje Fernando, residen-
te no bairro da Estação, disse 
que, devido ao agravamento 
de construções desordenadas, 
não pode aceder à Estrada Na-
cional Número 13 a partir da 
sua residência.

“Para ir ao meu posto de 
trabalho sou forçado a invadir 
os quintais das casas vizinhas. 
Nalgumas vezes sou confron-
tado pelos proprietários sobre 
a minha atitude”,  lamentou 
o munícipe que exige acção 
enérgica do Conselho Munici-
pal visando repor a ordem.

No bairro da Cerâmica, se-
gundo Elisa Amisse, o ordena-
mento territorial, feito há cerca 
de três décadas, está em risco, 
porque os novos moradores 
implantam as suas infra-es-
truturas sociais, sobretudo de 
habitação, em qualquer lugar.

“É inconcebível o que te-
mos assistido no dia-a-dia no 
bairro da Cerâmica, onde são 
construídas infra-estruturas 
em todos os espaços aparente-
mente livres, como é o caso de 
campos de futebol que estão a 
desaparecer.

“É necessária uma atitude 
firme para colocar um travão 
a estas situações que compro-
metem o desenvolvimento da 
cidade”, anotou Elisa Amisse.

O bairro residencial 23 de 
Setembro também está a ser 
cobiçado por agentes econó-

micos de diferentes áreas, 
que pretendem construir 
infra-estruturas de comér-
cio e serviços que muita 
falta fazem actualmente aos 
moradores. 

No entanto, segundo 
Ernesto Rico,  muitos deles 
desistem por terem receio 
de entrar em conflito com 
os moradores que não res-
peitam o ordenamento fei-
to em 2010.

Elisa Amisse

Celso Iassine disse que, 
devido às construções de-
sordenadas, sobretudo 
nos bairros residenciais 

“A implantação de ser-
viços de abastecimento de 
água da rede urbana, elec-
tricidade, saúde e educação 
está comprometida. Por 
isso, rogamos à autarquia 
que seja corajosa e avance 
para um programa de reas-
sentamento das famílias 
que construíram em locais 
proibidos”, disse Rico.

Produtores arrecadam
155 milhões de meticais

MEPONDA

Utentes exigem reforço 
de técnicos e ambulância

Aumentam dadores de sangue
O NÚMERO de dadores vo-
luntários de sangue, no Nias-
sa, tende a crescer, facto que, 
segundo as autoridades sani-
tárias, resulta do relaxamento 
das medidas de prevenção da 
Covid-19 e do empenho das 
brigadas móveis na colecta 
junto aos aglomerados popu-
lacionais.

Neste momento, o ban-
co de sangue provincial conta 
com 5.272 unidades de sangue, 
contra 5.029 colectadas e colo-
cadas em stock nos primeiros 
cinco meses do ano passado. 

Esta quantidade, segundo 
Narciso Randinho, médico-
-chefe da Direcção Provincial 

de Saúde no Niassa, é satisfa-
tório para atender a demanda.

Acrescentou que a mater-
nidade, bloco operatório, pe-
diatria e serviços de urgência 
são as áreas que mais necessi-
dades apresentam, sobretudo 
para transfusões de sangue, 
cesarianas, acidentes de via-
ção, anemia entre outras com-
plicações de saúde.  

Para aumentar as reservas e 
responder a um possível incre-
mento da demanda, as auto-
ridades sanitárias provinciais 
criaram 18 brigadas móveis, 
envolvidas na sensibilização e 
recrutamento de novos dado-
res, contra 13 de igual período 

do ano passado.
Na sequência deste traba-

lho, conforme o entrevistado, 
a média de colecta diária de 
sangue aumentou das anterio-
res três para cerca de 10 unida-
des. 

“A quantidade em stock na 
província é satisfatória, pois a 
nossa taxa de satisfação de pe-
didos é de cerca de 98 por cen-
to, índice que consideramos 
alto. Apesar deste sucesso, 
prosseguimos as campanhas 
de colecta, nomeadamente 
nos estabelecimentos esco-
lares, instituições públicas e 
privadas, visando reforçar as 
nossas reservas”, explicou 

Rondinho.
Acrescentou que no pe-

ríodo de vigência das normas 
de prevenção do novo coro-
navírus, os dadores receavam 
dirigir-se às unidades sani-
tárias, situação que concorria 
para o baixo nível de colecta de 
sangue. Os hospitais de nível 
distrital, com capacidade para 
realizar intervenções cirúrgi-
cas, nomeadamente Lichinga, 
Lago, Mandimba, Cuamba e 
Marrupa, superaram as uni-
dades colhidas nas unidades 
sanitárias dos onze distritos do 
Niassa, o que espelha a quali-
dade da mobilização e sensibi-
lização dos dadores.

Medje Fernando

EXCEDENTES AGRÍCOLAS

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

 “Economia para  Todos”

O que são preços estáveis? 

• Diz-se que os preços são estáveis quando o Metical conserva 

o seu valor ao longo do tempo. Isto permite ter confiança no 

Metical e guardá-lo para usar no futuro.

•  Se os preços forem estáveis, você pode, por exemplo, guardar 

os seus meticais para, no futuro, comprar, mais ou menos ao 

mesmo preço, sapatilhas que custam hoje 2000 meticais.

PREÇOS ESTÁVEIS E O VALOR DO METICAL

• Se os preços aumentarem frequentemente, ou seja, se não forem 

estáveis, as sapatilhas que hoje custam 2000 meticais, poderão, no 

futuro, custar 4000 meticais, e o dinheiro guardado não será 

suficiente para comprá-las.

• Com os preços a subir frequentemente, seria difícil completar o 

dinheiro para comprar as sapatilhas que você deseja, porque o 

Metical estaria constantemente a perder valor e as sapatilhas a 

ficarem cada vez mais caras.

Porque é importante manter preços estáveis?

• É importante manter os preços estáveis, pois garantem o seu poder 

de compra e ajudam-no a poupar para usar o dinheiro no futuro;

• Quando os preços são estáveis, você pode facilmente comparar os 

preços dos bens e serviços e tomar as melhores decisões sobre o que 

comprar com o seu dinheiro.

• Assim, os investidores podem também tomar decisões sobre 

investimento, com melhor informação, e expandir os seus negócios.

Como podemos medir a estabilidade de preços?

• Para medir a estabilidade de preços usamos o indicador conhecido 

por inflação, de que falaremos no próximo programa.

MILHULAMETE E NATIVOS

Reactivada disputa 
de terra em Marracuene

O 
TRIBUNAL Superior 
de Recurso de Ma-
puto (TSRM) decidiu 
anular o direito de 
ocupação, por um 

grupo de nativos, do terreno 
da empresa Milhulamete, no 
distrito de Marracuene, por 
não terem sido identificados 
todos os envolvidos. 

Assim, o processo deverá 
retornar ao Tribunal Judicial 
de Maputo para que seja sa-
nado o vício. No entender do 
TSRM, os nativos podem ser 

prejudicados por uma deci-
são que reconheça os direitos 
da Milhulamete sobre a par-
cela em disputa.

Entretanto, a Milhula-
mete acredita que os seus 
direitos e interesses serão 
reconhecidos, ordenando-se 
a destruição das infra-estru-
turas ilegalmente construí-
das.

Citando a sentença pro-
ferida em Fevereiro de 2018, 
refere que o Tribunal Judi-
cial da província de Mapu-

to anuiu os pedidos que a 
empresa deduziu junto do 
Tribunal Distrital de Mar-
racuene, sobre a invasão, 
ocupação, parcelamento e 
venda da sua parcela de ter-
ra em 2016, após analisar os 
fundamentos apresentados 
pelas partes, incluindo o Mi-
nistério Público.

Declarou-se, por um 
lado, inexistentes quaisquer 
direitos a favor dos supostos 
invasores, nomeadamente, 
Vicente Mathe, Abdul Paru-

que, Armando Sitoe, Alzira 
Jaime, Cipriana Chivambo, 
José Tivane, Filipe Tsawane 
e outras pessoas não identi-
ficadas, representados pela 
procuradoria.

E, por outro, os visados 
foram condenados a não de-
marcar, construir ou realizar 
qualquer acto que só pode ser 
feito pelo titular do Direito 
do Uso e Aproveitamento de 
Terra. Assim como foi orde-
nada a destruição de todas as 
obras ilegais.

Disputa de espaço retorna ao Tribunal Judicial de Maputo para sanar vícios

Um ferido em acidente 
na Av. das Estâncias

Voluntários limpam 
valas de drenagem

UMA pessoa ficou ferida na se-
quência de um acidente de via-
ção ocorrido, na manhã de on-
tem, na Avenida das Estâncias, 
no bairro da Malanga, cidade 
de Maputo.

O sinistro envolveu uma 
viatura da marca Toyota Hiace, 
chapa de matrícula AHK-334 
MC, que circulava no sentido 
Baixa-Malanga. Testemunhas 
contam que, ao chegar no en-
troncamento com a avenida 
das Nações Unidas (ONU), o 
carro despistou-se e capotou, 
condicionando, momentanea-
mente, a circulação na via.

O agente da Polícia de 
Trânsito (PT) Raimundo 
Mahumana explicou que o in-
cidente deveu-se ao excesso de 
velocidade.

Para além do ferido, que foi 
transportado ao Hospital Geral 
José Macamo, o sinistro causou 
prejuízos ligeiros na viatura e 

Despiste e capotamento faz um ferido na rua das Estâncias

A VALA de drenagem da avenida Joaquim 
Chissano, na cidade de Maputo, foi alvo de 
limpeza, há dias, em uma jornada inserida 
nas celebrações do Dia Mundial do Ambien-
te.

A actividade  tinha o propósito de pro-
mover a cidadania no seio dos munícipes e 
incentivar os vários actores sociais a protege-
rem e preservar o meio ambiente. A iniciativa 
foi da organização não-governamental We 
Love You, em coordenação com a autarquia.

O vereador do distrito de Nhlamankulu, 
Zeferino Chioco, disse que a intervenção tem 
como objectivo melhorar o escoamento das 
águas, uma vez que o local encontra-se com 

maior nível de vegetação e obstrução.
Por outro lado, os resíduos sólidos de-

positados por desconhecidos bloqueiam os 
canais por onde deviam passar as águas es-
coadas nos dias de chuva.

“O trabalho está centrado nesta vala por 
ser a mais crítica. Nos outros bairros, os se-
cretários têm estado a promover actividades 
do género em locais definidos como prioritá-
rios”, acrescentou.

Por sua vez, o representante da We Love 
You, Sérgio Kihá, disse que a limpeza reali-
zada vai ajudar a prevenir a proliferação de 
mosquitos e moscas, os principais vectores 
de doenças como malária e diarreias. 

em parte da carga transporta-
da.

A Polícia da República de 
Moçambique (PRM), Empre-
sa Municipal de Mobilidade e 

Estacionamento (EMME) e a 
concessionária da Ponte Ma-
puto-Katembe estiveram no 
local para prestar socorro e de-
sobstruir a via.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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                                      MERCADO CAMBIAL
                                    BOLETIM Nº  115/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 15 Junho
   de 2022

                                             CÂMBIOS(MT)
PAÍSES                 MOEDAS          COMPRA          VENDA    MÉDIA

Estados Unidos(a)                      63,21           64,48     63,85

2.   OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES          MOEDAS
  Àfrica do Sul        Rand             3,94            4,02      3,98
  Botswana             Pula             5,15            5,26      5,21
  eSwatini             Lilangueni       3,94            4,02      3,98
  Mauricias            Rupia            1,43            1,46      1,44
  Zâmbia               Kwacha           3,74            3,82      3,78

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES                 MOEDAS
  Japão                Iene           469,16          478,59    473,88
  Malawi               Kwacha          62,43           63,69     63,06
  Tanzânia             Shilling        27,18           27,72     27,45
  Zimbabwe             Dólar          167,22          170,58    168,90

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda
        PAÍSES         MOEDAS
  Brasil               Real            12,34           12,59     12,47
  Canada               Dolar           48,80           49,78     49,29
  China/Offshore       Renminbi         9,40            9,59      9,50
  China                Renminbi         9,42            9,61      9,52
  Dinamarca            Coroa            8,85            9,03      8,94
  Inglaterra           Libra           76,22           77,76     76,99
  Noruega              Coroa            6,33            6,46      6,40
  Suécia               Coroa            6,19            6,32      6,26
  Suíça                Franco          63,13           64,40     63,77
  União Europeia       Euro            65,82           67,14     66,48

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   4,0000000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  2,6680000  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.829,50000
Venda..............  1.831,60000

                              Maputo,  16.06.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
     cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b)  Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
     USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
     obtidas através da Reuters.

PUBLICIDADE

HORÁCIO JOÃO

A 
AUTORIDADE Tribu-
tária de Moçambique 
(AT) considera  o Cor-
redor da Beira   uma 
das principais rotas de 

mercadoria contrabandeada, 
limitando, por isso, a capaci-
dade real de arrecadação de re-
ceitas para os cofres do Estado.

Segundo a presidente da 
AT, Amélia Muendane, que re-
velou o facto ontem, na cidade 
da Beira,  província de Sofala, 
essa foi uma das razões que le-
vou a sua instituição a avançar 
com o processo de selagem 
electrónica e rastreio da carga 
em trânsito, que entrou em vi-
gor em 2020.

Muendane, que falava no 
Fórum Nacional da Associação 
de Comércio Industrial e Servi-
ços (ACIS), referiu-se também 

DENUNCIA PRESIDENTE DA AT

Corredor da Beira vira rota de contrabando

EMOSE facilita empréstimo 
bancário para PME em Sofala
A EMPRESA Moçambicana de Seguros 
(EMOSE) anunciou a sua disponibilida-
de em providenciar seguro junto à banca 
para facilitar o acesso ao financiamento 
das Pequenas e Médias Empresas (PME) 
sediadas na província de Sofala.

A pretensão da seguradora partici-
pada pelo Estado surge num contexto 
em que a província, particularmente a 
cidade da Beira, tem sido afectada por 
fenómenos associados às  mudanças cli-
máticas que têm destruído importantes 
infra-estruturas públicas e privadas.

O Presidente do Conselho de Ad-
ministração (PCA) da EMOSE, Joaquim 
Langa, que fez o pronunciamento on-
tem, na Beira, durante a II Conferência 
da Banca e Seguros, explicou que a in-
tervenção do seu sector visa essencial-
mente garantir o acesso ao financia-
mento que viabilize várias iniciativas de 
negócio.

“Após a passagem do ciclone Idai, 
muitas PME desta parcela do país viram 
os seus negócios ruírem, encontrando-
-se sem recursos financeiros para ala-
vancar os seus negócios. Ciente deste 
facto, a EMOSE delineou um programa 
no qual vai providenciar seguro junto à 
banca, de modo que as empresas inte-

ressadas em aceder aos empréstimos o 
façam sem preencher alguns requisitos 
exigidos pelas instituições bancárias”, 
disse.

A reunião, que juntou vários empre-
sários, tinha como objectivo partilhar 
com  os homens de negócio locais as so-
luções de facilitação ao financiamento 
existentes no quadro do apoio à recons-
trução pós ciclones Idai e Kenneth, que 
causaram avultados prejuízos materiais 
e financeiros  ao sector privado da pro-
víncia de Sofala.

De referir que as PME constituem 
mais de 98 por cento do tecido empresa-
rial do país e são as principais geradoras 
de empregos e de renda às famílias mo-
çambicana.

Na óptica do PCA da EMOSE,  um dos 
problemas que as PME enfrentam tem a 
ver com o difícil  acesso ao financiamen-
to bancário, em virtude das garantias 
exigidas pelas instituições de crédito 
para a concessão de financiamento.

 “Com os serviços de garantia ao fi-
nanciamento que estamos a oferecer aos 
empresários iremos contribuir para que 
estes possam recuperar os prejuízos que 
tiveram por conta das calamidades. Va-
mos induzir  os bancos a reduzirem  as 

taxas de juro porque a EMOSE vai retirar 
o risco”, disse.

Por seu turno, o  Presidente da As-
sociação Comercial da Beira, Felix Ma-
chado,  disse que muitas empresas estão 
a enfrentar dificuldades para aceder a 
créditos bancários devido aos condi-
cionalismos exigidos pelas instituições 
financeiras, sendo que alguns dos quais 
têm a ver com as garantias, contabilida-
de organizada, entre outros.

 “Esta iniciativa da EMOSE é bem-
-vinda porque traz oxigénio no apoio ao 
sector privado e acreditamos ser o mais 
realista comparativamente aos fundos 
do GREPOC que o Banco Mundial alocou 
às zonas afectadas pelos ciclones. Refi-
ro-me concretamente  aos 15 milhões de 
dólares anunciados  e que, infelizmente,  
até hoje pouco se sabe sobre o mesmo”, 
afirmou.

Já o governador de Sofala, Louren-
ço Bulha, considerou a iniciativa como 
sendo crucial, pois ajuda a criar-se  um 
ambiente favorável para os pequenos 
negócios, que constituem a vocação das 
micro, pequenas e médias empresas que 
garantem a criação e manutenção de 
emprego, bem como  o aumento da ren-
da das famílias.

cou que um dos grandes par-
ceiros para que esta reforma 
seja efectiva “é o contribuinte 
honesto, que muitas vezes é le-
sado porque importa e exporta 
mercadorias legalmente”.

Para estancar este tipo de 
constrangimento, acrescen-
tou Muendane,  está em curso 
a revisão da lei número 15, que 
cria o Sistema Tributário, para 
incluir o contribuinte no pro-
cesso de tomada de decisões 
de Políticas Tributárias Adua-
neiras. 

Ela salientou o facto de que, 
para além da reforma da Janela 
Única Electrónica, está previs-
ta a Selagem da Madeira, que é 
um dos produtos mais contra-
bandeados em Moçambique e 
que lesa o Estado em avultadas 
somas monetárias.

“Queremos garantir maior 
capacidade de controlo de vo-

P R O M O V E N D O  A  I N C LU S ÃO  F I N A N C E I R A  E  A

VA LO R I Z AÇ ÃO  D O  M E T I C A L

RESULTADOS DE PROVAS DE CONHECIMENTO

O Banco de Moçambique informa que, no âmbito da realização da etapa de prova de conhecimento 

do concurso público para o provimento de vagas na sede e Filial da Matola, nos dias 18 de Dezembro 

de 2021, 26 de Março e 2 de Abril do ano em curso, está, de forma gradual, a disponibilizar, no Portal 

de Recrutamento, informação sobre os resultados da referida prova.

Adicionalmente, informa que está disponível, no Portal de Recrutamento, informação sobre o 

resultado do teste escrito referente às funções descritas abaixo: 

                   •          Técnico de Auditoria Financeira e de Procedimentos;

                  •          Técnico de Auditoria de Sistemas de Informação;

                  •          Técnico de Imagem;

                  •          Técnico de Biblioteca;

                  •           Tradutor; e

                  •          Técnico de Fiscalização de Sistemas de Pagamentos.

Para verificação do resultado da prova de conhecimento, o candidato deve aceder ao Portal de 

Recrutamento, seleccionar a opção “consulta” e inserir os códigos de candidatura e de acesso.

A informação será, igualmente, disponibilizada por correio electrónico.

Nota:

Os candidatos apurados à etapa de entrevista de selecção serão, oportunamente, informados sobre 

a data, o horário e o local de realização da entrevista.

Maputo, 16 de Junho de 2022

EDITAL

TETE

Pesca rende mais
de 33 milhões de meticais
AS receitas resultantes da prá-
tica da actividade pesqueira, na 
província de Tete, atingiram no 
período entre Janeiro e Abril do 
ano corrente, 33,198.16 de me-
ticais, o  correspondente a 91.4 
por cento do planificado para o 
período.

O facto foi revelado, há 
dias, ao nosso “Notícias” pela 
responsável do Departamento 
de Pescas no Conselho Provin-
cial de Representação do Esta-
do, em Tete, Piedade Mulaicho 
Malizane, tendo indicado que 
o valor é referente ao licencia-
mento de embarcações e ou-
tras actividades relacionadas 
com a pesca, na sua maioria 
na Albufeira de Cahora-Bas-
sa, que abarca os distritos de 
Zumbu, Mágoè, Marávia e 
Cahora-Bassa. A fonte revelou 
que, neste momento, estão em 
pleno exercício de captura de 
pescado na Albufeira de Caho-
ra-Bassa, cerca de 300 em-
barcações de diversos calibres 
sendo na totalidade ao longo 
dos distritos de Cahora-Bassa, 
Mágoè, Marávia e Zumbu. 

Anunciou que nos pri-
meiros quatro meses do ano 
em curso foram emitidos sete 
avisos de multa no valor de 
647.442 meticais por várias in-

fracções à legislação pesqueira, 
com destaque para a captura, 
posse e o transporte de peixe 
de menor dimensão tendo sido 
pagos 269.073 meticais.

Relativamente à activida-
de de fiscalização ao longo da 
Albufeira de Cahora-Bassa, a 
fonte referiu que do trabalho 
realizado no terreno, foram 
detectadas algumas irregula-
ridades como o exercício de 
actividades de pesca em zo-
nas proibidas e a menos de 

500 metros da costa para além 
de alguns dos pescadores não 
possuírem cópia de licenças a 
bordo, o que culminou com na 
instauração de 28 autos de no-
tícia dos quais 12 ainda seguem 
seus trâmites.

Para a pesca artesanal, 
Piedade Malizane apontou as 
fiscalizações levadas a cabo 
nos distritos de Cahora-Bassa, 
Mágoè, Marávia, Zumbu e Mu-
tarara, que culminaram com a 
apreensão e destruição de 387 

artes nocivas à pesca.
Nos primeiros quatro me-

ses do ano em curso, de acor-
do com a chefe do Departa-
mento de Pescas no Serviços 
de Actividades Económicas do 
Conselho de Representação 
do Estado, foram importadas 
e certificadas para o consumo 
interno 668 toneladas de pro-
dutos de pesca, cifra inferior 
relativamente as quantidades 
executadas em igual período 
do ano passado ,que atingiram 

Parte das 300 embarcações licenciadas este ano, para a pesca na albufeira de Cahora-Bassa

700 toneladas.   Refira-se que 
os recursos pesqueiros explo-
rados ao nível da província de 
Tete ocorrem na sua totalidade 
ao rio Zambeze, quer seja na 
Albufeira de Cahora-Bassa ou 
nos distritos de Dôa e Mutara-
ra, à jusante da Barragem Hi-
droeléctrica de Cahora-Bassa.

‘’Nesta província, existem 
condições favoráveis para a 
prática de actividades pesquei-
ras e piscícolas proporcionadas 
pela existência da Albufeira de 
Cahora-Bassa e uma rede flu-
vial relativamente importan-
te’’, disse.

lumes de mercadorias vulne-
ráveis que, para além da ma-
deira,  inclui bebidas alcoólicas 
que também estão a ser sela-
das. Isto decorre numa altura 
em que  estão em curso refor-
mas no sector mineiro para 
assegurar que o garimpo e a 
mineração sejam cobertos pelo 
sistema tributário”, afirmou.

No âmbito desta dinâmica 

na arrecadação de receitas para 
os cofres do Estado, a AT apro-
vou e lançou, em Fevereiro úl-
timo, a “Visão do Contribuinte 
do Futuro”,  uma iniciativa que 
visa assegurar uma maior in-
teracção entre os que pagam o 
imposto e o sistema tributário, 
procurando alargar a base atra-
vés de uma transição do sector 
informal para a economia for-

mal.
“Futuramente, preten-

demos  assim incorporar uma 
cooperativa fiscal e moderna 
para assegurar que todos os 
pequenos contribuintes que 
não têm capacidade de fazer a 
gestão burocrática e adminis-
trativa do imposto, entre ou-
tras, se agreguem numa plata-
forma”, frisou.

à modernização dos meca-
nismos de tributação no país, 
sublinhando que a mesma tem 
contribuído para a redução dos 

níveis de trânsito falso.
“Ainda temos o desafio 

crescente de combater este 
fenómeno, havendo, por isso,  

necessidade de o sistema tri-
butário inovar diariamente”, 
afirmou.

A presidente da AT expli-
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA
UNIDADE GESTORA E EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DO CONCURSO
Concurso N.º: 27A6441/CL/0026/2022 

1. O Instituto Nacional de Estatística convida pessoas singulares, micro, 

pequenas e médias empresas, inscritas no Cadastro Único de Empreiteiros 

de Obras Públicas, Fornecedores de Bens e Prestadores de Serviços a 

apresentarem propostas seladas para demolição da residência do INE, no 

Bairro de Bagamoyo.

2. Os concorrentes deverão ser titulares de Alvará de I Classe ou 6ª Catego-

ria.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os 

Documentos de Concurso ou levantá-los, no Instituto Nacional de Estatística 

- UGEA, Av. 24 de Julho, nº 1989, piso 9, Cidade de Maputo, pela importân-

cia não reembolsável de 750,00MT (setecentos e cinquenta meticais) a 

depositar na conta nº 577054, Millennium BIM, em nome deste Instituto.

4. O prazo de validade das propostas é de 120 dias.

5. As propostas deverão ser entregues no endereço referido no número 3, até 

ao dia 28 de Junho de 2022, às 9.00 horas e serão abertas em sessão pú-

blica às 9.15 horas do mesmo dia.

6. A visita ao local de execução da obra é obrigatória. Para o efeito o con-

corrente poderá efectuar a visita ao local nos dias: 17, 20 e 21 de Junho, 

pelas 10.30 horas, devendo para o efeito se apresentar no endereço acima.

7.  O concurso é 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, aos 15 Junho de 2022
A Autoridade Competente 

(Ilegível)
53085307

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
STAE - Secretariado Técnico de Administração Eleitoral

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Secretariado Técnico de Administração Eleitoral - STAE convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais, interessadas a apresentarem 

propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo: 

Nº de 
ordem

Modalidade 
contratação 
e respectiva 
referência

Objecto do Concurso
Concorrentes 

Elegíveis

Data e hora 
de entrega de 
documentos 

qualificação e 
propostas

Data e hora de 
abertura de 
documentos 

qualificação e 
propostas

Validade das 
propostas

Garantia Provisória

Valor Validade

01
Concurso Público 

nº 022/STAE/
DA/053/2022

Aquisição de Equipamento 
Informático para Sistema de 

Credenciação 
Nacionais

7/7/2022
às 10.00 horas

7/7/2022
às 10.15 horas 

90 dias 60.000,00 90 dias

02
Concurso Limitado 

nº 023/STAE/
DA/053/2022

Actualização do Software 
para Sistema de Creden-

ciação
Nacionais

30/6/2022
às 10.00 horas

30/6/2022
às 10.15 horas

90 dias ______ _____

1. Os concorrentes interessados deverão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los no Secretariado Técnico 
de Administração Eleitoral, STAE - Central Rua Dr. Almeida Ribeiro, nº100 Tel: +258 21430282/5, Fax +258 21427740, Maputo, na UGEA, pela 
importância não restituível de 1.000,00MT (mil meticais). 

2. Os concorrentes interessados deverão apresentar o Certificado de Cadastro Único Autenticado, e todos os documentos de quitação autenticados.

3. Para efeito, deverão depositar a quantia na conta número 1305106010001, do BCI, em nome do STAE - Secretariado Técnico de Administração 
Eleitoral.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

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

Maputo, aos 14 de Junho de 2022
A Entidade Contratante

(Ilegível)

Rua Doutor Almeida Ribeiro nº 100-Telef n.º 21430282/5-Fax 21439580 - Maputo  

Receio de raptos preocupa 
mães de crianças albinas

M
ÃES de crianças 
com albinismo na 
cidade da Beira 
preferem manter-
-se sempre com os 

seus filhos com o receio deles 
serem raptados ou assassina-
dos.

O receio foi manifesta-
do e partilhado com a nossa 
reportagem na segunda-fei-
ra num encontro alusivo ao 
Dia Internacional de Cons-
ciencialização pela Defesa da 
Pessoa com Albinismo.

Uma das progenitoras em 
questão, que aceitou falar ao 
“Notícias”, chama-se Sílvia 
Paulo e revelou que passa to-
dos o dia junta do seu filho. 
“Temos medo de deixar as 
crianças porque há muitos 
bandidos que andam a raptar 
as pessoas albinas pensando 
que vão ganhar dinheiro se 
retirarem alguns órgãos do 
seu corpo”, comentou.

Recordou um episódio 
em que o seu filho desapa-
receu por algumas horas e 
quando regressou uma parte 
da cabeça não tinha cabelo.

Questionada sobre quem 
havia cortado parte do seu 
cabelo, a criança não con-
seguiu responder. A partir 

Temos de estar unidos
ENQUANTO isso, o delegado da Associação 
Defendendo os Nossos Direitos (ADODS) em 
Sofala, Orlando Machambissa, convidou as 
pessoas com albinismo a estarem mais unidas 
como forma de resolverem os seus problemas.  

“Os problemas que enfrentamos não se 
devem resolver de forma isolada. Voltaram a 
acontecer os raptos em que os albinos até são 
mortos. Tudo isso acrescentado à falta de pro-
tectores solares para tratamento da pele, além 
da área da educação em que nos sentimos ex-
cluídos”, lembrou.

Por conseguinte, reafirmou a sua posição 
sobre a necessidade de estes problemas não 
serem combatidos de forma individual, mas 
através de uma única voz.    

Recordou que, em 2015, junto das auto-
ridades, conseguiram combater os raptos, o 
que é possível voltar a acontecer visto que o 
mal tem a tendência de regressar.

Para Machambissa, as pessoas com al-
binismo não são fontes de riqueza e não têm 
nada de especial no seu organismo.

Lamentou ser bastante triste viver o es-
tigma de discriminação por causa da condição 

genética e ser inaceitável encontrar na socie-
dade pessoas que não reconhecem a dignidade 
da pessoa com albinismo.

Aproveitou para agradecer ao Hospital 
Central da Beira (HCB) pela maneira como tem 
assistido as albinas.

Já a médica dermatologista do HCB, Agda 
Kombo, contou que a sua instituição recebe 
albinos com câncer da pele avançado e, infe-
lizmente, nessa fase já não há muito a fazer.

Por conseguinte, recomendou que se diri-
jam à unidade hospitalar o mais cedo possível 
com vista a tirar as lesões e reduzir o impacto 
do dano.   Segundo Kombo, o HCB tem desafios 
como a insuficiência de material cirúrgico para 
retirar as lesões.

“As pessoas com albinismo não devem 
estar expostas ao sol, principalmente quando 
está intenso porque pode provocar problemas 
na pele. Nem toda a gente tem capacidade de 
ter protectores solares porque são caros”, ex-
plicou. O dia internacional de conscienciali-
zação pela defesa da pessoa com albinismo foi 
assinalado sob o lema “Unidos Fazemos Ouvir 
a Nossa Voz”.

DUZENTOS “kits” de medicamentos diver-
sos estão a ser distribuídos na cidade da Beira 
com vista a reforçar o “stock” existente nas 26 
unidades sanitárias da urbe e garantir que não 
haja escassez durante os próximos seis meses. 
A informação foi partilhada com o nosso jornal 
pelo chefe de Saúde Pública no Serviço Pro-
vincial de Saúde (SPS), Edgar Meque, adian-
tando que os “kits” contêm um leque de me-
dicamentos e artigos médicos essenciais à 
assistência nos cuidados primários e o funcio-
namento normal de uma unidade hospitalar. 
Segundo a fonte, trata-se de antibióti-
cos, analgésicos, anti-infecciosos, anti-
-maláricos, seringas, luvas, algodão, an-
ti-anémicos, entre outros fármacos. 
Edgar Meque recordou que o sector da Saú-
de tem recebido medicamentos e artigos mé-
dicos de duas maneiras sendo a primeira 
via clássica e a segunda em forma de “kits”. 
Segundo o nosso entrevistado, a distribui-

ção clássica tem sido fornecida pelo Ministério 
da Saúde (MISAU) mensalmente via requisi-
ção consoante aquilo que foi consumido pela 
unidade sanitária, cujo nível de prescrição é 
mais elevado em comparação com os “kits”. 
Quanto aos “kits”, de acordo com o chefe de 
Saúde Pública, vêm para reforçar os que são dis-
tribuídos pela via clássica e outros essenciais que 
não aparecem no lote enviado pelo ministério. 
Meque frisou ainda que algumas unidades sani-
tárias como dos bairros de Macurungo, Ponta-
-Gêa e Munhava não são dependentes dos me-
dicamentos provenientes do MISAU, pelo facto 
de receberem ou serem abastecidos de forma 
adicional do Central de Medicamentos e Artigos 
Médicos (CMAM).

“Asseguramos a existência de um ‘stock’ 
suficiente de medicamentos para responder aos 
possíveis incidentes e à procura pelos serviços 
durante os próximos seis meses em qualquer 
unidade sanitária desta região”, garantiu.

Saúde reforça “stock” 
de medicamentos

Vacinados contra a raiva 
sete mil cães e gatos
SETE mil trezentos e cinquen-
ta e um cães e gatos serão va-
cinados este ano na cidade da 
Beira durante uma campanha 
a ser levada a cabo pela Direc-
ção Provincial da Agricultura e 
Pesca.

A chefe do departamento 
de pecuária naquela direcção, 
Maria da Conceição Reis, que 
falava há dias ao nosso Jornal, 
manifestou a sua convicção 
de que tal meta será alcança-
da como aconteceu em outras 
ocasiões.

Maria Reis fez questão de 
lembrar que a raiva é trans-
mitida ao homem principal-
mente por estes animais, daí 
ser importante cumprir com o 

Crianças albinas têm sido vítimas de raptos e assassinatos na Beira

dali, a vigilância redobrou. 
Sílvia Paulo acrescentou que 
há muita maldade quando se 
fala de pessoas com albinis-
mo porque muitos pensam 
que há algo que elas possuem 

e que dá dinheiro.
Por sua vez, Joana Sa-

muel, outra mãe de um al-
binismo, começou por dizer 
que há muito medo em vol-
ta dos pais com filhos nes-

ta condição, tudo porque as 
pessoas, em vez de as prote-
gerem, tiram-lhes a vida.

“Não temos protecção. 
Somos vulneráveis, por isso 
temos de cuidar das nossas 

crianças e evitar que algum 
mal as possa acontecer”, de-
fendeu, acrescentando que 
os albinos continuam a sen-
tir-se discriminados pela so-
ciedade e são perseguidos.

realizamos uma campanha 
massiva. Temos enviado equi-
pas aos bairros para vacinar os 
animais e assim garantir que 
não transmitam a raiva porque 
é bastante perigosa e pode ti-
rar a vida do ser humano caso 
seja mordido”, alertou.

Acrescentou que neste 
momento a sua instituição 
realiza uma campanha de ro-
tina e as pessoas levam vo-
luntariamente os animais aos 
serviços de veterinária para o 
devido tratamento.

Recomendou ainda aos 
munícipes que denunciem os 
casos de animais que pululem 
por alguns bairros para a sua 
captura visto que o Conselho 

Municipal da Beira tem meios 
para o efeito.

Entretanto, num docu-
mento a que tivemos acesso, 
através da Direcção Provincial 
da Agricultura e Pescas, a pro-
víncia de Sofala prevê vacinar 
este ano 32.109 cães.

Enquanto isso, até ao mês 
passado haviam sido vacina-
dos quatro mil contra 5756 
animais em igual período do 
ano passado, representando 
uma realização de 12 por cen-
to.

Pode-se ler ainda no mes-
mo ofício que a Beira é o dis-
trito com maior registo de va-
cinação de animais ao nível da 
província de Sofala. 

A recolha de cães vadios é uma actividade rotineira na Beira   

plano de vacinação. 
A campanha decorre de 

Janeiro a Dezembro e durante 

o mês de Setembro comemo-
ra-se o Dia Mundial contra a 
Raiva. “No mês de Setembro 

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Montepuez Ruby Mining, Lda (MRM) intends to do a salary survey in the Mozambican Extractive Industry, in general and, to the coloured 
gemstones mining industry. Therefore a consultancy firm are requested to present the proposals within 10 days from the date of the 
tender publication.

Note: It must be a consultancy company operating in Mozambique with experience in the matter.
The address for submission will be. mrm.buying@gemfields.com or mrm.buying@gemfields.co.uk 

Montepuez Ruby Mining, Lda (MRM) pretende fazer um levantamento salarial na Indústria Extrativa de Moçambique, em geral e, para a 
indústria mineira de pedras preciosas coloridas. Por conseguinte, são solicitadas  empresas de consultoria a submeterem a proposta no 
prazo máximo de 10 dias, a contar com a data da publicação do presente anúncio.

Nota: Deverão ser empresas de consultoria a operar em Moçambique e com experiência nesta matéria.
O endereço para submissão das propostas é: mrm.buying@gemfields.com or mrm.buying@gemfields.co.uk

CONCURSO – COTAÇÕES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA COMPARAÇÃO DE SALÁRIOS DE MERCADO

Termos de Referência

TENDER – QUOTES FOR CONSULTANCY SERVICES FOR MARKET SALARY COMPARISON

Terms of Reference

MRM/RH-01/2022MRM/RH-01/2022

198

Montepuez Ruby Mining Lda, Avenida Eduardo Mondlane, No. 178, Edifico Cruz Vermelha,

Cidade De Pemba, Cabo Delgado, Mozambique. | T: + 258 272 511 31

gemfields.com

Montepuez Ruby Mining Lda, Avenida Eduardo Mondlane, No. 178, Edifico Cruz Vermelha,

Cidade De Pemba, Cabo Delgado, Mozambique. | T: + 258 272 511 31

gemfields.com

M
OÇAMBIQUE regis-
tou 35 mil mortes 
relacionadas com 
o HIV/SIDA e mais 
de 95 mil pessoas 

foram infectadas em 2021, 
segundo dados do Ministé-
rio da Saúde.

Os dados foram partilhados, 
ontem, pela directora de Planifi-
cação, Coordenação, Monitoria e 
Avaliação do Conselho Nacional 
de Combate ao HIV/SIDA, Ema 
Chuva, realçando que a preva-
lência do HIV na população dos 
15-49 anos é de 13,2 por cento.

Chuva, que falava no semi-
nário de disseminação dos docu-
mentos orientadores da popu-
lação-chave para uma resposta 
descentralizada do HIV, referiu 
que os inquéritos biológicos e 
comportamentais e outros estu-
dos realizados no país, apontam 
para a existência de altas taxas 
de prevalência do HIV entre as 
mulheres trabalhadoras de sexo, 
homens que fazem sexo com ou-
tros homens, pessoas que usam 
drogas injectáveis e reclusos.

“O HIV continua a constituir 
um grande peso para as comu-
nidades. Com efeito, Moçam-
bique está entre os cinco países 
do mundo com os números mais 
elevados  de novas infecções, 
ocupando o segundo lugar de-
pois da África do Sul”, disse 
Chuva.

HIV/SIDA matou 
35 mil pessoas no país

Para fazer face à epidemia, 
indicou que o Governo aprovou, 
em 2021, o V Plano Estratégico 
Nacional de Resposta ao HIV e 
SIDA (PEN V 2021-2025), do-
cumento orientador de todas as 
acções da resposta nacional nos 
sectores públicos, privado, so-
ciedade civil e parceiros bilate-
rais e multilaterais. 

O instrumento tem como 

foco a disponibilização de ser-
viços de prevenção, tratamen-
to e mitigação do HIV  a todos 
moçambicanos, com foco nas 
populações-chave e grupos vul-
neráveis à infecção pela doença.

Explicou que o PEN V orienta 
para a necessidade de se garantir 
que a resposta seja abrangente, 
abordando os vários factores que 
contribuem para as persistentes 

altas taxas de infecção, de doen-
ça e de morte pelo HIV/SIDA nos 
diferentes grupos específicos do 
país, garantindo assim que nin-
guém fique para trás. A repre-
sentante do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), Abiba Rodolfo, des-
tacou a elevada prevalência do 
HIV/SIDA nas populações-chave 
havendo, por isso, a necessidade 

de garantir uma resposta acele-
rada para reduzir as infecções e 
mortes pela doença e acabar com 
estigma e discriminação.

“O PNUD reitera o compro-
misso de continuar a trabalhar 
com o Governo no fortalecimen-
to da resposta nacional ao HIV 
para o fim desta epidemia no país 
sem deixar ninguém para trás”, 
garantiu Abiba Rodolfo.

Conselho Nacional de Combate ao HIV/SIDA e parceiros discutem formas de reduzir as taxas de infecção

MAIS 118 pessoas testaram positivo para a 
Covid-19, segundo dados partilhados on-
tem, pelo Ministério da Saúde (MISAU), que 
indicam ainda o registo  de seis novos inter-
namentos devido a complicações ligadas à 
doença.

Os casos estão concentrados maioritaria-
mente na cidade e província de Maputo, com 
86 casos, mostrando a prevalência de elevada 
transmissão. Os infectados foram detectados 
em 969 amostras de indivíduos suspeitos, o 
que representa uma positividade de 12,18 por 
cento.

As estatísticas do sector mostram que 19 
pacientes seguem em tratamento nos cen-
tros de isolamento, seis dos quais estão nos 
cuidados intensivos em oxigenoterapia.

Entre terça-feira e ontem, não houve re-

gisto de alta hospitalar.
Mais 63 infectados foram declarados li-

vres da doença, fixando em 981 o número de 
indivíduos em isolamento institucional ou 
domiciliar.

O número de vítimas mortais mantém-se 
em 2208, não havendo notificação de novos 
óbitos relacionados à doença.

Entretanto, 4310 indivíduos maiores de 
18 anos foram administrados a primeira e se-
gunda rondas da vacina contra a Covid-19, 
elevando, assim, para 15,19 milhões o cumu-
lativo de pessoas vacinadas.

Até ontem, 14,38 milhões tinham a va-
cinação completa e 424.026 a imunidade 
restaurada com a dose de reforço. A cober-
tura de vacinação é agora de 94,6 da meta de 
imunização.

EVOLUÇÃO DA COVID-19

Registados 18 casos 
e seis internamentos

A PROCURADORIA-GERAL da 
República (PGR) vai continuar 
a defender os interesses do Es-
tado moçambicano no processo 
de extradição de Manuel Chang, 
antigo Ministro das Finanças, 
para o país, a fim de ser julgado 
pelos crimes de que é acusado.

A garantia foi dada esta se-
mana, em Maputo, pela Procu-
radora-Geral, Beatriz Buchili, 
solicitada por jornalistas a reagir 
à decisão do Tribunal Constitu-
cional da África do Sul, que inde-
feriu, semana passada, o pedido 
da PGR para recorrer da extradi-
ção do antigo governante para os 
Estados Unidos.

Sem entrar em detalhes, 
Beatriz Buchili disse que o Mo-
çambique continua a aguardar 
por outros recursos submeti-
dos às instâncias judiciais sul-
-africana sobre a matéria.

“Vamos esperar por outras 
decisões aos recursos subme-
tidos. Contudo, é um dado 
assente que a PGR vai conti-
nuar a defender os interesses 
do Estado na extradição de 
Manuel Chang para Moçam-
bique”, frisou, acrescentando 
que o país teve sempre legis-
lação adequada para julgar o 
antigo ministro das Finanças 
e deputado da Assembleia da 
República. 

Na sua argumentação, o 
Tribunal Constitucional sul-
-africano disse ter concluído 
que o pedido deve ser consi-

EXTRADIÇÃO DE MANUEL CHANG

PGR reitera defesa 
dos interesses do Estado

derado indeferido com custas, 
por não ser do interesse da jus-
tiça ouvi-lo nesta fase.

Refira-se que a decisão 
foi tomada depois de a PGR 
apresentar, no final do ano 
passado, um pedido de aces-
so directo ao Constitucional 
sul-africano, solicitando a 
reapreciação da decisão do 
Tribunal Superior de Gauteng, 
em Joanesburgo, de extraditar 
para os Estados Unidos.

O caso de extradição do 
antigo governante encontra-
-se ainda pendente no Tri-
bunal Supremo de Justiça da 
África do Sul, em Bloemfon-
tein, onde a PGR apresen-
tou também um pedido para 
interpor recurso da decisão 
anunciada a 10 de Novembro 

do ano passado pelo tribunal 
provincial em Joanesburgo.

A decisão judicial surge 
na sequência de um recurso 
urgente do Fórum para a Mo-
nitoria do Orçamento (FMO), 
que contestou a decisão do 
Ministro da Justiça sul-afri-
cano, Ronald Lamola, de ex-
traditar Manuel Chang para 
Moçambique, anunciada em 
Agosto do ano passado.

Chang foi detido a 29 de 
Dezembro de 2018 no Aero-
porto Internacional ORTambo, 
em Joanesburgo, a caminho do 
Dubai, com base num mandado 
de captura internacional emiti-
do pelos Estados Unidos a 27 de 
Dezembro, pelo seu presumível 
envolvimento no processo das 
dívidas não declaradas.

VINTE bengalis e paquistaneses estão retidos, des-
de domingo, na Direcção Provincial de Migração de 
Gaza, indiciados de circulação e permanência ilegal 
no território nacional. 

Os estrangeiros, todos do sexo masculino e com 
idades entre 18 e 40 anos, entraram ao país, por via 
marítima, através do distrito de Bilene.  

O porta-voz da Migração, em Gaza, Abeldo Nha-
nombe, disse que os estrangeiros tentavam chegar à 
cidade de Maputo e, posteriormente, à vizinha África 
do Sul, sem documentos de viagem e vistos. 

Os visados faziam-se transportar numa viatura de 
transporte de passageiros, cujo condutor, de nacio-
nalidade moçambicana, recolheu às celas acusado de 
auxílio à imigração ilegal.  

O transportador, de 37 anos, residente no muni-
cípio da Macia, disse ter recebido a missão de levar os 
imigrantes a Maputo, mas recusou-se a identificar o 
mandante.

O porta-voz explicou que os visados serão repa-
triados aos respectivos países de origem e está em 
curso o procedimento administrativo e jurídico para 
o efeito.

Os serviços de Migração em Gaza decidiram aper-
tar o certo às redes de promoção e auxílio à imigração 
ilegal que operam na província. Equipas conjuntas de 
fiscalização continuam a intensificar o combate ao fe-
nómeno e a responsabilizar os indivíduos envolvidos 
em actos de corrupção.

Como resultado, as Forças de Defesa e Segurança 
(FDS) interpelaram e detiveram mais de 50 cidadãos 
com destaque para malawianos, bengalis, paquista-
neses e ruandeses, por violação de fronteira.

“Os estrangeiros são bem-vindos ao país, des-
de que cumpram com as leis migratórias nacionais”, 
sublinhou, acrescentando que o combate à imigração 
ilegal não deve ser visto apenas como actividade ex-
clusiva da Direcção Provincial de Migração.

Apelou ao envolvimento da população local, bem 
como à vigilância e denúncia de actos que atentam à 
segurança do país. 

Travada entrada 
de ilegais em Gaza

O CONSELHO dos Serviços 
de Representação do Estado 
em Inhambane está preocu-
pado com a sonegação de in-
formação sobre acidentes de 
trabalho e apelou às entidades 
empregadoras a partilharem 
as ocorrências com as autori-
dades administrativas locais. 
O apelo foi lançado, há dias,  
pelo director do Serviço Pro-
vincial de Justiça e Trabalho, 
Ângelo Paúnde, que falava 
em representação da secre-
tária de Estado na província 
de Inhambane, no seminário 
sobre Segurança e Saúde no 
Trabalho.

Paúnde lamentou a fraca 
partilha da informação so-
bre ocorrência de acidentes 
de trabalho nas empresas, 
atitude que dificulta o accio-
namento dos mecanismos de 
assistência dos trabalhadores 
sinistrados.

No ano passado, por 
exemplo, foram reportados 
cinco acidentes de trabalho 
nos sectores de construção 
civil, hotelaria e turismo, nos 
distritos de Inhambane e Jan-

gamo, informação que, se-
gundo o governante, não re-
flecte a realidade.

No entanto, foram reali-
zados 829 inspecções abran-
gendo perto de sete mil tra-
balhadores, com registo de 
1199 infracções às normas de 
higiene e segurança, 93 das 
quais mereceram advertência.

Das irregularidades regis-
tadas, 61 casos, correspon-
dendo a 22.8 por cento, mere-
ceram medidas punitivas aos 
respectivos empregadores, 
para evitar que as empresas 
continuem a ser palcos de in-
cumprimentos da lei laboral. 
Para  contrariar a tendência, 
o director provincial de Justi-
ça e Trabalho defende a união 
de esforços entre o Governo, 
através da Inspeção-Geral do 
Trabalho (IGT) e o Organiza-
ção dos Trabalhadores de Mo-
çambique- Central Sindical 
(OTM-CS)

Para o director do Ser-
viço Provincial de Justiça e 
Trabalho, a coordenação vai 
permitir maior actuação da 
actividade inspectiva sobre 

as condições de trabalho nas 
empresas em defesa da digni-
dade do trabalho.

“A aprovação do trabalho 
digno, através do controlo da 
legalidade laboral, enqua-
dra-se nos objectivos de de-
senvolvimento sustentável e 
tem sido uma oposta do Go-
verno em cumprimento das 
recomendações emanadas na 
Agenda 2025”, indicou. 

Para a delegada provincial 
da IGT, em Inhambane, Olga 
da Conceição, apesar de a en-
tidade patronal ter um seguro, 
é sua obrigação comunicar às 
autoridades competentes e às 
seguradoras a ocorrência de 
acidentes de trabalho e levar 
a vítima à unidade sanitária 
para o acompanhamento mé-
dico.

Por seu turno, o secretário 
provincial da OTM-CS, Mar-
celo Caetano, assegurou que a 
organização vai envidar esfor-
ços para que os acidentes de 
trabalho sejam denunciados 
às autoridades competentes 
para garantir assistência aos 
sinistrados.

UM total de 20 estudantes 
deixou de percorrer, entre 
13 e 20 quilómetros, a pé, 
da localidade de Machu-
lane, no distrito de Man-
dlakazi, província de Gaza, 
para a Escola Secundária 
de Xiguivitane, com a re-
cepção de igual número de 
bicicletas

É o fim do sofrimento 
das alunas que, para cada 
sentido, levavam cerca de 
duas horas de caminha-
da, situação que concorria 
para as altas taxas de desis-
tência.

As bicicletas foram en-
tregues, há dias, pela As-
sociação Comunitária para 
o Desenvolvimento de 

Machulane e com finan-
ciamento da Embaixada da 
Irlanda.

Margarida Mapandzene, 
Governadora de Gaza, es-
pera que as bicicletas aju-
dem na redução dos níveis 
de desistência escolar pelas 
raparigas.

Para a governante, a 
distância percorrida a pé 
forçava à desistência e 
consequente submissão a 
uniões prematuras e gravi-
dezes precoces.

A Embaixadora da Ir-
landa, Nuala O’Brien, 
garante estarem criadas 
condições para que estas 
raparigas possam conti-
nuar o processo de ensino e 

aprendizagem.
As beneficiárias des-

tacaram, por seu turno, 
o facto de deixarem de 
percorrer duas horas a 
pé, em cada direcção, na 
madrugada ou do início 
da noite. “Ao deixarmos 
de percorrer a distância 
a pé, passamos a ter mais 
tempo para os trabalhos 
de casa, o que era difícil”, 
consideram.

Para além das bicicle-
tas, a população da locali-
dade de Machulane, posto 
de administrativo de Chi-
bondzana, no distrito de 
Mandlakazi, ganhou uma 
oficina para a reparação das 
mesmas.

EM  INHAMBANE

EM MACHULANE 

Preocupante omissão
de acidentes de trabalho

Bicicletas asseguram 
retenção da rapariga na escola 

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

Quinta-feira, 16 de Junho de 2022

PUBLICIDADE

República de Moçambique

Ministério das Obras Públicas, Habitação e 
Recursos Hídricos 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 
Concurso por Cotações N.º 47A000141/CC/05/2022 

Fornecimento de Material de 
Escritório e Consumíveis

De acordo com a alínea d) do n.º 3 
do artigo 33 conjugado com e) do 
n.º 1 d artigo 92 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 
FIRST TALENT, LDA, pelo valor de 
347.431,50MT (trezentos e quarenta 
e sete mil, quatrocentos e trinta e 
um meticais e cinquenta centavos), 
inclundo  IVA.

Maputo, aos 16 de Junho de 2022

O Departamento de Aquisições
5327

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

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

Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares

(PROCAVA)

UNIDADE NACIONAL DE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA-UNCP

CONCURSO POR COTAÇÕES N.º 35A004941CPC00232022

Aquisição de Dispositivos Móveis de Emergência 

1.	 Desde Maio de 2020, o Governo de Moçambique está a implementar o 
Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-
alimentares (PROCAVA), co-financiado pelo Fundo Internacional de 
Desenvolvimento Agrícola (FIDA), através de crédito no 2000003236 e 
donativos 2000003237 e 2000003626 para apoiar o desenvolvimento de 
cinco (5) cadeias de valor (Horticultura, Mandioca e Carnes Vermelhas, 
Leguminosas e Avicultura) em 75 distritos de todo País, esperando 
beneficiar 180 500 famílias, na maioria pequenos produtores, num 
horizonte temporal de dez (10) anos. 

2.	 No âmbito do PROCAVA, o FAR, FP, através da Unidade Nacional de Gestão 
do Programa (UNGP) pretende aplicar parte dos fundos para a Aquisição 
de dispositivos móveis de Emergência.

3.	 Para o efeito, são convidadas empresas interessadas com Cadastro Único e 
detentoras de alvarás compatíveis com o Fornecimento de dispositivos 
móveis, a apresentarem propostas em envelope fechado no endereço 
indicado no parágrafo 6 deste anúncio. Querendo, os concorrentes 
poderão obter mais informações e/ou detalhes, examinando os dados de 
concurso no mesmo endereço, no horário compreendido entre às 7.30 e 
15.30 horas.

4.	 As propostas deverão dar entrada no endereço indicado no parágrafo 6 
até às 11.30 horas do dia 21 de Junho de 2022 e deverão permanecer 
válidas por pelo menos sessenta (60) dias.

5.	 O Concurso será regido em conformidade com o Manual de 
Procedimentos e Directrizes de Contratação do FIDA, conjugado com 
o Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março (Regulamento de Contratação de 
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de 
Serviços ao Estado).

6.	 Endereço: 
Escritórios do FAR, FP - PROCAVA                                                                                                               

Praça dos Heróis Moçambicanos, CP 1406, 2.º Andar, Bloco E 
Maputo – Moçambique                                                                                                                             

email: procurement@procava.gov.mz

Maputo, Junho de 2022

A Autoridade Competente
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

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

Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares
(PROCAVA)

UNIDADE NACIONAL DE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA-UNCP

CONCURSO POR COTAÇÕES N.º 35A004941CPC00222022

Aquisição de Equipamento Informático de Emergência                                  
Para Unidades do PROCAVA

1.	 Desde Maio de 2020, o Governo de Moçambique está a implementar 
o Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-
alimentares (PROCAVA), co-financiado pelo Fundo Internacional de 
Desenvolvimento Agrícola (FIDA), através de crédito no 2000003236 e 
donativos 2000003237 e 2000003626 para apoiar o desenvolvimento de 
cinco (5) cadeias de valor (Horticultura, Mandioca e Carnes Vermelhas, 
Leguminosas e Avicultura) em 75 distritos de todo País, esperando beneficiar 
180 500 famílias, na maioria pequenos produtores, num horizonte temporal 
de dez (10) anos. 

2.	 No âmbito do PROCAVA, o FAR, FP, através da Unidade Nacional de Gestão 
do Programa (UNGP) pretende aplicar parte dos fundos para a Aquisição 
de Equipamento Informático.

3.	 Para o efeito, são convidadas empresas interessadas com Cadastro Único e 
detentoras de alvarás compatíveis com o Fornecimento de Equipamento 
Informático, a apresentarem propostas em envelope fechado no endereço 
indicado no parágrafo 6 deste anúncio. Querendo, os concorrentes poderão 
obter mais informações e/ou detalhes, examinando os dados de concurso 
no mesmo endereço, no horário compreendido entre às 7.30 e 15.30 horas.

4.	 As propostas deverão dar entrada no endereço indicado no parágrafo 6 até 
11.30 horas do dia 21 de Junho de 2022 e deverão permanecer válidas 
por pelo menos sessenta (60) dias.

5.	 O Concurso será regido em conformidade com o Manual de Procedimentos 
e Directrizes de Contratação do FIDA, conjugado com o Decreto n.º 5/2016, 
de 8 de Março (Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado).

6.	 Endereço: 

Escritórios do FAR, FP - PROCAVA                                                                                     
Praça dos Heróis Moçambicanos, CP 1406, 2.º Andar, Bloco E                                                                                                                            

Maputo – Moçambique                                                                                                                                      
email: procurement@procava.gov.mz

Maputo, Junho de 2022
A Autoridade Competente

(Ilegível)
52755275

Município sem fundos
de investimento
há cinco meses

O 
CONSELHO Muni-
cipal da Cidade de 
Nampula diz não 
receber do tesouro 
central do Gover-

no fundos de investimento 
de iniciativas autárquicas há 
cinco meses, facto que com-
promete o financiamento de 
algumas actividades e execu-
ção de projectos de constru-
ção de infra-estruturas sociais 
básicas. 

O facto foi tornado público 
terça-feira pelo presidente da 
autarquia, Paulo Vahanle, na 

apresentação do informe sobre 
o desempenho do Conselho 
Municipal durante a II Sessão 
Ordinária da Assembleia Mu-
nicipal.

O autarca anotou, por ou-
tro lado, que a persistência da 
fraca sensibilidade por parte 
de alguns agentes económi-
cos e munícipes em cumprir 
com as suas obrigações fiscais 
de pagamento de impostos, 
associada à crise resultante da 
pandemia da Covid-19, está a 
enfraquecer a capacidade do 
Conselho Municipal de rea-

lizar o pagamento de alguns 
projectos.

Vahanle explicou que as 
chuvas registadas à passagem 
dos ciclones Ana, em Janeiro, 
e Gombe, no mês de Março, 
obrigaram a sua administra-
ção a desviar parte dos fundos 
próprios para a reparação dos 
danos causados, principal-
mente na reabilitação de es-
tradas, pontecas e arquedutos.

Reiterou o comprometi-
mento em continuar a em-
penhar-se no processo de 
negociação com o tesouro do 

Governo central para a trans-
ferência dos fundos corres-
pondentes aos meses ora em 
atraso, com vista a executar as 
actividades programadas. 

Indicou, entretanto, que 
em Abril e Maio foram arreca-
dados 83.817.009,91 meticais, 
contra 158.361.665,84 meti-
cais em igual período do ano 
passado.

Paulo Vahanle disse ter 
usado 5.345.531,05 meticais 
dessa receita para realizar “al-
gumas actividades”, que não 
especificou. 

Conselho Municipal de Nampula diz que não recebe fundos de investimento há cinco meses

Gestão criticada 
APESAR de Paulo Vahan-
le se ter queixado da falta de 
transferência dos fundos de 
investimento de iniciativas 
autárquicas por parte do te-
souro, as bancadas da Frelimo 
e do Movimento Democrático 
de Moçambique (MDM) não 
pouparam críticas à gestão 
municipal, referindo-se, so-
bretudo, ao lixo, cuja recolha 
é deficiente, tanto na zona de 
cimento, como nos bairros su-
burbanos.

A relatora da bancada do 
MDM, Luísa Marovissa, che-
gou mesmo a afirmar que o 
guiché do edifício onde fun-
ciona a vereação de urbani-
zação foi invadido por moscas 
ante a indiferença dos funcio-

nários locais, a quem acusou 
de incúria na tramitação de 
documentos dos munícipes.

Marovissa disse achar es-
tranho que o Conselho Muni-
cipal lamente frequentemente 
a inexistência de fundos para 
salários, enquanto nos bairros 
despontam construções ile-
gais. As acusações da relatora 
da bancada do MDM foram 
extensivas aos secretários de 
bairro, afirmando que “fazem 
os seus salários diariamente”.

Acusou, por outro lado, 
alguns membros do partido 
Renamo no posto administra-
tivo de Muhala de usurpação 
de terrenos dos munícipes, 
alegando que lhes foram atri-
buídos pelo presidente do mu-

nicípio.
Por seu turno, o chefe da 

bancada da Frelimo, Pedro 
Kulyumba, afirmou que a ci-
dade de Nampula “ainda não é 
uma casa limpa”. 

Indicou que, para além de 
lixo que está em toda parte, os 
buracos tomaram conta das 
ruas e avenidas, como autênti-
cos cogumelos, dificultando a 
circulação de veículos e peões.

“Temos de estar focados no 
nosso compromisso de servir 
os munícipes. Servi-los signi-
fica acabarmos com esquemas 
ou as desonrosas comissões e 
dreno de dinheiro ao partido. 
Esses fundos têm de servir para 
o desenvolvimento do municí-
pio”, defendeu Kulyumba.

Superlotação
das penitenciárias 
preocupa parlamentares
A COMISSÃO dos Assuntos Constitucio-
nais, Direitos Humanos e de Legalidade da 
Assembleia da República recomenda o des-
congestionamento urgente dos estabeleci-
mentos penitenciários de Nampula, que se 
encontram superlotados. 

Neste momento, as celas onde de-
veriam albergar no máximo dez pessoas 
acomodam entre 30 e 50 pessoas, número 
considerado completamente inaceitável e 
contrário aos princípios dos direitos hu-
manos. 

O vice-relator da comissão, António 
Namburete, considerou a situação uma 
clara violação dos direitos humanos, afir-
mando que “nem os animais deveriam ser 
acomodados daquela maneira”.

Acrescentou que, sob ponto de vista 
de legalidade, foram encontradas também 
preocupações de pessoas detidas há três 
ou quatro anos sem julgamento, indiciadas 

de prática de crimes que considerou muito 
pequenos.

“Estamos a falar de pessoas, por exem-
plo, que são acusadas de roubar telefones 
celulares e ficam quatro anos na cadeia sem 
julgamento, e não se sabe quando é que vão 
ser julgadas”, deplorou o parlamentar.

Contou ainda que foram encontradas 
situações de pessoas que já cumpriram 
as suas penas, mas continuam ainda en-
carceradas, muitas delas sem saber se já 
cumpriram ou não as suas penas. O mes-
mo foi detectado em relação a detidos com 
perturbações mentais, comprovadamente 
doentes, que, em princípio, não deviam ser 
julgadas.

Durante cinco dias, a comissão traba-
lhou na cidade de Nampula, Murrupula, 
Meconta, Ilha de Moçambique e Mossuril, 
com o objectivo de fiscalizar as actividades 
governativas da sua competência.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MOÇAMBIQUE MEMBRO NÃO-PERMANENTE DO CONSELHO DE SEGURANÇA DA ONU

A 
FRELIMO continua 
firme na sua linha 
ideológica de defesa da 
soberania e indepen-
dência nacional, bem 

como desenvolvimento sócio-
-económico, educação, saúde 
e cultura.

Esta tese foi defendida on-
tem, por António Hama Thai, 
combatente da luta de liber-
tação nacional e General na 
Reserva, na aula aberta subor-
dinada ao tema “Frelimo seis 
décadas, libertação, governa-
ção e sociedade”, proferida na 
Universidade Pedagógica de 
Maputo.

A iniciativa está a coberto 
de duas importantes efeméri-
des, designadamente, 47 anos 
de independência nacional e 
60 anos da Frelimo, ambas a 
assinalar no próximo dia 25 de 
Junho.

Discorrendo sobre a epo-
peia que vai da fundação da 
Frelimo, passando pela inde-
pendência nacional até à ac-
tualidade, António Hama Thai 
afirmou que, o desencadea-
mento da luta de libertação 
nacional derivou da recusa de 
Portugal em aceitar o direito à 
auto-determinação e indepen-
dência dos povos colonizados, 

AFIRMA COMBATENTE ANTÓNIO HAMA THAI 

Frelimo continua firme
na sua linha ideológica

 António Hama Thai deixou testemunho sobre a Frelimo aos estudantes universitários

incluindo Moçambique.
Disse também que os ideais 

da Frelimo constam de cada 
uma das resoluções dos con-
gressos que foi realizando des-
de o primeiro, em 1964, até 
hoje. 

Nestas resoluções, e aten-
dendo às dinâmicas do seu 
tempo, a Frelimo sempre de-
monstrou capacidade de se 

antecipar aos eventos e pro-
jectar o futuro assente na me-
lhoria das condições de vida do 
povo.

Por isso, em todos os con-
gressos, disse Hama Thai, nas 
deliberações estão patentes 
os aspectos fundamentais re-
lativos ao desenvolvimento 
sócio-económico, promoção 
da paz, defesa da soberania, 

unidade nacional, educação e 
saúde.

“A Frelimo sempre defen-
deu a integridade territorial e o 
princípio de paz. E hão-de ve-
rificar, nos processos seguin-
tes, que a paz e reconciliação 
estiveram presentes, e com 
assento tónico na unidade na-
cional”, disse.

Realçou que um dos pro-
pósitos que a Frelimo sempre 

privilegiou é a inspiração no 
povo, porque toda a sua acção 
política se orienta para o de-
senvolvimento do país e em 
prol da melhoria das condições 
de vida deste.

O combatente da luta de 
libertação nacional explicou 
ainda que, na primeira década 
está o primeiro congresso que 
acontece na sequência da cria-
ção da Frente de Libertação de 

Moçambique (FRELIMO), e o 
que traça as estratégias sobre 
como combater o colonialismo 
português.

O segundo marco desse 
período é a realização do 2.o 
congresso, que passa a resolu-
ção com relação à juventude e 
estabelece que depois da inde-
pendência nacional deverá ser 
criado o Ministério da Juven-
tude e Desportos, o que veio a 

acontecer. 
Outro destaque foi a assi-

natura do Acordo de Lusaka, 
que pôs fim à luta de libertação 
nacional e, em seguida, cria o 
Governo de Transição e leva à 
proclamação da independên-
cia nacional.

Bento Rupia, director da 
Faculdade de Ciências Sociais 
e Filosofia, explicou que a ideia 
de promover estas aulas aber-
tas deriva do facto de a socie-
dade moçambicana estar a 
atravessar uma fase em que se 
mostra necessário resgatar os 
valores do nacionalismo e do 
patriotismo.

“Não que eles tenham sido 
perdidos, mas porque temos 
sucessões regionais, é impor-
tante fazer um refrescamento, 
sobretudo porque temos jo-
vens que nasceram nos anos 
de 1980/1990 que, por causa 
da própria globalização, colo-
cam esses assuntos fora da sua 
agenda, não obstante a sua im-
portância”, disse.

Na sua óptica, é papel da 
Universidade Pedagógica, 
principalmente da faculdade 
que dirige, pôr esses jovens a 
confrontarem protagonistas 
da história de Moçambique, 
olhando as suas narrativas pa-

tentes nos manuais e ainda 
com toda a produção científi-
ca que tem sido feita ao longo 
desses tempos.

É ainda intenção desta 
instituição de ensino superior 
superar contradições que al-
gumas dessas produções cien-
tíficas, outra das quais estra-
nhas, produzem. “Então, nada 
melhor que aproveitar o em-
balo de ter esses protagonistas 
da história para poder ressituar 
estas gerações e alguns mem-
bros da nossa sociedade com 
relação ao conhecimento da 
história de Moçambique”, ar-
gumentou.

Afirmou que a escolha do 
general António Hama Thai 
para esta palestra tem a ver 
com o seu papel e conheci-
mento substantivo e profícuo 
sobre militância, governação, 
engajamento e responsabili-
dades militar, política, social e 
familiar. 

“Continuaremos a fazer 
com muitos outros, em fun-
ção dos protagonismos que a 
nossa história reza, dos lugares 
que ela precisa de ser dada, da 
maior importância e vitalida-
de. E, a partir daí, encontra-
mos actores para o fazer e se-
guir em frente”, disse.

A ELEIÇÃO de Moçambique como membro 
não-permanente do Conselho de Segurança 
Organização das Nações Unidas (ONU) é uma 
grande vitória da diplomacia moçambicana e 
uma clara demonstração de que o país tem, nes-
te plano, mais amigos que inimigos.

Este é o pensamento defendido por acadé-
micos ouvidos pelo “Notícias” em Gaza, para 
quem uma vez eleito, Moçambique precisa de 
desenhar planos de acções de modo a valorizar 
esta confiança e, sobretudo, a vitória da diplo-
macia. 

Apesar de o mandato ser de dois anos, o his-
toriador e delegado do Instituto de Investigação 
Sócio-Cultural (ARPAC) em Gaza, Abel Mazuze, 
aponta para as vantagens desta eleição, consi-
derando que a “abre espaço para que os proble-
mas de Moçambique, sobretudo os referentes à 
segurança, sejam alvo de análise num fórum tão 
privilegiado como é o Conselho de Segurança. 

Dos fenómenos que assolam o país, Abel 
Mazuze cita a vulnerabilidade ao terrorismo 
internacional, pirataria e os eventos climáticos 
extremos, estes últimos resultantes das mudan-
ças climáticas à escala global. 

“Desta forma, podemos ter mais interve-
nientes, e com mais conhecimentos, na questão 
do terrorismo em Cabo Delgado”, refere Mazu-
ze, para quem, no plano económico, abre-se 
uma oportunidade para mais investimentos que 
pode ser atraído dada a sua exposição aos círcu-
los mais restritos do lobbie internacional. Afinal, 
entende, a segurança envolve a protecção de 
recursos estratégicos dispostos pelos diferentes 
países do mundo, sendo para isso necessário co-
nhecer o seu valor e os melhores mercados.

Avançou ainda que, a eleição exibiu a ima-
gem de um Moçambique internacionalmente 

amigável, a ponto de conseguir o universo de 
votos de 100 por cento, o que deve ser entendi-
do como fruto de uma diplomacia aplicada e um 
exercício sabiamente dirigido a partir da Presi-
dência da República e do Governo junto dos paí-
ses com direito a voto.

Para Samuel Chacate, docente, Moçambi-
que sempre se guiou pelo diálogo. “Tem sido as-
sim desde 1974, altura da assinatura dos Acordos 
de Lusaka”, comentou, lembrando que mesmo 
durante a luta armada de libertação nacional a 
diplomacia esteve presente. Depois de alcançar 
a independência, e dentro deste espírito, houve 
diálogo com o regime do “Apartheid”, na Áfri-
ca do Sul, que resultou na assinatura do Acordo 
de Nkomati. Seguiu a guerra dos 16 anos e que 
também culminou com o Acordo Geral de Paz, 
em 1992. Mais recentemente, o marco de tole-
rância na procura de soluções através do diálo-
go reflectiram-se no processo do DDR, daí que 
Chacate acredita que o país pode dar uma con-
tribuição valiosa no Conselho de Segurança.

Entretanto, o académico considera que esta 
eleição traz consigo “uma grande responsabili-
dade na medida em que acontece numa altura 
em que o país enfrenta o problema de terroris-
mo, um mal que não é só de Moçambique. “As 
nações entendem que precisam de se unirem 
para combater este mal”, disse, lembrando a 
vasta experiência que tem na gestão de proble-
mas ambientais.

É por isso que para o docente a eleição signi-
fica reconhecimento, mas também uma grande 
responsabilidade na medida em que é preciso 
valorizar o voto que partiu da própria África e 
chegou assim aos próprios membros do Conse-
lho de Segurança, entendendo que, esta missão 
não é só de Moçambique, mas de toda a África.

Valorizar vitória
da diplomacia

Gerar influência benéfica
PARA Jorge Djedje, docente de 
Relações Internacionais, a elei-
ção de Moçambique a membro 
não-permanente do Conselho 
de Segurança é um marco his-
tórico, prestigiante e grande 
responsabilidade.

Referiu ainda que a estra-
tégia adoptada na política ex-
terna, que consistiu em buscar 
mais relações de amizades e 
evitar conflitos externos, foi a 
mais acertada.

“O segredo da vitória re-
sidiu nesta unidade entre os 
decanos da diplomacia do país 
e a nova geração, claro não po-
demos deixar de congratular o 
Governo liderado pelo presi-
dente Filipe Jacinto Nyusi pela 

 Jorge Djedje

Debater problemas
da humanidade   

ACADÉMICOS ouvidos pela 
nossa Reportagem na cidade 
da Beira sobre a eleição de Mo-
çambique a membro não-per-
manente do Conselho de Segu-
rança das Nações Unidas (ONU) 
afirmaram que esta é uma vitó-
ria para a diplomacia.

O advogado e académico 
Anastásio Ndapassoa, esta elei-
ção significa confiança e sim-
patia que o mundo deposita ao 
país, para além do prestígio que 
o Estado passará a ter em fazer 
parte deste órgão. 

Acrescenta que também 
é um espaço onde os estados 
debatem, de forma conjunta, 

feriu que Moçambique vai por 
via deste órgão fazer com que o 
terrorismo entre na agenda da 
discussão no Conselho de Segu-
rança da ONU e provavelmente 
possa sair uma resolução.

Anastásio Ndapassoa

Vender potencial 
turístico-cultural

LUÍS Meno, académico e de-
legado do ARPAC em Sofala, 
defende que a eleição de Mo-
çambique demonstra o com-
promisso com os destinos dos 
moçambicanos e preocupa-
ções com outras nações. 

“O país tem a paz como 
prioridade na sua agenda. E a 
sua experiência na gestão de 
conflitos internos e em África 
será importante nos debates 
daquele órgão”, afirmou.

Quanto às vantagens que 
Moçambique vai tirar, Meno 
defendeu que o reforço do seu 

 Luís Meno

Evitar agendas estranhas
POR sua vez, Messias Uareno, 
mestrado em Ciências Políticas 
e Relações Internacionais, re-
cordou que as atenções estarão 
viradas para Moçambique, o 
que constituirá uma mais-valia 
na componente de cooperação 
diplomática.

Entende que o país preci-
sa estar preparado para não se 
deixar levar por influências e 
interesses que estejam fora da 
agenda do Conselho de Segu-
rança e ou da Assembleia-Ge-
ral das Nações Unidas.

Para Messias Uareno, esta é 
igualmente uma oportunidade 
para consolidar conhecimen-
tos na resolução de conflitos. 

“Moçambique é reconhe-
cido ao nível mundial como 

ousadia”, referiu.
Sobre os ganhos que ad-

vém desta eleição recordou um 
pensamento da velha escola 
das Relações Internacionais, à 

luz da qual as nações no siste-
ma internacional competem 
pelo poder. Todas desejam ter 
influência benéfica para a ma-
terialização do seu interesse 
nacional. 

“A partir deste pressu-
posto, entende-se que, ao fa-
zer parte desta nata, no que à 
segurança diz respeito, Mo-
çambique tem o privilégio de 
influenciar a agenda do Órgão 
para o desenho de acções mais 
sinérgicas para a paz e segu-
rança mundial, uma harmonia 
cada vez mais beliscada pela 
tendência de propagação de 
grupos extremistas em dife-
rentes continentes”, conside-
rou.

nome no contexto interna-
cional como Estado para além 
de ter uma imagem credível e 
capaz de ajudar os outros.

Ademais, está o facto de o 
país ter destacado o desenvol-
vimento sustentável na sua 
campanha para este órgão, o 
que foi considerado determi-
nante para a sua eleição, pois, 
apontou, as Nações Unidas 
tem isso como prioridade no 
quadro dos Objectivos de De-
senvolvimento Sustentável.  

Para Meno, sendo a pri-
meira vez que participa neste 
Órgão, as pessoas que não co-
nheciam o país terão curiosi-
dade em saber onde fica e que 
potencialidades tem. Logo, 
à parte, deve aproveitar para 
“vender” a imagem do po-
tencial turístico, cultural, 
gastronómico. Assim, não 
só vai captar turistas, como 
também potenciais investi-
dores em diferentes áreas de 
interesse nacional, para além 
de, no final do exercício, ter 
conseguido fazer mais ami-
gos.

problemas que afectam a hu-
manidade e disso resultarem 
soluções e benefícios. 

Recordou que o primeiro 
objectivo da ONU é manter a 
paz e segurança internacional 
e o órgão competente para isso 
é o Conselho de Segurança, daí 
que ter entrado neste fórum 
significa que Moçambique tem 
possibilidade de poder tomar 
decisões de grande importân-
cia como conflitos armados, 
mudanças climáticas e direitos 
humanos.

Ndapassoa disse ainda que, 
a responsabilidade nacional é 
acrescida, pois para além de 
representar bem o continente 
africano, estará com grandes 
potências que são parceiras de 
cooperação, apoiam o orça-
mento do estado e projectos de 
desenvolvimento do país e or-
çamento do Estado.

“Esta é uma oportunidade 
para tirar ganhos como a parti-
cipação no processo de tomada 
de decisões que possam in-
fluenciar positivamente a nível 
internacional e internamente”, 
afirmou. Sobre o conflito em 
Cabo Delgado Ndapassoa re-

um país que busca a paz e tran-
quilidade para o seu povo. E a 
transmissão desta experiência 
pode colocá-lo na dianteira”, 
afirmou Uareno, sublinhan-

do que há grandes lições que 
o país poderá tirar através do 
Conselho de Segurança, prin-
cipalmente no combate ao ter-
rorismo em Cabo Delgado.

Sede da ONU, em Nova Iorque

Messias Uareno

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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE CULTURA E TURISMO

ANÚNCIO DE CONCURSOS

A Direcção Provincial de Cultura e Turismo de Cabo Delgado (DPCT-CD) 
convida empresas que tenham Certificado de Cadastro Único actualizado 
e cadastrados no e-Sistafe a apresentarem suas propostas em envelopes 
fechados e escritas em língua Portuguesa, de acordo com o seguinte:

Nº
de

Ord.

Objecto do 
Concurso

Modalidade de 
Contratação

Data e Hora-
final de Entrega 

de Propostas

Data e Hora da 
Abertura de 

Propostas

01
Aquisição de Viatura 

para DPCT - CD
Concurso Limitado Nº 

03/43C001161/CL/2022
28/6/2022

Às 9.00 horas

   28/6/2022

   Às 9.00 horas

02

Aquisição de 
material de 
escritório, 

maquinaria e 
equipamento 
informático

Concurso Limitado Nº 
04/43C001161/CL/2022

28/6/2022

Às 11.00 horas

  28/6/2022

   Às 11.00 horas

1. O período de validade das propostas será de 90 dias.

2. A obtenção dos documentos do concurso, será mediante ao pagamento da taxa 
de 1.500,00MT não reembolsável, segundo o estabelecido no documento do 
concurso.

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

Pemba, Junho de 2022
Autoridade Competente

(Assinatura Ilegível)
- DPCT- CD, Cidade de Pemba, Bairro Eduardo Mondlane, Telefone nº 27220030415, Linha Verde nº 27221440/ 800000044 -
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Província de Cabo Delgado

Direcção Provincial de Obras Públicas
Unidade Gestora Executora das Aquisições

Anúncio do Concurso Limitado N.º 47C001361/Cl/006/2022
Contratação de Empreitada para Reabilitação de 15 Fontes de Água no Distrito Ibo-2, 
Chiúre-5, Mecufi-3, Montepuez-5 e a Construção de 2 Blocos Sanitários Inclusivos nas 

Escolas nos Distritos de Mecufi, EPC de Murrebue -1 e Metuge, EPC de Libeldade 1 

1- No âmbito da melhoria das condições de vida da população através do aumento da cobertura de 
abastecimento de água na Província, a Direcção Provincial de Obras Públicas de Cabo Delegado 
convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam 
requisitos de elegibilidade referidos no no 2 a apresentarem propostas Técnicas e Financeiras 
para a execução de Empreitada de obras Públicas acima descrita.

2- Para participar no concurso os concorrentes deverão apresentar, documentos de prova de posse 
das seguintes qualificações devidamente autenticados e actualizados:
a) Alvará igual ou superior a 4ª Classe, I,II, Categoria VI, Sob categoria 1ª , 2ª e 6ª 

b) Certificado de Inscrição no Cadastro Único
c) Certidão do Instituto Nacional de Estatística; Cadastro Único;
d) Certidão de Quitação das Finanças e do Instituto Nacional de Segurança Social;

3- Os concorrentes interressados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do 
Concurso ou adquirí-los na UGEA desta Direcção Provincial das Obras Públicas, de Cabo Delegado 
sita na Av. 16 de Junho, n.º165, Edifício do CEP, R/C, lado Direito, adquirí-los pela importância 
não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais) por cada lote, nomeadamente: 
Lote I Reabilitação do 15 Fontes de Agua no Distrito Ibo-2, Chiúre-5, Mecufi-3, Montepuez-5 e 
Lote II Construção de 2 Blocos Sanitários Inclusivos nas Escolas nos Distritos de Mecufi EPC 
de Murrebue -1 e Metuge, EPC de Libeldade 1, mediante a apresentação do comprovativo do 
depósito, do valor indicado acima, na conta da DPOP-CD.

4- O prazo de validade das propostas será de 60 dias, e deverão ser entregues em 3 (três) exemplares 
sendo (um original e duas cópias) no endereço referido no no 3, até às 9.00 horas do dia 07 de 
Julho de 2022 e serão abertas em sessão pública no mesmo endereço, às 9.15 horas do mesmo 
dia, na presença dos concorrentes que desejarem comparecerem no acto.

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 5/2016, de 
8 de Março.

Pemba, aos 14 de Junho de 2022

O Director Provincial
(Ilegível)
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A ASSEMBLEIA da República 
(AR) agradeceu o apoio prestado 
pelo Governo dos Estados Uni-
dos da América, no combate ao 
terrorismo, através da formação 
das Forças de Defesa e Segurança 
(FDS) e em equipamento.

Este reconhecimento foi feito 
pela presidente da Comissão de 
Relações Internacionais, Coope-
ração e Comunidades (CRICC) 
da Assembleia da República, 
Catarina Dimande, que efectuou 
semana passada, uma visita de 
trabalho àquele país.

A deputada, cuja delegação 
integrava outros seis deputados, 
agradeceu ainda o apoio que o 
Governo americano tem pres-
tado em projectos que visam a 
transformação da agricultura de 
subsistência para comercial, bem 
como à campanha da candida-
tura de Moçambique a membro 
não-permanente do Conselho 
de Segurança das Nações Unidas, 
que culminou com a eleição do 
país, a 9 de Junho corrente. 

Catarina Dimande disse que 
nos Estados Unidos manteve 
encontros separados com dife-
rentes organismos e individua-
lidades, dentre os quais com a 
assistente especial do Presidente 
Joe Biden e directora sénior para 
África. Participaram igualmente 
a conselheira nacional de segu-
rança, Dana Banks, e a secretária 
de Estado-adjunta para Assuntos 
Africanos, Molly Phee.

A 
FRELIMO considera 
que a juventude deve 
buscar inspiração nas 
acções dos fazedores 
da pátria moçambica-

na para apreender valores que 
cultivam o amor ao patriotis-
mo.

Esta exortação está conti-
da na mensagem sobre a pas-
sagem, hoje, dos 62 anos do 
massacre de Mueda, barbárie 
cometida pelo governo fascis-
ta português perpetrado con-
tra a população indefesa da-
quela região de Cabo Delgado.

Na mensagem, enviada 
ao “Notícias”, que igualmen-
te celebra o Dia do Metical e 
da Criança Africana, assina-
ladas hoje, Frelimo recorda a 
tenacidade, determinação e 
o nacionalismo daqueles mo-
çambicanos que, ao exigirem 
os seus direitos, porque mere-
cedores de um trato condigno 
e humanizante, pagaram com 
as suas vidas.

“São nacionalistas que, 
tendo pela frente um dos me-
lhores filhos desta pátria, o 
honrado Faustino Vanomba, 
queriam ver a sua pátria livre 
e independente e que foram 
barbaramente massacrados. 
É o sangue destes heróis mar-
tirizados que fizeram de nós 
cidadãos de um Moçambique 
de que temos orgulho”, es-
creve a Frelimo.

Esta formação política, 
observa que, no dia 25 de Ju-
nho completará 60 anos da 
sua trajectória, epopeia que, 
segundo a Frelimo, se funde 
com a história de Moçambi-
que.

Neste contexto, “a Fre-
limo exorta a todos os con-
cidadãos para que a unidade 
seja uma fonte, inesgotável 
onde os moçambicanos se 
encontram para erguer bem 
alto o pendão patriótico”, 
afirma.

Sublinha o orgulho de 

Moçambique ter sido eleito 
membro não-permanente do 
Conselho de Segurança das 
Nações Unidas, e com 100 por 
cento de votos. 

Sobre o Dia do Metical, a 
Frelimo aponta que esta moe-
da simboliza todos os heróis 
que deram o melhor de si para 
que “fôssemos donos de cida-
dania”.

“São 42 anos de existência 
do Metical, que deve ser forti-
ficado e valorizado com a ele-
vação da produção e da produ-
tividade em todos os domínios 
da sociedade”, afirma.

Ainda na sua mensagem, o 
partido considera fundamen-
tal que prevaleça uma educa-
ção continuada para que todos 
os moçambicanos valorizem o 
Metical como um dos símbo-
los da nação.

Por ser hoje dia da criança 
africana, o partido no poder 
lembra que, esta efeméride 
ocorre numa situação de tris-

teza para o país, na medida em 
que, milhares de crianças são 
martirizadas pelos terroristas 
no norte de Cabo Delgado.

Assim, exorta a todos os 
cidadãos de bem a prestarem 
auxílio a estas crianças, bem 
como às vítimas do tráfico hu-
mano.

Saúda igualmente as For-
ças de Defesa e Segurança 
(FDS) que, combinadas com as 
Forças de Ruanda e da SADC, 
combatem com valentia o 
terrorismo, no norte de Cabo 
Delgado.

“O partido Frelimo consi-
dera que África, como ‘con-
tinente mãe’, deve ser o pro-
tector dos seus povos, com 
particular destaque para as 
crianças. Por isso, os seus ac-
tores devem ser detentores 
de predicados de moralização 
e humanização dos filhos de 
África”, lê-se na mensagem, 
que deseja à pequenada um 
futuro repleto de esperança.

A COMISSÃO dos Assuntos Sociais, do Gé-
nero, Tecnologia e Comunicação Social da 
Assembleia da República (AR) encoraja o Go-
verno do Distrito de Molumbo, província da 
Zambézia a continuar empenhado com vista 
a suprir as necessidades básicas da população 
e a incentivar o espírito de paz e solidarieda-
de.

Lúcia Mafuiane, presidente da comissão, 
garantiu recentemente que todas as inquieta-
ções apresentadas pelo distrito, na sua maio-
ria ligadas à segurança, escassez de produtos 
alimentares, salas de aula e unidades sanitá-
rias, serão levadas ao conhecimento da di-
recção da Assembleia da República e, por essa 
via, ao Governo central.

Segundo disse, os parlamentares enten-
dem as dificuldades apresentadas pela lide-
rança do distrito, contudo, apelam que mes-
mo diante das adversidades não desfaleçam. 

“A partir do pouco que temos, devemos 
fazer todos os possíveis para que a população 
não se sinta desamparada”, disse, enaltecen-

do os indicadores alcançados em diversos pi-
lares do Plano Económico e Social (PES).

Em Molumbo, os deputados visitaram as 
obras da futura Escola Secundária Geral de 
Molumbo, o Centro de Saúde de Molumbo-
-Sede, bem como as obras de construção do 
edifício onde vai funcionar o tribunal judicial 
a nível do distrito. Esta quarta-feira, os depu-
tados da III Comissão, escalados para a zona 
centro do país vão trabalhar no distrito de 
Gurué. 

Por seu turno, o administrador de Mo-
lumbo, Ester Malawiya, indicou que a região 
está a atravessar vários constrangimentos, 
mas a prioridade é tornar abrangente os cui-
dados de saúde, para fazer face a diversas en-
fermidades com destaque para malária, tu-
berculose e doenças diarreicas. 

“Neste momento, segundo a adminis-
tradora, o rácio habitante/médico naquele 
distrito é de 182.793, correspondente a dois 
médicos, dos quais um de clínica geral e um 
de medicina dentária, disse.

Outros constrangimentos segundo a ad-
ministradora, tem a ver com a necessidade 
de um Comando distrital da Polícia, a insu-
ficiência de fontes de abastecimento de água 
potável, a falta de equipamento básico para a 
manutenção de estradas, para além de mau 
estado das vias de acesso nas estradas não 
classificadas.

São ainda constrangimentos, a insufi-
ciência de extensionistas agrários bem como 
a insistência da população em uso da moeda 
malawiana (kwacha), em algumas transac-
ções comerciais e insuficiência de fardamen-
to para os líderes comunitários, principal-
mente para os do III Escalão. 

Molumbo localiza-se na parte noroeste da 
província da Zambézia, ocupando uma área 
estimada em 4326Km2, tendo como limites a 
Norte os distritos de Mecanhelas, pertencen-
te a província do Niassa, e o distrito de Gurué; 
a Sul com o distrito de Milange, a Este com os 
distritos de Namarroi e Lugela e a Oeste com a 
República do Malawi.

CONSIDERA A FRELIMO POR OCASIÃO DO 16 DE JUNHO

Juventude deve inspirar-se 
nos fazedores da pátria

AR agradece apoios
no combate ao terrorismo

Dana Banks disse, na oca-
sião, que Moçambique deve 
priorizar a alocação de recursos 
financeiros para as regiões re-
motas como forma de alargar as 
bases para a geração de emprego.

A parlamentar moçambica-
na faz saber que nos encontros 
mantidos com as diversas insti-
tuições, os seus representantes 
manifestaram interesse em que-
rer perceber mais sobre o pro-
cesso de produção do gás natu-
ral, em Cabo Delgado, e a criação 

do Fundo Soberano, incluindo a 
sua contribuição para o desen-
volvimento sustentável do país.

Frisou a importância do con-
tínuo apoio daquele país para a 
consolidação da democracia e 
paz em Moçambique.  

Felicitou a participação de 
mulheres nos processos de lide-
rança nos Estados Unidos, tendo 
partilhado o facto de Moçambi-
que ter atingido a paridade do 
género, com as mulheres a as-
sumirem cargos de destaque na 

tomada de decisão nos poderes 
executivo, legislativo e judiciá-
rio.

A visita tinha como objec-
tivo a troca de experiência com 
diversas instituições do Governo 
norte-americano e abordar as-
suntos sobre a cooperação bila-
teral entre Moçambique e aquele 
país; manter encontros com a 
comunidade moçambicana para 
auscultar as suas preocupações e 
identificar formas de ultrapassar 
os constrangimentos.

DISTRITO DE MOLUMBO

Parlamentares advogam 
espírito de paz e solidariedade

Presidente da CRICC, Catarina Dimande e assistente especial do Presidente Joe Biden, Dana Banks

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A Ajuda Popular da Noruega (APN) é uma Organização Internacional sem fins-lucrativos que trabalha na área 
de Desenvolvimento Humanitário e Cooperação Internacional.

A APN pretende recrutar para um curto projecto em Nacala, um Contabilista Sénior por um perído de cinco 
(5) meses, renováveis mediante a disponibilidade de fundos:

Resumo da função:

O Contabilista Sénior será responsavel pela gestão financeira do projecto, incluindo contabilidade, auditoria, 
actividades de monitoria e correcto funcionamento diário das operações financeiras do projecto, garantir a 
qualidade do controlo contabilístico e financeiro, de acordo com as políticas, regras e regulamentos da Ajuda 
Popular Norueguesa  e legislação moçambicana. 

Responsabilidades:

•  Preparar formulários de vouchers e assegurar a qualidade de que todos os documentos comprovativos 
de suporte exigidos estejam anexados, codificados e assinados de acordo com a tabela de Autorização 
de despesas;

•  Lançar todas as despesas do projeto no sistema contabilístico no Agresso;
•  Preparar o orçamento semanal em relação aos relatórios reais para divulgação aos detentores do 

orçamento em tempo real para o acompanhamento do orçamento;
•  Gerir o fluxo de caixa e garantir que haja dinheiro adequado em todos os momentos para operações 

tranquilas em Nacala;
•  Preparar cartas de transferências bancárias de forma eficiente e oportuna, pagamentos bancários por 

meio de transferências ou cheques;
•  Em coordenação com a equipa de gestão do projecto, assegurar o cumprimento dos requisitos dos 

doadores e assegurando que os relatórios financeiros dos doadores são preparados de acordo com as 
obrigações contratuais;

•  Facilitar e coordenar quaisquer auditorias internas e externas do projecto. Articular as questões 
técnicas e de conformidade com o Controlador Financeiro da sede em Oslo.

Requisitos:

a) Licenciatura em Contabilidade, Finanças ou outro Certificado relevante relacionado ao cargo;

b) Experiência como Contabilista e/ou auditor ou na área de administração;

c) Experiência de trabalho em ONGs internacionais em projectos de Desminagem;

d) Domínio dos regulamentos e procedimentos contabilísticos, incluindo os Princípios de Contabilidade 
Geralmente Aceitos (GAAP);

e) Domínio  de software de contabilidade, MS Excel avançado, incluindo Vlookups e tabelas dinâmicas;

f) Boas habilidades analíticas e atenção aos detalhes. Proficiência escrita e verbal em inglês

Competências Pessoais:

Estruturado, preciso e eficiente. Boa comunicação e habilidades interpessoais e capacidade de trabalhar  sob 
pressão para lidar com mudanças e prioridades.

Os candidatos interessados com carta de motivação, Currículos  em línguas inglesa e portuguesa com carta de 
recomendação deverão ser enviados parao email: e-mail: rh.vagasapn88@gmail.com

As candidaturas do sexo feminino são encorajadas. 

O prazo para a candidatura e entrega dos documentos termina no dia 23 de Junho de 2022. 
Somente candidatos seleccionados serão contactados para entrevistas.

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA FORNECIMENTO                                                       

DE 6000 SEPARADORES EN 34 4X450 DA DERVAUX, PARA LINHAS HVDC, 533KV

HCB/DSA/ 6000 SEPARADORES EN 34 4X450 DA DERVAUX /048/2022

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA («HCB») pretende contratar uma empresa 

especializada para o fornecimento de 6000 separadores EN 34 4x450 da DERVAUX, para 
linhas HVDC, 533kV. Neste sentido, é feito o presente Pedido de Manifestação de Interesse 
(MI) a todas empresas especializadas e interessadas, com o objectivo de efectuar a pré-
selecção das empresas concorrentes.

Os requisitos mínimos de elegibilidade para os proponentes são:

1. Possuir Certificado de Registo Comercial que habilite a exercer a actividade;
2. Deter experiência comprovada de pelo menos (15) quinze anos em fornecimento de 

separadores;

3. Apresentar pelo menos (3) três referências de fornecimentos bem-sucedidos nos últimos 
quinze (15) anos, cuja dimensão e complexidade sejam igual ou superior ao âmbito do 
fornecimento apresentado acima. Apresentar as respectivas cartas de referências; 

4. Apresentar o perfil da empresa destacando a sua experiência, estrutura de recursos 
humanos, incluindo as qualificações técnicas e competências da equipa;

5. Apresentar a Declaração de que não corre nenhum processo de insolvência e recuperação 
contra a empresa;

6. Ser fabricante e/ou representante oficial. O representante oficial deverá apresentar 
documentos que comprovam a sua parceria de representação com o fabricante.

As empresas interessadas e que reúnam requisitos mínimos acima mencionados deverão 
manifestar o interesse submetendo toda documentação e evidências que comprovam a sua 
elegibilidade para o correio electrónico: tender-dervaux-spacerdamper@hcb.co.mz   até 

dia 28 de Junho de 2022. 

Na referida Manifestação de Interesse, deverá constar no campo “Assunto” do e-mail o texto 
“HCB/DSA/ 6000 separadores EN 34 4x450 da Dervaux /048/2022– Manifestação de 
interesse”.

Informa-se que só serão contactadas empresas pré-seleccionadas de acordo com os requisitos 
de elegibilidade indicados acima.

Songo, aos 15 de Junho de 2022

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST

FOR THE SUPPLY OF 6000 DERVAUX EN 34 4X450 SPACER DAMPER, 
FOR HVDC LINES, 533KV

TENDER Nº: HCB/DSA/6000 Dervaux EN 34 4x450 Spacer Damper/048/2022

Hidroeléctrica de Cahora Bassa, S.A. («HCB») intends to hire a specialized company 
to supply 6000 DERVAUX EN 34 4X450 SPACER DAMPER, FOR HVDC LINES, 533 KV. 
In this context, as part of the process, HCB requests for expressions of interest (EOI) 
of interested and specialised companies with the aim of pre-selecting competing 
companies.

With this aim, companies interested in participating must meet and prove the 
following eligibility requirements:
1. Hold a commercial registration certificate that entitles them to carry out the activity;
2. Hold proven experience of at least fifteen (15) years in the supply of spacer dampers;
3. Provide references of a minimum of 3 (three) similar successful projects in the last 

fifteen (15) years, whose dimension and complexity are equal to or greater than the 
above-mentioned; present reference letters for each Project;

4. Present the company profile, highlighting its experience, area of expertise, human 
resource’s structure, including its qualifications and competences;

5. Submit the Declaration that no insolvency and recovery proceedings have been filed 
against the company;

6. Be a manufacturer and/or official representative of the manufacturer. The official 
representative must submit documents that prove partnership with the manufacturer.

All interested companies that meet the minimum requirements above mentioned must 
express their interest by submitting all documentation and evidence proving their 
eligibility by means of electronic mail:  tender-dervaux-spacerdamper@hcb.co.mz   
until June 28th 2022.

In the referred Expression of Interest, “HCB/DSA/6000 Dervaux EN 34 4x450 Spacer 
Damper/048/2022- Expression of Interest “ must be entered in the “Subject” field 
of the e-mail.
Only shortlisted bidders will be contacted.

Songo, June 15, 2022

Sede:
Moçambique, Caixa Postal 263, Songo – Tete
PBX: +258 252 80000, +258 252 82220
Conselho de Administração: +258 252 82273, +258 252 82221/4
Fax: +258 252 82364, E-mail: cas.songo@hcb.co.mz
http://www.hcb.co.mz

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

Sede:
Moçambique, Caixa Postal 263, Songo – Tete
PBX: +258 252 80000, +258 252 82220
Conselho de Administração: +258 252 82273, +258 252 82221/4
Fax: +258 252 82364, E-mail: cas.songo@hcb.co.mz
http://www.hcb.co.mz

Escritório de Maputo:
Av. 25 de Setembro, 420 – 6º Andar – Maputo
PBX: +258 213 50700
Fax: +258 21 314148, E-mail: cas.maputo@hcb.co.mz
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ANÚNCIO DE VAGA
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País: Moçambique

Identificação do Projecto: Projecto de Economia Rural Sustentável 
(SREP)

Fonte de Financiamento: IDA-D8120

Referência do Contrato: 17/ANAC/SREP/IC/22

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

Neste contexto, a BIOFUND recebeu fundos do Banco Mundial 
– Associação de Desenvolvimento Internacional (IDA) para o 
financiamento do Projecto Economia Rural Sustentável (SREP) e 
pretende aplicar parte dos recursos para a contratação de serviços 
de consultoria. Os referidos serviços são relativos a contratação de 
um Oficial de Finanças e Recursos Humanos para o Programa 
Comunitário de Tchuma Tchato.

Descrição do Trabalho
Como parte da equipa da BIOFUND, os serviços de consultoria a serem 
desenvolvidos pelo Oficial de Finanças e Recursos Humanos incluem:

a) Elaborar relatórios financeiros em conformidade com os 
manuais e procedimentos em vigor; 

b) Verificar os documentos de suporte das despesas efectuadas, 
classificá-los de acordo com os documentos operacionais 
do Projecto e estabelecer um arquivo de documentos 
comprovativos; 

c) Registar todos os movimentos de entradas e saídas de fundos 
nos mapas contabilísticos em vigor; 

d) Elaborar e implementar um plano de controlo financeiro; 

e) Colaborar com as equipas de supervisão e/ou auditorias 
financeiras; 

f) Gerir a organização, controlo e disciplina do pessoal, incluindo 
a lista de presença, lista de licença, elaboração da escala 
de serviço, recrutamento de pessoal em articulação com a 
administração das áreas; 

g) Garantir o bom funcionamento das funções administrativas, 
incluindo as condições, espaço, equipamentos de trabalho e 
o sistema de armazenamento e recuperação de dados e/ou 
arquivos; e

h) Auxiliar na identificação das necessidades operacionais, 
desenvolver e apoiar a implementação de um plano anual de 
procurement.

Perfil do Consultor
O Consultor deverá possuir o seguinte perfil:

a) Grau universitário em Administração, Finanças, Contabilidade 
ou áreas afins;

b) Mínimo de três (3) anos de experiência no exercício de 
contabilidade em empresas ou projectos; 

c) Conhecimento dos regulamentos e procedimentos financeiros 
aplicados nos termos da legislação moçambicana;

d) Conhecimento das áreas de conservação (AC’s) de Moçambique;

e) Experiência e capacidade de elaboração de relatórios e 
documentos informativos; e

f ) Conhecimento da língua local constitui uma vantagem.

Local de Trabalho
O Oficial de Finanças e Recursos Humanos estará baseado na sede da 
Unidade de Gestão de Zumbo, primeiro bloco a ser declarado como 
Área de Conservação Comunitária no Programa Comunitário Tchuma 
Tchato. Subordina-se ao Gestor de Operações e irá trabalhar em 
estreita coordenação com o Departamento Financeiro da BIOFUND.

Duração do Contrato
O consultor será contratado por um período de dois anos (24 meses) 
e a tempo integral, com possibilidade de renovação em função da 
avaliação positiva de desempenho.

Assim, a Fundação para a Conservação da Biodiversidade (BIOFUND) 
convida Consultores Individuais elegíveis a manifestarem interesse 
para execução dos serviços. Os consultores interessados deverão 
prover em forma de Curriculum Vitae (CV) e Certificados de 
habilitações literárias e Profissionais, informações referentes às suas 
qualificações para a execução dos serviços.

Chama-se atenção aos consultores interessados para a Secção III, 
parágrafo 3.14, 3.16 e 3.17 do Regulamento de Aquisições do Banco 
Mundial “Procurement Regulations for IPF Borrowers” de Novembro 
de 2020, que estabelece a política do Banco Mundial no concernente 
à conflitos de interesse.

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

As manifestações de interesse deverão ser submetidas através do 
endereço electrónico concursos@biofund.org.mz, até às 17.00 
horas do dia 22 de Junho de 2022, colocando como título do email: 
“17/ANAC/SREP/IC/22 - Contratação de um Oficial de Finanças 
e Recursos Humanos para o Programa Comunitário de Tchuma 
Tchato”. A não indicação do assunto pode fazer com que a candidatura 
não seja considerada.

Só serão contactados candidatos pré-seleccionados.

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

Maputo - Moçambique

Tel: 21 499 958
Email: concursos@biofund.org.mz

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE 
SERVIÇOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL

CONTRATAÇÃO DE UM OFICIAL DE FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS PARA O PROGRAMA COMUNITÁRIO TCHUMA TCHATO

DIRECÇÃO DE LOGÍSTICA E APROVISIONAMENTO
Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO 
Concurso Público N.º 52A002341/CP/008/2022

A Universidade Eduardo Mondlane convida empresas interessadas a apresentarem 
propostas fechadas para empreitada de reabilitação da residência protocolar na Av. Kim 
Il Sung. (Especificações Técnicas constantes dos Documentos do Concurso);
Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de 
Concurso ou adquirí-los, mediante solicitação por escrito na UGEA Central a funcionar no 
edifício do Reitoria, sita no Campus Universitário, Av. Julius Nyerere, entre às 8.00 e 15.30 
horas, pela importância não reembolsável de 2.000,00MT, que deve ser depositada na conta 
170475561 – UEM DLA do Millenniumbim

O período de validade das propostas será de 120 dias;

As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas locais do dia 6 
de Julho de 2022 e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço e dia, pelas 10.15 
horas, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer. 

Está agendada uma visita ao local da obra no dia 23 de Junho de 2022, pelas 10.30horas, 
sendo que a concentração para o efeito será às 10.00 horas no Campus Universitário.

O posicionamento dos concorrentes será anunciado no dia 20 de Julho de 2022, pelas 
10.30 horas, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

Endereço:   
             Universidade Eduardo Mondlane

Direcção de Logística e Aprovisionamento
(UGEA-UEM)
Edifício da Reitoria, Campus Universitário, Av. Julius Nyerere, n.º 3453
Telefone: 21410100 
Maputo  

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, aos 15 de Junho de 2022

A Directora

(Ilegível)
5295                                                                                                   

CONSELHO MUNICIPAL DE MAPUTO
GABINETE DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO E INSTITUCIONAL

PROJECTO DE TRANSFORMAÇÃO URBANA DE MAPUTO

ANÚNCIO DE CONCURSO
CONCURSO PÚBLICO NACIONAL 

REGIME ESPECIAL
OBRAS DE CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO DE 6 SANITÁRIOS PÚBLICOS                                                 

EM MERCADOS MUNICIPAIS E TERMINAIS/PARAGENS DE TRANSPORTE PÚBLICO

O Governo de Moçambique, representado pelo Conselho Municipal de Maputo (CMM) solicitou financiamento do Banco Mundial, 
para o custo do Projecto de Transformação Urbana de Maputo (PTUM) e pretende aplicar parte dos recursos para Construção/
Reabilitação de 6 (seis) Sanitários Públicos em Mercados Municipais e Terminais/Paragens de Transporte Público. Assim, o 
Conselho Municipal de Maputo (CMM) convida potenciais fornecedores interessados e que reúnem os requisitos de elegibilidade, 
a apresentarem propostas seladas para Obras de Construção/Reabilitação de 6 (seis) Sanitários Públicos em Mercados 
Municipais e Terminais/Paragens de Transporte Público. 

Neste concurso só poderão participar empresas de construção possuidoras de um Alvará da 4ª (quarta) classe ou superior, 
nas Categorias I, II, IV, V, VI, Subcategorias 1ª á 14ª.

As propostas deverão ser acompanhadas de uma caução provisória na forma de Garantia Bancária ou Seguro Garantia no valor de 
500.000,00MT (quinhentos mil meticais), de acordo com o modelo fornecido nos documentos de concurso. 

Os requisitos de qualificação incluem: (i) apresentação de evidências documentais que demonstrem ter executado com um 
bom desempenho pelo menos 2 (dois) contratos de natureza similar e de valor igual ou superior nos últimos 3 (três) anos. (ii) a 
média do volume anual de negócios dos últimos 3 (três) anos deve ser no mínimo de: 22.750.000,00MT (vinte e dois milhões, 
setecentos e cinquenta mil meticias).

Visita ao local das obras: A visita ao local das obras é obrigatória. A não participação na visita leva a desclassificação da proposta. 
A visita terá lugar no dia 22 de Junho, às 9.00 horas, sendo o local de concentração a Direcção Municipal dos Transportes e 
Transito da Cidade de Maputo, sita na Av. Albert Lithuli, Baixa da Cidade, Maputo.
As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado, até às 14.00 horas do dia 25 de Julho de 2022, e serão abertas 
às 14.00 horas do mesmo dia, na presença dos representantes dos concorrentes que desejarem assistir ao acto. Não serão 
permitidas propostas electrónicas e as entregues fora do prazo-limite serão rejeitadas.
O anúncio do posicionamento dos concorrentes será feito no dia 15 de Agosto de 2022, às 10.00 horas no mesmo local da 
submissão das propostas.
As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias, acompanhadas de uma Garantia Provisória válida por 120 dias.
Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e consultar ou adquirir o documento do concurso no endereço 
acima indicado, no horário das 8.00 até às 15.30 horas.
Os Documentos do Concurso poderão ser adquiridos a partir de 15 de Junho de 2022, mediante o pagamento de uma taxa não 
reembolsável de 5.000,00MT (cinco mil meticais) por meio de depósito directo para o NIB: 0003.00804209131059.03, no 
Standard Bank e levantamento de recibo emitido pela Recebedoria Municipal, sita na Av. Karl Marx, n˚173, Maputo.
O Concurso será regido pelo Regulamento do Banco Mundial de Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamento de 
Projectos de Investimentos, edição de Julho de 2016 (“Regulamento”), nos termos do Despacho Ministerial n.º 686/GMc/DNPE/
MEF/002/2020, de 23 de Setembro, para uso do Regime Especial. 
Recomenda-se aos concorrentes interessados para que tomem especial atenção às “Directrizes do Banco Mundial para Prevenção 
e Combate à Fraude e Corrupção”, edição de Julho de 2016, bem como à Secção III e Anexo IV do “Regulamento”.
As propostas deverão ser submetidas em Envelope Fechado, com indicação completa do concorrente e do objecto do concurso 
no endereço abaixo, e serão abertas em sessão pública, na presença dos representantes dos concorrentes que desejarem 
comparecer, para o seguinte endereço:

Data: 25/7/2022; Hora-limite: 14.00 horas
Local: Conselho Municipal de Maputo
Projecto de Transformação Urbana de Maputo
Av. Marginal, n.º 9149, CoWork Lab, Triunfo, Bairro da Costa do Sol, Cidade de Maputo
Atn: Procurement

Maputo, aos 14 de Junho de 2022
A Autoridade Competente 

(Ilegível) 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

INSTITUTO NACIONAL DOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, IP
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE CONCURSOS

O Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos abaixo:

Nº de Concurso Modalidade Objecto
Data e hora-final para 
Entrega das Propostas

Data e hora para 
Abertura das Propostas

Nº 45A001341/CL/09/2022   Limitado Aquisição de equipamento informático
27/6/2022 

às 10.50 horas
27/6/2022

 às 11.00 horas

 Nº 45A001341/CP/05/2022   Público  
Contratação de serviços para fornecimento 

de combustíveis e lubrificantes
15/7/2022

 às 9.50 horas
15/7/2022

 às 10.00 horas

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-los pela importância não reembol-

sável de 2.000,00MT (dois mil meticais), a ser depositada no BCI ou pagamento via P.O.S, através de uma referência previamente solicitada na Sede 

do Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários, IP (INATRO, IP), de 2ª a 6ª feira, nas horas normais de expediente.

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

Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, nas datas e horas estabelecidas neste anúncio e serão abertas em sessão pública, na 

presença dos concorrentes que o desejarem, nas datas e horas acima definidas. 
          
Endereço:

Av. 25 de Setembro, nº 1967, CP n° 4436

Telefone: 21 311 179

Cidade de Maputo
Maputo, aos 14 de Junho de 2022

A Entidade Contratante

(Ilegível)                                                                           

1. The Government of Mozambique has received financing 
from the International Fund for Agricultural Development 

(IFAD) to finance the implementation of the Inclusive Agri-

Food Value Chain Development Programme (PROCAVA) 

and intends to apply part of the financing to purchase the 
goods indicated in this announcement. The use of any IFAD 

financing shall be subject to IFAD’s approval, pursuant to 
the terms and conditions of the financing agreement, as 
well as IFAD’s rules, policies and procedures. IFAD and its 
officials, agents and employees shall be held harmless from 
and against all suits, proceedings, claims, demands, losses 

and liability of any kind or nature brought by any party 

in connection with the Inclusive Agri-Food Value Chains 

Development Programme (PROCAVA).

2. PROCAVA is Government Programme, co-financed by 
IFAD, which supports the development of five (05) value 
chains, namely: Horticulture, Cassava, Red Meat, Legumes 

and Poultry, in 75 districts across the Country, targeting 

180.500 rural households, mainly smallholder farmers and 

other vulnerable groups, during an implementation period 

of ten (10) years. The programme is implemented by the 

Ministry of Agriculture and Rural Development (MADER), 

being the Fund for Agricultural Promotion and Rural 

Extension (FAR, FP), the delegated institution to ensure the 

overall implementation coordination through a National 

Programme Management Unit (NPMU) based at its 

headquarters in Maputo, the Southern Region Programme 

Management Unit (RPMU-South) based at the Provincial 

Delegation of FAR, FP in Gaza province and the Provincial 

Programme Management Unit in Niassa province.

3. This invitation for bids (IFB) follows the general 

procurement notice that appeared on the United Nations 

Development Business (UNDB) website on 24 July 2020 and 

on Notícias newspaper on 09 and 12 April 2021. 

4. The purchaser is inviting eligible entities (“bidders”) to 

submit sealed bids to supply agricultural inputs for seed 
production and demonstration units.

5. More details on these goods and related services are 

provided in the schedule of requirements in the bidding 

document.

6. This IFB is open to all eligible bidders who wish to respond. 

Subject to restrictions noted in the bidding document, 

eligible entities may associate with other bidders to 

enhance their capacity to successfully supply the Gods.

7. The goods and related services, and the expected contract 

to be awarded, are grouped into the following fifteen (15) 
lots: Bidders can bid for one or more lots. The list of lots 

is as follows:

Lot 1-  Fertilizers for demonstrations and seed 

production in Inhambane 

Lot 2-  Fertilizers for demonstrations and seed 

production in Maputo 

Lot 3-  Fertilizers for demonstrations and seed 

production in Gaza 

Lot 4-  Fertilizers for demonstrations and seed 

production in Niassa 

Lot 5- Legume seeds for demonstrations and seed production 

in Inhambane 

Lot 6- Legume seeds for demonstrations and seed production 

in Maputo;

Lot 7- Legume seeds for demonstrations and seed production 

in Gaza;

Lot 8- Legume seeds for demonstrations and seed production 

in Niassa;

Lot 9-  Pesticides for demonstrations and seed 

production in Inhambane;

Lot 10- Pesticides for demonstrations and seed production 

in Maputo;

Lot 11-  Pesticides for demonstrations and seed 

production in Gaza;

Lot 12-  Pesticides for demonstrations and seed 

production in Niassa;

Lot 13-  Vegetable seeds for demonstrations and seed 

production in Maputo;

Lot 14-  Vegetable seeds for demonstrations and seed 

production in Gaza;

Lot 15-  Vegetable seeds for demonstrations and seed 

production in Niassa.

8. The Bidding will be conducted adopting the National 
Competitive Bidding (NCB) method, the evaluation 

procedure for which is described in this bidding document, 

in accordance with the IFAD Procurement Handbook which 

is provided at www.ifad.org/project-procurement. 

The NCB process, as described, will include a review 

and verification of qualifications and past performance, 
including a reference check, prior to the contract award.

9. Please note that a pre-bid conference will not be held as 

described in the bid data sheet (BDS), Section III of the 

bidding document.

10. Bidders interested in submitting a bid are requested to 

purchase the bidding document against payment of a non-

refundable fee of 1.500,00MT upon presentation of deposit 

confirmation or bank transfer, according to the following 
bank account details: Bank: Millennium BIM; Account 

Number: 489633594 and NIB: 000100000048963359457.  

Bidding documents can be obtained by sending an e-mail 

or letter, giving full contact details of the bidder, to the 

following point of contact. This will ensure that the bidders 

receive updates regarding this bidding document.

Fund for Agricultural Promotion and Rural 

Extension (FAR, FP) – Inclusive Agri-food Value Chain 

Development Programme (PROCAVA)

Praça dos Heróis Moçambicanos, CP. 1406, 2nd Floor, Block 

E, Maputo – Mozambique

Email: procurement@procava.gov.mz

11. Bids must be delivered to the address and in the manner 

specified in the bid data sheet – instructions to bidders 
23.2, no later than 21 July 2022, 09.30 AM (GMT+2)

12. Bidders shall be aware that late bids will not be accepted 

under any circumstance and will be returned unopened at 

the written request and cost of the bidder. All bids must be 

accompanied by a bid security.

13. Please note that electronic bids shall not be accepted.

Maputo, June 2022
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1. O Governo de Moçambique recebeu um financiamento do 
Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) 
com vista a financiar o Programa de Desenvolvimento 
Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimantares (PROCA-
VA) e pretende aplicar parte dos fundos para aquisição dos 
Bens que constam deste anúncio. A utilização de qualquer 
financiamento do FIDA estará sujeito a aprovação do FIDA 
de acordo com os termos e condições do Acordo de Finan-
ciamento bem como das regras, políticas e procedimentos 
do FIDA. O FIDA e seus funcionários, agentes e empregados 
estão isentos de e contra todos os processos, procedimen-
tos, reclamações, pedidos, perdas e responsabilidades de 
qualquer tipo ou natureza interpostos por qualquer parte 
em conexão com o Programa de Desenvolvimento Inclu-
sivo de Cadeias de Valor Agro-alimantares (PROCAVA).

2. O PROCAVA é um Programa do Governo, cofinanciado pelo 
FIDA, apoia o desenvolvimento de 5 cadeias de valor, no-
meadamente: Horticultura, Mandioca e Carnes Vermelhas, 
Leguminosas e Avicultura, em 75 distritos ao longo do país, 
esperando beneficiar 180.500 famílias rurais, na maioria 
pequenos produtores e outros grupos vulneráveis, num 
horizonte temporal de dez (10) anos. O Programa é imple-
mentado pelo Ministério da Agricultura e Desenvolvimento 
Rural (MADER), sendo o Fundo de Fomento Agrário e Ex-
tensão Rural (FAR, FP) a instituição responsável pela coor-
denação da implementação, através da Unidade Nacional 
de Gestão do Programa (UNGP) baseada na sua sede na Ci-
dade de Maputo, Unidade Regional Sul de Gestão do Progra-
ma baseada na Delegação do FAR, FP em Gaza, bem como a 
Unidade Provincial de Gestão do Programa em Niassa.

3. O presente Convite aos Concorrentes segue o anúncio geral 
de Procurement que consta na página web do UNDB, no dia 
24 de Julho de 2020, e no jornal “Notícias” nos dias 9 e 12 
de Abril de 2021.

4. A entidade contratante solicita propostas fechadas das en-
tidades elegíveis (“concorrentes”) para o fornecimento e 
alocação de Insumos Agrícolas para produção de se-
mentes e  unidades de demonstração.

5. Para mais detalhes sobre esses bens e serviços, poderão 
obter mais informações e/ou detalhes, examinando os do-
cumentos de concurso.

6. Este convite é aberto para todos concorrentes elegíveis que 
desejam candidatar-se ou concorrer. Sujeitos às restrições 
evidenciadas no documento do concurso, as entidades ele-
gíveis poderão associar-se a outros concorrentes para me-
lhorar a sua capacidade de fornecer com sucesso os Bens.

7. Os bens e serviços, e o contrato que se espera adjudicar 
estão agrupados em quinze 15 lotes. As empresas poderão 
concorrer para um ou mais lotes.

Lote 1- Fertilizantes para demonstração e produção de 
sementes em Inhambane;

Lote 2-  Fertilizantes para demonstração e produção de 
sementes em Maputo;

Lote 3-  Fertilizantes para demonstrações e produção 
de sementes em Gaza;

Lote 4-  Fertilizantes para demonstração e produção de 
sementes em Niassa;

Lote 5-  Sementes de leguminosas para demonstração e 
produção de sementes em Inhambane;

Lote 6-  Sementes de leguminosas para demonstração e 

produção de sementes em Maputo;
Lote 7-  Sementes de leguminosas para demonstrações 

e produção de sementes em Gaza;
Lote 8-  Sementes de leguminosas para demonstração e 

produção de sementes em Niassa;
Lote 9-  Pesticidas para demonstração e produção de 

sementes em Inhambane;
Lote 10-  Pesticidas para demonstração e produção de 

sementes em Maputo;
Lote 11-  Pesticidas para manifestações e produção de 

sementes em Gaza;
Lote 12- Pesticidas para demonstração e produção de 

sementes no Niassa;
Lote 13-  Sementes de hortícolas para demonstração e 

produção de sementes em Maputo;
Lote 14-  Sementes de hortícolas para demonstração e 

produção de sementes em Gaza;
Lote 15-  Sementes de hortícolas para demonstração e 

produção de sementes em Niassa.

8. O concurso será conduzido aplicando a modalidade de Con-
curso Nacional (NCB), cujo procedimento de avaliação está 
descrito neste documento de concurso de acordo com o Ma-
nual de Procurement do FIDA disponível na página do FIDA 
https://www.ifad.org/en/document-detail/asset/42187284.               
O processo do Concurso Nacional, conforme descrito, irá 
incluir uma revisão e verificação das qualificações e desem-
penho anterior, incluindo a verificação da referência, prece-
dendo a adjudicação.

9. Conforme descrito nas Instruções aos Concorrentes (IAC), 
Secção III do Caderno de Encargos não será realizada a pré-
-conferência do concurso.

10. Concorrentes interessados em apresentarem propostas 
poderão adquirir o Caderno de Encargos mediante ao pa-
gamento de uma taxa não reembolsável de 1.500,00MT 
mediante apresentação de confirmativo de depósito ou 
transferência bancária, de acordo com os seguintes deta-
lhes da conta bancária: Banco: Millennium BIM; Número 
da Conta: 489633594 e NIB: 000100000048963359457. 
Os documentos de concurso poderão ser obtidos enviando 
um e-mail ou carta, fornecendo os dados completos de con-
tacto do concorrente, para futuros contratos. Isso garantirá 
que os concorrentes recebam actualizações sobre este do-
cumento de licitação.

Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural (FAR, FP) 
Programa de  Desenvolvimento Inclusivo de Ca-

deias de Valor Agro-alimantares (PROCAVA)
Praça dos Heróis Moçambicanos, CP. 1406, 2nd Floor 

Block E, Maputo – Mozambique
Email: procurement@procava.gov.mz

11. As propostas devem ser entregues no endereço e na forma 
especificada nos dados do concurso - instruções aos Con-
correntes 23.2, até 21 de Julho  de 2022, 09h30 (GMT+2).

12. Os concorrentes devem estar cientes de que propostas atra-
sadas não serão aceitas em nenhuma circunstância e serão 
devolvidas fechadas mediante solicitação por escrito e cus-
to do concorrente. Todas as propostas devem ser acompa-
nhadas de garantias provisórias.

13. Propostas electrónicas não serão aceites.

Maputo, Junho de 2022

REPUBLIC OF MOZAMBIQUE
MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

FUND FOR AGRICULTURAL PROMOTION AND RURAL EXTENSION (FAR, FP)

INCLUSIVE AGRI-FOOD VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROGRAMME
(PROCAVA)

NATIONAL TENDER N° PROCAVA35A004941NCB0072022
PROCURE AGRICULTURAL INPUTS FOR SEED PRODUCTION AND DEMONSTRATION UNITS

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
FUNDO DE FOMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL (FAR, FP)

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO DE CADEIAS DE VALOR AGROALIMENTARES 
(PROCAVA)

CONCURSO PÚBLICO N.º PROCAVA35A004941NCB0072022

AQUISIÇÃO E ALOCAÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA PRODUÇÃO DE SEMENTES                                               
E UNIDADES DE DEMONSTRAÇÃO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE 

INHAMBANE
SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
O Tribunal Judicial da Província de Inhambane faz 
saber que nos Autos de Acção Executiva Ordinária 
para Pagamento de Quantia Certa, Número 
Quarenta barra dois mil e vinte, traço “A”, a correr 
termos, movidos pela exequente SOCIGROUP, 
LDA, com sede no Bairro Ndlavela, Município da 
Matola, província de Maputo, contra o executado 
JOSÉ ALFIADO, moçambicano, residente na cidade 
da Maxixe, Bairro de Expansão, na província de 
Inhambane, correm éditos, anunciando que foi 
designado o dia 14 de Julho de 2022, pelas 9.00 
horas, para a venda judicial, na primeira praça, por 
meio de propostas em carta fechada, que podem 
ser apresentadas no Cartório deste Juízo até a hora 
da abertura das mesmas, na Sala de Sessões de 
Audiência e julgamento do Tribunal acima referido, 
no valor mínimo de um milhão, duzentos e setenta 
e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis meticais 
e quarenta centavos (1 274 666,40MT), do imóvel 
composto por uma casa tipo 3, uma dependência e 
anexos, o espaço e todas benfeitorias implantadas 
no mesmo espaço, sito na Av. Patrice Lumumba, no 
Bairro Chambone - 6, cidade dea Maxixe, Inhambane, 
ora penhorado, a favor de José Alfiado, ao abrigo do 
disposto nos artigos 882, nº 2 e 890 do CPC.

Inhambane, aos 7 de Junho de 2022

O Juiz de Direito
Dr. Olímpio Mário Mujovo

O Ajudante de Escrivão de Direito
Diogo Luís Daniel
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CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE TETE
Unidade Gestora Executoras das Aquisições (UGEA)

ANÚNCIO DE CONCURSOS PÚBLICOS

O Conselho Municipal da Cidade de Tete convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas, para contratação dos 
seguintes concursos:

Número do Concurso Objecto do Concurso

Data de 
Entrega das 
Propostas

Hora de 
Entrega das 
Propostas

Hora de 
Abertura das 

Propostas

Garantia 
Provisória

40/UGEA/CMCT/FIIL/2022 Construção de ponte metálica no Bairro Matundo 14/7/2022 8.30 horas 8.45 horas Aplicável

41/UGEA/CMCT/FIIL/2022 Aquisição de uma (1) viatura de 4 toneladas 14/7/2022 9.10 horas 9.20 horas Aplicável

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso, adquirir ou levantá-los 

na UGEA do Conselho Municipal da Cidade de Tete, pela importância não reembolsável de 2.500,00MT (dois mil e quinhentos 

meticais). O período de validade das propostas será de 120 dias.

2. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, nas horas normais de expediente e serão abertas em sessão pública, na presença 

dos concorrentes e mais interessados que desejarem comparecer na Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA do Conselho 

Municipal de Tete, Av. 24 de Julho, esquina com Av. Eduardo Mondlane.

3.  As propostas que forem entregues depois da hora da recepção das mesmas serão devolvidas.

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.

5.  A visita ao local das obras é obrigatória e será realizada no dia 24 de Junho de 2022. A concentração será no Sector de UGEA, e terá 

início às 9.00 horas. Os custos para a realização da visita serão suportados pelos concorrentes.

6.  Anúncio de Posicionamento será no dia 22 de Julho de 2022 no Conselho Municipal da Cidade de Tete – Sector da UGEA, pelas 10.00 

horas. 

  A Autoridade Competente

(Ilegível)
247

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE 

MAPUTO
Av. Dr. Nkutumula, nº 309, 1º andar, tel. 21 

720223/720378 - Matola
10ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
Pela Décima Secção Cível deste Tribunal Judicial 
da Província de Maputo correm seus devidos 
termos uns Autos de Acção de Anulação de 
Registo, registados sob o nº 37/21/SP, em que 
o autor MUHAMMAD NAIM NURMAMADE, 
residente na rua da Magumba, nº 210/6 - 
Bairro Triunfo, cidade de Maputo, move contra 
os réus: OMNITEC ENGINEERING SERVICES, 
LDA, com último domicílio conhecido na Av. 
Samora Machel, nº 1263 - cidade da Matola 
e PETRA JOHANNA RICHARDS, natural da 
África do Sul, sem outros dados.
São desta forma citados os réus, actualmente 
em parte incerta, para, no prazo legal de 20 
(vinte) dias, com dilação de 30 (trinta) 
dias, contados a partir da data da publicação 
do segundo e último anúncio, contestarem, 
querendo, pelos fundamentos constantes 
da petição inicial, cujo duplicado da mesma 
se encontra à disposição no Cartório deste 
Tribunal, onde poderá ser solicitado em 
qualquer dia útil, dentro das horas normais de 
expediente, advertindo-se-lhe de que a falta 
de contestação, consideram-se confessados os 
factos articulados pelo autor, seguindo os autos 
à revelia (artigos 480, 483, 484, nº 1, todos do 
C. P. Civil).

Matola, aos 31 de Maio de 2022
O Juiz de Direito

Dr. Zito Felisberto Nhatave

A Escrivã de Direito
Marisa Rafael Guihoje

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

CIDADE DE MAPUTO
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a alínea d) do nº 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada 
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos concursos abaixo:

Nº de Concurso Objecto Valor de 
Adjudicação Adjudicatário

41L000241/AD/01/2022 Aquisição de jornal e 
publicações 250.000,00MT SOCIEDADE DE NOTÍCIAS, SA

41L000241/AD/02/2022 Publicação de actos 
administrativos 100.000,00MT IMPRENSA NACIONAL

41L000241/AD/03/2022 Manutenção de viaturas 200.000,00MT MOTORCARE, LDA

41L000241/AD/04/2022 Manutenção de viaturas 50.000,00MT JAC AUTOMOBILE, LDA

41L000241/AD/05/2022 Manutenção de viaturas 50.000,00MT CFAO MOTORS 
MOZAMBIQUE, LDA

41L000241/CC/06/2022 Fornecimento e montagem 
de persianas 348.707,69MT FOX MANAGEMENT, LDA

41L000241/CL/07/2022 Serviços de segurança de 
instalações 336.960,00MT KURULA SEGURANÇA, LDA

41L000241/CL/08/2022 Serviços de limpeza de 
instalações 191.330,10MT

NARA INVESTIMENTOS – 
SOCIEDADE UNIPESSOAL, 

LDA

41L000241/CC/09/2022 Seguro de viaturas 317.806,97MT POLISEGUROS, LDA /ARKO

41L000241/AD/10/2022
Transferência e remontagem 
do equipamento de gestão de filas e de satisfação do utente 73.195,20MT

ICE – INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTO

41L000241/AD/11/2022 Transferência e remontagem 
de mobiliário 49.140,00MT MOBISERV, LDA

41L000241/AD/12/2022 Transferência e remontagem 
do grupo gerador 173.871,54MT MOÇAMBIQUE DIESEL 

ELÉCTRICA, LDA

41L000241/CC/13/2022 Produção de lápide 88.976,00MT MÁRMORES DE ÁFRICA, LDA

41L000241/CC/14/2022 Fornecimento de capulanas 12.378,60MT CASA PANDIA, LDA

41L000241/CC/15/2022 Fornecimento de arranjos florais 7.371,00MT XILUVA FLORISTA, LDA

41L000241/CC/16/2022 Fornecimento de calçado 199.100,00MT CEMEXTUR, LDA

41L000241/CC/17/2022 Fornecimento e montagem de placas de identificação 176.000,00MT BDQ IMPRESSÃO GRÁFICA, 
LDA

41L000241/CL/03/2022

Fornecimento de 
Consumíveis de Escritório
Lote I: Material didáctico
Lote II: Toners e tinteiros

CANCELADO Acima de cabimento 
disponível

843.570,00MT ACADÉMICA, LDA

41L000241/CL/04/2022

Fornecimento de:
Lote I: Géneros alimentícios
Lote II: Produtos de higiene 
e limpeza

624.027,40MT SUPERMERCADO JULY, LDA

384.905,22MT MOHAMED E COMPANHIA, 
LDA

41L000241/CPD/07/2022 Fornecimento de combustíveis e lubrificantes 517.910,36MT BGNJ – COMÉRCIO E 
SERVIÇOS, LDA

41L000241/CC/18/2022 Serviços de catering 238.680,00MT ASSMA SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LDA

Maputo, aos 8 de Junho de 2022

A Autoridade Competente
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
Av. Dr. Nkutumula, 1º andar, Matola, Prédio Hamburguesa

3ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
A DOUTORA ARISTÍDIA VIRGÍNIA JOSÉ MUCHANGA, JUÍZA DE DIREITO DESTE TRIBUNAL

Faz saber que por esta Secção e Cartório correm termos processuais os Autos de Acção Executiva para Pagamento de 
Quantia Certa, registados sob o nº 5/22/V, em que é exequente JOAN VALLERIE FOURIE, move contra o executado EDELTON 
CARLOS ILÍDIO FELEMONE ISAÍAS, com último domicílio na Matola, Bairro 1º de Maio, quarteirão nº 52, casa nº 123.

É desta forma citado o executado Edelton Carlos Ilídio Felemone Isaías Simão, de nacionalidade moçambicana, 
nascido em Massinga, aos 7 de Fevereiro de 1987, residente na Matola, Bairro 1º de Maio, quarteirão nº 52, casa nº 123, portador do Bilhete de Identidade número 110201553616B, emitido na cidade de Maputo, aos 5 de Julho de 2019, filho 
de Carlos Ilídio Felemone Isaias Simão e de Helena Ezequiel, para, no prazo legal de 5 (cinco) dias, com dilação de 30 
(trinta) dias, contados a partir da data da publicação do segundo número do presente anúncio, pagar ao exequente 
Joan Vallerie Fourie, a quantia de 4 712 000,00MT (quatro milhões, setecentos e doze mil meticais), ou dentro do mesmo prazo, nomear bens suficiente à penhora para tal pagamento, sob pena de, não o fazendo, devolver-se tal direito 
ao exequente, conforme consta do duplicado da petição inicial, que este acompanha para lhe ser entregue no acto da 
citação com a nota legal, nos termos conjugados dos artigos 811º, nº 1 e 836º, nº 1, ambos do CP Civil.Mais ainda é notificado para dentro do mesmo prazo, indicar domicílio para receber notificações ou constituir advogado 
na área jurisdicional deste Tribunal, nos termos do artigo 255º, nº 2 do CP Civil.

Matola, aos trinta e um dias do mês de Maio do ano dois mil e vinte e dois

A Escriturária
Imaculada A. MaziveVerifiquei

A Juíza de Direito
Drª Aristídia Virgínia José Muchanga
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1. O Governo de Moçambique recebeu um financiamento do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA) 

para a implementação do Projecto de Financiamento de Empreendimentos Rurais (REFP).   

2. Deste modo, no quadro da implementação do REFP, o FARE,  na qualidade de Entidade Implementadora  do Projecto, 

Componente II, pretende aplicar parte dos fundos do Projecto para a contratação de empresas para a Aquisição de Bicicletas 

para Actividade de Campo pelos Técnicos Locais. 

3.  Para o efeito, são convidadas empresas interessadas e elegíveis, para apresentar propostas em envelope fechado no 

endereço indicado no parágrafo 6. Querendo, os concorrentes poderão obter mais informações e/ou detalhes, examinando os 

documentos do concurso ou levanta-los gratuitamente, de Segunda à Sexta-feira, no horário compreendido entre as 07:30 às 

15:00 horas.   

 

N° do concurso Objecto Data e hora para Anúncio de 

posicionamento 

Garantia 

Provisóri

a 
Entrega da 

proposta 
Abertura de propostas 

 

001-G/FARE/REFP/22 Aquisição de Bicicletas (Modelo 

Feminino e Masculino) 

30/06/22 

10:30 Horas 

30/06/2022 

11:00 Horas 

 

Em data por 

anunciar  

N/A 

4. O período de validade das propostas será de cento e vinte (120) dias. Propostas eletrónicas e propostas submetidas depois do 

prazo aqui indicado serão rejeitadas. 

 

5. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação 

de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016 de 8 de Marco e em observância dos procedimentos do Financiador.  
6. Endereço: 

Nome: FARE – Funco de Apoio à Reabilitação da Economia 
Endereço: Av. Ahmed Sekou Touré , Nº 21, 5º Andar , Flats 52/53 

Provincia: Maputo - Cidade 
Telefone: +258843030924 

Endereço eletrônico/ e-mail: faref2927@gmail.com 

                                                                                        

Projecto de Financiamento de Empreendimentos Rurais 
 (REFP) 

Anúncio de Concursos 

1.

2.

3.
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2.

3.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

Av. Governador Raimundo Bila - C.P. 167, Tel. 720223/720378, Fax 720389 - Matola
12ª SECÇÃO (Comercial)

ANÚNCIO PARA VENDA DO IMÓVEL EM PRIMEIRA PRAÇA
Faz saber que nesta Secção correm termos processuais de Carta Precatória, registada sob o 
número 31/21/A, extraída dos Autos de Execução Ordinária nº 229/2020-M, em que o 
exequente BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, SA, move contra a executada CÁTIA 
SOFIA ADOLFO LICHUGE, para pagamento da quantia exequenda de 4 910 974,58MT 
(quatro milhões, novecentos e dez mil, novecentos e setenta e quatro meticais e 
cinquenta e oito centavos), foi designado o dia trinta de Junho de dois mil e vinte e dois, 
pelas nove horas e trinta minutos, para a abertura de propostas a serem apresentadas no 
Cartório deste Tribunal, em carta fechada, até trinta minutos antes da hora marcada para a 
venda do bem abaixo indicado, em primeira praça:

Verba Única
Uma parcela descrita sob o nº 2845 a folhas 50 verso, do livro B/8, na Conservatória dos 
Registos e Notariado de Boane, mais se declara que nesta parcela foi executada obra inacabada 
(benfeitoria) de construção de uma moradia tipo III, em estado ruinoso, constituída por uma 
sala, três quartos e uma casa de banho, este prédio acha-se inscrito provisoriamente por falta 
de título, sob o nº 4240 a folha 72 verso, do livro G/7, a favor da senhora Cátia Sofia Adolfo 
Lichunge, pelo valor superior a 935 000,00MT (novecentos e trinta e cinco mil meticais), 
localizado no Bairro Belo Horizonte, quarteirão 18, talhão nº 493, imóvel a seguir a Associação 
Kape Kape, no distrito de Boane.
O imóvel poderá ser examinado na província de Maputo, Bairro Belo Horizonte, nos dias úteis, das sete horas e trinta minutos às quinze horas e trinta minutos (horas normais de expediente), ficando o fiel depositário obrigado a mostrar o imóvel que se pretende examinar, 
nos termos do artigo 891, do CPC.

Matola, aos dez dias do mês de Junho de dois mil e vinte e dois

Escrivão de Direito
Alfredo César BilaVerifiquei

O Juiz de Direito
Dr. Domingos Samuel
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Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Lançamento de Concursos

1. O Instituto Nacional de Minas convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras interessadas a apresentarem 
propostas fechadas para participar nos concursos abaixo:

Nº
Nº do 

Concurso

Data, Hora e Local  
de Entrega das

 Propostas

Data, Hora e Local de 
Abertura das Propos-

tas
Objecto

Garantia 
Provisória

Preço do 
Caderno de
 Encargos

Anúncio de Po-
sicionamento

1
39A001341/

CL/04/22
28/6/2022 
 10.00 horas

28/6/2022 
10.15 horas

Prestação de Serviços de 
Internet para Estações Sismo-gráficas do INAMI N/A 500,00MT

5/7/2022  
12.00 horas

1
39A001341/

CP/07/22
13/7/2022
 10.00 horas

13/7/2022
 10.15 horas

Prestação de serviços de ma-
nutenção e reparação de via-

turas e motorizadas do INAMI
50.000,00MT 1.000,00MT

15/7/2022  
12.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-los no 
endereço indicado no número 3 deste anúncio, pela importância não reembolsável, conforme os preços indicados na tabela 
acima. O montante deverá ser depositado no:

•	 Banco Internacional de Moçambique (BIM) conta nº 292476341 a favor do INAMI.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e na data e hora indicadas na tabela, e serão abertas em sessão 
pública na presença dos concorrentes que desejarem comparecer: 

INAMI - Unidade Gestora Executora das Aquisições
Praça 25 de Junho, nº 380, 1º Andar

+258 21 347000 / 21 347 322 / 82 320 0520
Email: inami.ugea@gmail.com

4. Os Concursos serão regidos pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, que aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada 
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado.

Autoridade Competente 

(Ilegível) 5294
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
FUNDO DE FOMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL (FAR, FP)

Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares
(PROCAVA)

UNIDADE NACIONAL DE GESTÃO DO PROGRAMA-UNGP

CONVITE PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
CONCURSO PÚBLICO NACIONAL N.º PROCAVA35A004941NCB0112022

REPRODUZIR E ALOCAR EMBALAGENS DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PARA PÓS-COLHEITA

1. O Governo de Moçambique recebeu financiamento do 
Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) 
para a implementação do Programa de Desenvolvimento 
de Cadeias de Valor Agro-alimentar Inclusivo (PROCAVA) 
e pretende aplicar parte destes fundos para a aquisição 
de embalagens de produtos agrícolas para alocar à 
pequenos agricultores. A utilização de fundos do FIDA 
está sujeita à aprovação do FIDA, de acordo com os termos 
e condições do Acordo de Financiamento, assim como 
das regras, políticas e procedimentos do FIDA. O FIDA 
e os seus funcionários, agentes e trabalhadores estão 
isentos de, e contra , todos os processos, reclamações, 
exigências, perdas e responsabilidades de qualquer tipo 
ou natureza apresentados por qualquer parte em conexão 
com o Programa de Desenvolvimento de Cadeias de Valor 
Agroalimentares Inclusivas (PROCAVA).

2. O PROCAVA apoia o desenvolvimento de cinco (5) cadeias 
de valor (Horticultura, Mandioca e Carnes Vermelhas, 
Leguminosas e Avicultura) em 75 distritos de todo País, esperando beneficiar 180 500 famílias, na maioria 
pequenos produtores, num horizonte temporal de dez 
(10) anos. O PROCAVA é implementado pelo Ministério 
da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER), tendo 
como entidade responsável pela coordenação o Fundo 
de Fomento Agrário e Extensão Rural  (FAR, FP), que por 
sua vez garante a gestão e implementação quotidiana do 
Programa através de uma Unidade Nacional de Gestão do 
Programa (UNGP), baseada nos escritórios do FAR, FP-Sede, 
na Cidade de Maputo e das Unidades Regionais de Gestão 
do Programa (URGP) baseadas nas Delegações do FAR, FP 
em Gaza, Manica e Nampula, bem como através da Unidade 
Provincial de Gestão do Programa (UPGP) em Niassa.

3. Este Convite para Apresentação de Propostas segue o 
aviso geral de concurso publicado na página web da United 

Nations Development Business (UNDB) a 24 de Julho de 2020. 

4. O contratante convida agora as propostas seladas das 
entidades elegíveis (“concorrentes”) para a Reproduzir e 
alocar embalagens de produtos agrícolas para pós-colheita. 
Mais detalhes sobre estes bens e serviços relacionados são 
fornecidos no calendário de requisitos no documento do 
concurso.

5. Este Convite para Apresentação de Propostas está aberto 
a todos concorrentes elegíveis que desejarem responder. 
Sujeitos às restrições indicadas no documento do concurso, 
as entidades elegíveis poderão associar-se a outros 
concorrentes para aumentar a sua capacidade de levar a 
cabo com sucesso a aquisição.

6. Os bens e serviços relacionados, e o contrato a ser 
adjudicado, estão divididos em cinco (5) lotes, a saber:

Lote 1 – Sacos de batata para pequenos agricultores;
Lote 2 -  Embalagens para farinha de mandioca para 

pequenos agricultores;
Lote 3 -  Embalagens para feijões para pequenos agricultores;
Lote 4 – Sacos de cebola para pequenos agricultores;

Lote 5 -  Sacos herméticos e outros materiais de 
manuseamento pós-colheita.

Os concorrentes poderão concorrer a um ou mais lotes.

7. As avaliações serão conduzidas utilizando o método 
de Concurso Público Nacional, cujo procedimento de 
avaliação é descrito no documento de licitação, de acordo 
com o Manual de Compras do IFAD, que é fornecido em 
www.ifad.org/project-procurement . O processo do 
Concurso Público Nacional, tal como descrito, incluirá uma revisão e verificação das qualificações e desempenho anterior, incluindo uma verificação de referência, antes da 
adjudicação do contrato.

8. Note-se que não se realizará uma conferência de pré-
licitações conforme descrito na folha de dados do concurso 
(BDS), Secção III do documento do concurso.

9. Os concorrentes interessados em apresentar uma proposta 
devem adquirir o documento do concurso contra o 
pagamento de uma taxa não reembolsável de 1.500,00MT. 
Os documentos do concurso poderão ser obtidos enviando 
um e-mail ou carta, com todos os dados de contacto 
do proponente, para o seguinte ponto de contacto. Isto 
assegurará que os concorrentes recebam actualizações 
relativas a este documento de licitação.

Fundo para a Promoção Agrícola e Extensão Rural (FAR, FP) 

Programa de Desenvolvimento da Cadeia de Valor 
Agro-alimentar Inclusivo (PROCAVA)
Praça dos Heróis Moçambicanos, CP. 1406, 2º andar, Bloco E, 
Maputo - Moçambique
procurement@procava.gov.mz

10. As propostas deverão ser entregues no endereço e da forma especificada na folha de dados da proposta - instruções aos 
concorrentes 23.2, o mais tardar até ao dia 20 de Julho de 
2022, 9.30 horas (GMT+2).

11. Os concorrentes deverão estar cientes de que as propostas 
tardias não serão aceites em qualquer circunstância e 
serão devolvidas sem abertura, mediante pedido escrito 
e a custo do concorrente. Todas as propostas devem ser 
acompanhadas de uma garantia bancária.

12. Note-se que propostas electrónicas não serão aceites.

Atenciosamente,

Fundo para a Promoção Agrícola e Extensão Rural 
(FAR, FP) 
 Programa de Desenvolvimento da Cadeia de Valor 
Agro-alimentar Inclusivo (PROCAVA)
Praça dos Heróis Moçambicanos, CP. 1406, 2º andar, Bloco E, 
Maputo - Moçambique
procurement@procava.gov.mz

Maputo, Junho de 2022

A Autoridade Competente
(Ilegível)

REPUBLIC OF MOZAMBIQUE
FUND FOR AGRICULTURAL PROMOTION AND RURAL EXTENSION (FAR, FP)

INCLUSIVE AGRI-FOOD VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROGRAMME
(PROCAVA)

NATIONAL PROGRAMME MANAGEMENT UNIT (NPMU)

INVITATION FOR BIDS
NATIONAL TENDER N° PROCAVA35A004941NCB0112022

Reproduce and allocate packaging and post-harvest handling materials

1. The Government of Mozambique has received financing 
from the International Fund for Agricultural Development 

(IFAD) towards the cost of the Inclusive Agri-Food Value 

Chains Development Programme (PROCAVA) and intends to apply part of the financing for the purchase post-harvest 
handling material to allocate smallholder farmers. The use of any IFAD financing shall be subject to IFAD’s approval, pursuant to the terms and conditions of the financing agreement, as well as IFAD’s rules, policies and procedures. IFAD and its officials, agents and employees shall be held 
harmless from and against all suits, proceedings, claims, 

demands, losses and liability of any kind or nature brought 

by any party in connection with the Inclusive Agri-Food 

Value Chains Development Programme (PROCAVA).

2. PROCAVA supports the development of five (5) value 
chains, namely: Horticulture, Cassava, Red Meat, Legumes 

and Poultry, in 75 districts across the Country, targeting 

180.500 households, mainly smallholder farmers and 

marginalized value chain actors, during an implementation 

period of ten (10) years. The programme is implemented 

by the Ministry of Agriculture and Rural Development 

(MADER), with the Agriculture Development Fund (FDA) 

acting as the responsible implementing agency through 

a National Programme Management Unit (NPMU) based 

in its headquarters in Maputo and Regional Programme 

Management Units (RPMU) based in its Delegations (FDA-

Del) in Gaza, as well as a Provincial Programme Management 

Units in Niassa, Sofala and Cabo Delgado.

3. This IFB follows the general procurement notice that 

appeared on the United Nations Development Business 

(UNDB) website on 24 July 2020. 

4. The purchaser now invites sealed bids from eligible entities 

(“bidders”) for the Reproduce and allocate packaging and 

post-harvest handling materials. More details on these 

goods and related services are provided in the schedule of 

requirements in the bidding document.

5. This IFB is open to all eligible bidders who wish to respond. 

Subject to restrictions noted in the bidding document, 

eligible entities may associate with other bidders to enhance 

their capacity to successfully carry out the procurement.

6. The goods and related services, and the contract expected to be awarded, are divided into the following five (05) lots:
Lot 1 - Potato packaging for smallholder farmers

Lot 2 - Cassava packaging for smallholder farmers

Lot 3 - Beans packaging for smallholder farmers

Lot 4 - Onion packaging for smallholder farmers

Lot 5 - Procure and distribute packaging, hermetic bags and 

other Post harvest handling materials.

Bidders can bid for one or more lots.

7. Bidding will be conducted using the National Competitive 

Bidding (NCB) method, the evaluation procedure for which 

is described in thw bidding document, in accordance with 

the IFAD Procurement Handbook which is provided at 

www.ifad.org/project-procurement. The NCB process, as described, will include a review and verification of qualifications and past performance, including a reference 
check, prior to the contract award.

8. Please note that a pre-bid conference will not be held as 

described in the bid data sheet (BDS), Section III of the 

bidding document.

9. Bidders interested in submitting a bid shall purchase the 

bidding document against payment of a non-refundable 

fee of 1.500,00MT. Bidding documents can be obtained by 

sending an e-mail or letter, giving full contact details of the 

bidder, to the following point of contact. This will ensure 

that the bidders receive updates regarding this bidding 

document.

Fund for Agricultural Promotion and Rural Extension 

(FAR, FP) – Inclusive Agri-food Value Chain Development 

Programme (PROCAVA)

Praça dos Heróis Moçambicanos, CP. 1406, 2nd Floor, Block E, 

Maputo - Mozambique

procurement@procava.gov.mz

10. Bids must be delivered to the address and in the manner specified in the bid data sheet – instructions to bidders 23.2, 
no later than 20 July 2022, 09:30 AM (GMT+2).

11. Bidders shall be aware that late bids will not be accepted 

under any circumstance and will be returned unopened at 

the written request and cost of the bidder. All bids must be 

accompanied by a bid security.

12. Please note that electronic bids shall not be accepted.

Yours sincerely,

Fund for Agricultural Promotion and Rural Extension 

(FAR, FP) – Inclusive Agri-food Value Chain Development 

Programme (PROCAVA)

Praça dos Heróis Moçambicanos, CP. 1406, 2nd Floor, Block E, 

Maputo - Mozambique

procurement@procava.gov.mz 

Maputo, July 2022

The Competent Authority

Unreadable

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE INHAMBANE

PRIMEIRA SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
O Tribunal Judicial da Província de Inhambane, na sequência dos Autos 
de Incidente de Habilitação de Herdeiros sobre os autos de recurso 
contencioso (estes últimos pendentes no Tribunal Administrativo da 
Província de Inhambane), registados sob o número dezassete barra dois 
mil e vinte e dois, traço “C”, de que é requerente ALEXANDRE JOSÉ JOVO, 
e requeridos Herdeiros incertos de PEDRO GABRIEL BULE, contra-
interessados nos referidos autos, faz saber que, correm éditos de trinta 
(30) dias, citando os requeridos acima indicados, para, no prazo de oito 
(8) dias, que começa a correr depois de findo o dos éditos, contados da 
segunda e última publicação do presente anúncio, contestarem, querendo, 
o incidente acima indicado, pelos fundamentos constantes da petição 
inicial, cujo duplicado se encontra à disposição nesta Secção, onde poderão 
solicitá-lo em qualquer dia útil, dentro das horas normais de expediente, 
sob pena de a qualidade de herdeiros ser decidida com base na prova junta 
aos autos, não contestando, abrigo das disposições combinadas dos artigos 
302, 303, 304, 371 e seguintes, todos do Código do Processo Civil.

Inhambane, aos 7 de Junho de 2022

O Juiz de Direito

Dr. Olímpio Mário Mujovo

A Escriturária Judicial Provincial

Aleixa Viriato Sumbana
21

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A SDO Moçambique é uma empresa de consultoria nas áreas 
de Gestão, Negócios e de Gestão do Capital Humano, com 
uma vasta experiência no mercado nacional, com 12 anos de 
actividade ao serviço dos seus clientes. 

Selecciona para um seu cliente, uma empresa do grupo A: 
                                                 

ENGENHEIRO ELÉCTRICO DE PROTECÇÕES para

Chimuara            (Ref.: RSE 144)        Matambo      (Ref.: RSE 146)                           
Molócuè             (Ref.: RSE 145)

Resumo das Principais Responsabilidades:
• Assegurar a implementação de medidas adequadas para a monitoria da RNT, para identificar e analisar eventuais anomalias 

e implementar medidas correctivas, bem como desenvolver 
estratégias, normas, processos e procedimentos relacionados com 
a manutenção do equipamento eléctrico e electromecânico nas 
subestações;

• Desenvolver o Plano Anual de Manutenção dos equipamentos 
instalados nas subestações e assegurar a actualização da Base de 
Dados dos equipamentos das subestações, registando todas as 
ocorrências, bem como as manutenções e reparações de avarias;

• Realizar intervenções de manutenção preventiva e correctiva nas 
nos equipamentos instalados nas subestações, bem como monitorar a RNT, de modo a identificar e analisar eventuais anomalias ou 
acidentes, para implementar medidas correctivas;• Realizar a planificação e orçamentação da aquisição de componentes 
para a RNT e materiais para a manutenção das infra-estruturas, 
essenciais para o seu funcionamento e antever as intervenções na 
Rede Eléctrica da Divisão;

• Planear a implementação dos programas de formação dos técnicos 
da Divisão e efectuar relatórios e monitorar a implementação dos 
procedimentos de manutenção;

• Fazer análise das anomalias da rede e tomar decisões para a sua correcção e especificar e propor a aquisição de novos equipamentos 
de testes e da Rede Eléctrica da Divisão e capacitar operadores 
das subestações em matéria de leitura de eventos nos relés e 
manutenção de rotina dos sistemas DC.

Requisitos:Licenciatura em Engenharia Eléctrica, Correntes Fortes ou áreas afins, 
acrescidos de cursos de especialização; O mínimo de 3 anos de experiência 
em funções similares será uma vantagem; Fluência na língua portuguesa, 
fala e escrita; Conhecimentos de inglês, fala e escrita constituirá vantagem.

Documentos Necessários:Curriculum Vitae, Carta de Apresentação, Certificado de habilitações 
literárias, fotocópia do Bilhete de Identidade, indicação de Referências e 
outros documentos relevantes para a candidatura.

Local e Prazo de Entrega das Candidaturas:
As candidaturas deverão ser submetidas através do endereço
selec.rse01@sdo-mocambique.com, indicando no assunto, 
obrigatoriamente, a referência e denominação da vaga até ao dia 
23/6/2022, a partir do qual as candidaturas não serão consideradas.

A SDO Moçambique é uma empresa de consultoria nas áreas de 
Gestão, Negócios e de Gestão do Capital Humano, com uma vasta 
experiência no mercado nacional, com 12 anos de actividade ao 
serviço dos seus clientes. 

Selecciona para um seu cliente, uma empresa do grupo A: 
                                                 

ASSISTENTE DO GESTOR DE HIGIENE, AMBIENTE E 
SEGURANÇA NO TRABALHO

Para TEMANE                   (Ref.: RSE 159)

Resumo das Principais Responsabilidades:
• Apoiar a Direcção nas questões de Políticas e Directrizes de higiene, 

ambiente e segurança no trabalho (HAST), bem como prestar suporte na definição de papéis e responsabilidades da Organização, 
no que diz respeito aos aspectos de segurança;

• Assegurar, de acordo com as directrizes Corporativas, a implementação, 
actualização, revisão e auditoria dos Sistemas de HAST da Empresa;

• Acompanhar a efectiva implementação dos procedimentos adequados 
do Sistema de Segurança e Meio Ambiente e prever sua actualização 
de acordo com as mudanças na Legislação e Directrizes da Empresa;

•Auxiliar o Departamento Comercial, Engenharia e Operações no 
relacionamento com os Clientes em todas as questões relacionadas 
com a Saúde e Segurança no Trabalho;

• Conduzir auditorias de segurança internas e externas e participar na 
investigação de acidentes/incidentes, bem como realizar análise de estatísticas de acidentes/incidentes, identificando tendências e 
sugerindo planos de melhoria;

• Prestar suporte técnico à Direcção em quaisquer assuntos relacionados 
à segurança e realizar qualquer treinamento de segurança interno, 
bem como realizar auditorias de segurança em Subempreiteiros e 
fazer a ligação entre os Clientes em questões relacionadas com a 
segurança.

Requisitos:Licenciatura em Engenharia ou Equivalente; Qualificações profissionais em 
HST e Sistemas de Gestão de Incêndio e Segurança constituirá vantagem; 
O mínimo de 1 ano experiência em áreas similares; Experiência em 
Saúde, Segurança, Ambiente e Serviços de Incêndio em central a gás, dos 
quais alguns em funções de supervisão; Domínio da ferramenta Tripé 
Beta; Conhecimentos das Técnicas de Auditoria HSE, HEMP e Segurança 
Radiológica; Domínio do inglês, fala e escrita.
_______________________________________________________________
Documentos Necessários:Curriculum Vitae, Carta de Apresentação, Certificado de habilitações 
literárias, fotocópia do Bilhete de Identidade, indicação de Referências e 
outros documentos relevantes para a candidatura.

Local e Prazo de Entrega das Candidaturas:
As candidaturas deverão ser submetidas através do endereço 
selec.rse02@sdo-mocambique.com, indicando no assunto, 
obrigatoriamente, a referência e denominação da vaga até ao dia 
23/6/2022, a partir do qual as candidaturas não serão consideradas.

A SDO Moçambique é uma empresa de consultoria nas áreas 
de Gestão, Negócios e de Gestão do Capital Humano, com 
uma vasta experiência no mercado nacional, com 12 anos de 
actividade ao serviço dos seus clientes. 

Selecciona para um seu cliente, uma empresa do grupo A: 
                                                 

ASSISTENTE DO GESTOR DE CONTRATOS

Para TEMANE            (Ref.: RSE 160)

Resumo das Principais Responsabilidades:• Garantir um planeamento, gestão e controlo eficazes nas 
principais áreas de despesas com os empreiteiros locais;

• Implementar iniciativas de redução/controlo de custos, 
controlos orçamentais e monitoramento de desempenho;

• Introduzir as ‘Melhores Práticas’ de aquisição de bens e 
serviços, bem como efectuar o controlo das despesas do 
projecto de todos os contratos sob sua jurisdição;

• Participar em reuniões com fornecedores e outras unidades 
de negócios e prestar apoio nas actividades de melhoria 
contínua.

Requisitos:

• Licenciatura em uma área técnica ou de negócios; 

• Possuir experiência em gestão de contratos em um ambiente de 
central de energia constituirá vantagem;

• Experiência mínima de 1 ano em gestão de contratos;

• Conhecimentos de normas de saúde e segurança no trabalho; 

• Conhecimento do direito contratual;

• Excelente capacidade de comunicação oral e escrita;

• Domínio do inglês, fala e escrita.

_______________________________________________________________
Documentos Necessários:Curriculum Vitae, Carta de Apresentação, Certificado de habilitações 
literárias, fotocópia do Bilhete de Identidade, indicação de Referências 
e outros documentos relevantes para a candidatura.

Local e Prazo de Entrega das Candidaturas:
As candidaturas deverão ser submetidas através do endereço 
selec.rse02@sdo-mocambique.com, indicando no assunto, 
obrigatoriamente, a referência e denominação da vaga até ao dia 
23/6/2022, a partir do qual as candidaturas não serão consideradas.

A SDO Moçambique é uma empresa de consultoria nas 
áreas de Gestão, Negócios e de Gestão do Capital Humano, 
com uma vasta experiência no mercado nacional, com 12 
anos de actividade ao serviço dos seus clientes. 

Selecciona para um seu cliente, uma empresa do grupo A: 
                                                 

ENGENHEIRO DE PROJECTO (ELECTROTÉCNICO)

Para TEMANE                   (Ref.: RSE 157)

Resumo das Principais Responsabilidades:• Ler e interpretar esquemas eléctricos padrão e diagramas de fiação, 
bem como executar calibração de dispositivos eléctricos;

• Operar equipamentos básicos de teste eléctrico como multímetro, 
megômetro, etc e efectuar cálculo de loop de instrumento e set 
points de operação;

• Preparar e apresentar o relatório de desempenho de equipas de 
projecto;

• Cumprir todas as políticas, práticas e procedimentos de segurança 
relatando todas as actividades inseguras à Gestão e/ou Recursos 
Humanos;

• Participar nos esforços proactivos da equipa para atingir as metas 
departamentais e da empresa;• Proteger informações confidenciais não comunicando, divulgando ou usando em benefício de terceiros.

Requisitos:

Licenciatura em Engenharia Eléctrica; O mínimo de 1 ano de experiência 
em áreas relacionadas; Conhecimentos de informática; Conhecimentos 
sobre gestão de projectos, banco de dados, planilhas, softwares de processamento de texto, gráficos, diagramas técnicos e fluxogramas; 
Capacidade de trabalhar com conceitos matemáticos como probabilidades 
e inferência estatística; Possuir conhecimentos em geometria plana, 
sólida e trigonometria; Capacidade de aplicar conceitos como fracções, 
percentagens, razões e proporções a situações práticas.
_______________________________________________________________
Documentos Necessários:Curriculum Vitae, Carta de Apresentação, Certificado de habilitações 
literárias, fotocópia do Bilhete de Identidade, indicação de Referências e 
outros documentos relevantes para a candidatura.

Local e Prazo de Entrega das Candidaturas:
As candidaturas devem ser submetidas através do endereço 
selec.rse02@sdo-mocambique.com, indicando no assunto, 
obrigatoriamente, a referência e denominação da vaga até ao dia 
23/6/2022, a partir do qual as candidaturas não serão consideradas.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 

RELIGIOSOS

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS 
DA MANHIÇA

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 

ÓBITO DE HELENA 
MANHIÇA

Certifico, para efeitos de publi-
cação, que por escritura de ca-
torze de Junho do ano dois mil 
e vinte e dois, exarada de folhas 
oitenta e oito verso a noventa, 
do livro de notas “F”, traço treze, 
da Conservatória dos Registos e 
Notariado da Manhiça, a cargo de 
CELSA AMÂNCIO JOÃO CHAIBO, 
Conservadora e Notária Superior, 
em exercício na mesma Conser-
vatória, foi celebrada uma Escri-
tura de Habilitação de Herdeiros 
por óbito de HELENA MANHIÇA, 
no estado que era solteira, cuja 
última residência foi em Maci-
ana, distrito da Manhiça, falecida 
às dezasseis horas e trinta minu-
tos do dia vinte e três de Julho de 
dois mil e vinte e um, no Hospital 
Distrital da Manhiça, vítima de insuficiência respiratória aguda, 
sem ter deixado testamento ou 
qualquer outra disposição da sua 
última vontade.

Que deixou herdeiros sujeitos a 
inventário obrigatório.

Que deixou como suas únicas e 
universais herdeiras legitimárias suas filhas: SELÉNIA ANA DA 
GRAÇA JOSÉ ALAR, solteira, 
maior, natural e residente em 
Manhiça, LAVÍNIA MERTINA 
JOSÉ ALAR, solteira, maior, nat-
ural e residente em Manhiça, 
MARTA JUMASSE JOSÉ ALAR, 
solteira, maior, natural e residen-
te em Manhiça, LEÓNIA MARIA 
JOSÉ ALAR, solteira, maior, nat-
ural e residente em Manhiça e 
VILMA HENÓRCIA JOSÉ ALAR, 
solteira, menor, natural e resi-
dente em Manhiça.Mais certifico que não deix-
ou bens sujeitos a inventário 
obrigatório.

Que na operada escritura, que 
das relações que tiveram com a 
falecida até à data da sua morte, 
não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ou com 
elas possam concorrer à sua 
sucessão.

Está Conforme

Conservatória dos Registos da 
Manhiça, aos catorze dias do 

mês de Junho do ano dois mil e 
vinte e dois.

A Conservadora
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE 
DE MAPUTO

3ª SECÇÃO CIVEL

ANÚNCIO

Faz saber que nesta Secção cor-
rem termos processuais uns 
Autos de Execução por Cus-
tas, registados sob o número 
29/19-L, em que é exequente 
o MINISTÉRIO PÚBLICO e ex-
ecutados: LUÍS MIGUEL PAUL, 
residente no Bairro do Alto Maé, 
Rua Victor Gordon, casa nº 88, 2º 
andar, cidade de Maputo, GISE-
LA ÂNGELA PAUL, residente no 
Bairro de Chamanculo “A”, Qt. 6, 
casa nº 10, nesta cidade, CELY 
MARCEL PAUL, representada 
pelo seu mandatário judicial, o 
Dr. Romão Julião Zunguze, com domicílio profissional no Bairro 
Central, Rua da Igreja, nº 4, R/C, 
cidade de Maputo e JOSEPH GER-
ALD PAUL, residente na cidade 
de Maputo, para o pagamento da 
quantia de 591 401,50MT (quin-
hentos e noventa e um mil, 
quatrocentos e um meticais e 
cinquenta centavos) de custas 
devidas nos Autos de Inventário 
Facultativo nº 52/14-L. Foi des-
ignado o dia 4 de Julho de 2022, 
pelas 10.00 horas, para abertura 
de propostas em carta fechada, 
que poderão ser apresentadas no 
Cartório desta Secção, no Palácio 
da Justiça, Av. 25 de Setembro, nº 
1028, 4º andar, até 30 minutos 
antes da hora marcada para a 
venda em primeira praça.

Verba Única

Um imóvel descrito na Conser-
vatória do Registo Predial de 
Maputo, fracção autónoma desig-
nada pela letra “A”, do prédio em 
regime de propriedade horizon-
tal, número três mil, setecentos e 
vinte e três a folhas cento e trinta 
e um verso, do livro B, barra treze, 
Rés-do-Chão e único, situado na 
Rua da Resistência, número mil 
quinhentos e dezanove.
As propostas devem mencionar 
preço superior ao da avaliação 
no valor de 12 000 000,00MT 
(doze milhões de meticais).

Maputo, aos 9 de Junho de 2022

A Ajudante de Escrivão de Direito
Maria de Fátima SequenceVerifiquei

O Juiz de Direito
Dr. José Alfredo Macaringue
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA 

PROVÍNCIA DE TETE
1ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO

Pela Primeira Secção Cível 
deste Tribunal correm ter-
mos legais Autos de Acção 
de Simples Apreciação 
Negativa Ordinária nº 
64/2021, são autores: ABEL 
BAPTISTA ANTÓNIO MB-
ULUANA, VICENTE CHI-
LAÚLE e ANUAR DA CON-
CEIÇÃO RUBI e réu Basílio 
Fidélio, no valor de 11 145 
985,75MT (onze milhões, 
cento e quarenta e cinco 
mil, novecentos e oitenta e 
cinco meticais e setenta e 
cinco centavos).
Nestes termos e através 
do presente, é citado o réu 
BASÍLIO FIDÉLIO, residente 
à data dos factos na cidade 
de Tete, Bairro Francisco 
Manyanga, Av. Acordos de 
Lusaka, no anexo sito no pá-
tio (garagem) do prédio Vila 
- Mor, para, no prazo de 20 
(vinte) dias, finda a dilação 
de 30 (trinta) dias, a con-
tar da publicação deste e 
do último jornal, contestar, 
querendo, os fundamentos 
constantes da petição ini-
cial e seus duplicados, que 
se encontram arquivados no 
Cartório desta Secção, po-
dendo ser levantados dentro 
das horas normais de expedi-
ente, com a respectiva nota 
legal, advertindo-se-lhes que 
a falta de contestação im-porta a confissão dos factos 
articulados pelos autores e 
consequente, condenação no 
pedido.
Para constar passou-se o 
presente anúncio que será 
publicado em duas edições.

Tete, aos 27 de Maio de 2022

A Escrivã de Direito
Rosa QueressoneVerifiquei
O juiz de Direito

Dr. Justo Mulémbwè
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Renovar a subscrição
dos seus Jornais digitais

É Simples, Rápido e Prático.

*Termos e condições aplicáveis 

Use:

Internet 
(ebanking)

Apoio ao cliente:                            
+258 84 3400623

Info@snoticias.co.mz

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



PUBLICIDADE 21Quinta-feira, 16 de Junho de 2022

A SDO Moçambique é uma empresa de consultoria nas áreas 

de Gestão, Negócios e de Gestão do Capital Humano, com 

uma vasta experiência no mercado nacional, com 12 anos 

de actividade ao serviço dos seus clientes. 

Selecciona para um seu cliente, uma empresa do grupo A: 
                                                 

TÉCNICO DE PROTECÇÕES para 
Molócuè              (Ref.: RSE 153)
Matambo            (Ref.: RSE 154)

Resumo das Principais Responsabilidades:• Realizar inspecções regulares, de acordo com a planificação, no sentido de verificar o estado de conservação, operacionalidade dos equipamentos;
• Investigar e reparar avarias dos equipamentos primários e secundários nas subestações;
• Aplicar os procedimentos na instalação, teste, operação e manutenção dos 
equipamentos das subestações e reportar as avarias dos equipamentos nas subestações e implementar as soluções encontradas;
• Ser proactivo na prevenção, solução de avarias do sistema de energia 
eléctrica e manter a base de dados dos equipamentos (arquivo electrónico e físico) dos activos da Divisão;
• Garantir a conservação e boa utilização dos desenhos esquemáticos na 
Divisão, bem como manter os equipamentos de testes em bom estado de conservação;
• Fazer o round report do sistema de protecções e propor as intervenções 
necessárias e reportar a Direcção, bem como garantir a existência de stock mínimo de material sobressalente;
• Participar nos projectos de expansão da Rede Eléctrica, de modo a estarem em conformidade com os padrões da Empresa;
• Desenvolver relatórios relacionados com as suas actividades e demais 
tarefas inerentes a função.

Requisitos:Nível Técnico Médio Profissional em Sistemas Eléctricos Industriais; O mínimo de 2 anos de experiência relevante como Técnico de Electricidade; Possuir Carta de Condução constituirá vantagem; Conhecimentos de informática na óptica do utilizador; Fluência na língua portuguesa, fala e escrita; Fluência em língua 
inglesa fala e escrita constituirá vantagem.
__________________________________________________________________________________________
Documentos Necessários:Curriculum Vitae, Carta de Apresentação, Certificado de habilitações literárias, 
fotocópia do Bilhete de Identidade, indicação de Referências e outros 
documentos relevantes para a candidatura.
Local e Prazo de Entrega das Candidaturas:
As candidaturas deverão ser submetidas através do endereço 
selec.rse01@sdo-mocambique.com, indicando no assunto, obrigatoriamente, 
a referência e denominação da vaga até ao dia 23/6/22, a partir do qual as 
candidaturas não serão consideradas.

5342

A SDO Moçambique é uma empresa de consultoria nas áreas de 
Gestão, Negócios e de Gestão do Capital Humano, com uma vasta 
experiência no mercado nacional, com 12 anos de actividade ao 
serviço dos seus clientes. 

Selecciona para um seu cliente, uma empresa do grupo A: 
                                                 

ENGENHEIRO DE PROJECTO (MECÂNICO)Para TEMANE               (Ref.: RSE 158)
Resumo das Principais Responsabilidades:

•  Projectar, juntamente com o projectista mecânico, e com base na documen-
tação do produto, o grupo gerador de turbina a gás, com particular refe-
rência aos requisitos do contrato, boas práticas de engenharia e normas internas;

• Desenvolver, em conjunto com o projectista mecânico, o layout da planta de acordo com as características do local, questões de construção, manuten-ção e áreas classificadas;• Projectar, em conjunto com o desenhista mecânico, estruturas de filtro, du-
tos, plataformas, escadas ao redor e eventualmente dentro do pacote da Turbina a Gás, baseando-se nas especificações técnicas, normas aplicáveis, necessidades do projecto e boas práticas de engenharia;

• Efectuar a coordenação técnica de eventuais empresas externas de enge-nharia e subfornecedores;
• Interagir com especialistas de outras partes, internos e externos para inte-grar o grupo gerador de turbina a gás no contexto da central;•  Participar de reuniões com clientes, a fim de desenvolver projectos de acor-

do com as necessidades do Contrato e do Cliente, bem como prestar assis-tência técnica ao pessoal de montagem e comissionamento;
• Prestar suporte técnico ao departamento de vendas na preparação de lici-

tações internacionais, analisando documentos de licitação, desenvolvendo 
soluções adequadas, preparando listas de desvios.

Requisitos:Licenciatura em Engenharia Mecânica; O mínimo de 1 anos em funções simila-res; Experiência em áreas de construção de turbinas a gás constituirá vantagem; Domínio da língua inglesa, fala e escrita; Conhecimentos de francês ou espanhol constituirá vantagem; Experiência em especificação ou projecto de equipamen-
tos da planta (geradores de vapor de recuperação de calor, compressores de gás, 
balanceamento mecânico da planta) constituirá vantagem.
_______________________________________________________________

Documentos Necessários:Curriculum Vitae, Carta de Apresentação, Certificado de habilitações literárias, 
fotocópia do Bilhete de Identidade, indicação de Referências e outros documen-
tos relevantes para a candidatura.

Local e Prazo de Entrega das Candidaturas:

As candidaturas deverão ser submetidas através do endereço:  
selec.rse02@sdo-mocambique.com, indicando no assunto, obrigatoria-
mente, a referência e denominação da vaga até ao dia 23/6/2022, a par-
tir do qual as candidaturas não serão consideradas.

5342

Selecciona para um seu cliente, uma empresa do grupo A:  
                               

TÉCNICO DE TELECOMUNICAÇÕES E SCADA para

Molócuè        (Ref.: RSE 155)

Matambo       (Ref.: RSE 156)     

Resumo das Principais Responsabilidades:

•  Realizar intervenções na implementação de soluções de 

desenvolvimento, expansão, manutenção e operação de sistemas de 

automação de subestações;

•  Efectuar pesquisas e efectuar reparação de avarias, testes e 

configuração de equipamentos de automação, manutenção preventiva e 
correctiva dos sistemas de automação e infra-estruturas de alimentação 
socorrida;

•  Propor a aquisição de materiais e ferramentas necessárias para as 

intervenções de manutenção ou reparações de avarias;

•  Fazer o diagnóstico e reparação das avarias nos equipamentos de 
automação instalados no centro de controlo assim como as unidades 

remotas instaladas nas subestações incluindo as infra-estruturas de 
alimentação socorrida;

•  Garantir a operação e manutenção dos sistemas de automação SCADA 
da rede eléctrica;

•  Executar outras actividades compatíveis com a sua Função.

Requisitos:
Nível Médio na área de Electrónica e Telecomunicações, ou áreas 

afins; Conhecimento das tecnologias e infra-estruturas de controlo 
e automação aplicadas ao sector de energia eléctrica, bem como de 

softwares que permitem análise de sistemas; O mínimo de 2 anos 
de experiência relevante como Técnico de Automação; Domínio de 
informática na óptica de utilizador; Fluência na língua portuguesa, fala 
e escrita; Fluência no inglês fala e escritoa constituirá vantagem.

Documentos Necessários:
Curriculum Vitae, Carta de Apresentação, Certificado de habilitações 
literárias, fotocópia do Bilhete de Identidade, indicação de Referências 
e outros documentos relevantes para a candidatura.

Local e Prazo de Entrega das Candidaturas:
As candidaturas deverão ser submetidas através do endereço                                      
selec.rse@sdo-mocambique.com, indicando no assunto, 

obrigatoriamente, a referência e denominação da vaga até ao dia 
23/6/2022, a partir do qual as candidaturas não serão consideradas.

5342

A SDO Moçambique é uma empresa de consultoria nas áreas de 
Gestão, Negócios e de Gestão do Capital Humano, com uma vasta 
experiência no mercado nacional, com 12 anos de actividade ao 
serviço dos seus clientes. 

A SDO Moçambique é uma empresa de consultoria nas áreas 
de Gestão, Negócios e de Gestão do Capital Humano, com 
uma vasta experiência no mercado nacional, com 12 anos de 
actividade ao serviço dos seus clientes. 

Selecciona para um seu cliente, uma empresa do grupo A: 
                                                 

TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE POTÊNCIA para 
Chimuara        (Ref.: RSE 147)Molócuè          (Ref.: RSE 148)
Matambo        (Ref.: RSE 149)

Resumo das Principais Responsabilidades:•    Realizar inspecções regulares, de acordo com a planificação, no sentido de verificar o estado de conservação, operacionalidade dos equipamentos;
•      Investigar e reparar as avarias dos equipamentos primários e secundários nas subestações;
•   Aplicar os procedimentos na instalação, teste, operação e manutenção 
dos equipamentos das subestações e reportar as avarias dos equipamentos nas subestações e implementar as soluções encontradas;
•   Ser proactivo na prevenção, solução de avarias do sistema de energia 
eléctrica e manter a base de dados dos equipamentos (arquivo electrónico e físico) dos activos da Divisão;
•    Garantir a conservação e boa utilização dos desenhos esquemáticos na 
Divisão, bem como manter os equipamentos de testes em bom estado de conservação;
•    Fazer o round report do sistema de protecções e propor as intervenções 
necessárias e reportar a Direcção, bem como garantir a existência de stock mínimo de material sobressalente;
•   Participar nos projectos de expansão da Rede Eléctrica, de modo a estarem em conformidade com os padrões da Empresa;
•    Desenvolver relatórios relacionados com as suas actividades e demais   
tarefas inerentes a função.

Requisitos:Nível Técnico Médio Profissional em Sistemas Eléctricos Industriais; O mínimo de 2 anos de experiência relevante como Técnico de Electricidade; Possuir Carta de Condução constituirá vantagem; Conhecimentos de informática na óptica do utilizador; Fluência na língua portuguesa, fala e escrita; Fluência em língua 
inglesa fala e escrita constituirá vantagem.
__________________________________________________________________________________________
Documentos Necessários:Curriculum Vitae, Carta de Apresentação, Certificado de habilitações literárias, 
fotocópia do Bilhete de Identidade, indicação de Referências e outros 
documentos relevantes para a candidatura.
Local e Prazo de Entrega das Candidaturas:
As candidaturas deverão ser submetidas através do endereço
 selec.rse@sdo-mocambique.com, indicando no assunto, obrigatoriamente, 
a referência e denominação da vaga até ao dia 23/6/22, a partir do qual as 
candidaturas não serão consideradas.
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ANÚNCIO DE VAGAS
Empresa de Consultores de 

Engenharia, membro de grupo 

internacional pretende recrutar 

técnicos moçambicanos, ou, 

estrangeiros que comprovem 

encontrar-se em situação legal 

para o trabalho, para integração 

em projecto de grandes dimensões. 

Pretendem-se Engenheiros Civis, com experiência profissional de 5 
a de 10 anos (ou mais), na Área 
de Fiscalização, com ênfase para 
obras portuárias. Garante-se sigilo 
absoluto no tratamento de dados 
pessoais.

Resposta para o e-mail:

empregotecnico@gmail.com
5353

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 FILOMENA 

ERNESTO NHAVOTOCertifico, para efeitos de publi-
cação, que por escritura de treze 
de Junho de dois mil e vinte e dois, 
exarada de folhas oitenta a folhas 
oitenta e um, do livro de notas 
para escrituras diversas número cento e quatro “E”, do Terceiro 
Cartório Notarial, perante ALDI-
NA GUILHERMINA SAMUEL RU-TUTO MOMADE, licenciada em 
Direito, Conservadora e Notária 
Superior, foi lavrada uma Escri-
tura de Habilitação de Herdeiros 
por óbito de FILOMENA ERNES-
TO NHAVOTO, viúva, natural de Maputo, onde residiu, sendo filha 
de Ernesto Natingue Nhavoto e de 
Margarida Mtolo.

Que a falecida não deixou testa-
mento nem qualquer outra dis-
posição de última vontade, tendo 
deixado como únicos e universais 
herdeiros de todos os seus bens e direitos, seus filhos: LEILA DA 
LÚCIA ALFREDO CHICUPETU-
ANE, JOSÉ ALFREDO CHICUPET-
UANE e ELMA ALFREDO CHICU-
PETUANE, todos solteiros, natu-
rais 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 14 de Junho de 2022

A Notária(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
9ª SECÇÃO
ANÚNCIOO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JULIÃO ORLANDO CARLOS ZUNGUZE, JUIZ DE DIREITO DA 9ª SECÇÃO DO TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTOFaz saber que pela Nona Secção deste Tribunal correm éditos de trinta dias, citando 

o réu CARLOS MANUEL FÉLIX DE SOUSA SERÔDIO, com sede na Av. Julius Nyerere, 
nº 3712-E, quarteirão número 1, Bairro da Sommerschield, nesta cidade, ora em 
parte incerta, para, no prazo de dez (10) dias, que começa a correr depois de findo 
o dos éditos, tudo a contar da segunda e última publicação do respectivo anúncio, 
pagar ao exequente CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 
SOLAR DAS ACÁCIAS, a quantia de 1 893 364,00MT (um milhão, oitocentos e 
noventa e três mil e trezentos e sessenta e quatro meticais) em dívida, nos Autos 
de Acção Executiva para o Pagamento de Quantia Certa, sob Forma de Processo 
Ordinário nº 154/2021/F, que por esta secção lhe move o referido exequente, ou no mesmo prazo, nomear à penhora bens suficientes para tal pagamento e do mais que acrescer, ou deduzir a oposição que tiver, nos termos do artigo 812º e seguintes 
do C. P. C., sob pena de, não o fazendo, se devolver esse direito ao exequente, 
prosseguindo a execução seus termos, conforme tudo melhor consta do duplicado da 
petição inicial, que se encontra à disposição do executado no Cartório desta Secção, 
podendo ser levantado dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos dezasseis dias de Maio de dois mil e vinte e dois.

O Escriturário Judicial
Jaime António ManusseVerifiquei

O Juiz de Direito
Dr. Julião Orlando Carlos Zunguze
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SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA 
CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
TERCEIRO CARTÓRIO NOTARIAL 

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

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO DE 

EDUARDO JOSÉ NOVELECertifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de treze de Junho 
de dois mil e vinte e dois, exarada 
de folhas sessenta e sete a sessenta 
e nove, do livro de notas para 
escrituras diversas número cento e quatro, traço “E”, do Terceiro Cartório Notarial, perante FÁTIMA VALENTE SITÓI BATA, licenciada 
em Direito, Conservadora e Notária Superior, em exercício no referido 
Cartório, foi lavrada uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros por 
óbito de EDUARDO JOSÉ NOVELE, 
no estado de casado com Emeldina 
Miguel Maposse, sob o regime 
de comunhão de bens adquiridos, 
natural de Maputo, residente que 
foi nesta cidade de Maputo.
Que ainda pela mesma escritura 
pública foram declarados como 
únicos e universais herdeiros 
de todos os seus bens e direitos, 
sua esposa EMELDINA MIGUEL 
MAPOSSE, natural de Manjacaze, seus filhos: LÁZARO EDUARDO 
NOVELE, DORTA EDUARDO 
NOVELE, solteiros, maiores, 
naturais de Maputo, EUGÉNIO 
EDUARDO NOVELE, casado 
com Belmira Carlos Nuvunga 
Novele, natural de Maputo, 
NATÁLIA EDUARDO NOVELE, 
casada com Manuel Mussalafo 
Nhaguilunguane e ILÍDIO 
EDUARDO NOVELE, casado com 
Isabel Júlio Manhiça, natural de 
Maputo e todos residentes nesta 
cidade.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos 
declarados herdeiros ou com eles 
possam concorrer à sua sucessão.

Está Conforme
Maputo, aos 15 de Junho de 2022

A Notária Superior(Ilegível)
5365

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



PUBLICIDADE22 Quinta-feira, 16 de Junho de 2022

The Office of the United Nations Development Programme (UNDP) in Mozambique, Pemba Sub-Office invites eligible companies to submit offers for the expected Rehabilitation of Macomia Health Center (Retender) under the Stabilization, Recovery & Transformation in North Moz. The full tender package is available for free download on UNDP’s etendering platform at: 
https://etendering.partneragencies.org                   Event ID: ITB0042022-RThe documents are also available on the website: https://procurement-notices.undp.org/ and on the UNGM website: www.ungm.org 

IMPORTANT: This process requires interested companies to register on UNDP’s secure e-tendering platform. Companies not yet registered on “etendering” and wish to view the file may use the following temporary identifiers:
Username: event.guest      Password: why2changeEligible companies are invited to submit their bids by 29th June 2022 on its “e-tendering” platform.Bidders that are not yet registered in the eTendering platform can obtain further information on how to do it on the links: 
https://www.youtube.com/watch?v=Trv1FX6reu8&feature=youtu.be  and  https://www.youtube.com/watch?v=cy34AXsYMrc&feature=youtu.beThe full details of the process are mentioned in the tender. For any clarifications, please liaise with procurement.mozambique@undp.org A Pre-Bid conference will be held on-line for interested Bidders on below link: 
Time: 11: 00 AM Maputo Time
Date 21st June 2022
Venue: Online via ZOOM and in UNDP Pemba Suboffice 
Meeting ID: 824 8101 7911Zoom Link: https://undp.zoom.us/j/82481017911  

Limitation of liabilityUnder no circumstances will UNDP Mozambique office be held liable for losses, debts, costs, claims, damages, taxes, expenses or expenses resulting from information received by the bidder outside the above contact. 
UNDP Mozambique Procurement Unit

O escritório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em Moçambique Sub-Escritório de Pemba convida empresas elegíveis a apresentarem propostas para a Reabilitação do Centro de Saúde de Macomia (Re-anÚncio) no âmbito da Estabilização, Recuperação e Transformação no Norte de Moçambique.O pacote completo de documentos do concurso estão disponíveis para download grátis na plataforma etendering do PNUD: 
https://etendering.partneragencies.org                   Event ID: ITB0042022-ROs documentos também estão disponíveis no site: https://procurement-notices.undp.org/ e no site da UNGM: www.ungm.org 

IMPORTANTE: Este 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 poderão usar os seguintes dados temporários:
Username:  event.guest      Password:  why2changeAs empresas qualificadas são convidadas a enviarem suas propostas até ao dia 29 de Junho de 2022, através da plataforma “eTendering”.As empresas que ainda não se registaram na plataforma eTendering, poderão obter mais informações sobre como fazê-lo através dos links: https://www.youtube.com/watch?v=Trv1FX6reu8&feature=youtu.be,  &  https://www.youtube.com/watch?v=cy34AXsYMrc&feature=youtu.beOs detalhes completos do processo são mencionados nos documentos de concurso. Para quaisquer clarificações favor de contactar 
procurement.mozambique@undp.orgUma Conferência de Pré-Licitação será realizada para todos os licitantes interessados   em:
Hora: 11.00 horas, hora local
Data: 21 de Junho de 2022
Local: Online via ZOOM and in UNDP Pemba Suboffice 
Meeting ID: 824 8101 7911Zoom Link: https://undp.zoom.us/j/82481017911  

Limitação de responsabilidadeSob nenhuma circunstância o escritório do PNUD em Moçambique será responsabilizado por perdas, dívidas, custos, reclamações, danos, impostos, despesas ou despesas resultantes de informações recebidas pelo licitante fora do contacto acima.
Unidade de Procurement PNUD Moçambique

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento United Nations Development Programme 

SOLICITAÇÃO DE LICITAÇÃO: ITB_004_2022-R INVITATION TO BID: ITB_004_2022-R
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Verba nº 1(2) Duas secretárias open space, com quatro lugares cada, avaliada cada uma delas em 12 000,00MT, totalizando o valor de………………………………24 000,00MT;
Verba nº 2(1) Uma máquina fotocopiadora, Canon, modelo IR2025, avaliada em………………………………35 000,00MT;

Verba nº 3(8) Oito cadeiras de escritório, de cor cinza escuro, giratórias, avaliada cada uma delas em 3 000,00MT, totalizando o valor de………………….24 000,00MT;
Verba nº 4(2) Duas secretárias de madeira prensada, castanho-escuro, avaliadas em…………………….10 000,00MT;
Verba nº 5(1) Uma secretária com gaveta portátil, cor castanho claro, avaliada em……………..…………15 000,00MT;
Verba nº 6(11) Onze cadeiras pretas, com encostos de rede e base na traseira, avaliadas em………………….66 000,00MT;
Verba nº 7(1) Uma secretária, balcão de modelo “L”, com uma gaveta portátil, avaliada em………………18 000,00MT; 
Verba nº 8(1) Uma mesa de reunião, de madeira prensada, oito cadeiras, avaliada em……………………..12 000,00MT;
Verba nº 9(1) Uma mesinha de madeira, castanha, avaliada em………..………………….....………………3 000,00MT;

Verba nº 10(1) Uma escultura do mapa de Moçambique, avaliada em……………………………………………700,00MT;
Verba nº 11(3) Três monitores, da marca Dell, avaliados em………………………….............………………..7 500,00MT;
Verba nº 12(3) Três monitores, da marca HP, avaliados em…………………………………...............………..7 500,00MT;
Verba nº 13(2) Duas impressoras, da marca HP Laser Jet ProMFQ M225dw, avaliadas em……..…………….22 000,00MT;
Verba nº 14(1) Uma escultura do mapa de África, avaliada em……………………………………….........…….700,00MT;
Verba nº 15(1) Um quadro do mapa de Moçambique e relógio, avaliados em………………………………..1 000,00MT;
Verba nº 16(1) Uma moldura de escultura, cor castanha, avaliada em……………………………..………….1 500,00MT;
Verba nº 17(1) Uma impressora, da marca HP Laser Jet P110 2W, avaliada em………………….……………7 500,00MT;
Verba nº 18(2) Duas cadeiras sofás, cor preta, avaliadas em………………………..……………….............…6 000,00MT;
Verba nº 19(1) Um servidor, com PC e monitor, avaliado em……………………………..............……….…20 000,00MT;
Verba nº 20(1) Uma geleira, da marca Solster, avaliada em…………………………………...................…..…..6 000,00MT;
Verba nº 21(1) Um micro-ondas Russel Hobs, avaliado em…………………………………................………..3 000,00MT;
Verba nº 22Um cacifo metálico, de cor cinzenta, avaliado em…………………………………………..6 000,00MT;
Verba nº 23

(1) Um cacifo metálico, de cor preta, avaliado em…………………………………………..6 000,00MT;
Verba nº 24(1) Um armário, de cor branca, com uma gaveta e duas portas, avaliado em………………4 500,00MT;
Verba nº 25(1) Uma cadeira de escritório, de cor preta, avaliada em……………………………….………..1 000,00MT;
Verba nº 26(1) Uma cadeira preta, giratória, com encosto de rede avaliada em……………….………..4 000,00MT;
Verba nº 27(1) Uma cadeira preta, com encosto de rede, abertura de circunferência, avaliada em……..2 500,00MT;
Verba nº 28(2) Duas mesinhas redondas, de cor branca, avaliadas em……………………………………..3 000,00MT;
Verba nº 29(6) Seis caixas telefónicas, da marca Panasonic, avaliadas em…………………………….11 000,00MT;
Verba nº 30(3) Três telefones fixos, sem marca, avaliados em…………………………..........….…………….3 000,00MT;
Verba nº 31(2) Dois PC, da marca HP, avaliados em………………………………………...............................10 000,00MT;
Verba nº 32(1) Um PC, da marca Accer, avaliado em……………………………………….….5 000,00MT;
Verba nº 33(1) Um PC, da marca HP, avaliado em……………………………….………….5 000,00MT;
Verba nº 34(1) Dois PC, avaliados em………………..10 000,00MT;
Verba nº 35(2) Dois teclados, da marca MIT, avaliados em…………………………………………….600,00MT;
Verba nº 36(2)Dois teclados, da marca MIT, avaliados em………………………………….............…...……..300,00MT;
Verba nº 37(3) Três teclados, da marca HP, avaliados em………………………………………................…..900,00MT;
Verba nº 38(1) Um teclado, da marca Compac, avaliado em…………………………………..……….300,00MT;
Verba nº 39(2) Dois ar-condicionados, da marca Sansui R22, com capacidade de refrigeração de R22/800s, avaliados em………………………………………..18 000,00MT;
Verba nº 40(3) Três extensões de cinco bocas, avaliadas em……………………………………………900,00MT;
Verba nº 41(1) Uma extensão de quatro bocas, avaliada em……………………………………………250,00MT;
Verba nº 42(1) Uma extensão de três bocas, avaliada em…………………………………………….150,00MT;
Verba nº 43(3) Três extensões de seis bocas, avaliadas em…………………………………………… 900,00MT;
Verba nº 44(1) Bebedouro refrigerador de água, avaliado em………………………………………….. 3000,00MT;
Verba nº 45(1) Uma mesa de reunião, de cor creme, de seis lugares e respectivas cadeiras, avaliada em………... 18 000,00MT;
Verba nº 46(1) Uma secretária formato “L”, cor creme, avaliada em………………………………………... 10 000,00MT;
Verba nº 47(1) Um jogo de sofás, de cinco lugares, de cor preta, avaliado em…………………………….40 000,00MT;

Verba nº 48(1) Um tapete redondo, cor azul e castanho, feito de capulana, avaliado em………………...5 000,00MT;
Verba nº 49(1) Uma cadeira giratória para secretária, avaliada em…………………………………………8 000,00MT;
Verba nº 50(1) Uma cadeira preta, para visita, de escritório, avaliada em…………………………………………..5000,00MT;
Verba nº 51 

(5) Cinco pufos de cor branca, avaliados em…………………………………………..5 000,00MT;
Verba nº 52(1) Uma escultura do Mapa de África, avaliada em…………………………………………...1000,00MT;
Verba nº 53(1) Uma mesinha de madeira, castanha, com desenho do Mapa de África, avaliada em……4 000,00MT;
Verba nº 54(1) Uma escultura de madeira, cor castanha, avaliada em…………………………………………….500,00MT;
Verba nº 55(1) Uma geleira pequena, da marca Omega, avaliada em ………………………………………….5 000,00MT;
Verba nº 56(1) Um armário de madeira prensada, com duas portas, cor creme, avaliado em………..10 000,00MT;
Verba nº 57(1) Um monitor, da marca AOC, escultura de Mapas de Moçambique, avaliados em……1 500,00MT;
Verba nº 58(1) Uma impressora multifuncional, da marca HP Desk Jet Ink Avantage, avaliada em……………11 000,00MT;
Verba nº 59(1) Uma caixa telefónica, da marca Panasonic, avaliada em……………………………………..3 000,00MT;
Verba nº 60(1) Uma máquina de fazer café, avaliada em…………………………………………..4 500,00MT;
Verba nº 61(1) Um armário com porta de vidro, madeira prensada, avaliado em…………………………700,00MT;
Verba nº 62(2) Duas extensões de cinco bocas, avaliadas em ……………………………………...........………600,00MT;
Verba nº 63(1) Uma extensão de quatro bocas, avaliada em………………………………............…………….300,00MT;
Verba nº 64(1) Um ar-condicionado, da marca Oscar, avaliado em…………………………………………..9 000,00MT;
Verba nº 65(1) Um berbequim, avaliado em…………6 000,00MT;
Verba nº 66 

(3) Três pontos de Wireless, da marca Interline, avaliados em………………………………..7 500,00MT.Todas 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 dos referidos bens, 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 dos bens penhorados para, querendo, exercerem o seu direito no acto da praça.Os bens podem ser localizados na Av. 25 de Setembro, nº 1676, cidade de Maputo, devendo contactar o fiel depositário, o senhor Alfério Dgedge, pelo número: 82-6326710.Maputo, aos 26 de Maio de 2022A Secretária Judicial
(Ilegível)VerifiqueiA Juíza de Direito

Maria da Luz

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

13ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

5301

Torna-se público que pela Décima Terceira Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm éditos fazendo saber que no dia 
23 de Junho de 2022, pelas 9.30 horas, na Sala de Sessões, desta Secção, será realizada a abertura de propostas em carta fechada, em primeira praça, pelo preço mínimo a dos constantes nas verbas abaixo indicadas, para a venda judicial dos bens penhorados nos Autos de Execução 

Ordinária nº 40/2020-B, movidos pela exequente ÉPSILSON INVESTIMENTOS SA, contra a executada IDM - DESPACHANTE ADUANEIRO 
SERVIÇOS, LDA com sede na Av. 25 de Setembro, nº 1676, com a seguinte designação:

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MUNICÍPIO DE MARRUPA
CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE 

MARRUPA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Cancelamento

Concurso Limitado N.º 90014/
CL/01/2022 para Aquisição de uma 

Viatura Administrativa

Nos termos do artigo 61 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 concurso acima foi 
Cancelado.

Marrupa, aos 15 de Junho de 2022

Autoridade Competente

Afonso Alfredo

(Especialista da Educação)

Presidente do Conselho Municipal
162

257

1. Nos ternos do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviço ao Estado, aprovado 
pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, a Universidade Lúrio convida pessoas 
colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiros, interessadas a que reúnem 
requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para Concurso 
Limitado 52A003051/N.o22/UniLúrio/UGEA/2022 para prestação de 
serviços de reparação e manutenção das viaturas da Universidade Lúrio.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os 
Documentos do Concurso ou adquirí-los na Unidade Gestora Executora das 
Aquisições da Universidade Lúrio - Campus universitário de Marrere - correio 
electrónico: ugea@unilurio.ac.mz, telefone n.º 26218250 pela importância 
não reembolsável de 1000.00MT (mil meticais) por depósito bancário na 
nossa conta do Millennium Bim n.º - 140831197- Universidade Lúrio Registo 
Académico. 

3. O prazo da validade das propostas será de 90 dias.
4. As propostas deverão ser entregues na Unidade Gestora Executora das Aquisições 

no Campus Universitário de Marrere até às 10.00 horas do dia 24 de Junho de 
2022, e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço às 10.15 horas.

5. A abertura em sessão pública será feita no local acima mencionado, na hora e dia 
acima indicados, na presença dos concorrentes que desejarem acompanhar o 
processo.

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.

Nampula, aos 13 de Junho de 2022 

A Autoridade Competente

 (Ilegível)

ANÚNCIO DE CONCURSO

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

AGRADECIMENTO

O Conselho Municipal de Mapu-
to vem, por este meio, agrade-
cer a todas entidades públicas 
e privadas que directas e/ ou 
indiretamente contribuíram 
para a materialização do I Se-
minário de Desenvolvimento 
de Acções para a Redução de 
Risco de Desastres, que teve 
lugar no dia 11 de Maio do cor-
rente ano, com destaque para o 
Ministério de Terra e Ambiente, 
Instituto Nacional de Metereolo-
gia, Universidade Eduardo Mon-
dlane, Ordem dos Engenheiros, 
Centro Nacional Operativo de 
Emergência, Programa Mundial 
de Alimentação, Geomuzaza, e 
JICA pelos temas apresentados e 
a Delegação da Cidade de Mapu-
to do Instituto Nacional de Ges-
tão e Redução do Risco de De-
sastres (INGD), Medicus Mundi, 
NAMATI Moçambique, Instituto 
Superior de Gestão, Empreende-
dorismo, Contabilidade e Finan-
ças (ISGESCOF), Associação Mu-
lher e Desenvolvimento (NDZU-
LUKA), Movimento para o Acesso 
ao Tratamento em Moçambique 
(MATRAM), pelo apoio incondi-
cional para o sucesso do evento.

Maputo, Junho de 2022

AGRADECIMENTO PÚBLICO

AOS MUNÍCIPES PELA PARTICIPAÇÃO NO 
OBSERVATÓRIO MUNICIPAL

O Presidente do Conselho Municipal de Maputo vem, 
por este meio, agradecer a todos os munícipes, em 
geral, e a todos  que tomaram parte no II Observatório 
Municipal, em particular, pela sua participação 
massiva e activa neste evento. 

Durante os dias 3 e 11 de Junho, reunidos no Átrio 
do Paços do Município, nas salas organizadas ao 
nível dos distritos municipais e na sala virtual, os 
munícipes interagiram, através da palataforma zoom 
com o Presidente do Conselho Municipal, sua equipa 
de vereadores e quadros de apoio directo, num 
diálogo franco, aberto e construtivo sobre os mais 
variados assuntos que preocupam os habitantes 
desta Bela Cidade das Acácias e Jacarandás. 

O Observatório foi criado para garantir a inclusão, 
participação e o diálogo regular com os munícipes, 
constituindo-se  num  espaço  privilegiado  de  prestação 
de contas aos cidadãos sobre o cumprimento do 
Plano de Desenvolvimento Municipal 2019-2023.  

Todas as questões colocadas ao Presidente do 
Conselho Municipal, seja na forma de recomendações, 
contribuições e sugestões, seja na forma de críticas, 
reclamações, queixas e denúncias foram devidamente 
anotadas e serão objecto de tratamento e resposta. 

O III Observatório Municipal terá lugar no segundo 
semestre de 2022. 

Unidos e Coesos, 

Vamos Fazer de Maputo Uma Cidade Mais Bela, 
Limpa, Empreendedora e Próspera!

O Presidente
53335333

Renovar a subscrição
dos seus Jornais digitais

É Simples, Rápido e Prático.

*Termos e condições aplicáveis 

Use:

Internet 
(ebanking)

Apoio ao cliente:                            
+258 84 3400623

Info@snoticias.co.mz

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 REPARTIÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE 

MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO

SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE 
ARNALDO MACHOMBE                 Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de três de Junho 

de dois mil e vinte e dois, exarada de folhas trinta e um a trinta e dois, 
do livro de notas para escrituras diversas número trezentos e sessenta 
e sete, traço “B”, do Segundo Cartório Notarial de Maputo, perante mim, 
DANILO MOMEDE BAY, Conservador e Notário Superior, em exercício 
no referido Cartório, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de ARNALDO MACHOMBE, de setenta e um anos 
de idade, no estado de casado sob o regime de comunhão geral de bens 
com Florinda Melembe, que era de nacionalidade moçambicana, com última residência habitual no Bairro de Magoanine, filho de Machuene 
Machombe e de Devesse Hilaude.

Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da 
sua última vontade. Deixando como únicos e universais herdeiros de 
todos seus bens, sua esposa FLORINDA MELEMBE, viúva, que ocupa em simultâneo a posição de meeira e seus filhos: RUTE ARNALDO 
MATHOMBE, GERMANO ARNALDO MATHOMBE, ANTÓNIO 
ARNALDO MATHOMBE, CARLOS ARNALDO MATHOMBE, solteiros, 
maiores e JULIETA ARNALDO MATHOMBE, casada com Carlos Vasco 
Guambe, 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 9 de Junho de 2022

A Notária  
(Ilegível) 5369

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE

ADENDA AO AVISO DE ABERTURA DE 
CONCURSO DE INGRESSO

Em aditamento ao Aviso de lançamento de concurso de ingresso, 

publicado neste jornal, na edição do dia 14 de Junho de 2022, para o 

preenchimento de 51 (cinquenta e uma) vagas no Instituto Nacional 

de Saúde, nas categorias de Biólogo ‘’A”, Técnico de Estatística “A” 
e Demógrafo “A”/Geografo “A”, torna-se público que o número de 

vagas correcto, disponíveis para cada uma das referidas categorias 

consta da seguinte tabela:

Carreira Categoria N.º de Vagas

Técnico Superior N1

 Biólogo ‘’A” 37

Técnico de Estatística “A” 6

Demógrafo “A”/ Geógrafo “A” 4

Todas as demais informações constantes do Aviso permanecem 

inalteradas.

Marracuene, Junho de 2022

Chefe de Departamento Autónomo de Recursos Humanos

Benigno Pinto Canze

(Técnico Superior N1)
11178 5208

REPUBLIC OF MOZAMBIQUE

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

FUND FOR AGRICULTURAL PROMOTION AND RURAL EXTENSION (FAR, FP)

INCLUSIVE AGRI-FOOD VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROGRAMME
(PROCAVA)

National Tender N° PROCAVA35A004941NCB0122022
Procure and Allocate Working Kits for AHAs and Community Vaccinators

1. The Government of Mozambique has received financing from the International Fund for Agricultural Development 
(IFAD) towards the cost of the Inclusive Agri-Food Value Chains Development Programme (PROCAVA) and intends to 
apply part of the financing for the Procure and allocate working kits for AHAs and Community Vaccinators. The 
use of any IFAD financing shall be subject to IFAD’s approval, pursuant to the terms and conditions of the financing 
agreement, as well as IFAD’s rules, policies and procedures. IFAD and its officials, agents and employees shall be held 
harmless from and against all suits, proceedings, claims, demands, losses and liability of any kind or nature brought by 
any party in connection with the Inclusive Agri-Food Value Chains Development Programme (PROCAVA).

2. PROCAVA supports the development of five (05) value chains, namely: Horticulture, Cassava, Red Meat, Legumes and 
Poultry, in 75 districts across the Country, targeting 180.500 households, mainly smallholder farmers and marginalized 
value chain actors, during an implementation period of ten (10) years. The programme is implemented by the Ministry 
of Agriculture and Rural Development (MADER), with the Agriculture Fund for Agricultural Promotion and Rural 
Extension (FAR, FP) acting as the responsible implementing agency through a National Programme Management Unit 
(NPMU) based in its headquarters in Maputo city, Regional Programme Management Unit - South (RPMU) based at its 
provincial delegation in Gaza (FAR, FP-Del), as well as a Provincial Programme Management Units in Niassa.

3. This IFB follows the general procurement notice that appeared on the United Nations Development Business (UNDB) 
website on 24 July 2020 and on Jornal “Notícias” newspaper on 09 and 12 April 2021. 

4. The purchaser now invites sealed bids from eligible entities (“bidders”) for the Procure and allocate working kits for 
AHAs and Community Vaccinators. 

5. More details on these goods and related services are provided in the schedule of requirements in this bidding document.

6. This IFB is open to all eligible bidders who wish to respond. Subject to restrictions noted in the bidding document, 
eligible entities may associate with other bidders to enhance their capacity to successfully carry out the procurement.

7. The goods and related services, and the contract expected to be awarded, are divided into the following twenty one 
(21) lots: Bidders can bid for one or more lots, and according to the lots bidded. List of lots:

Lot 1 - Colmans for community vaccinators

Lot 2 - Printed T-shirts and hats for community vaccinators

Lot 3 - Bicycles for community vaccinators

Lot 4 - Droppers for community vaccinators

Lot 5 - Medicines and veterinary drugs for animal health agents

Lot 6 - Personal protective equipment for animal health agents

Lot 7 – Utensils and working tools for animal health agents

Lot 8 - Backpacks for animal health agents

Lot 9 – Megaphone

8. Bidding will be conducted using the National Competitive Bidding (NCB) method, the evaluation procedure for which 
is described in this bidding document, in accordance with the IFAD Procurement Handbook which is provided at www.
ifad.org/project-procurement. The NCB process, as described, will include a review and verification of qualifications 
and past performance, including a reference check, prior to the contract award.

9. Please note that a pre-bid conference will not be held as described in the bid data sheet (BDS), Section III of the bidding 
document.

10. Bidders interested in submitting a bid shall purchase the bidding document against payment of a non-refundable fee 
of 1.500,00MT upon presentation of deposit confirmation or bank transfer, according to the following bank account 
details: Bank: Millennium BIM; Account Number: 489633594 and NIB: 000100000048963359457.  Bidding documents 
can be obtained by sending an e-mail or letter, giving full contact details of the bidder, to the following point of contact. 
This will ensure that the bidders receive updates regarding this bidding document.

Fund for Agricultural Promotion and Rural Extension (FAR, FP)
 Inclusive Agri-food Value Chain Development Programme (PROCAVA)
 Praça dos Heróis Moçambicanos, CP. 1406, 2nd Floor, Block E, Maputo – Mozambique
Email: procurement@procava.gov.mz

11. Bids must be delivered to the address and in the manner specified in the bid data sheet – instructions to bidders 23.2, 
no later than 19 de July 2022, 09.30 AM (GMT+2)

12. Bidders shall be aware that late bids will not be accepted under any circumstance and will be returned unopened at the 
written request and cost of the bidder. All bids must be accompanied by a bid security.

13. Please note that electronic bids shall not be accepted.

Maputo, June 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
FUNDO DE FOMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL (FAR, FP)

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO DE CADEIAS DE VALOR AGROALIMENTARES 
(PROCAVA)

CONCURSO PÚBLICO N.º PROCAVA35A004941NCB00122022
Fornecimento e Entrega de Kits para Agentes de Sanidade Animal

1. O Governo de Moçambique recebeu um financiamento do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA) 
com vista a financiar o Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimantares (PROCAVA) e 
pretende aplicar parte dos fundos para aquisição e alocação de kits para Agentes de Sanidade Animal. A utilização de qualquer 
financiamento do FIDA estará sujeito a aprovação do FIDA de acordo com os termos e condições do Acordo de Financiamento 
bem como das regras, políticas e procedimentos do FIDA. O FIDA e seus funcionários, agentes e empregados estão isentos de 
e contra todos os processos, procedimentos, reclamações, pedidos, perdas e responsabilidades de qualquer tipo ou natureza 
interpostos por qualquer parte em conexão com o Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-
alimantares (PROCAVA).

2. O PROCAVA apoia o desenvolvimento de cinco (5) cadeias de valor (Horticultura, Mandioca, Carnes Vermelhas, Leguminosas e 
Avicultura) em 75 distritos de todo o País, esperando beneficiar 180.500 famílias, na maioria pequenos produtores, durante um 
período de implementação de dez (10) anos. O Programa é implementado pelo Ministério da Agricultura e Desenvolvimento 
Rural (MADER), tendo como entidade responsável pela coordenação o Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural (FAR, FP), 
que por sua vez implementa o Programa através de uma Unidade Nacional de Gestão do Programa (UNGP) baseada na sua sede 
na Cidade de Maputo, Unidade Regional de Gestão do Programa no Sul baseada na Delegação Provincial em Gaza (FAR, FP-Del), 
bem como a Unidade Provincial de Gestão do Programa em Niassa.

3. A presente IAC segue o anúncio geral de contratação publicado no website do UNDB no dia 24 de Julho de 2020 e no Jornal 
“Notícias”, edição dos dias 9 e 12 de Abril de 2021.

4. A contratante solicita propostas fechadas das entidades elegíveis (“concorrentes”) para o fornecimento e alocação de kits 
para Agentes de Sanidade Animal.

5. Mais detalhes sobre esses bens e serviços relacionados poderão obter mais informações e/ou detalhes, examinando os 
documentos de concurso.

6. A presente IAC é aberta para todos concorrentes elegíveis que desejarem concorrer. Sujeito às restrições evidenciadas no 
documento do concurso, as entidades elegíveis poderão associar-se a outros concorrentes de modo a melhorar a sua capacidade 
de fornecer com sucesso os bens e serviços.

7. Os bens e serviços, e o contrato que se espera adjudicar estão divididos em 9 lotes. As empresas poderão concorrer para um 
ou mais lotes. Lista dos lotes:

Lote 1 – Colmans para vacinadores comunitários
Lote 2 - Camisetes e bonés para vacinadores comunitários
Lote 3 - Bicicletas para vacinação comunitária
Lote 4 – Conta-gotas para vacinadores comunitários
Lote 5 – Medicamentos e drogas veterinários para Agentes de Saúde Animal (AHAs)
Lote 6 – Equipamentos de protecção individual para Agentes de Saúde Animal

Lote 7 - Utensílios e ferramentas de trabalho para AHAs

Lote 8 – Mochilas para Agentes de Saúde Animal

Lote 9 - Megafones

8. O concurso será conduzido aplicando a modalidade de Concurso Nacional (NCB), cujo procedimento de avaliação está 
descrito neste documento de concurso de acordo com o Manual de Procurement do FIDA disponível na página do FIDA                                    
https://www.ifad.org/en/document-detail/asset/42187284. O processo do Concurso Nacional, conforme descrito, irá 
incluir uma revisão e verificação das qualificações e desempenho anterior, incluindo a verificação da referência, precedendo a 
adjudicação.

9. Conforme descrito nas Instruções aos Concorrentes (IAC), Seção III do Caderno de Encargos não será realizada a pré-conferência 
do concurso.

10. Concorrentes interessados em apresentarem propostas poderão adquirir o Caderno de Encargos mediante o pagamento de 
uma taxa não reembolsável de 1.500,00MT mediante apresentação de confirmativo de depósito ou transferência bancária, 
de acordo com os seguintes detalhes da conta bancária: Banco: Millennium BIM; Número da Conta: 489633594 e NIB: 
000100000048963359457. Os documentos de concurso poderão ser obtidos enviando um e-mail ou carta, fornecendo os 
dados completos de contacto do concorrente, para futuros contratos. Isso garantirá que os concorrentes recebam actualizações 
sobre este documento de licitação.

Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural (FAR,FP)
 Programa de  Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimantares (PROCAVA)
Praça dos Heróis Moçambicanos, CP. 1406, 2 andar , Bloco E, Maputo – Moçambique
Email: procurement@procava.gov.mz

11. As propostas deverão ser submetidas no endereço indicado no formato especificado nos dados do – Instruções aos concorrentes 
23.2, não mais tardar do que 19 de Julho de 2022, 9.30 horas (GMT+2).

12. Os concorrentes deverão estar cientes de que propostas atrasadas não serão aceites em nenhuma circunstância e serão 
devolvidas fechadas mediante solicitação por escrito e custo do concorrente. Todas as propostas deverão ser acompanhadas 
de garantias provisórias.

13. Propostas electrónicas não serão aceites.

Maputo, Junho de 2022
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ESPECIFICAÇÕES E INSTRUÇÕES 
AOS FORNECEDORES

A. Malária Consortium

A  Malária Consortium é uma das principais organizações sem fins 
lucrativos do mundo dedicadas ao controlo abrangente da malária e de 
outras doenças transmissíveis em África e no Sudeste Asiático. A Sede 
fica em Londres, na The Green House, 244-254 Cambridge Heath Road, 
Londres E2 9DA, Reino Unido.

B.  Informação Administrativa
1) A intenção desta manifestação de interesse é de receber informações 

de empresas registadas para fornecer diversos produtos e serviços , 
tal como indicado no anexo A.   

2) As propostas de manifestação de interesse podem ser submetidas 
das seguintes formas:

(1)  Fisicamente, nos seguintes endereços:
Escritório da Malária Consortium
Rua de Darlesaam - NAMPULA

ou
Escritório daMalária Consortium
c/o The Country Finance Manager
Av. Lucas Elias Kumato n. 118
Bairro da Sommerschield – MAPUTO

Para obter os TORs e mais detalhes pode contactar ou solicitar in-
formação através do seguinte endereço electrónico: a.mtaia@ma-
lariaconsortium.org

Os envelopes devem ser claramente marcados com pedidos de 
apresentação e manifestação de interesse (indicando a referên-
cia a ser aplicada de acordo com o anexo A).”  

(2) As propostas de manifestação de interesse podem também ser sub-
metidas por e-mail para o seguinte endereço: 

tenders@malariaconsortium.org com a seguinte referência no assun-
to: “Produtos e serviços EOI-MZ-01-SMC” 

1) As propostas de manifestação de interesse devem ser submetidas e 
registadas nos escritórios acima mencionados, até sexta-feira, dia 24 

de junho, pelas 16h00.

2) As propostas de manifestação de interesse que forem apresentadas  
fora de hora estabelecida não serão aceites.

3) A Malária Consortium  irá rever as manifestação de interesse recebi-
das, a partir das quais emitirá posteriormente um “Pedido de Pro-
posta” dos prestadores de serviços que apresentarem uma proposta 
técinica e financeira em conformidade. 

4) A Malária Consortium reserva-se o direito de não emitir um pedido de 
proposta após o processo do  manifestação de interesse

5) A língua para comunicações e documentos necessários é inglês ou 
português. 

6) Lista de documentos incluídos no presente Pedido de Proposta:

a. Termos e condições

b. Política anti-suborno

c. Política anti-fraude e anti-corrupção

d. Política de salvaguarda

e. Anexo de Categorias de Produtos & Serviços 2022-2023

f. Documento de resposta do licitador (documento separado)

C. Requisitos de Manifestação de Juros

7) As propostas de manifestação de interesse apresentadas devem 
incluir as seguintes informações a cumprir.  A não prestação de 
todas as informações solicitadas pode desqualificar o licitador da 
consideração.  

i) Detalhes da empresa  

ii) Nome da empresa e endereço primário, Principais contactos e lo-
calização de todos os escritórios em Moçambique

iii) Tamanho da empresa (volume de negócios anual MZN ou USD, 
número total de empregados a tempo inteiro, número de anos de 
atividade)

iv) Detalhes da experiência relevante em produtos ou serviços simi-
lares oferecidos pela empresa/prestador de serviços com capaci-
dade demonstrada de entregar na qualidade certa no momento e 
local certos.

8) Cópia de documentos de registo comercial (comprovativo de ope-
ração legal em Moçambique)

9) Certificado de Negociação, quando aplicável 

10) Certificado de registo com autoridades reguladoras relevantes ou 
licença do regulador, quando aplicável

11) Certificado de registo de IVA 

12) Certificado de Conformidade Fiscal 

13) Uma cópia das finanças auditadas do último exercício. 

14) Assinatura de aceitação para confirmar o cumprimento das Políti-
cas da Malária Consortium e T&Cs, tal como definido na proposta 

de manifestação de interesse e permitir que a Malária Consortium  
verifique quaisquer referências. 

15) Capacidade de receber pagamento por transferências bancárias

16) Especificar se alguma parte dos serviços é subcontratada a outras 
partes, e se sim listar as outras partes 

17) Completar, assinar e devolver o Documento de Resposta ao Li-
citador

ANEXO A.

Categorias de Produtos & Services 2022-2023

Referência CATEGORIAS

CATEGORIA A PRODUTOS

MCMZ - P001

•	 Camisetas do tipo polo (com gola) e bonés

•	 Coletes tipo reflectores estampados com logo de 
SMC frente e traz

•	 Banners

•	 Sacolas para carregar medicamentos e instrumen-
tos de registo formato A3  

•	 Mochilas para transportar computadores portáteis 
(Laptops)

MCMZ - P002
•	 Computador Portáteis /Laptops- incluindo licença 

Microsoft Windows 10 Pro 

MCMZ - P003

Impressão de ferramentas de formação e implementação:

•	 Folha de contagem (ficha de resumo dos dados diários)

•	 Cartão de Registo infantil Cartao de registo do crianca)

•	 Formulários de encaminhamento para entrega de SMC 
(formulario de referencia para entrega de SMC)

•	 Formulário de resumo diário do Health Facility (Formulario 
do resumo diario da Unidade Sanitaria)

•	 Relatório de Fim de Ciclo (Relatorio do Fim do Ciclo)

•	 Lista de verificação de supervisores (ficha de verificação do 
supervisor nacional/provincial/distrital ao supervisor dos 
EUA) 

•	 Lista de Verificação do Supervisor do CD (ficha de verifica-
ção do supervisor dos distribuidores comunitarios)

•	 Registo de Temperatura (Ficha de Registo de Temperatura)

•	 Registo de Presenças (Ficha para resgisto de presencas)

•	 Agenda de Formação (agenda da formacao)

•	 SMC Training Flipbook (Módulos 1-8) (Livro de SMC em for-
ma de álbum) 

•	 SMC Job Aid (Ficha de instrucao de SMC)

•	 Ajuda ao Emprego SAE

•	 Pré-teste SMC (pré-teste do SMC)

•	 Tecla de resposta pré-teste SMC- (chave de respostas do 
pré-teste)

•	 SMC pós-teste - (Pos teste SMC)

•	 Chave de Resposta ao Quiz de Elegibilidade do SPAQ (Chave 
de respostas do questionário do SPAQ)

•	 Diapositivos PPT (Módulos 9 e 10) (slides dos modulos 9 e 10 
de supervisao as Unidades sanitarias) Flipbook

•	 Formulário de Avaliação de Formação SMC (Formulario de 
avaliação da formacao)

•	 Relatório de Formação SMC ( Relatorio da Formaçao de 
SMC)

•	 Formulário Nacional de Farmacovigilância (Formulario de 
Notificacao de Reaccoes Adversas)

•	 Papel flipchart (papel flipchart)

•	 Pasta de plástico

•	 Manual de Formação

•	 Pasta de ficheiros HF

•	 Cartazes de impressão

•	 Marcadores (marcadores)

•	 Post-it notas de cores variadas (Post it com cores variadas)

•	 Bloco de notas espiral A5 (bloco de notas A5 em espiral)

•	 Bicos

•	 Registo de Stock

MCMZ - P004

•	 Materiais de formação, ou seja:

•	 Cadernos (formato A5)

•	 Canetas (azul)

•	 Flipchart

•	 Marcadores Permanentes

•	 Giz branco

•	 Resma de Papel

MCMZ - P005

•	 Produtos sanitários tais como:

•	 Máscaras de rosto cirúrgicas

•	 Desinfetantes de mão 70% Álcool, 100ml

•	 Sabão

•	 Termómetro digital com bateria incluída

MCMZ - P006 •	 Motorizadas (entrega em Nampula)

CATEGORIA (B): SERVIÇOS

MCMZ - S001 •	 Aluguer de veículos (4x4) na província de Nampula

MCMZ - S002

Alojamento para Mc Staff nos seguintes Distritos:

Angoche
Eráti
Ilha de Moçambique
Lalaua
Rio Larde
Liupo
Malema
Meconta
Mecubúri
Memba
Mogincual

Mogovolas
Moma
Monapo
Mossuril
Muecato
Murrupula
Nacala-a-Velha
Nacala-Porto
Nacarôa
Nampula
Rapale
Ribáuè

MCMZ - S003

Catering, ou seja, Coffee Break A.M, Lunch and Coffee Break 
P.M nos seguintes Distritos:

Angoche
Eráti
Ilha de Moçambique
Lalaua
Larde
Liupo
Malema
Meconta
Mecubúri
Memba
Mogincual

Mogovolas
Moma
Monapo
Mossuril
Muecato
Murrupula
Nacala-a-Velha
Nacala-Porto
Nacarôa
Nampula
Rapale
Ribáuè

MCMZ - S004

Serviços de frete nos seguintes Distritos:

Angoche
Eráti
Ilha de Moçambique
Lalaua
Larde
Liupo
Malema
Meconta
Mecubúri
Memba
Mogincual

Mogovolas
Moma
Monapo
Mossuril
Muecato
Murrupula
Nacala-a-Velha
Nacala-Porto
Nacarôa
Nampula
Rapale
Ribáuè

MCMZ - S005
Serviços de fotocópia na cidade de Maputo e na província de 
Nampula 

MCMZ - S006
Serviços de táxi na cidade de Maputo e na província de 
Nampula

MCMZ - S007
Spots de anúncios de TV direcionados para a província de 
Nampula para mensagens curtas

MCMZ - S008
Manutenção para motocicletas e veículos na província de 
Nampula

MCMZ - S009
Manutenção de TI (portáteis, fotocopiadoras, Internet WiFi) 
na província de Nampula

MCMZ - S010

Fornecimento de Combustivel para MC nos seguintes Dis-
tritos:

Rio Angoche
Eráti
Ilha de Moçambique
Lalaua
Rio Larde
Liupo
Malema
Meconta
Mecubúri
Memba
Rio Mogincual

Mogovolas
Moma
Monapo
Mossuril
Muecato
Rio Murrupula
Nacala-a-Velha
Nacala-Porto
Nacarôa
Nampula
Rapale
Ribáuè

 Malária Consortium

Manifestação de Interesse (EOI) para fornecimento de produtos e serviços para o período 2022-2023
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Action contre la faim é uma organização não governa-
mental internacional que conduz programas em Mo-
çambique desde 2021

Action Contre la faim abre o concurso nacional abaixo: 
PD-PEM-000218: Aluguer de Automóveis com 
Condutores

A participação no concurso está aberta a empresas 
com registo em Moçambique.

Para obter o dossier do concurso, envie-nos por favor 
um email para tender@mz-actioncontrelafaim.org

Data de encerramento do Concurso é 16 de Julho de 
2022 @ 15.00 horas.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 
RELIGIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS 
REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO
Faz-se público que FREDY ARONE 
MANDLHAZe, natural e residente 
em Mabalane, província de Gaza, 
requereu autorização para mu-
dança do seu nome, para passar a 
usar o nome completo de ALFREDO 
ARONE MANDLHAZE.
Nos termos do nº 1, artigo 360º do 
Código do Registo Civil, são convi-
dados todos os interessados para, 
no prazo de trinta dias, a contar 
da data da publicação do presente 
anúncio, deduzirem, por escrito, 
a oposição que tiverem direito de 
fazer.

Maputo, aos 20 de Maio de 2022
O Director Nacional

Arafat Nadim de Almeida Jumá 
Zamila

(Conservador e Notário Superior)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA

CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos da alínea d), nº 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de 
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que objecto 
do Concurso abaixo, foi adjudicado à seguinte empresa:

Item
Modalidade 

do 
Concurso

N.º do 
Concurso

Objecto do 
Concurso

Empresa 
Adjudicada 

Valor 
Adjudicado

1
Concurso 
Público

41D000541/
003/CP/2022

Fornecimento 
de combustíveis 
para trabalho de 
campo no âmbito 

do SETSAN

CASA 
FABIÃO, 

LDA
5.802.004,04 MT

Nampula, aos 16 de Junho de 2022

O Director do Serviço Provincial
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE TETE

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS
REPARTIÇÃO DE GESTÃO, EXECUÇÃO DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS

ANÚNCIO DE CONCURSO

ADITAMENTO

1. Em aditamento ao anúncio de concurso publicado nos dias 27 e 28 de Maio de 2022 
para realização de actividades de participação, educação comunitária, promoção de higiene, 
saneamento (PEC ZONAL) no Distrito de Changara, comunica-se a alteração do local, de 
acordo com o seguinte:

N.º do Concurso Objecto do concurso
Distrito 
anterior

Novo 
Distrito

Financiador
Hora e data-

limite de 
entrega

47F001261/
CP/00049/2022

Realização de actividades de 
participação, educação comu-
nitária, promoção de higiene, 
saneamento e nutrição (PEC 
ZONAL) nas Comunidades, 
Escolas e Centros de saúde.

Changara Chiúta FCDO

Até às 14.00 
horas do dia 
20 de Junho 

de 2022

2. Todas as cláusulas permanecem inalteradas.

Tete, aos 14 de Junho de 2022
O Director Provincial

A Autoridade Competente
(Ilegível)

República de Moçambique
Ministério do Género, Criança e Acção Social 

Instituto Nacional de Acção Social, IP
Delegação de Nacala

Anúncio de Concursos 
1. Nos termos do Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, o Instituto Nacional de Acção Social Delegação de Na-

cala convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para contratação e prestação de 

serviços, de acordo com a seguinte tabela:

Nº do 
Concurso

Objecto
Modalidade 

de 
Concurso

Hora de 
Entrega das 
Propostas

Data-Final de 
Entrega das 
Propostas

Hora de 
Abertura

Data de 
Abertura

1.

Prestação de serviços para 
manutenção e reparação 

de aparelhos informáticos 
e fotocopiadoras

Concurso 
Limitado

9.00 horas 21/6/2022 9.30 horas 21/6/2022

2.
Fornecimento de 

hortícolas, lenha e carvão 
Concurso 
Limitado

10.00 horas 28/6/2022 10.30 horas 28/6/2022

3.
Prestação de serviços de 
aluguer de viaturas, no 
âmbito de PASD e PAUS

Concurso 
Limitado

11.00 horas 28/6/2022 11.30 horas 28/6/2022

4.
Fornecimento de material 

publicitário
Concurso 
Limitado

12.00 horas 28/6/2022 12.30 horas 28/6/2022

 2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, e examinar os documentos de concurso 

ou levantá-los na Rua 4 de Outubro, Cidade Alta, ao preço de 1.000,00MT não reembolsáveis.

 3. As propostas deverão ser entregues no endereço, nas horas e em datas acima mencionadas e serão abertas     

        em sessão pública, na presença dos concorrentes na Sala de Reuniões desta instituição.

Nacala, aos 6 de Junho de 2022
Autoridade Competente

    Hortência Alfredo Novela
(Técnica Superior em Adm. Pública N1)

ANÚNCIO DE VAGA 

OFICIAL DE SUBSISTÊNCIA FAMILIAR

A Aldeia das Crianças SOS Moçambique é membro da SOS Kinderdorf International, uma das maiores 

organização não-governamentais dedicadas ao de apoio decrianças sem cuidados parentais adequados ou 

em risco de perdê-los. A nível Mundial, a SOS Kinderdorf International existe em mais de 135 países eem 

Moçambique estão actualmente estabelecidas seis (6) Aldeias de Crianças SOS, nomeadamente Maputo, 

Tete, Pemba, Inhambane, Chimoio e Beira.

Assim sendo, Aldeia de Crianças SOS-Moçambique pretende recrutar para o seu quadro de pessoal, 

um/a Oficial de Subsistência Familiar, para o seu Programa de Fortalecimento Familiar de Pemba. 

Responsabilidades:

• Planear  e  implementar  as  actividades do sector de subsistência familiar enquadradas 

no Programa  Fortalecimento  Familiar;

• Realizar formações na comunidade sobre questões específicas do sector e acções de sensibilização comunitária que melhorem o desenvolvimento familiar a nível dos beneficiários do Programa;
• Promover parcerias e redes de contacto com outros intervenientes, de forma a  estabelecer 

sinergias nas diversas áreas de actuação do programa;

• Monitorar e avaliar regularmente as actividades  implementadas;

• Preparar relatórios e documentação relevante para Organização;

• Fornecer semanalmente relatórios ao Oficial Sénior de Programas;
• Realizar outras tarefas de acordo com as necessidades do progama.

 Requisitos:

• Licenciatura em uma das seguintes áreas: Agricultura, Veterinária, Economia, Ciências Sociais, 

Desenvolvimento Comunitário, ou aréas relacionadas;

• Ter  um  mínimo  de  3  anos  de  experiência  profissional  comprovada  a  trabalhar  com  as 
comunidades em actividades relacionadas com o Desenvolvimento Comunitário;

• Possuir conhecimentos sobre os direitos das crianças, desenvolvimento infantil, desenvolvimento 

familiar e comunitário;

• Ter domínio de uma das línguas locais de Cabo Delgado e da língua inglesa  é uma vantagem;

• Conhecimentos de Informática na óptica do utilizador: MS Office;
• Possuir carta de condução de Motociclos.

Local de trabalho: Cidade de Pemba

Os candidatos interessados, poderão submeter os seus CVs acompanhados por uma carta de candidatura e demais documentos que possam reforçar a sua candidatura:  Fotocópia do BI, Certificado de habilitações, Cartas “Oficiais” de referências através do seguinte correio electrónico:
  Recruitment.SOS@soscvs.org.mz, indicando assunto: “Oficial de subsistência Familiar-FS-Pemba” até 

ao dia 30 de Junho de 2022.

Nota: Encoraja-se a candidatura de mulheres

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTERIO DO INTERIOR

DIRECÇÃO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL
REPARTIÇÃO CENTRAL DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO E CANCELAMENTO DE CONCURSOS  

De acordo com a alínea d), do n° 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° 05/2016, de 08 de Março comunica-se que os objectos dos concursos abaixo foram adjudicados as 
seguintes empresas:

Concurso Objecto Modalidade de 
Contratação Empresa Adjudicada Preço Proposto 

com IVA (MT)

17A002741/
CL/01/2022

Fornecimento de passagens aéreas 
para dentro do país

Concurso Limitado TOP TOUS, LDA. 712.252,00

17A002741/
AD/0012/2022

Fornecimento de produtos de higiene 
e limpeza

Ajuste Directo SUPERMERCADO JULY, LDA 50.885,60

17A002741/
AD/0013/2022

Fornecimento de produtos de higiene 
e limpeza

Ajuste Directo SUPERMERCADO JULY, LDA 149.826,30

17A002741/
AD/03/2022

Manutenção preventiva e correctiva 
de viaturas da marca Nissan

Ajuste Directo MOTORCARE, LDA 250.000,00

17A002741/
AD/01/2022

Manutenção preventiva e correctiva 
de 10 (dez) viaturas da marca 

Mahindra
Ajuste Directo MHL AUTO, SA 500.000,00

17A002741/
CL/01/2022

Fornecimento de material não 
duradouro de escritório e consumíveis 

informáticos
Concurso Limitado

Cancelados em virtude dos concorrentes terem 
extrapolado o valor estimado

17A002741/
PD/01/2022

Prestação de serviços de transporte e 
logística

Concurso de 
Pequena Dimensão

Maputo, Junho de 2022

A Autoridade Competente
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO  

E RECURSOS HÍDRICOS
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

CONCURSO LIMITADO N.º 47A000141/CL/07/2022
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE CATERING A COMISSÃO DE LICENCIAMENTO DE 
EMPREITEIROS E CONSULTORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

1. O Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos 
Hídricos (MOPHRH) pretende contratar uma empresa para 
prestação de Serviços de Catering. Assim, convida todas 
empresas elegíveis e interessadas a apresentarem as suas 
propostas fechadas e seladas.

2. Os concorrentes poderão obter mais informações, examinar 
os documentos do concurso ou adquirí-los no endereço 
indicado no número 4 deste anúncio, mediante o pagamento 
não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais).

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

4.   As propostas deverão ser entregues até às 10.00 horas do 
dia 29 de Junho de 2022, data em que as mesmas serão 
abertas em sessão pública pelas 10.15 horas no endereço 
abaixo indicado, na presença  dos concorrentes que desejarem 
participar.

Departamento de Aquisições do MOPHRH 
Edifício da Direcção Nacional de Gestão de Recursos 

Hídricos
Rua da Imprensa, talhão 162, 2° andar

Maputo -Moçambique

5. O anúncio de posicionamento será feito no dia 4 de Julho de 
2022, no endereço indicado no número 4 deste anúncio.

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.° 
5/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos 16 de Junho  de 2022

Departamento de Aquisições
5328

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

Concurso Limitado N.º 47A000141/CL/05/2022

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA FORNECIMENTO 
DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E CONSUMÍVEIS DIVERSOS 
PARA COMISSÃO DE LICENCIAMENTO DE EMPREITEIROS 

E CONSULTORES DE CONSTRUÇÃO CIVIL

1.O Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos 
(MOPHRH) pretende contratar uma empresa para fornecimento 
de material de escritório e consumíveis diversos para Comissão 
de Licenciamento de Empreiteiros e Consultores de Construção 
Civil. Assim, convida-se todas empresas elegíveis e interessadas  a 
apresentarem as suas propostas fechadas e seladas.

2. Os concorrentes poderão obter mais informações, examinar os 
documentos do concurso ou adquirí-los no endereço indicado no 
número 4 deste anúncio, mediante o depósito não reembolsável de 
1.000,00MT (mil meticais).

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

4. As propostas deverão ser entregues até às 11.00 horas do dia 27 
de Junho de 2022, data em que as mesmas serão abertas em sessão 
pública pelas 11.15 horas no endereço abaixo indicado, na presença 
dos concorrentes que desejarem participar.

            Departamento de Aquisições do MOPHRH 
            Edifício da Direcção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos

            Rua da imprensa, talhão 162, 2° andar
            Maputo-Moçambique

5. O Anúncio de posicionamento será feito no dia 29 de Junho de 2022, 
às 10.00 horas no endereço acima indicado.

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.

Maputo, aos 16  de Junho de 2022
Departamento de Aquisições 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO INTERIOR

DIRECÇÃO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS

1. A Direcção Nacional de Identificação Civil convida empresas interessadas a apresentarem propostas em cartas fechadas para o 
fornecimento do seguinte:

N/O N.º do Concurso Objecto Modalidade
Hora e data-limite 

de entrega
Hora e data 
de abertura

Garantia 
provisória

01 17A002741/CL/0005/2022
Fornecimento de Material:

 Lote I: Não duradouro de escritório
Lote II: Consumíveis de informática

Concurso Limitado
30/6/2022

10.00 horas
30/6/2022

10.15 horas
N/A

02 17A002741/CC/0008/2022 Prestação de serviços de limpeza
Concurso por 

Cotação
23/6/2022
9.30 horas

- N/A

03 17A002741/CC/0005/2022
Prestação de serviços de remoção de 

resíduos sólidos.
Concurso por 

Cotação
23/6/2022 
8.45 horas

- N/A

04 17A002741/CC/0007/2022
Fornecimento de géneros alimentícios 

tipo lanche
Concurso por 

Cotação
23/6/2022

11.00 horas
- N/A

05 17A002741/CC/0009/2022
Prestação de serviços de seguro de 

viaturas
Concurso por 

Cotação
23/6/2022

12.00 horas
- N/A

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los durante as horas normais de expediente, na Direcção Nacional de Identificação Civil, sito na Fernão de Magalhães nº 827, 1º andar, em Maputo, pela 
importância não reembolsável de 700,00MT (setecentos meticais), apenas para o Concurso Limitado, que deve ser depositada na 
Conta Bancária n° 131159036, no Millennium Bim, em nome da Direcção Nacional de Identificação Civil.

3 As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado, e serão abertas no mesmo local de entrega, na presença dos 
concorrentes que desejarem comparecer.4. O período de validade das propostas será de 60 dias, a contar da data-final da sua entrega. 

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. 

Maputo, Junho de 2022

A Autoridade Competente
(Ilegível)
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Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Superfície 78 778  km²

População  1 606 568 (2007); 17 Distritos

A VOZ DO CIDADÃO

5325

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 do concurso discriminado na tabela abaixo: 

N/O

Modalidade de 
Contrastação
e a respectiva 

referência

Objecto do Concurso
Nome da 
Empresa

Valor de 
Adjudicação

01
Concurso por cotações 

nº 39A003241/
CC/01/2022

Fornecimento de material 
para festividades, 

homenagens e premiações 

CLASS 
MEDIA, LDA

157.847,04MT

Maputo, Junho de 2022

O Inspector-Geral
(Ilegível)

Moatize próximo do pleno 
no abastecimento de água 

O 
MUNICÍPIO da Cida-
de de Moatize espe-
ra cobrir, em breve, 
todos os bairros da 
urbe com a rede de 

abastecimento de água, de-
pois de concluídas as obras do 
Projecto Oásis, que irá incre-
mentar o fornecimento des-
te recurso, que actualmente 
abrange 62 por cento da po-
pulação.

Segundo Carlos Portimão, 
autarca local, o projecto, cuja 
primeira pedra foi lançada 
pelo Presidente da República, 
Filipe Nyusi, há alguns anos, 
decorre conforme o previsto.

O mesmo está a ser de-
senvolvido no contexto do 
PRAVIDA, direccionado para 
a provisão e incremento de 

cobertura de água potável.
“Temos bairros que ainda 

não têm água, o que será sa-
nado logo que for concluído 
o projecto Oásis”, prometeu 
Portimão.

Declarou que Moatize é 
uma cidade solidária, em que 
os munícipes lutam, com per-
sistência, pela melhoria das 
vias de acesso e saneamento 
do meio ambiente, enquanto 
as autoridades municipais se 
empenham em encontrar so-
luções adequadas, para que a 
autarquia cresça rapidamente 
e se torne uma cidade-mode-
lo.

Falando das vias de aces-
so, o presidente do município 
explicou que as estradas estão 
a ser pavimentadas, entre as 

quais a que liga o Absa à zona 
da Praça dos Heróis, passando 
pela Rotunda, em direcção ao 
mercado, e daqui ao campo 
de 25 de Setembro. 

“Agora estamos a fechar 
a circular, com obras que vão 
terminar ainda este ano, con-
tando com o apoio do Fundo 
de Estradas”, disse.

Para todos estes trabalhos, 
a autarquia conta também 
com receitas locais. 

Do Fundo de Estradas, o 
Conselho Municipal recebeu, 
este ano, pouco mais de cinco 
milhões de meticais, contra os 
anteriores quatro. 

“Não esperamos ter um 
‘bolo’ grande para começar-
mos as obras. Fazemos o ne-
cessário para responder às 

preocupações do munícipe 
com quem estamos em per-
manente comunicação, com 
quem dialogámos a partir da 
base, nas sedes dos bairros, 
das unidades e dos quartei-
rões”, congratulou-se.

Disse ainda que deste diá-
logo resultou da participação 
dos munícipes no saneamento 
do meio, em todas as áreas, a 
partir dos bairros periféricos, 
ao mesmo tempo que se fazem 
campanhas de sensibilização 
das comunidades, para cola-
borarem com as autoridades 
municipais, no sentido de 
manterem a cidade limpa.

“Ainda não posso afirmar 
que Moatize é uma cidade lim-
pa, mas estamos a 35 por cen-
to de chegarmos a este nível. 

Estabelecemos horários para 
a recolha do lixo, destacando 
uma equipa para o turno da 
manhã e outra para a tarde. 
Temos meios para transportar 
os contentores de lixo e trac-
tores para outras actividades 
afins”, afirmou o autarca.

Desdramatizou a recla-
mação da abertura da feira, 
interrompida há alguns anos, 
devido à Covid-19. 

“Quem vier a Moatize 
pode encontrar o Mercado de 
Algodoeira, o Municipal e o 
de Chipanga, todos eles com 
produtos à disposição. Mas um 
dia iremos reactivar a feira, na 
zona de expansão, para sair-
mos do local junto à linha-fér-
rea, porque sujamos a cidade 
e complicamos a travessia dos 
munícipes”, advertiu. 

Com eleições autárquicas 
projectadas para o próximo 
ano, Carlos Portimão diz estar 
tranquilo, afirmando ter cum-
prido, na íntegra, o manifesto 
eleitoral.

“Estamos a consolidar o 
que já está sendo feito. É tem-
po de engalanarmos Moatize, 
para brilhar ainda mais. Há 
quem diga que estamos no fim 
do mandato, mas nós dize-
mos que estamos no come-
ço, guiados pelo espírito de 
trabalho que nos caracteriza. 
Garanto que até ao início da 
campanha eleitoral, nós, em 
Moatize, estaremos em obras, 
porque já cumprimos o ma-
nifesto eleitoral”, disse Por-
timão.

Abastecimento de água vai chegar a mais bairros em Moatize

Levar-nos à escola
de condução pode
estragar o nosso negócio

OS mototaxistas conside-
ram que alterar o Código 
de Estrada para acomodar 
a instrução de pilotos de 
ciclomotores, vulgo “cin-
quentinhas”, como forma de 
reduzir acidentes de viação, 
iria afectar negativamente o 
seu negócio, porque muitos 
não têm possibilidades de 
pagar pelo curso.

Explicaram que a maio-
ria dos mototaxistas está em 
processo de compra do veí-
culo no “patrocinador”. 

O método consiste em 
um “empreendedor” ad-

quirir a mota e entregá-la a 
um piloto, que tem o dever 
de pagá-la em tranches se-
manais até completar o valor 
estipulado previamente, só 
depois disso é que o ciclo-
motor reverte a favor do ta-
xista.

O mototaxista Francisco 
João reconhece, porém, que 
ir à escola de condução an-
tes de entrar na actividade 
ajudaria a conhecer o Código 
de Estrada e facilitaria, em 
grande medida, no trans-
porte dos passageiros em 
segurança.

EM CATEME

Produtores agrícolas 
aprimoram técnicas

CERCA de 450 produtores 
agrícolas foram capacita-
dos no Centro Integrado de 
Alto Rendimento (CENAR), 
potenciado pela Agência de 
Desenvolvimento do Vale 
do Zambeze (AdZ), há dois 
anos e meio, em Cateme, dis-
trito de Moatize, em Tete. 
O facto foi revelado segunda-
-feira, em Cateme, pelo de-
legado provincial da Agência 
do Zambeze, Pinto Novo, na 
visita de trabalho do director 
regional do Banco Mundial 
para o Crescimento Equitati-
vo, Finanças e Instituições, na 
África Oriental e Austral, Asad 
Alam, à província de Tete. 
Novo explicou que o centro 
tem 16 hectares, oito dos quais 
em exploração plena, e é fru-

to da união de esforços com o 
sector privado. A AdZ apoiou 
com equipamentos agrários 
modernos, equivalentes a 20 
milhões de meticais.

“Este local serve de 
campo de treino para a 
melhoria das técnicas de 
produção e de acesso ao mer-
cado para pequenos produto-
res de vegetais”, esclareceu. 
Disse que como resulta-
do das actividades do CE-
NAR, os pequenos agri-
cultores vendem a sua 
colheita para os supermerca-
dos da cidade de Tete, e não só. 
Apontou, ainda, que os pro-
dutores estão a ser integrados 
em fases, beneficiando mais 
de 100 em cada uma, privi-
legiando a ligação também 

com as instituições de ensino. 
Asad Alam e a sua comi-
tiva visitou o matadou-
ro industrial da Canelfood, 
construído com a comparti-
cipação do Banco Mundial, 
através do programa Fundo 
Catalítico para Inovação e De-
mostração, coordenado pela AdZ. 
Ficou a saber que o equipamen-
to do matadouro já está mon-
tado e a sua abertura está pre-
vista para 27 de Julho próximo. 
Soube também que foram 
construídos centros de apoio 
aos produtores de gado, nos 
distritos de Chiúta, Moatize, 
Changara, Marara, e Caho-
ra Bassa, esperando-se que 
o projecto cubra mais de mil 
criadores de gado bovino, ca-
prino e ovino.

Comitiva na visita ao CENAR, vendo-se Asad Alam, o primeiro a esquerda
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SEGUNDO MOTOTAXISTAS

Francisco João James Soarez 

“Isso iria nos salvar dos 
perigos na via pública, mas 
muitos são jovens e esta é a 
forma que encontraram para 
batalhar pela vida honesta-
mente. Não teríamos condi-
ções de pagar uma escola de 
condução”, justificou-se.

James Soarez revelou, 
por seu turno, que aprendeu 
a pilotar em casa, usando a 
“cinquentinha” do pai, razão 
pela qual não tem domínio 
dos sinais de trânsito, que vai 
aprendendo enquanto traba-
lha.

António Mafigo advogou 

que, para o nível do cresci-
mento actual do negócio de 
táximota, não é muito fun-
cional introduzir a instrução, 
porque a cada dia surgem 
taxistas e a trabalhar fora das 
praças, o que dificulta a in-
dução aos princípios de trân-
sito.  Eusébio Meque partilha, 
também, da mesma ideia, 
argumentando que a pro-
víncia tem muitos taxistas, 
e mesmo que sejam abertas 
pequenas capacitações, não 
será possível abranger a to-
dos, pois muitos irão ignorá-
-las.

António Mafigo Eusébio Meque

Expanda o seu negócio
Anuncie nos websites dos nossos jornais 

e obtenha resultados
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MOÇAMBIQUE 
no grupo da morte
A Selecção Nacional feminina de basquetebol está 
no dificílimo Grupo “B”, onde se encontra a temível 
e bi-campeã africana Nigéria e mais uma equipa por 
apurar entre os dias 16…
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COMEÇO por citar Alexander Súrikov, 
embaixador da Federação da Rússia: “Es-
tamos a defrontar uma tentativa de elimi-
nar a Rússia, como o principal obstáculo 
para a restauração de uma ordem mundial 
unipolar neocolonial, com vista ao estabe-
lecimento da hegemonia global do grupo 
de países autoproclamados civilizados. 
Estamos a testemunhar a pressão mais 
longa, mais dura e mais agressiva sobre 
nós, desde a Segunda Guerra Mundial”.

Dois importantes momentos históri-
cos, numa altura também histórica, em 
que a Rússia se reafirma como super-
potência, foram celebrados naquele país, 
no passado dia 9, o 350º aniversário na-
talício do primeiro imperador russo, o 
czar reformador Pedro I, O Grande, “que 
abriu a janela para o Ocidente”, de que 
tanto os russos se orgulham e nele se in-
spiram, e, logo a seguir, o Dia da Rússia, 
no domingo passado, 12 de Junho. 

Neste dia, em 1990, os delegados ao 
Congresso dos Deputados do Povo da 
República Sociaslista Soviética Federa-
tiva da Rússia adoptaram a Declaração 
sobre a Soberania do Estado da Rússia, 
proclamaram o primado da lei no país, 
bem como adoptaram o novo nome da 
terra em que nasceram, Federação da Rús-
sia, de localização geográfica e geopolíti-
ca exclusiva. Nessa mesma data, já em 
1991, a Rússia teve o seu primeiro pres-
idente eleito, Boris Yeltsin, nas primeiras 
eleições populares abertas da história do 
país. 

Os momentos, embora não tenham 
sido ofuscados,coincidiram desta vez 
com a subida de tom ameaçador dos 
“parceiros” ocidentais e o avalanche de 
informações vindas do campo de batalha 
na Ucrânia, dando conta de situações bem 
contraditórias: a vitória militar das forças 
ucranianas alcançada graças aos novos 
armamentos fornecidos pela NATO e a 
prossecução dos objectivos da opertação 
militar especial, reconhecida, por en-
quanto em “voz baixa” por líderes desses 
“países parceiros”. Uma verdadeira “sal-
ada russa”, da qual teremos de separar a 
ervilha, batata, cenoura, cebola, ovo, ce-
bola, mayonese…. 

Desconhecem-se as baixas russas, ti-
das como mínimas por Krémlin, mas as 
ucranianas, até feitas circular pelos media 
pro-zelenskyanos, principalmente ociden-
tais (BBC), são de levantar os cabelos, se 
não somos nós próprios a ter que fazê-lo, 
coagidos que somos pelos números indi-
cados: 100 a 200 homens por dia, desde 
que a 24 de Fevereiro passado a Rússia 
se decidiu pela desmilitarização, desnazi-
ficação e libertação dos territórios de Lu-
gansk e Donetsk. A estas pesadas baixas 
é preciso acrescentar o volume do mate-
rial bélico (fornecido pela NATO) que é 
directamente destruído nos arsenais ou, 
quando intacto, fica nas mãos dos solda-
dos russos como troféu de guerra.

Se o quadro não fosse trágico, se o que 
está acontecendo não resultasse em per-
das de vidas humanas de ambos os lados, 
em sofrimento de pessoas e destruição de 
infra-estruturauras, não atribuiríamos a 
este estado de coisas o nome de guerra. 
Também não praticaríamos aqui o fútil 

exercício de querer convencer a alguém 
que na Ucrânia não há guerra. Na nossa 
percepção comum é mesmo guerra! Mas 
sigamos a opinião de um perito militar.

A operação especial difere da guerra 
pela natureza da condução das hostili-
dades, defende um coronel na reserva, 
participante da guerra afegã e chefe da 
União Russa dos Veteranos do Afeg-
anistão, ex-senador Franz Klintsevich. 
“Quando há uma operação especial, e 
não uma guerra, tudo segue uma direcção 
ligeiramente diferente”, sublinhou. 

Usando o exemplo das acções da Rús-
sia na Ucrânia, ele observou que durante 
esta operação especial o lado russo pro-
tege a população civil e representantes de 
suas Forças Armadas.

“Em segundo lugar, entendemos que 
não importa o moral desses batalhões 
nacionalistas, não estamos engajados em 
uma limpeza total, sabendo que eles estão 
se escondendo atrás de civis”, acrescen-
tou.

Ora, a operação especial constitui um 
conjunto de operações de busca opera-
cional, reconhecimento, contraIinteligên-
cia, medidas preventivas, poder e acções 
investigativas realizadas pelas forças en-
volvidas, de acordo com um único plano 
com controle centralizado em uma ou 
várias áreas, a fim de prevenir, suprimir 
e eliminar as consequências de uma situ-
ação de crise. 

Tendo a Rússia conseguido alcançar 
em grande parte a desmilitarização, aten-
dendo à  perda quase total do potencial 
militar ucraniano, e libertado também 
quase na totalidade a região de Donbass, 
pode-se dizer com firmeza quem está a 
ganhar a guerra. Entretanto, a desnazifi-
cação, outra componente da operação mil-
itar especial, é algo que levará anos para a 
pereformatação ideológica (três gerações 
foram sendo educadas à maneira neona-
zista, desde a queda do império soviético 
em 1991). 

Uma espécie de reacção aos avanços 
militares russos no terreno veio de um 
político polaco, ex-ministro das Relações 
Exteriores da Polônia e aсtual eurodepu-
tado, Radoslaw Sikorsky. Ele disse que 
a Rússia violou as disposições do Mem-
orando de Budapeste, de modo que os 
países ocidentais têm o direito de “pre-
sentear” armas nucleares à Ucrânia (canal 
de TV Espresso). O Memorando de Buda-
peste foi assinado em 5 de Dezembro de 
1994 pela Ucrânia, Rússia, Grã-Bretanha 
e EUA. O mesmo fornece garantias de se-
gurança para a Ucrânia em troca de sua 
renúncia às armas nucleares. Os países 
signatários comprometeram-se a respeitar 
a independência, a soberania e as frontei-
ras da Ucrânia, a abster-se de ameaças à 
sua integridade territorial. 

Esqueceram-se totalmente das 
ameaças da OTAN à existência da Rús-
sia, olvidaram-se do regime de não-ppro-
liferaçãoo nuclear. Agora sonham com a 
redistribuição nuclear do mundo. É a mi-
opia daqueles pollíticos que nos deixa a 
um minuto de uma guerra total, à maneira 
como os peritos militares a entendem. Ve-
jam para onde nos levam os russófobos.

* PHD em Ciências Política

BENEDITO FRANCISCO

DESDE já reconheço que sou leigo na ma-
téria que pretendo abordar mas, de uma 
coisa tenho a certeza, está cada vez mais 
difícil aproximar-se das instituições finan-
ceiras para solicitar um empréstimo finan-
ceiro. Razões: taxas de juros insuportáveis, 
agravadas pelo elevado custo de vida no 
país. Uma das questões que mais acompa-
nho de compatriotas é a razão que faz com 
que no nosso país o crédito seja inacessível 
quando comparado com os outros. É do 
nosso conhecimento que somos uma nação 
em vias de desenvolvimento mas que essa 
condição não implica fixar taxas de juro 
que grande parte dos cidadãos, até mesmo 
os funcionários públicos, enfrente dificul-
dades para os aceder.

Ouvimos de nossos concidadãos no 
estrangeiro que de tudo se faz para que as 
pessoas não vivam de apertos, precisamen-

te porque o seu bem-estar físico, emocional 
e psicológico influencia, sobremaneira, na 
estabilidade de seus lares, locais por onde 
passam e no trabalho.

Para o caso de Moçambique, o crédi-
to serve para empobrecer os cidadãos pelo 
facto de, no final de contas, a pessoa ter que 
devolver à instituição financeira duas ou 
três vezes acima do valor requerido.

Como é que atingiremos o tão almeja-
do desenvolvimento? Uma das primeiras 
preocupações dos cidadãos é garantir ali-
mentos. A seguir a esta etapa, é necessário 
criar condições para ter um tecto para se 
abrigar do sol, da chuva e de outras intem-
péries. 

Todavia, o salário que grande parte dos 
cidadãos aufere não permite que viva em 
uma casa arrendada porque a renda é eleva-
da. Igualmente, não tem capacidade finan-
ceira para obter um espaço para construção 
de casa para habitação, sendo que a única 

alternativa é permanecer na casa dos pais, 
mesmo sendo assalariado. 

Pois, ao aproximar-se a uma instituição 
financeira para fazer empréstimo a situação 
torna-se complicada, para não falar daque-
les que fazem conta própria, cuja alternati-
va são as microfinanças com taxas de juros 
também sufocantes. Como melhorar a nos-
sa condição? Como é que sobreviveremos 
a esta situação?

Será que não existem formas de mini-
mizar esta situação, aplicando taxas atrac-
tivas, de modo que mais pessoas acedam a 
estes serviços e, por via disso, melhorem 
as suas vidas?

Neste momento a situação está compli-
cada. Já não aguentamos com os apertos, o 
cinto está cada vez mais ajustado, os filhos 
precisam de ir à escola e existem despesas 
por efectuar.

Com a subida do combustível, a si-
tuação vai de mal a pior. Como é que vão 

sobreviver as instituições financeiras se 
não nos aproximarmos delas? Será que as 
pessoas a título individual estão a aderir ao 
crédito? Ou somente aproximam-se as em-
presas que pretendem financiamento para 
alavancar o negócio?

É preciso recordar que os apertos pro-
vocam problemas físicos e psicológicos 
graves. As pessoas vivem sob pressão 
constante, não têm como ficar um pouco 
relaxadas pelo facto de estarem constante-
mente a pensar em como manter a família. 
E, ao pensar assim, o corpo ressente-se, as 
doenças enraízam-se e os problemas psico-
lógico aumentam.

Mais uma vez reitero que desconheço 
todo o procedimento que culmina com ta-
xas de juros muito altas mas, o certo é que 
estamos a sofrer. Receámos ir à banca por-
que não sobra nada do salário. As percenta-
gens de aumento salarial são mínimas que 
não permitem pensar em fazer algo mais.

ROBERTO GUILHERME BANZE 

OS moradores do bairro de Laulane vem 
por meio deste Jornal solicitar os présti-
mos da empresa Electricidade de Moçam-
bique (EDM) para proceder à substituição 
das lâmpadas que se fundiram nos postes 
de iluminação pública.

Esta solicitação deve-se ao facto de a 
escuridão apadrinhar o amigo do alheio 
e contribuir negativamente para melhoria 
da qualidade de vida dos cidadãos, parti-

cularmente os munícipes de Laulane, que 
depois de algum momento de alegria  en-
frentam dificuldades para cumprir as suas 
agendas.

Pois a questão de iluminação da via 
pública é deveras preocupante nos bair-
ros da capital. E para o caso de Laulane, a 
coberto da escuridão, tem havido assaltos 
frequentes que deixam os transeuntes aba-
lados tanto física como psicologicamente.

Com o Inverno, as madrugadas e noi-
tes são muito escuras, e a iluminação pú-

blica faz falta para garantir a segurança 
dos transeuntes, tanto em relação aos as-
saltos, como para ajudar na visibilidade. 
Pode acontecer que no período da manhã 
a pessoa consiga caminhar sem sobressal-
tos mas, já no fim do dia ou no regresso, 
deparar-se com a estrada danificada, por 
exemplo, por conta da água da chuva.

Assim sendo, a pessoa pode tropeçar e 
contrair ferimentos que o impossibilitem 
de desenvolver as suas actividades nor-
malmente. 

De salientar que no interior do bairro 
de Laulane existe uma rua com mais de 
dois quilómetros que, infelizmente, não 
tem lâmpadas em dia. Aliás, os candeeiros 
até podem existir mas, a luz não sai para 
iluminar a noite.

Para facilitar a localização dos pontos 
a que me refiro por parte dos técnicos da 
nossa empresa EDM, devo dizer que são 
aqueles que são alimentados pelo Posto de 
Transformação (PT) número 198.

Nyandayeyo ! Socorro EDM.

A um minuto da guerra

Acesso ao crédito
continua insustentável

Atenção aos carteiristas nas paragens

EDM socorro!

GEOPOLITICANDO
EDMUNDO MANHIÇA*

emanyisa@gmail.com

A CORRIDA pelo transporte inicia 
pela madrugada. A partir das três da 
manhã, os cidadãos que vivem na 
periferia começam a movimentar-se 
rumo aos vários destinos. Enquanto 
uns se preocupam em chegar atempa-
damente ao trabalho, escola, hospital, 
existem os que querem se aproveitar 
do “suor dos outros” para sobreviver.

E, à semelhança dos que vivem 
de forma honesta, estes compatriotas 
também se preparam para retirar bens 
alheios. É assim que neste correr de-

senfreado pelo “chapa” infiltram-se 
no meio dos passageiros e retiram os 
seus bens.

Numa dessas viagens nestas ma-
nhãs frias do Inverno, por volta das 
cinco horas já me encontrava no inte-
rior do transporte público. Regra ge-
ral, os transportadores permanecem 
no local até pelo menos preencher 
todos os assentos. E foi o que acon-
teceu.

Enquanto aguardávamos pelo 
preenchimento dos assentos, um dos 

passageiros que já se tinha acomo-
dado, levantou-se apressadamente e 
preferiu desembarcar. Nas suas mãos 
trazia consigo algo parecido com um 
cinto.

Foi tudo estranho. Mas, imedia-
tamente a seguir um passageiro teria 
comentado que tinha sido vítima de 
furto. Custou-me acreditar que aque-
la hora e naquela paragem aparente-
mente calma pudesse estar alguém 
com más intenções.

Mas a vida está a provar que não 

vale a pena confiar nas pessoas. Te-
mos que viver desconfiando até da 
nossa sombra. Que vida é essa de 
desconfiança a todo o momento?

A partir dali foram surgindo vá-
rios relatos de assaltos tanto nas pa-
ragens ou terminais de transporte, 
assim como na via pública, na cami-
nhada pelas madrugadas e noites es-
curas, etc.

Para dizer que devemos vigiar. 
As nossas paragens e terminais não 
oferecem segurança. Considero nor-

mal a preocupação dos passageiros 
de somente se preocuparem em em-
barcar no transporte, uma vez que 
alguns se apressam porque devem se 
apresentar no serviço às cinco, seis ou 
até mais tarde, pelo facto de o trân-
sito fluir àquela hora. Mas, a mesma 
preocupação repudio em relação aos 
malfeitores. 

E parece que estes nossos com-
patriotas que gostam de viver do suor 
dos outros já se aperceberam que este 
é também um momento para pode-

rem retirar o pouco que se consegue 
com muito sacrifício. E o que mais 
aborrece é o facto de estes agirem a 
seu belo prazer pelo facto da presença 
policial não ser notória.

Deste modo, clama-se pela pre-
sença da Polícia nos locais de maior 
concentração. É sabido que as autori-
dades são seres humano, precisam de 
repousar mas, à semelhança do que 
acontece em outros sectores que se 
trabalha em turnos ou escala, também 
devem alinhar no mesmo diapasão.

Quero acreditar que só a presença 
da Polícia no interior dos bairros seria 
suficiente para desencorajar a acção 
dos criminosos. Refiro-me ao agentes 
que não se deixam levar por aqueles 
que promovem a corrupção para fazer 
valer as suas intenções. Não me refi-
ro aqueles casos em que se protegem 
agressores a troco de dinheiro.

Sendo assim, pede-se a presença 
da Polícia na periferia, assim como a 
iluminação pública de modo a desen-
corajar a acção maléfica.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ALERTA ANTÓNIO GUTERRES

Guerra e falta de acções 
agravam “caos climático”

O 
SECRETÁRIO-GE-
RAL da Organização 
das Nações Unidas 
(ONU), António 
Guterres, disse que 

a crise climática se agravou 
devido ao aumento do con-
sumo de combustíveis fós-
seis provocado pela guerra na 
Ucrânia e pela falta de inter-
venção dos Estados contra o 
aquecimento global.

Segundo Guterres, a cri-
se energética, agravada pela 

guerra na Ucrânia, duplicou 
o consumo dos combustíveis 
fósseis nas principais eco-
nomias e as sanções contra 
a Rússia estão a prejudicar 
a luta contra as emissões 
de gases de feito estufa.

“A guerra reforçou uma 
lição desagradável: a nossa 
matriz energética está estra-
gada”, disse António Guter-
res na cimeira Áustria World 
Summit, organizada pelo ac-
tor Arnold Schwarzenegger, 

que há seis anos reúne em 
Viena, capital austríaca, po-
líticos, empresários e activis-
tas para debater sobre clima e  
meio ambiente.

Após recordar que várias 
famílias e empresas estão a 
enfrentar dificuldades com 
os preços exorbitantes dos 
combustíveis, Guterres con-
siderou “delirantes” os novos 
investimentos na exploração 
e produção desta matéria. 

Esta tendência só vai au-

mentar guerras, doenças e 
catástrofes climáticas, acres-
centou o chefe da ONU.

“O único caminho possí-
vel para a segurança energé-
tica, estabilidade dos preços 
e prosperidade num planeta 
habitável é o abandono dos 
combustíveis contaminan-
tes, em especial o carvão e a 
aceleração da transição ener-
gética”, frisou.

Guterres pediu aos países 
mais ricos para desmantela-

rem as centrais de carvão até 
2030 e no resto do mundo até 
2040.

“O nosso planeta já aque-
ceu 1,2 grau e para se manter 
o objectivo de não ultrapassar 
um aquecimento de 1,5 grau 
devemos reduzir 45% das 
emissões até 2030” reiterou.

Mesmo assim, segundo o 
secretário-geral da ONU, os 
comportamentos dos países 
não são suficientemente bons 
para se garantirem os resulta-
dos desejados, receando um 
aumento de 14% das emis-
sões de gases de efeito estufa 
está década.

“Muitos governos não es-
tão a fazer nada. Esta falta de 
acção tem graves consequên-
cias”, vincou 

Para contrariar a situação, 
António Guterres defende o 
fim das subvenções destina-
das aos combustíveis fósseis 
e a promoção das ajudas ao 
desenvolvimento do investi-
mento das fontes energéticas 
renováveis que devem “tri-
plicar”.

Neste sentido, Guterres 
instou os Estados a melho-
rarem o acesso a matérias-
-primas, assim como a faci-
litarem os meios burocráticos 
de acesso a projectos solares e 
eólicos. - (Lusa)

Aumento do consumo de combustíveis fósseis agrava crise climática

Alunos da Beira
sensibilizados sobre
preservação de oceanos

KaMubukwana capacitada 
para defesa do ambiente

ALUNOS de escolas primárias e 
secundárias da cidade da Beira, 
na província de Sofala, foram 
recentemente sensibilizados 
sobre a importância da preser-
vação dos oceanos, num plano 
do sector de Agricultura e Pes-
cas. 

Na campanha enquadrada 
nas celebrações do Dia Mun-
dial dos Oceanos, 8 de Junho, 
foram igualmente envolvidas 
diversas instituições públicas e 
privadas.

Segundo Risinho Perei-
ra, chefe do Departamento de 
Pescas na Direcção Provin-
cial de Agricultura e Pescas, o 
evento visava consciencializar 
a comunidade escolar a depo-
sitar os resíduos sólidos em lo-
cais apropriados, como forma 
de proteger as espécies marí-

timas.
“Estamos a promover pa-

lestras nas escolas com o ob-
jectivo de sensibilizar a comu-
nidade estudantil, assim como 
o pessoal docente e adminis-
trativo, sobre a importância 
dos oceanos”, disse, acres-
centando que “queremos uma 
actividade pesqueira segura e 
sustentável e sendo as crianças 
o futuro, devem ser moldadas 
logo no início da sua vida. 

A campanha abrangeu a 
componente de preservação 
do mangal, o perigo do lixo nos 
oceanos e teve um debate so-
bre a pesca sustentável para as 
futuras gerações, o risco do uso 
de artes nocivas. 

As crianças mostraram-
-se satisfeitas pela acção que 
ampliou as suas noções sobre 

a vida marinha e sua sobrevi-
vência.

A título de exemplo, Car-
melita Lourenço e Tomé 
Boaventura, alunos da Esco-
la Primária Completa Heróis 
Moçambicanos, no bairro de 
Maquinino, falaram da impor-
tância da sensibilização por 
alertá-las para a necessidade 
de preservação dos recursos 
marinhos.

Para João Carlos, professor, 
estas campanhas devem ser 
permanentes de modo a pre-
parar as futuras gerações para 
boas práticas ambientais. 

A maior proliferação do lixo 
marítimo na cidade da Beira 
verifica-se ao longo da zona 
costeira, partindo da Praia 
Nova até ao Estoril, numa ex-
tensão de 25 quilómetros.

Preservação de oceanos deve ser inculcada também em crianças

OS residentes do distrito municipal 
KaMubukwana, na cidade de Maputo, 
foram recentemente capacitados em 
matérias de preservação do meio am-
biente com vista a fazer face às mu-
danças climáticas. 
Um dos momentos mais altos foi o 
repovoamento de 300 mudas de dife-
rentes espécies. 

O director do Género, Criança 
e Acção Social neste distrito, Pedro 
Mondlane, falou da função das árvores 
na transformação do dióxido de car-
bono em oxigénio, o que pode tornar 
o ambiente mais agradável.

Contou que os alunos e professores 
envolvidos no plantio das mudas têm 
a responsabilidade de cuidá-las para 

se alcançar os resultados pretendidos.
Mondlane lamentou a existência 

de focos de lixo no distrito. “Temos 
contentores em alguns pontos, mas 
há indivíduos que queimam lixo nes-
tes recepientes, reduzindo o seu tem-
po útil de vida”, apontou, apelando a 
população a combater este comporta-
mento.

Destruídas cerca de cinco mil 
artes nocivas à pesca em Tete
Mais de cinco mil artes nocivas à pesca fo-
ram apreendidas e destruídas, de 2021 até 
ao primeiro trimestre deste ano, na pro-
víncia de Tete como forma de desencorajar 
o seu uso e promover boas práticas.

Segundo Odete Naftal, directora Pro-
vincial da Agricultura e Pescas de Tete, no 
mesmo período foram sensibiizados 505 
pescadores artesanais, 52 dos quais do sexo 
feminino, em matéria sobre a pesca res-
ponsável, para além de terem sido capaci-
tados outros 27 em técnicas melhoradas de 

pesca.
A dirigente falou da localização geo-

gráfica da província atravessada pelo Rio 
Zambeze, onde ocorrem várias actividades 
como agricultura, pesca, aquacultura, tu-
rismo, entre outras, que concorrem para a 
destruição e poluição dos ecossistemas.

“A biodiversidade aquática é seve-
ramente afectada pela poluição do meio 
marinho, lacustre e fluvial por plásticos 
ou poluentes que advêm dos transportes 
marítimos, extracção de hidrocarbonetos, 

exploração dos recursos pesqueiros e a da 
pesca ilegal, que comprometem a capa-
cidade dos oceanos de desempenharem o 
papel fundamental de sustento às comuni-
dades”, lamentou.

Afirmou que o Executivo moçambica-
no tem acções em curso visando garantir a 
utilização sustentável das massas de água, 
sensibilizando os intervenientes a evitarem 
o uso de resíduos sólidos ou substâncias tó-
xicas que afectam negativamente os ecos-
sistemas aquáticos.
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“Se a sua vida for a melhor coisa que já te acon-
teceu, acredite, você tem mais sorte do que pode 

imaginar”

Daniel Godri-palestrante brasileiro

Quarto Minguante - Será 21 de junho de 2022 às 5:11 horas

00:20 - FLASH CULTURAL

02:10- CONSULTORIO MÉDICO

03:15- DESPORTO/ CULTURA E 

SAÚDE

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

11:30- PARABÉNS A VOCÊ

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

13:30- GIRAMUNDO

14:30- BOLETIM DA UEM

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 NE-

GRO”

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- QUESTÃO DE 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 04.22 horas e às 
16.51, com 03.30 e 3.20 metros, respec-
tivamente 

BAIXA-MAR - Às 10.43 horas e às 
23.03 com 0.70 e 0.80 metros, respec-
tivamente 

INHAMBANE

26/18

VILANKULO

25/15

TETE

32/18

QUELIMANE

28/18

NAMPULA

29/18

PEMBA

29/20
LICHINGA

26/9

BEIRA

28/17

XAI-XAI

22/11

CHIMOIO

22/11

MAPUTO

22/10

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05.40  HINO NACIONAL  

05.45  GINÁSTICA:  TXUNA A SAÚDE 
COM LUCINDA - “AFRODANCE”  
 

06.00  BOM DIA MOÇAMBIQUE  
DIRECTO

08.00  RODA VIVA: “MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS”  
REPETIÇÃOO/MAPUTO 
PROVÍNCIA

08.30  CONQUISTAS  
REPETIÇÃO/PROGRAMA 10

09.00  NOTÍCIAS  

09.05  ASAS - VOLUNTARIADO  
REPETIÇÃO/PROGRAMA 15

09.30  A HORA DO CTP - QUELIMANE:  
“OGUMANA”   
DIRECTO / QUELIMANE

10.00  NOTÍCIAS  

10.05  TUDO ÀS 10  
DIRECTO – 1ª PARTE

11.00  NOTÍCIAS  

11.05  TUDO ÀS 10  
DIRECTO – 2ª PARTE

12.00  NOTÍCIAS  

12.05  TELENOVELA: “SE NOS DEIX-
AREM”  
REPETIÇÃO CAPÍTULO 59

13.00  JORNAL DA TARDE   
DIRECTO

14.00  A HORA DO CTP - INHAM-
BANE: “INHAMBANE EM 
DIÁLOGO”  
DIRECTO - INHAMBANE

15.00  NOTÍCIAS  

15.05  JUNTOS À TARDE  
DIRECTO

16.00  NOTÍCIAS  

16.05  ENCONTROS DA MALTA  
DIRECTO

17.00  JORNAL EM LÍNGUAS MOÇAM-
BICANAS  
DIRECTO

17.45  GINÁSTICA:  TXUNA A SAÚDE 
COM LUCINDA - “AFRODANCE”  
 

18.00  CHAT COM SHEILA IBRAIMO  
DIRECTO

19.00  SAÚDE E BEM ESTAR: IMPLI-
CAÇÃO DO SEXO E GRAVIDEZ 
NA ADOLESCÊNCIA PRO-
GRAMA N.º 71

19.25  CASA DO POVO  

19.50  PUB  

20.00  TELEJORNAL  
DIRECTO

21.00  FAN ZONE  
DIRECTO

22.00  TELENOVELA: “SE NOS DEIX-
AREM”   
CAPÍTULO 60/82

23.00  3600 SEGUNDOS  
REPETIÇÃO

00.00  TUDO ÀS 10  
REPETIÇÃO

02:00  CHAT COM SHEILA IBRAIMO  
REPETIÇÃO

03.00  ENCONTROS DA MALTA  
REPETIÇÃO

04.00  JUNTOS À TARDE  
REPETIÇÃO

04.50  FAN ZONE  
REPETIÇÃO

05.40  HINO NACIONAL 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
STAE – Secretariado Técnico de Administração Eleitoral

Direcção da Cidade de Maputo
Repartição das Aquisições 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Em cumprimento do disposto 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 em relação à adjudicação do objecto dos 
concursos abaixo, o seguinte: 

N.º do Concurso Objecto de Concurso Modalidade Concorrente Adjudicado
Valor de Adjudicação 

(IVA incluído)

04/STAE/RA/2022
Fornecimento de: 

Lote I - Material de escritório; e
Lote II - Consumíveis de informática

Limitado   
Lote I – FLASH MOÇAMBIQUE, LDA 186.955,00MT

Lote II – CIAN, LDA 464.929,10MT

05/STAE/RA/2022 Fornecimento de artigos de higiene e conforto Limitado SUPERMERCADO JULY, LDA 312.407,04MT

06/STAE/RA/2022
Fornecimento de: 

Lote I - Material de escritório; e
Lote II - Consumíveis de informática

Limitado   
Lote I – PREMIUM, EI 340.434,00MT

Lote II – ACADÉMICA, LDA 707.616,00MT

07/STAE/RA/2022 Fornecimento de bens alimentícios Limitado   SUPERMERCADO JULY, LDA 867.645,42MT

08/STAE/RA/2022 Fornecimento de combustível e lubrificantes Limitado GARAGEM TOMARENSE, LDA 1.326.819,50MT

Maputo, aos 16 de Junho de 2022
A autoridade Competente

(Ilegível)

Prédio Zambeze, Av. Karl Marx nº 1440, Telef. 21311530, Fax nº 21305157-Maputo
5331

“EXPOSIÇÃO VISÃO DO PARAÍSO”

Artistas narram histórias 
de Moçambique e Brasil

V
INTE e dois artis-
tas moçambicanos 
e brasileiros reuni-
ram as suas obras no 
Centro Cultural Bra-

sil-Moçambique (CCBM), em 
Maputo, para falar da história 
e quotidiano dos seus países. 

A mostra, intitulada “Ex-
posição Visão do Paraíso” e 
patente até dia 24, é consti-
tuída por peças dos moçam-
bicanos Carmen Muianga, 
Gonçalo Mabunda, Licínio 
Azevedo, Idelfonso Colaço, 
Marcos Muthewuye, Maimu-
na Adam, Thandi Pinto, Luís 
Sozinho, Sónia Sultuane, Ti-
tos Pelembe e Suzy Bila, bem 
como dos brasileiros Aline 
Motta, Fernanda Lago, Kaua-
ne Guimarães, Miro Cerni, 
Miro Soares, Sábado, Sandro 
Cajé, Sérgio Henrique H., 
Sheyla Ayo, Síssi Fonseca, 
Hugo Fortes e Umberto Fran-
ça.

Os expositores procuram 
expressar os seus sentimen-
tos e emoções sobre diversos 
aspectos relacionados com 
o seu dia-a-dia, explorando 
artes como cinema, pintura, 
performance, fotografia, de-
senho e escultura.

Gonçalo Mabunda apetrecha
tempo com Francisco Vidal
ESCULTURA e pintura formarão um 
casamento perfeito em “O Apetre-
char do Tempo”, uma exposição do 
escultor Gonçalo Mabunda, com a 
participação do artista plástico por-
tuguês Francisco Vidal.

A mostra será inaugurada na ter-
ça-feira no Camões – Centro Cultural 
Português, em Maputo, e apresenta 
criações recentes de Gonçalo, que 
para este projecto convidou Francis-
co Vidal, pintor reconhecido pelas 
suas instalações que traçam podero-
sas linhas caligráficas sobre telas de 
serigrafia, em cores vivas e variados 
esquemas cromáticos. 

A viver entre Luanda e Lisboa, 
Vidal deslocou-se a Moçambique 
para participar nesta iniciativa e 
criar, com Mabunda, uma instalação 
reflexiva que intersecta e promove o 
encontro entre a escultura e pintura.

“Justapõem criações que se 
cruzam em vivências e inspirações 
cubistas de certa forma comuns, 
mas que se distinguem pela singu-
laridade de percursos artísticos na-
turalmente distintos”, explicou o 
“Camões”.

O espaço referiu que a exposição 
é uma oportunidade para o público 
usufruir da colaboração entre estes 

artistas contemporâneos.
Nascido em Maputo, em 1975, 

Gonçalo Mabunda inspira-se na 
história do país e trabalha com ar-
mas recuperadas da guerra dos 16 
anos. 

Na sua escultura dá formas an-
tropomórficas a materiais metáli-
cos e objectos bélicos que carregam 
fortes conotações políticas. As suas 
obras transmitem uma reflexão so-
bre o poder transformador da arte 
e a resiliência e criatividade das 
sociedades africanas.  Embora se 
possa dizer que as suas máscaras 
se baseiam na história local da arte 

tradicional africana, o seu trabalho 
assume um toque modernista se-
melhante às imagens dos pintores 
francês George Braque (1882-1963) 
e espanhol Pablo Picasso (1881-
1973). Por sua vez, Francisco Vidal 
nasceu em Lisboa, em 1978, e vive e 
trabalha entre a capital portuguesa 
e Luanda, sendo reconhecido pelas 
suas pinturas e desenhos sobre pa-
pel e tela produzidos manualmente, 
muitas vezes assemblados por forma 
a criar instalações de grande escala.  

O seu trabalho conjuga de forma 
singular várias influências estéticas, 
incluindo o cubismo, os têxteis afri-

canos, a cultura hip-hop dos anos 
1980, o grafite contemporâneo e a 
“street art” (arte de rua).  

Explora ideias ligadas à expe-
riência da diáspora e narrativas so-
bre a identidade que derivam da 
educação transcultural. “A história 
colonial e as suas consequências são 
profundamente questionadas no seu 
trabalho, com uma forte ênfase no 
impacto das práticas laborais, con-
flitos e violência”, avançou o “Ca-
mões”. 

“O Apetrechar do Tempo” ficará 
patente até 31 de Agosto, entre se-
gunda-feira e sábado. 

A “Exposição Visão do Pa-
raíso”, que conta com a cura-
doria de Isa Bandeira e produ-
ção de Alda Costa e Jorge Dias,  
é uma exibição inserida na 
comemoração dos 200 anos 
da independência do Brasil, 
assinalado a 7 de Setembro. 

Segundo Jorge Dias, a 
mostra reúne onze artistas 
brasileiros e igual número de 

moçambicanos contemporâ-
neos de linhagem muito re-
cente e com o trabalho virado 
às artes visuais.

“Tomámos como partida 
a Semana da Arte Moderna, 
que começou em São Paulo 
em Fevereiro de 1922, e foi um 
marco da modernidade brasi-
leira que era uma reafirmação 
de um Brasil moderno, o que 

em Moçambique só começa 
mais tarde”, explicou, ano-
tando que um dos objectivos é 
fazer circular a arte moderna 
nos dois países.

A fotógrafa Thandi Pinto, 
com a obra “I Love Maputo”,  
pretende apresentar algumas 
características dominantes da 
problemática e dualidade en-
tre a pobreza e luxúria na vida 

urbana. 
“Quando queremos apre-

sentar a cidade a um turista, 
sempre procuramos mostrar a 
parte boa: praias, monumen-
tos, edifícios históricos, tanto 
que a saída do aeroporto tem 
aquele muro que esconde a 
periferia”, explicou. 

“I Love Maputo” é, por-
tanto, aquilo que não se quer 

mostrar aos turistas, o rural 
e o urbano em Maputo numa 
relação harmoniosa e confli-
tuosa. 

Já o brasileiro Umberto 
França foi motivado pela bus-
ca de uma nova atitude e po-
sicionamento mais marcante 
no panorama contemporâneo 
para a “democratização da 
arte”.

UM revólver e uma carta escrita por Al Capone, um famoso 
criminoso ítalo-americano, durante o tempo que passou 
na prisão de Alcatraz, Califórnia, Estados, vão ser leiloados 
em Beverly Hills em Agosto. 

Os dois objectos fazem parte do leilão “The Mob”, que 
reúne uma colecção de pertences de criminosos famosos. 

Do conjunto também fazem parte as luvas de boxe do 
irlandês Mickey Cohen e uma máquina fotográfica de An-
thony Spilotro, membro do grupo de crime “Hole in the 
Wall”. - (euronews.pt)

Revólver e carta 
de Al Capone 
vão a leilão

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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INÊS LUCAS 
CHEMBENE

FALECEU

Seus irmãos Cândida, Leonilde, Zefanias e 
Xadreque, cunhados António e Maria, primos 
Alfredo, Augusto, Alzira, António e Bernardo, 
sobrinhos e demais familiares comunicam 
com profunda dor e consternação o falecimento súbito do seu 
ente querido INÊS LUCAS CHEMBENE, ocorrido no dia 14/6/2022, 
cujo funeral se realizou ontem, dia 15/6/2022, às 10.30 horas, no 
Cemitério de Lhanguene, antecedido de velório na sua residência, 
em Mavalane. Deus console os corações abatidos.

5304

INÁCIO JOSÉ GUERREIRO

FALECEU

A PricewaterhouseCoopers e funcionários comunicam 
com profundo pesar e consternação o falecimento do Sr. 
INÁCIO JOSÉ GUERREIRO, pai da Srª Sofia Alexandra de 
Oliveira Dias Guerreiro Faria, colaboradora desta empre-
sa, ocorrido no dia 14/6/2022, em Portugal, cujo funeral 
se realiza hoje, dia 16/6/2022, em no mesmo país. Neste 
momento de dor endereçam à família enlutada as mais 
sentidas condolências. Paz à sua alma.

5330

CELESTINO 

TAMELANE CUMAIO

FALECEU

Sua esposa Sara Cumaio, filhos Elsa 
Paula, Olga Celestino, Hélio Hélder, 
Jorge Jossaias, Carla Olívia, genros, noras e netos co-
municam com dor e consternação a partida para eterni-
dade do seu amado esposo, pai, sogro e avô CELESTINO 
TAMELANE CUMAIO, ocorrido no dia 14/6/2022, vítima de 
doença. Mais informam que o velório se realiza amanhã, 
sexta-feira, dia 17/6/2022, às 9.00 horas, na Igreja Anglicana 
de S. Estevão e Lourenço da Maxaquene, sita na Av. 24 de 
Julho, ao lado da InterFranca e o funeral no dia 18/6/2022, 
às 10.00 horas, em Marramine- Maciene, província de Gaza. 
Que os anjos o recebam com Hosana e Aleluias!    5337

INÊS LUCAS CHEMBENE

FALECEU

Seus filhos Lúcia, Sérgio, Fernando e Josina, noras Oelza e 
Verónica, netos Gilberto, Pedro, Elísio, Liedson, Titasse, Lael, 
Nélio, Yanni e demais familiares comunicam com profunda 
dor e consternação o falecimento do seu ente querido INÊS 
LUCAS CHEMBENE, ocorrido no dia 14/6/2022, na sua residência, em Mavalane, 
cujo funeral se realizou ontem, dia 15/6/2022, às 10.30 horas, no Cemitério de 
Lhanguene. Que Deus console os corações abatidos.

5304 

JONAS HENRIQUE MONJANE
FALECEU

Sua esposa Georgina Nhaúle Monjane, filhos Natércia, Alda, Hélder, 
Silvana, Nicole e Ayune, irmãos Lucas, Rosa, Paulo e Carlos, genros, 
noras, sobrinhos e netos, compadres, cunhados e toda família co-
municam com profunda mágoa e consternação o desaparecimento 
físico do seu ente querido JONAS HENRIQUE MONJANE, ocorrido 
no dia 14/6/2022, no Sunshine Hospitals, vítima de doença, cujas 
exéquias se realizam amanhã, dia 17/6/2022, no Cemitério de Lhanguene, pelas 13.00 
horas, antecedidas de velório, pelas 9.30 horas, na Comunidade Santa Ana de Mastrong, 
Liberdade-Bairro Novo.

5375

JONAS HENRIQUE MONJANE
FALECEU

Seus compadres João Nhaúle e Paula Libombo comunicam 
com sentimento de profundo pesar e consternação o desapare-
cimento físico do seu compadre JONAS HENRIQUE MONJANE, 
ocorrido no dia 14/6/2022, no Sunshine Hospitals, vítima de 
doença, cujas exéquias terão lugar amanhã, dia 17/6/2022, no 
Cemitério de Lhanguene, pelas 11.00 horas, antecedidas de velório, pelas 8.00 
horas, na Comunidade Santa Ana de Mastrong, Liberdade-Bairro Novo. Que Deus 
console a comadre Georgina Nhaúle Monjane e seus filhos.

5375

NELI LEUANE
FALECEU

Seus filhos Raulina, Lúcia, João, Salomão, Cristina, Daniel, 
Arone e Fares, genros, noras, netos, bisnetos, primos e demais 
familiares comunicam com profundo pesar o falecimento da 
sua mãe e avó NELI LEUANE, ocorrido no dia 14/6/2022, no 
Hospital Geral de Mavalane, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, quin-
ta-feira, dia 16/6/2022, no Cemitério de Michafutene, pelas 11.00 horas, antecedido 
de velório, às 8.00 horas, na sua residência, sita no Bairro de Maxaquene “B”. 
Descanse em paz.           5320

NELI LEUANE
FALECEU

O Conselho de Administração da Sociedade do Notícias, SA, 
comités sindicais locais e trabalhadores em geral comunicam 
o desaparecimento físico da Srª NELI LEUANE, ocorrido no dia 
14/6/2022, no HGM, vítima de doença, cujo funeral se realiza 
hoje, dia 16/6/2022, no Cemitério de Michafutene, pelas 11.00 horas, antecedido 
de velório na sua residência, sita no Bairro de Maxaquene, pelas 8.00 horas. À 
família enlutada as mais sentidas condolências.

06759

FERNANDO CHIBASSANHANE 
BALATE 
FALECEU

O Conselho de Administração da Electricidade de Moçambique, 
E.P., Comité da empresa e trabalhadores em geral comunicam 
com profunda mágoa e consternação o falecimento do Sr. FERNANDO CHIBAS-
SANHANE BALATE, trabalhador desta empresa, ocorrido no dia 11/6/2022, cujo 
funeral se realizou ontem, dia 15/6/2022, no Cemitério de Michafutene. À família 
enlutada apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.      5326

CELESTINO TAMELANE CUMAIO
FALECEU

O Grupo de Oração da Polana, Igreja Anglicana S. Estevão e 
Lourenço, com dor e consternação comunica o falecimento do 
seu irmão CELESTINO TAMELANE CUMAIO, ocorrido no dia 
14/6/2022, cujo funeral se realiza no dia 18/6/2022, em Maciene, 
pelas 10.00 horas, antecedido de velório, amanhã, sexta-feira, 
dia 17/6/2022, às 9.00 horas, na Paróquia de S. Estevão e Lou-
renço, ao lado da Interfranca, 24 de Julho. À irmã Sara, filhos e irmão Vitorino, 
sentidos pêsames. Que os Anjos lhe conduzam ao paraíso, onde Lázaro já não 
é pobre e que descanse em paz!

5336

JOSÉ GABRIEL 
MABUNDA

FALECEU

O Ministro, Vice-Ministra, Secretá-
rio Permanente, membros do Con-
selho Consultivo e funcionários 
em geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros 
e Cooperação comunicam com profunda mágoa e 
consternação o falecimento do Sr. JOSÉ GABRIEL 
MABUNDA, esposo da Srª Esperança Cuna, funcio-
nária deste ministério, ocorrido em Maputo, no dia 
14/6/2022, vítima de doença, cujo funeral se realiza 
hoje, dia 16/6/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério 
de Lhanguene, antecedido de velório na sua residên-
cia, sita na Matola 700, próximo do Cinema 700, ao 
lado do Hospital Sunshine. Paz à sua alma.

5332

JONAS 
HENRIQUE 
MONJANE
FALECEU

O Conselho de Administração do 
Banco de Moçambique e todos os trabalhadores 
comunicam com profunda dor e consternação o 
falecimento do Sr. JONAS HENRIQUE MONJANE, 
trabalhador deste banco, ocorrido no dia 15/6/2022. 
As cerimónias fúnebres terão lugar no Cemitério de 
Lhanguene, pelas 13.00 horas, no dia 17/6/2022, em 
Maputo, antecedidas de velório, pelas 9.30 horas, 
na Comunidade Santa Ana de Mastrong- Liberdade, 
Bairro Novo. À família enlutada apresentam as mais 
sentidas condolências. Paz à sua alma.

PUBLICIDADE

409 5381

TERESA MACHABA

FALECEU

A Direcção do Museus do Mar e funcionários em geral tomaram conhecimento 
com profundo pesar e consternação do desaparecimento físico da Srª TERESA 
MACHABA, mãe do Sr. Hélio Abiodo Malenda, funcionário desta instituição, ocorri-
do no dia 14/6/2022, vítima de doença. Neste momento de dor solidarizam-se com 
a família enlutada a qual endereçam os mais sentidos pêsames. Paz à sua alma.

5323

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



PUBLICIDADE 33Quinta-feira, 16 de Junho de 2022

DIVERSOS

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

VENDE-SE VENDE-SE

ARRENDA-SE

PRECISA-SE

APARTAMENTO espaçoso, tipo 3, 
com suite, 2wc, cozinha moderna, 
prédio da antiga TVM, com vista para 
o mar, estacionamento, elevador, 
segurança, zona nobre, no Bairro da 
Polana, na Av. Julius Nyerere, com toda 
documentação, vende-se. Contacto: 
84-8383889 ou 87-9383889. 

5091

PROPRIEDADE de terra, murada, 
com 800m² (40x20m), numa zona 
habitada, com altas construções, no 
Bairro Triunfo-novo, documentação em 
dia, próximo do Condomínio Lua Mar, 
vende-se. Contacto: 84-8383889 ou 
84/82-8121492.  

5091

DUAS (2) moradias, novas e super 
modernas, tipo 4, com suites, pisci-
na, jardim, electric fence, na Costa 
do Sol e Triunfo; na Dona Alice, 
espaço com dependência, de 30x50, 
vendem-se a preço promocional. 
Contacto: 82-6421191 ou 84/87-
8474370. 

4978

PROPRIEDADES bem localizadas, 
à beira da estrada, na EN4-Witbank, 
de 1 hectare e outra de 100x50m, 
vendem-se por preço a negociar. 
Não perca esta grande oportunidade. 
Contacto: 82-6421191, 84-8474370 ou 
87-8474370.

5153

EXCELENTE vivenda, tipo 4, com 
2wc e cozinha americana, na Av. Kwa-
man Krumah, vende-se por 22 000 
000,00MT; vivenda tipo 4, com 2wc, 
cozinha normal, na Rua da Resistência 
por 16 000 000,00MT; apartamento tipo 
3, com 2wc, num 1º andar, Av. Mao Tsé-
-Tung por 10 000 000,00MT; vivenda 
tipo 5, com 4 suites, num R/C, 1º e 2º 
andares, cozinha americana e piscina, 
no Triunfo por 35 000 000,00MT; loja 
com área de 650m², na Av. Eduardo 
Mondlane, zona do Ponto Final, dá 
para Banco, restaurante, etc. Contacto: 
84-4532199 ou 82-4825750.

5273

PROPRIEDADE de 11 hectares, em 
Tchumene, antes da nova balança, na 
berma da EN4, lado direito, tem todos 
documentos, título de propriedade e 
planta topográfica, trespassa-se por 
3 000 000,00MT, negociáveis, cada 
hectar. Contacto: 84-8901415.

5275

EMPRESA que faz prestação de ser-
viços de agricultura, na Manhiça, com 
todos equipamentos, tem contrato reno-
vavél com uma empresa de açucareira, 
que termina em 2023, vende-se por 12 
000 000,00MT, negociáveis.  Contacto: 
84-8901415.

5275

VIVENDA para escritórios ou habitação, 
sita na Rua  Engenheiro Vasconcelos 
Sá, nº 82, Bairro do Alto Maé, com 7 
salas, cozinha, 3wc, garagem e quintal, 
vende-se ou arrenda-se. Contacto: 84-
5015912, 84-6251032, 82-3884095 ou 
82-5252277.

5149

HOTÉIS, prédios, condomínios, lodges, 
vivendas, apartamentos, fábricas, arma-
zéns, projectos e outros tipos de imóveis, 
comerciais ou habitacionais. Contacto: 
Agência Imobiliária O. Mz Facebook: Or-
ganizersmz 84-5171252 ou 82-8945040, 
comercial@organizersmz.com.

5212

APARTAMENTO, flat, armazém, loja, 
geminada, moradia, restaurante, es-
critório, mercearia, hotel e lodges, 
precisa-se para comprar ou arrendar. 
Contacto: 84-8383889, 82-8121492 ou 
87-9383889.

5091

ESPAÇO de 160m², num 3º andar inteiro, 
prédio só para escritórios, na baixa da 
cidade, no fim da Av. Karl Marx, com 4 
salas climatizadas, copa, wc, gradeado, 
água 24 horas e sistema de Credelec 
(energia), pronta a servir, arrenda-se. 
Contacto: 84-6751327.

4670

ARMAZÉNS: Jardim, showroom, com 4 
gabinetes  arrenda-se por 180 000,00MT; 
Benfica, de 600m², com 2 gabinetes, 
showroom e dependências por 230 
000,00MT; Matola, EN4, de 1 434m², 
com gabinetes e estacionamento por 5 
000USD; Av. das Indústrias, de 1830m², 
com 4 gabinetes, copa, estacionamento 
e jardim por 390 000,00MT; Matola 
Santos, de 450m², com estacionamento 
por 85 000,00MT. Contacto: 84-5171252 
ou 82-8945040.

5212

Cowork/escritórios partilhados: gabi-
netes, arrendam-se por 15 000,00MT; 
mesas de trabalho por 8 500,00MT; sala 
para reuniões, restaurantes, cabeleirei-
ros e festas, tudo negociável. Grátis: 
internet, recepção, limpeza, água e 
luz. Transversal à Mao Tsé-Tung, na R. 
da Justiça. Contacto: 82-8945040, 84-
5171252 ou 87-8945040.

5212

5291

5265

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES - DA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a alínea d) do n.º 3, do artigo 33, conjugado com o n.º 2 do artigo 64 ambos do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 

Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n°5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto 

dos Concursos conforme abaixo indicados:

Número do 

Concurso

Modalidade de 

Contratação
Objecto do Concurso  Concorrente Vencedor Valor da Adjudicação

39A002441/

CP/01/2022
Concurso Público

Fornecimento de géneros alimentícios e 

material de higiene e limpeza
SUPERMERCADO JULY, LDA

17.704,76MT

39A002441/

CP/02/2022
 Concurso Público

Fornecimento de material de consumo 

corrente de escritório e tinteiros
CHAMBE SERVICE, LDA 142.699,05MT

39A002441/

AD/01/2022
Ajuste Directo

Lote 1 – Fornecimento e Implementação de um 

Sistema de Comunicação de Voz sobre IP
SINFO, LDA 2.527.484,19MT

Maputo, aos 14 de Junho de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CIDADE DE MAPUTO
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO 

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Balcão de Atendimento Único da Cidade de Maputo convida empresas elegíveis a apresentarem propostas seladas para os concursos de 

acordo com a tabela abaixo:

Nº do Concurso Modalidade Objecto de Contratação
Data e Hora-final para 
entrega das Propostas

Data e Hora de abertura 
das Propostas

41L000241/CL/21/2022 Concurso Limitado Fornecimento de consumíveis de escritório 28/6/2022 - 10.00 horas 28/6/2022  10.15 horas

41L000241/PD/20/2022
Concurso de Pequena 
Dimensão

Fornecimento de mobiliário de escritório 28/6/2022 – 12.00 horas 28/6/2022  12.15 horas

41L000241/CC/22/2022 Concurso por Cotações
Fornecimento de acessórios e pneus para 
viaturas

22/6/2022 – 10.00 horas 21/6/2022  10.15 horas

41L000241/CC/23/2022 Concurso por Cotações Instalação do sistema de PABX 22/6/2022 – 12.00 horas 21/6/2022  12.15 horas

2. Os concorrentes que desejarem participar, poderão obter mais informações, consultar ou adquirir os documentos de concurso no Balcão de 
Atendimento Único da Cidade de Maputo, sita na Avenida Karl Marx, nº 666, Rés do Chão – Maputo, sendo para os Concursos 41L000241/
PD/20/2022 e 41L000241/CL/21/2022 a aquisição dos documentos de concurso mediante o pagamento no valor de 1.000,00MT (mil meticais) 
não reembolsável, a ser depositado na conta bancária 269486274 – Millennium BIM – BAU Cidade de Maputo.

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

Maputo, aos 8 de Junho de 2022
A Autoridade Competente

(Ilegível)

MOBILIÁRIO escolar, carteiras duplas 
e simples, secretárias para professores 
com cadeira, em chanfuta, fabrico nacio-
nal, parquet em madeira de Mecrusse, 
com medidas diversas, tudo em grandes 
quantidades, vendem-se. Contacto: 
84-3880210.

5384

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

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

Expanda o seu negócio
Anuncie nos websites dos nossos jornais 

e obtenha resultados

HOME NACIONAL ECONOMIA POLÍTICA CIDADES OPINIÃO

Breves

Presidente participa
no funeral do Cardeal 
Dom Alexandre ...

Destaque

PM divulga programa 
de reconstrução de 
Cabo Delgado ...

Destaque

POR DESOBEDIÊN-
CIA DO DECRETO: 
PR encerra praias...

Desporto

SED confirma CAN 
de praia em Vilanku-
los ...

Desporto

COSAFA FEMININO:
Mocambique decide 
continuidade

Desporto Nacional

“Mambas realizam 
único treino no 
país “

SOCIEDADE

REPORTAGEM

Reportagem

COSAFA FEMININO:
Mocambique decide 
continuidade

Destaque

“Mambas realizam 
único treino no 
país “

CAN futebol de praia

SED confirma 
CAN de praia em 
Vilankulos ...

MOÇAMBIQUE 
no grupo da morte
A Selecção Nacional feminina de basquetebol está 
no dificílimo Grupo “B”, onde se encontra a temível 
e bi-campeã africana Nigéria e mais uma equipa por 
apurar entre os dias 16…

Para mais informação contacte a Direcção Comercial:   

  info@snoticias.co.mz | publicidade@snoticias.co.mz    +258 21 427061/2  |  +258 84 910 4321    |   +258 84 340 0623

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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2002, 2006, 2014 e 2018.
A Nova Zelândia teve uma 

noite pouco feliz no Qatar, já 
que ficou reduzida a dez ele-

mentos ao minuto 69, quan-
do Kosta Barbarouses - que ti-
nha entrado pouco antes - viu 
o cartão vermelho por uma en-

trada violenta.
Mesmo em inferioridade 

numérica, os neozelandeses 
nunca baixaram os braços e vi-

ram Keylor Navas, dono da ba-
liza da Costa Rica, travar vários 
lances de perigo até final do 
encontro.

A 
COSTA RICA tornou-
-se, terça-feira, na 32.ª 
e última selecção apu-
rada para o Campeo-
nato do Mundo-2022, 

depois de vencer a Nova Zelân-
dia pela margem mínima (1-0), 
em jogo realizado no Qatar.

Joel Campbell marcou o golo 
decisivo ao terceiro minuto de 
jogo. O avançado do Monterrey 
(México) correspondeu da me-
lhor forma a um cruzamento 
de Jewison Bennette, extremo 
de apenas 17 anos.

A Nova Zelândia partiu de 
imediato em busca do empate 
e chegou a festejar o 1-1, depois 
de uma finalização de Chris 
Wood, ao minuto 40, porém o 
golo do avançado do Newcastle 
foi anulado devido a uma falta 
de Garbett no início do lance.

No reatamento, o selec-
cionador da Costa Rica fez três 
substituições de uma assen-
tada. Umas das novidades foi 
Bryan Ruiz, jogador do Alajue-
lense que, a dois meses de ce-
lebrar o 37.º aniversário, pode 
disputar mais um “Mundial”, 
depois de 2014 e 2018.

Os costa-riquenhos vão 
disputar um Campeonato do 
Mundo pela sexta vez, a ter-
ceira consecutiva, após 1990, 

Costa Rica no “Mundial”

Costa-riquenhos preenchem última vaga do Qatar-2022

ESCÂNDALO! Depois da der-
rota em Budapeste, a Inglaterra 
voltou a ser derrotada frente 
à Hungria, mas desta vez em 
casa e por números bem mais 
expressivos. A equipa de Sou-
thgate está fora da Liga das Na-
ções.

No Molineux, em Wol-
verhampton, a selecção hún-
gara deixou os ingleses em 
choque com um triunfo por 
4-0, à boleia de uma eficácia 
notável.

Logo aos 16 minutos, Ro-
land Sallai deu vantagem aos 
magiares e deixou os homens 
de Gareth Southgate em maus 
lençóis.

Na segunda parte, dese-
nhou-se o escândalo. A 20 
minutos dos 90, Sallai bisou, 
assistido por Martin Adam, ele 
que dez minutos volvidos fez o 
passe para o 3-0 final de Zsolt 
Nagy.

Pouco depois, a noite in-
glesa ainda ficou pior, quan-
do John Stones foi expulso por 
duplo amarelo. E foi já com um 
a mais que os húngaros che-
garam à goleada, com um golo 
de Daniel Gazdag, a um minuto 
dos 90’’.

ALEMANHA 
VULGARIZA ITÁLIA
Na Alemanha, a selecção 

local “arrasou” a Itália, com 
uma vitória “gorda”, por 5-2.

Os germânicos somaram 
três empates nos três primei-
ros jogos, o primeiro dos quais 
precisamente ante os italianos, 
mas na terça-feira estrearam-
-se a vencer, e em grande es-
tilo.

Em Monchengladbach, 
Joshua Kimmich abriu o mar-
cador logo aos dez minutos, 
assistido por David Raum. Em 
cima do intervalo, um penalte 
convertido por Gundogan le-
vou o resultado para a segunda 
parte fixado nos 2-0.

No início da etapa comple-
mentar, Thomas Muller fez o 
3-0, e depois, no espaço de dois 
minutos, a Mannschaft chegou 
à “manita”. E os protagonis-
tas foram os mesmos. Gnabry 
assistiu Werner em ambas as 
ocasiões, aos 68 e 69 minutos.

A 12 minutos do fim, Wil-
fried Gnonto, jovem de 18 
anos, reduziu para 5-1, e Ales-
sandro Bastoni fez o 5-2 final 
nos descontos.

Feitas as contas, a Hungria 
lidera o grupo, com sete pon-
tos, mais um do que a Alema-
nha e dois do que a Itália. A In-
glaterra, com dois pontos, está 
matematicamente fora da final 
four.

BÉLGICA VENCE 
NA POLÓNIA
A Bélgica venceu na Po-

lónia, por 1-0, com Michy 
Batshuayi a fazer, aos 16 mi-
nutos, o único golo do jogo, 
após assistência de Youri Tie-
lemans.

Com este triunfo, “ Diabos 
vermelhos” chegaram aos sete 
pontos e continuam a sonhar 
com o apuramento à final four, 
estando no segundo lugar, com 
menos três pontos do que os lí-
deres Países Baixos (Holanda).

Os Países Baixos que con-
seguiram uma vitória louca, 
“arrancada a ferros”, por 3-2 

, frente ao País de Gales. Isto 
porque o jogo chegou aos no-
venta minutos com uma van-
tagem neerlandesa, por 2-1. 
Noa Lang e Cody Gakpo (17 e 23 
minutos) marcaram para a se-
lecção de Louis van Gaal, Bren-
nan Johnson reduziu aos 26 
minutos para o País de Gales.

Após três golos em meia 
hora, seguiram-se 60 minutos 
sem nada acontecer, até que 
Gareth Bale empatou a partida 
já nos descontos. Numa partida 
com um final louco, os Países 
Baixos ainda foram a tempo 
de ganhar e marcaram logo na 
jogada a seguir, através de um 
golo de Memphis Depay, ar-
rancando um triunfo por 3-2.

No Grupo B1, a Ucrânia 
empatou com a República da 
Irlanda (1-1), em jogo realizado 
em Lodz, na Polónia, conser-
vando a liderança.

Collins inaugurou a conta-
gem a favor dos irlandeses (31), 
mas Dovbyk anulou a desvan-
tagem ucraniana no início da 
segunda parte (47).

A Escócia está a apenas um 
ponto da Ucrânia, na sequência 
da vitória expressiva na Armé-
nia (1-4). A Rep. Irlanda soma 
quatro pontos e a Arménia tem 
três.

No Grupo B3, a Bósnia 
Herzegovina bateu a Finlândia 
por 3-2 e lidera com oito pon-
tos, seguida pelo Montenegro, 
que soma sete depois de ter 
vencido na Roménia por três 
golos sem resposta. A Finlândia 
tem quatro pontos e a Romé-
nia está na última posição com 
três.

LIGA DAS NAÇÕES

Hungria goleia 
e elimina Inglaterra 

Húngaros fizeram escândalo na terra da sua Majestade

não se teria transformado no 
avançado que é hoje. Exis-
te a Europa e existe o resto do 
mundo. E o resto do mundo 
precisa de ajuda, se não vamos 
perder muitos talentos”, afir-
mou Wenger num congresso 
de treinadores, na Alemanha, 
há duas semanas.

“A CONMEBOL recusa e 
condena as muito infelizes ex-
pressões do alto funcionário da 
FIFA, muito próximo da presi-
dência da instituição, Arsène 
Wenger. A CONMEBOL está 
firmemente comprometida 
na luta contra as expressões e 
gestos racistas ou discrimina-
tórios, sejam provenientes de 
adeptos nos estádios, técnicos 
no campo de jogo ou dirigen-
tes”, pode ler-se na carta di-
rigida ao presidente da FIFA, 
Gianni Infantino.

“As palavras de Wenger 
- além de revelarem uma in-
sólita ignorância incomum so-
bre a valiosa contribuição dos 
jogadores africanos ao futebol 
mundial, especialmente ao fu-
tebol europeu - mostram um 

revés degradante que inviabili-
za os esforços de atletas e ins-
tituições desportivas que não 
estão na Europa. Muitas vezes 
os preconceitos mais condená-
veis disfarçam-se de reflexões 
fundadas e inteligentes”, lê-se 
ainda.

“Assim como os africanos, 
nós sul-americanos conhece-
mos muito bem e em primeira 
mão este tipo de atitude, que se 
baseia na crença de que o mun-
do começa e termina na Euro-
pa. O talento, o espírito de sa-
crifício e o desejo de superação 
dos jogadores africanos e sul-
-americanos devem ser valori-
zados e respeitados”, conclui a 
CONMEBOL sobre o tema.

A CONMEBOL visa ainda 
a aprovação em definitivo do 
limite de cinco substituições 
num jogo de futebol “sem um 
processo de consulta que teria 
enriquecido o debate”. “Esta 
é uma prática de exclusão que 
tem sido repetida nos últimos 
tempos e está a causar uma 
grande preocupação”, pode 
ler-se.  - (O Jogo)

EM CAUSA DECLARAÇÕES DE WENGER SOBRE MBAPPÉ

CONMEBOL “arrasa” FIFA
A CONMEBOL divulgou, ter-
ça-feira, dois excertos de uma 
carta enviada à FIFA, na qual 
“arrasa” o organismo devido a 
declarações de Arsène Wenger, 
director de Desenvolvimento 
da entidade, sobre Kylian Mba-

ppé, bem como a decisão do 
IFAB de aprovar em definitivo 
a possibilidade de cinco subs-
tituições num jogo de futebol 
“sem um processo de consulta 
que teria enriquecido o deba-
te”.

Pois bem, as declarações 
do antigo treinador do Arsenal 
estão a ser vistas como racis-
tas e discriminatórias. “Kylian 
Mbappé tem raízes africanas, 
mas formou-se na Europa. Se 
tivesse nascido nos Camarões, 

Arséne Wender fez declarações ofensivas ao mundo do futebol sobre a origem de Mbappé

O BASQUETEBOLISTA Montrezl Harrell, de 28 
anos, vai ser julgado no dia 13 de Julho, após ter 
sido detido na posse de mais de um quilo de ma-
rijuana no carro.

Harrell, preso a 12 de Maio, no Kentucky, en-
frenta possibilidade de ser castigado com pena 
até cinco anos de prisão, depois de ter terminado 

a sétima temporada na NBA. Jogou nos Houston 
Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Cli-
ppers e Los Angeles Lakers, sendo que actual-
mente está ligado aos Charlotte Hornets.

 Na última temporada teve médias de 13,1 
pontos e 6,1 ressaltos por jogo com 64,5% de 
aproveitamento.

NBA

Estrela dos Hornets
apanhada com soruma

A TENISTA Serena William, 
40 anos, jogou a última vez no 
All England Club, em 2021, e 
regressa à competição em In-
glaterra no Torneio de Wim-
bledon, de 27 a 10 de Julho.

A tenista norte-americana 
Serena Williams, antiga nú-
mero um mundial, anunciou 
esta semana que vai regres-
sar à competição na terceira 
prova do Grand Slam, depois 
de um ano ausente devido à 
lesão.

“É um encontro. 2022. 
Vemo-nos lá. Vamos a isso”, 
escreveu Serena Williams na 
sua página oficial do Insta-
gram, juntamente com uma 
fotografia dos seus pés num 
relvado, piso em que é dispu-
tado o torneio inglês.

A tenista de 40 anos fez 
precisamente o seu últi-
mo encontro no All England 
Club, em 2021, quando foi 
eliminada na primeira ronda 
pela bielorrussa Aliaksandra 

Sasnovich (3-3), após ter sido 
obrigada a desistir do encon-
tro por causa de uma lesão na 
perna direita.

Actualmente no 1208.º lu-
gar do ranking mundial, esta 
será a 21.ª presença de Sere-
na Williams em Wimbledon, 
prova que já conquistou por 
sete vezes, em 2002, 2003, 
2009, 2010, 2012, 2015 e 2016.

Serena é mesmo recordista 
de vitórias em Grand Slams na 
era moderna, com 23 títulos.

EM WIMBLEDON

Serena Williams 
regressa à competição

Serena vai regressar à competição em Wimbledon
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A PROCURADORIA suíça pediu ontem pena suspensa de 
ano e oito meses de prisão para Joseph Blatter e Michel 
Platini, antigos presidentes da FIFA e UEFA, respectiva-
mente, acusados de fraude.

O procurador Thomas Hildbrand, nas alegações fi-
nais, deixou claro que “Blatter e Platini agiram por um 
motivo puramente egoísta e pecuniário”.

Recorde-se que os antigos dirigentes são suspeitos 
de terem combinado o pagamento ilícito de cerca de 
1,8 milhão de euros por parte da FIFA ao então dirigente 
máximo da UEFA, que terá recebido a quantia em 2011, 
alegadamente, pelos serviços prestados como conse-
lheiro de Blatter entre 1998 e 2002.

Michel Platini, dispensado de comparecer ao pro-
cesso durante a segunda semana deste julgamento, não 
esteve presente no tribunal, ao contrário de Joseph Blat-
ter.

O julgamento, que teve início quarta-feira, pros-
seguirá até 22 de Junho, sendo que ainda faltam serem 
apresentados argumentos por parte da defesa. A con-
clusão está marcada para 8 de Julho.

Procuradoria 
pede pena 
suspensa para 
Blatter e Platini

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O
S jogadores do In-
comáti de Xinavane 
continuam a reclamar 
o pagamento de salá-
rios em atraso e, por 

isso, apresentam-se irregular-
mente aos treinos, situação que 
está a comprometer a prestação 
da equipa no Moçambola-2022.

A única equipa que repre-
senta a província de Maputo na 
prova maior do futebol moçam-
bicano está a enfrentar várias 
dificuldades financeiras e tem 
dívidas com treinadores, atletas 
e trabalhadores, o que gera des-
contentamento e instabilidade 
no grupo comandado por Artur 
Comboio.

Face à situação, o presidente 
dos “açucareiros”, João Figuei-
redo, referiu que a equipa está 
a preparar a recepção à Asso-
ciação Desportiva de Vilanku-
lo, em jogo da quarta jornada 
do Moçambola-2022 agendado 
para domingo e que, até ao final 
do campeonato, o clube cum-
prirá com os compromissos que 
tem relativos à competição.

“Temos salários em atraso, 
alguns que transitam da época 
de 2019. No entanto, o clube 
tem um orçamento que cobre 
o pagamento de salários e lo-
gística de viagens, alojamento e 
alimentação até final da época, 
mas não é suficiente. A Açuca-
reira de Xinavane e a Distribui-
dora Nacional de Açúcar (DNA) 
dão-nos esse patrocínio, mas 
mesmo assim é insuficiente”, 
admitiu João Figueiredo.

“Vamos viajar, hospedar e 
alimentar a equipa até ao fim 

MOÇAMBOLA-2022

Jogadores do Incomáti 
reivindicam salários

do campeonato. Estamos a par 
da instabilidade que se gerou 
nas últimas semanas, mas não 
podemos agir de forma emo-
cionada. O que estamos a viver, 
em termos de falta de recursos 
financeiros, é uma realidade 
do nosso clube, em particular, 
mas, no geral, é igualmente 
do nosso futebol e do próprio 
país”, acrescentou Figueiredo.

Refira-se que o Incomá-
ti de Xinavane perdeu as três 
primeiras jornadas do Mo-

çambola-2002, diante do 
Ferroviário de Lichinga (1-0), 
Ferroviário de Maputo (0-1) e 
Black Bulls (6-0).

Entretanto, no regresso do 
Moçambola-2022 depois da 
paragem para dar lugar aos tra-
balhos dos “Mambas” visando 
às duas primeiras jornadas do 
Grupo “L” de qualificação ao 
CAN-2023, para além do de-
safio Incomáti de Xinavane – 
AD Vilankulo, a quarta jornada 
contempla os seguintes jogos: 

Ferroviário de Maputo – Black 
Bulls, UD Songo – Ferroviário 
de Nacala, Matchedje de Mo-
cuba – Ferroviário de Lichinga, 
Costa do Sol – Ferroviário de 
Nampula e, ainda, Ferroviário 
da Beira – Liga Desportiva de 
Maputo.

A prova é liderada pelo trio 
UD Songo, Costa do Sol e Fer-
roviário de Nampula, todos 
com nove pontos frutos de 
três vitórias. As últimas três 
posições, que custam a des-

promoção, são ocupados pela 
AD Vilankulo, com três pon-
tos,  Matchedje de Mocuba e 
Incomáti de Xinavane, ambos 
com zero ponto.

Fora o jogo entre o Costa do 
Sol e Ferroviário de Nampula, 
marcado para sábado, os de-
mais estão agendados para do-
mingo, a partir das 14.00 horas, 
depois que a Liga Moçambicana 
de Futebol (LMF) baixou por 
uma hora a hora do início dos 
jogos. 

Incomáti vai aguentar-se até ao fim, garante direcção do clube

OS adeptos do Ferroviário de 
Nacala estão a pressionar o 
treinador desta equipa, Artur 
Macassar “Turito”, para ven-
cer todas as partidas, sob pena 
de exigirem a sua demissão.

A pressão sobre o técnico 
começou no fim do jogo fren-
te ao Costa do Sol, referente à 
terceira jornada do Moçam-
bola, no qual os donos da casa 
perderam.

Os “locomotivas” da 
Maiaia terminaram o Moçam-
bola do ano passado nos luga-
res cimeiros da tabela classifi-
cativa. Na presente edição, os 
pupilos de “Turito” apresen-
tam-se em boa forma e pre-
parados para disputar o cam-
peonato, em pé de igualdade 

com todos os adversários.
Sucede, porém, que des-

de que começou a prova, a 
equipa só venceu uma par-
tida. O Ferroviário perdeu, 
ainda, a taça do “quadrangu-
lar” organizado pela Associa-
ção Provincial de Futebol de 
Nampula antes do início do 
Moçambola.

Cientes de que os jogado-
res são capazes de trazer me-
lhores resultados, os adeptos 
tentam pressionar o treina-
dor para mudar o rumo dos 
acontecimentos. Confron-
tado com a situação, Artur 
Macassar confessou que está 
habituado ao ambiente des-
portivo que se vive em Naca-
la, caracterizado por pressão. 

Disse estar tranquilo, pois 
a sua relação com a direcção 
do clube mantém-se saudá-
vel. “Turito” associa a pres-
são dos adeptos ao facto de, 
alegadamente, existir treina-
dores desocupados que estão 
a acenar a direcção e a massa 
assosciativa para forçarem sua 
saída.

“Alguns treinadores co-
meçam a telefonar para a di-
recção. Outros até ligam para 
os adeptos a incentivar a prá-
tica da rebeldia e pressão, por 
causa das derrotas”, revelou.

O treinador explicou que 
a única dificuldade dos joga-
dores é a finalização, mas de-
corre um trabalho exaustivo 
visando corrigir os erros.

FERROVIÁRIO DE NACALA

“Turito” sob pressão
dos adeptos

“Turito” pressionado a somar pontos em Nacala

O DESPORTIVO derrotou, na 
tarde de ontem, a Liga Desporti-
va de Maputo B por 2-0, em de-
safio inserido na nona jornada do 
Campeonato Nacional de Futebol 
da II Divisão - fase da cidade de 
Maputo, desfecho que pressiona 
o Matchedje que, por sua vez, 
perdeu por 3-1 na visita a líder 
Black Bulls B.

Os “alvi-negros”, de Sérgio 
Faife, somam agora 17 pontos e 
estão a apenas um dos “milita-
res”, que têm 18, e são a equipa 
melhor posicionada para se apu-
rar à fase regional.

Black Bulls B lidera a prova 

Desportivo bate Liga B e aproxima-se do Matchedje

O CLUBE de Desportos da Maxaquene 
comunicou oficialmente à Associa-
ção de Futebol da Cidade de Maputo 
(AFCM) que vai realizar os seus jogos 
do Campeonato Nacional da Segunda 
Divisão - fase da cidade de Maputo, no 

campo da Associação Black Bulls, em 
Tchumene, em virtude do seu recinto 
não estar em condições de acolher jogos 
por um período de um mês. 

O campo fica privado de acolher jo-
gos devido aos estragos no piso provo-

cados pela realização de um espectáculo 
musical no fim-de-semana transacto. 

Recorde-se que, depois de um pe-
ríodo de cerca de cinco anos sem aco-
lher jogos de seniores, o campo do Ma-
xaquene voltou a ser palco de jogos da 

cidade desde Maio  após o seu piso ter 
beneficiado de pequenas intervenções. 

Referir que, além da equipa princi-
pal, também passaram a treinar e a jogar 
as camadas de formação.

Maxaquene vai jogar em Tchumene

O BORDÉUS do defesa in-
ternacional Mexer desceu 
administrativamente à ter-
ceira divisão francesa devido 
a problemas financeiros, já 
depois de ter sido despro-
movido ao segundo escalão 
pela via desportiva.

Em comunicado, a Liga 
Francesa (LFP) explicou que 
os “girondinos” caem para

a National 1 na sequên-
cia da análise à situação fi-
nanceira pela Comissão de 
Controlo de Clubes Profis-
sionais.

De resto, o Bordéus já 
anunciou que vai recorrer 
de uma decisão “brutal” e 
tomada ao fim de “uma au-
dição de quase duas horas 
que decorreu em boas con-
dições”.

Em contacto com o “No-
tícias”, Mexer disse que ain-
da tem contrato com o clube 

francês, mas expectante, 
dentro do possível, de uma 
oportunidade para mudar 
de ares, porque “o mais im-
portante é estar feliz”.

JONATHAN ASSINA 
PELO FC CARL ZEISS 

O atacante moçambicano 
Jonathan Muiomo, de 23 anos 
de idade, assinou contrato na 
sexta-feira com a formação 
do FC Carl Zeiss Jena, da Liga 
Regional Nordeste da Alema-
nha (Regionalliga Nordost), 
válido até 2024, depois de 
esta temporada ter represen-
tado o FSV Optik Rathenow, 
que acabou sendo despromo-
vido. 

“Nós o temos em nosso 
radar há muito tempo e es-
tamos muito satisfeitos por 
ele ter aceite o nosso convi-
te. Ele é um jogador ofensivo 
muito flexível e esperamos 

que continue a desenvolver, 
como vinha acontecendo 
no Rathenow”, disse Tobias 
Werner, director Desportivo 
do FC Carl Zeiss Jena.

Muiomo nasceu em Lei-
pzig e formou-se nas cate-
gorias de base do SV Wehen 
Wiesbaden e do SpVgg Greu-
ther Fürth. Pela sua anterior 
equipa destacou-se como ar-
tilheiro com dez golos e sete 
assistências, o que jogou um 
papel importante para que o 
Jena apreciasse os seus servi-
ços, dando-lhe um contrato 
que vai durar até 2024. 

Jonathan – que tem a mis-
são de ajudar a sua equipa a 
lutar pela promoção para a II 
Liga Alemã – faz parte da lis-
ta de jogadores que Moçam-
bique pretende naturalizar, 
podendo ser mais uma op-
ção para o jogo ofensivo dos 
“Mambas”.

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Bordéus de Mexer 
desce à terceira divisão

Mexer não garante continuidade no Bordéus

O GRUPO Desportivo de Ma-
puto vai reunir-se em Assem-
bleia-Geral Extraordinária, na 
manhã de sábado, 18 de Junho, 
para discutir e aprovar as con-
tas referentes aos exercícios de 
2019, 2020 e 2021, chumbadas 
em Assembleia-Geral Ordi-
nária realizada em Maio, com 
a participação de cerca de 50 
sócios em representação dos 
mais de 2000 associados do 
emblema “alvi-negro”.

Referir que com essa situa-
ção, o Desportivo manteve-se 
na situação de não poder ru-
bricar qualquer tipo de acordo 
comercial com nenhum par-
ceiro.

Depois de chumbadas as 

contas, os sócios aconselha-
ram a direcção de Paulo Ratilal 
a corrigir o relatório para que 
fosse convocada uma Assem-
bleia-Geral Extraordinária e 
a partir dela conseguir ultra-
passar a crise agravada pela 
reprovação da primeira.

É preciso referir que o 
centenário Desportivo está a 
disputar o Campeonato Na-
cional de Futebol da II Divi-
são, depois de despromovido, 
uma vez mais, em 2021. Aliás, 
o basquetebol, uma moda-
lidade de grandes glórias na 
colectividade, não conseguiu 
qualificar-se para as respecti-
vas ligas em masculinos e fe-
mininos.

com 21 pontos.
Noutros desafios, destaque 

vai para a derrota do Nacional 
perante a Académica, por 1-2, 
resultado que atrasa os naciona-
listas, uma vez permanecerem 
com 15 pontos. O Maxaquene 
derrotou Racing, por 2-1, e tem 
treze pontos. Águias Especiais 
derrotaram o Ferroviário das 
Mahotas por 4-2, enquanto o 
Estrela Vermelha bateu Vulcano 
por 2-0.

No jogo entre clubes que não 
jogam para o apuramento ao Mo-
çambola, o Ferroviário B derro-
tou Costa do Sol B por 1-0.

NO PRÓXIMO SÁBADO

“Alvi-negros” reúnem-se para acertar contas

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O 
LÍDER da Frente Po-
pular para a Libertação 
do Tigray (TPLF, na si-
gla em inglês), Debre-
tsion Gebremichael, 

defendeu um processo de con-
versações de paz “credível e 
imparcial” com Addis Abeba, 
mediado pelo Presidente do 
Quénia, Uhuru Kenyatta.

“Participaremos num pro-
cesso de paz credível, imparcial 
e com princípios que interaja 
com as partes em conflito na 
Etiópia de forma séria, inclu-
siva e considerada”, afirmou o 
responsável num comunicado 
citado pela agência noticiosa 
Europa Press.

O líder da TPLF mostrou 
disponibilidade para o envio de 
uma “delegação de alto nível, 
com plenos poderes e informa-
ção, a conversações convoca-
das e acolhidas pelo governo do 
Quénia”, considerando que as 
autoridades e o povo quenia-
no “têm demonstrado ao longo 
dos anos a sua imparcialidade, 
honestidade e solidariedade 
face à Etiópia”.

Debretsion sugeriu, igual-
mente, a capital queniana, 
Nairobi, como lugar das con-
versações e o Presidente Uhuru 

CONFLITO NO TIGRAY

Rebeldes defendem conversações 
mediadas pelo Quénia

negociar com a TPLF”, cujos 
trabalhos “serão tornados pú-
blicos quando terminarem”.

Abiy negou as especulações 
sobre contactos directos com o 
grupo rebelde avançadas pelo 
canal televisivo etíope Fana, 
mas defendeu a necessidade 
de “dar a paz como herança aos 
filhos” e frisou que “um país 
não pode crescer através da 
guerra”.

O conflito na Etiópia eclo-
diu em Novembro de 2020 
após um ataque da TPLF con-
tra a principal base do Exército 
federal, localizada em Mekelle, 
o qual levou Addis-Abeba a
ordenar uma ofensiva contra o
grupo após meses de tensões
políticas e administrativas.

A TPLF acusou Abiy de au-
mentar as tensões desde que 
chegou ao poder em 2018.

Até então, a TPLF tinha 
sido a força dominante den-
tro da coligação de base étnica 
que governava a Etiópia des-
de 1991, a Frente Democrática 
Revolucionária do Povo Etíope 
(EPRDF).

O grupo opôs-se às refor-
mas de Abiy, vendo-as como 
uma tentativa de minar a sua 
influência. -(Lusa)

Kenyatta como mediador, elo-
giando a sua postura “impar-

cial e inclusiva”.
Este comunicado foi pu-

blicado depois do primeiro-
-ministro etíope, Abiy Ahmed,

ter anunciado ao Parlamento 
a criação de um comité “para 

Rebeldes do Tigray combatem Exército etíope
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A GUERRA na Ucrânia levou ao aumento das 
despesas militares a nível global e à instabili-
dade económica e política, conclui a análise 
anual do Instituto de Economia e Paz (IEP) 
publicada ontem.

A 16.ª edição do “Índice Global de Paz” 
só registou dados até 31 de Março e identifica 
o Afeganistão, Iémen e Síria como os países
menos pacíficos no mundo, mas Rússia e
Ucrânia foram dos que registaram maior de-
terioração desde o relatório do ano passado.

A Ucrânia desceu 17 lugares, para 153.º 
numa lista de 163 países, e a Rússia caiu cin-
co, para 160.º, tornando-se o quarto país 
menos pacífico do mundo, segundo a análise 
do Instituto de Economia e Paz (IEP).

A invasão russa da Ucrânia já levou a um 
grande aumento de mortes, deterioração do 
ambiente político e um número significati-
vo de refugiados e deslocados internos, mas 
muito do que aconteceu desde 24 de Feve-
reiro só se reflectirá na edição do índice do 
próximo ano, afirmou à Agência Lusa o fun-
dador e director do IEP, Steve Killelea.

“A Europa ainda é a região mais pacífica 
do mundo, houve mais países que melho-
raram do que deterioraram nos últimos 12 

meses. Mas entre os que pioraram estão a 
Estónia, Roménia, Suécia, Lituânia e Sérvia, 
devido às relações com os países vizinhos. 
Estão muito próximos da Rússia. Isto faz par-
te das consequências da guerra”, adiantou o 
analista geopolítico.

Por exemplo, a guerra na Ucrânia em 
2022 levou muitos países a aumentar as pro-
jecções de gastos com a defesa, em particular 
os membros da NATO, alegadamente, devi-
do à ameaça russa.

Killelea aponta também para os efeitos 
económicos da guerra não só na Ucrânia 
e Rússia, mas em outras partes do mundo 
devido às “interconexões do comércio” e 
às cadeias de abastecimento internacionais, 
com impacto na inflação e preços da energia 
elevados.

Actualmente, 49 milhões de pessoas en-
frentam a fome a nível mundial, um aumen-
to de 25% nos últimos seis meses, e 1,1 mil 
milhões de pessoas enfrentam a insegurança 
alimentar, um aumento de 40% nos últimos 
seis meses, adiantou.

O conflito deverá também contribuir 
para a agitação social, nomeadamente mani-
festações violentas.- (Lusa)

O REFORÇO da aliança União Euro-
peia-África num cenário de “tensão 
geopolítica e geoestratégica” e as “po-
tenciais oportunidades de parceria” 
com África são os temas do EurAfrican 
Forum 2022, que decorrerá em 28 e 29 
de Julho em Carcavelos, Portugal.

Organizado pelo Conselho da 
Diáspora Portuguesa, uma organiza-
ção não-governamental para o de-
senvolvimento, com apoio da Câmara 
Municipal de Cascais, contempla no 
programa desta 5.ª edição temas-cha-
ve como educação, saúde e ciência, 

economia e emprego, transição ener-
gética e digital.

No comunicado de lançamento 
do EurAfrican Forum 2022 destaca-
-se que serão debatidas as “conse-
quências da actual rutura geopolítica e
geoestratégica e as potenciais oportu-
nidades da parceria” com África.

O encontro, que tem periodici-
dade anual, juntará “líderes e agentes 
de mudança africanos e europeus”, 
como empresários, académicos, cien-
tistas e decisores públicos e privados 
e vai procurar “novas oportunidades 

para analisar e evoluir no actual con-
texto de tensão geopolítica e geoestra-
tégico global”.

“Devemos alcançar uma aliança 
mais ampla para mitigar a nossa de-
pendência das importações e forne-
cimento de ‘comodities’ globais de 
outras regiões. Reforçar os esforços 
público-privados levará os continen-
tes europeu e africano a identificar 
oportunidades no sentido da auto-su-
ficiência”, destaca o ex-primeiro-mi-
nistro português e antigo presidente 
da Comissão Europeia José Manuel 

Durão Barroso, presidente do EurAfri-
can Forum.

António Calçada de Sá, presiden-
te da direcção do Conselho da Diás-
pora Portuguesa, considera, por seu 
lado, que “2022 marca um momen-
to histórico no cenário geopolítico e 
geoestratégico global, em que tanto 
a Europa como África têm um papel 
fundamental a desempenhar”.

“A Europa deve analisar e ante-
cipar este novo cenário juntamente 
com o continente irmão, pois ambos 
enfrentaremos desafios comuns. Ago-

ra mais do que nunca devemos unir 
forças, e procurar novas oportuni-
dades para as nossas regiões e para as 
respectivas sociedades”, acrescenta 
Calçada de Sá.

Entre os oradores já confirmados 
figuram, entre outros, o ex-chefe da 
diplomacia portuguesa Paulo Portas, 
o presidente do Afreximbank, Bene-
dict Oramah, os ministros da Saúde
de Angola e Etiópia, Sílvia Lutucuta e
Lia Tadessa, respectivamente, e Koen
Doens, director-geral da Comissão
Europeia. -(Lusa)

A AMNISTIA Internacional 
(AI) lamentou ontem que o 
governo britânico não tenha 
aproveitado o cancelamento 
na terça-feira de um voo para 
Kigali para “abandonar a polí-
tica cruel” de deportar reque-
rentes de asilo para o Ruanda.

“O cancelamento do voo 
da noite passada deveria ter-
-se convertido no momento
em que o governo abandonava 
esta política cruel, mas vergo-
nhosamente parece ter acon-
tecido o contrário”, lamen-
tou Sacha Deshmukh, editor
executivo da organização
não-governamental (ONG)
no Reino Unido, num comu-
nicado.

O responsável lembrou 
que “as pessoas que iam ser 
expulsas na noite passada para 
o Ruanda não fizeram mais do

que exercer o seu direito de 
pedir asilo no Reino Unido”.

“Todo este esquema mal 
concebido é uma desesperada 
e deprimente repetição de um 
acordo semelhante e já aban-
donado que foi alcançado por 
Israel e que também contem-
plava a expulsão para o Ruan-
da de refugiados e requerentes 
de asilo”, recordou.

Deshmukh argumentou 
que esta política “desastrosa 
é um abandono claro e vergo-
nhoso das responsabilidades 
de Reino Unido sob a Conven-
ção para os Refugiados».

“É um espectáculo ver-
gonhoso. O governo está a 
destruir o sistema de asilo e a 
pôr pessoas vulneráveis numa 
provação intolerável”, disse.

O Reino Unido cancelou 
na terça-feira à noite o seu 

primeiro voo de deportação 
para o Ruanda, após uma in-
tervenção de última hora do 
Tribunal Europeu dos Direitos 
Humanos, que decidiu haver 
“um risco real de danos irre-
versíveis” aos requerentes de 
asilo.

Entretanto, Londres já co-
meçou com preparativos para 
mais voos de deportação de 
migrantes ilegais para o Ruan-
da, segundo revelou ontem a 
ministra britânica do Interior.

“Embora esta decisão do 
Tribunal de Estrasburgo de 
intervir tenha sido decepcio-
nante e surpreendente, dadas 
as várias decisões ponderadas 
em contrário nos nossos tri-
bunais nacionais, continua-
mos empenhados nesta polí-
tica”, afirmou no parlamento 
Priti Patel. - (Lusa)

ÍNDICE GLOBAL DE PAZ

EURAFRICAN FORUM  

DEPORTAÇÃO DE MIGRANTES PARA RUANDA

Gastos militares 
e instabilidade 
subiram no mundo

Debate reforço da aliança e parcerias UE-África

AI lamenta que 
Londres não abandone 
“política cruel” 

Detido líder do EI no Mali
UM importante líder do Estado Islâmico (EI) no Mali foi captu-
rado por soldados franceses numa zona de fronteira, disse on-
tem o Estado-Maior francês à agência de notícias France-Presse 
(AFP). “Na noite de 11 para 12 de Junho de 2022, uma operação 
da força Barkhane levou à captura de Oumeya Ould Albakaye, 
um membro importante do Estado Islâmico no Grande Sahara 
[EIGS]”, declarou a mesma fonte. O ‘jihadista’, “que foi consi-
derado para suceder ao ex-emir” Adnan Abu Walid al-Sahrawi, 
morto pelos franceses em Agosto de 2021, “tinha habilidades no 
manuseio de explosivos”, declarou na terça-feira à noite uma 
fonte de segurança à AFP.

Confrontos mortíferos 
no Níger
PELO menos 58 pessoas (polícias e atacantes) morreram num 
ataque perpetrado por extremistas a bordo de automóveis e 
motas na região de Tillaberi, no oeste do Níger, anunciou on-
tem o Ministério da Defesa deste país. Em comunicado difun-
dido pela televisão estatal “Tété Sahel”, o ministério diz que o 
ataque ocorreu na terça-feira às 5.30 horas (6.30 horas em Ma-
puto) na aldeia de Waraou, na localidade de Téra. O ataque fez 
também 33 feridos, seis dos quais estão em estado grave, entre 
os elementos da guarda responsável por garantir a segurança da 
região. O ministério diz que estão em curso operações para lo-
calizar os grupos terroristas que realizaram o ataque.

ONU promove novas 
negociações no Iémen
O ENVIADO da ONU para o Iémen, Hans Grundberg, anunciou 
terça-feira que vai promover novas negociações sobre questões 
económicas e de segurança no país, aproveitando o prolonga-
mento do cessar-fogo acordado entre os envolvidos no conflito. 
Grundberg, perante o Conselho de Segurança das Nações Uni-
das, explicou que o objectivo é procurar “soluções duradouras 
para as urgentes necessidades económicas e de segurança” do 
Iémen, algo que espera que ajude o país a caminhar para o fim 
da guerra. De forma paralela, o enviado da ONU disse que vai 
continuar a trabalhar para reforçar a trégua, que confirmou es-
tar a ser geralmente respeitada, apesar de existirem relatos de 
violações de ambos os lados.

Somália tem novo PM
O PRESIDENTE somali Hassan Cheikh Mohamud nomeou o 
deputado Hamza Abdi Barre como primeiro-ministro, um mês 
após a sua eleição como líder deste instável país do Corno de 
África, anunciou ontem a Presidência em comunicado. Depu-
tado do Estado de Jubaland (sul do país), Hamza Abdi Barre, de 
48 anos, será o 21.º primeiro-ministro da Somália, sucedendo 
a Mohamed Hussein Roble, que ocupava o cargo desde Setem-
bro de 2020. “O Presidente deseja ao novo primeiro-ministro 
todo o sucesso no ambicioso programa de reforma do governo 
que irá liderar e pede ao povo da Somália que lhe dê o seu apoio 
inabalável”, lê-se no comunicado da Presidência, em que a no-
meação é formalizada.

Sucesso no resgate 
de menino preso em poço
AS equipas de emergência conseguiram resgatar na noite de 
terça-feira um menino surdo-mudo de 10 anos que caíra em 
poço num vilarejo na região central da Índia após quatro dias 
de trabalhos. Rahul Sahu, caiu em um poço muito estreito de 
24 metros de profundidade enquanto brincava atrás da sua casa 
no Estado de Chhattisgarh, no centro da Índia, na sexta-feira. 
“O menino foi resgatado são e salvo, graças às orações de todos 
e aos esforços incansáveis da equipa de emergência”, afirmou 
no Twitter o ministro-chefe de Chhattisgarh, Bhupesh Baghel. 
A criança, que estava debilitada, foi levada com urgência para 
um hospital no distrito vizinho, informou o governador da lo-
calidade, Jeetendra Shukla.

Jovens de Gaza sofrem 
de problemas emocionais 
QUATRO em cada cinco jovens da faixa de Gaza sofrem de pro-
blemas emocionais, incluindo depressão, alertou ontem a Save 
the Children, num relatório onde aponta para uma deterioração 
da saúde mental no enclave palestino, após 15 anos de bloqueio 
israelita. No estudo, intitulado “Aprisionado”, a organização 
não-governamental (ONG) britânica relata que o bem-estar 
mental de crianças, jovens e cuidadores deteriorou-se signifi-
cativamente desde um relatório semelhante, em 2018, com o 
número de jovens nestas situações a subir de 55% para 80%. 
A Save the Children aponta sintomas de depressão, ansiedade, 
medo e pensamentos suicidas, no relatório que é baseado em 
entrevistas com 488 jovens entre os 12 e 17 anos e 160 pais, di-
vulgado por ocasião dos 15 anos do bloqueio israelita. 

MLSTP-PSD diz não haver 
tempo para o registo eleitoral
O MOVIMENTO de Libertação de São Tomé e Príncipe/Partido So-
cial Democrata (MLSTP/PSD, no poder) considerou ontem que, 
“respeitando a lei” que estabelece que a Comissão Eleitoral Nacio-
nal (CEN) entra em funções 90 dias antes das eleições, já “não tem 
tecnicamente espaço” para a actualização dos cadernos eleitorais, 
tendo em conta “o prazo limite para entrega das candidaturas” e 
considerando que “o Tribunal Constitucional fixou os mandatos, 
o que já não deve ser alterado”. Esta posição surge um dia depois
da Acção Democrática Independente (ADI, oposição) ter voltado
a pedir ao Presidente são-tomense, Carlos Vila Nova, que utilize a
sua influência junto do Governo e da Assembleia Nacional para que
se faça o recenseamento eleitoral de mais de sete mil jovens que
atingiram a idade para votar.
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