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SAIBA O QUE ACONTECE

NA SUA CIDADE OU VILA AUTÁRQUICA

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA MAIS PRÓXIMO
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PR convida terroristas 
arrependidos a
regressarem à casa

O 
PRESIDENTE da Re-
pública apelou aos 
indivíduos que se 
juntaram aos terro-
ristas e que por isso 

estejam arrependidos a re-
gressarem às suas comunida-
des.

A declaração de Filipe 
Nyusi foi feita quinta-feira no 
distrito de Nangade, provín-
cia de Cabo Delgado, no en-
contro que manteve com os 
comandantes da Força Local 
que ajuda no combate aos ter-
roristas.

O Chefe do Estado ficou 
a saber da Força Local que há 

muitos jovens que por diver-
sas razões se juntaram aos ter-
roristas, mostrando-se agora 
arrependidos.

Foi aí que orientou aos di-
rigentes da Força Local para 
fazerem um mapeamento 
controlado de todos aque-
les que tenham interesse em 
regressar para deporem as 
armas e voltarem às suas co-
munidades, onde serão devi-
damente recebidos. 

Em Cabo Delgado, Nyusi 
escalou Ancuabe, Macomia, 
Nangade e Mueda para se in-
teirar da situação de seguran-
ça bem como deixar orienta-

ções às forças combativas no 
terreno para travar os grupos 
terroristas que nos últimos 
dias se movimentam nas co-
munidades à procura de sa-
quear produtos alimentares.

“Se eles organizarem-se 
em grupos e vierem falar con-
vosco a manifestar vontade 
de voltar digam para indica-
rem um lugar onde poderão 
se apresentar e nós vamos 
lhes receber e cuidar deles”, 
orientou o Comandante-
-Chefe das Forças de Defesa e
Segurança (FDS).

Já no distrito de Mueda, 
Nyusi disse que alguns jovens 

que se juntaram aos terroris-
tas não o fizeram por vontade 
própria, mas sim forçados a 
se deslocarem das suas zonas 
de origem e com promessa de 
emprego.

“Uns foram levados da 
província de Nampula a pre-
texto de irem à pesca, outros 
vieram de Pemba, Mecú-
fi, Montepuez e Chiúre. Eles 
aceitaram porque foi lhes 
dito que teriam emprego em 
algum lado, mas agora estão 
arrependidos”, referiu.

O Chefe do Estado acres-
centou que os terroristas estão 
a perder muitos dos seus efec-

tivos e a ficarem cada vez mais 
isolados. “Neste momento há 
pequenas bolsas que subsis-
tem, fazendo incursões nas 
aldeias, mais para pilhar pro-
dutos alimentares da popula-
ção por causa da fome”, disse 
o Presidente Nyusi.

Para além de visitar as
Forças de Defesa e Segurança 
que combatem os terroristas 
no Teatro Operacional Norte, 
o Comandante-Chefe escalou
as vilas daqueles distritos para 
interagir com a população,
tendo constatado que a vida
corre com relativa normali-
dade.
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Aumentam exportações 
da castanha de caju
MOÇAMBIQUE exportou na campanha de 
comercialização 2021/2022 pouco mais de 
550 mil toneladas de castanha em bru-
to, o correspondente a um aumento de 
85 por cento comparativamente à época 
2020/2021, em que foram vendidas ao ex-
terior cerca de 27.370 toneladas.

O Ministério da Agricultura e Desen-
volvimento Rural (MADER) aponta que 
a venda da castanha em bruto resultou 
numa receita de 643 milhões de meticais, 
montante que representa um crescimen-
to em 65 por cento face a igual período da 
campanha 2020/2021.

No relatório-balanço da campanha do 
caju 2021-2022, a que o “Notícias” teve 
acesso, o MADER diz estar prevista a pro-
dução de 9.400 toneladas de amêndoa. 

“O volume de produção de amêndoas 
aumentou em 22 por cento e o valor de ex-
portação cresceu em 27 por cento”, frisa.

No balanço, apresentado esta semana 
ao Conselho de Ministros, o MADER, atra-
vés do Instituto Nacional de Amêndoas e 
Oleaginosas, realça que a produção de cas-
tanha de caju em Moçambique deu um sal-
to gigantesco no ano passado, ao registar 
um crescimento em 14 por cento em com-
paração com o ano anterior, com as famí-
lias produtoras a terem um encaixe global 

de arrecadação de 89 milhões de dólares.
“No geral a contribuição do subsector 

de amêndoas no Produto Interno Bru-
to (PIB) da agricultura situa-se em cerca 
de 23 por cento. O balanço aponta tam-
bém como marcos o início da fase piloto 
da emissão de processos, através da pla-
taforma Janela Única Electrónica e a im-
plementação do Diploma Ministerial nº 
36/2021, de 28 de Maio, no qual evoca-se a 
obrigatoriedade de pagamento de taxas ao 
Instituto de Amêndoas de Moçambique no 
acto de registo do actor”, frisa.

A fonte acrescentou ainda que na cam-
panha finda se procedeu ao ensaio de 1047 
plantas para o desenvolvimento de novas 
variedades com alto potencial produtivo,  
para além de terem sido plantadas cerca de 
3.8 milhões de mudas, cuja produção ini-
ciará em 2024, contribuindo com cerca de 
1,5kg de castanha por cajueiro.

De referir que a cadeia de valor das 
amêndoas em Moçambique envolve 1.4 
milhões de famílias moçambicanas, 47 
empresas e emprega 14.960 pessoas.

Segundo o MADER, o volume de negó-
cios actual do sector está estimado em cer-
ca de 220 milhões de dólares por ano, pre-
vendo-se que atinja anualmente cerca de 
500 milhões de dólares por volta de 2030.

FO
TO

 R
EP

R
O

D
U

Ç
Ã

O

O GOVERNADOR do Banco de Moçam-
bique (BM), Rogério Zandamela, con-
sidera crucial uma robustez da moeda 
nacional, o metical, o que só poderá ser 
alcançado se houver aumento dos níveis 
de produção e de produtividade, asso-
ciados a uma melhoria de qualidade dos 
produtos e serviços nacionais. 

Falando quinta-feira na inauguração 
da Praça do Metical, na cidade de Pemba, 
em Cabo Delgado, Zandamela enfatizou 

que a observância daqueles pressupostos 
é importante para o impulsionamento 
dos níveis de inclusão financeira e cria-
ção de condições para crescimento eco-
nómico sustentável e inclusivo. 

A Praça do Metical de Pemba é uma 
infra-estrutura que, segundo o Gover-
nador do Banco Central, pode contribuir 
para a dinamização da economia local, 
através do turismo.

“A praça, que ocupa uma área de 

1500 metros quadrados, é um local em-
blemático e de inestimável valor arqui-
tectónico, revestido de um elevado valor 
simbólico histórico-cultural e turístico. 
O acto que acabámos de testemunhar 
resulta de um memorando de entendi-
mento celebrado entre o Banco e o Con-
selho Municipal de Pemba em Setembro 
de 2021”, explicou Zandamela.

Na sua breve intervenção, o presi-
dente do Conselho Municipal de Pemba, 

Florete Simba Motarua, agradeceu ao 
BM por ter escolhido a urbe para edificar 
aquela infra-estrutura histórica e turís-
tica.

Ainda na quinta-feira o governador 
do Banco de Moçambique e o Presi-
dente do Conselho Municipal da Vila de 
Mueda, Manuel Alavalave, procederam 
ao lançamento da primeira pedra para 
construção de uma Praça do Metical na-
quela urbe. 

EXPLICA GOVERNADOR DO BANCO CENTRAL

Robustez do metical passa
pelo aumento da produção
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ENERGIAS RENOVÁVEIS

Governo prepara leilões
para centrais de Lichinga e Tete

UM concurso para se encontrar parcei-
ros estratégicos interessados em desen-
volver os projectos de geração de energia 
com base em fontes solar em Lichinga, no 
Niassa, e Manje, Tete, será lançado até fi-
nais do próximo mês no país.

Dados avançados ao “Notícias” pelo 
Presidente do Conselho de Administra-
ção da Autoridade Reguladora de Energia 
(ARENE), Paulo da Graça, indicam que o 
lançamento do concurso se enquadra no 
Programa de Leilões em Energias Reno-
váveis.

Segundo Da Graça, as duas centrais 
terão capacidade para a geração de 30 
Megawatts cada.

O “Notícias” soube que para a con-
cretização do projecto da central solar 
de Lichinga está agendada para o próxi-
mo dia 29 a realização de duas reuniões 
para a apresentação pública do estudo de 
pré-viabilidade ambiental e definição do 
âmbito e os termos de referência e aus-

cultação de todas as partes interessadas e 
afectadas pelo projecto.

Em Moçambique, o Programa de Lei-
lões de Energias Renováveis (PROLER) foi 
lançado em Setembro de 2020. Trata-se 
de uma iniciativa desenvolvida pelo Mi-
nistério dos Recursos Minerais e Energia, 
com o apoio da União Europeia, no âmbi-
to da promoção do aumento da capacida-
de de geração de energia eléctrica no país. 

Com o lançamento dos leilões em re-
gime de concurso público o Governo pre-
tende conferir transparência e competiti-
vidade ao sector das energias renováveis, 
atraindo potenciais investidores nacio-
nais e internacionais. 

Um dos objectivos principais do Pro-
grama de Leilões é a diversificação das 
fontes de energia de qualidade e de bai-
xo-custo, garantindo uma maior contri-
buição das energias renováveis na transi-
ção energética e na electrificação em todo 
país.

Moçambique e Vietname 
reforçam cooperação

Melhoram serviços básicos
nas cidades de Maputo e Matola 

Julgamentos passam a ser gravados 
para evitar demora nas actas

Intensificada cooperação
com a União Europeia

Cortes no fornecimento 
de energia para manutenção

CMM apadrinha casamentos 
colectivos da ALBIMOZ 

A PRESIDENTE da Assembleia da República (PAR), 
Esperança Bias, iniciou ontem uma visita oficial de 
uma semana ao Vietname, a convite do seu homólogo 
daquele país. Durante a sua estada neste país asiático 
os parlamentos dos dois países vão assinar um me-
morando de cooperação. Segundo um comunicado da 
AR, Bias faz-se acompanhar dos chefes das bancadas 
parlamentares da Frelimo, Sérgio Pantie; da Renamo, 
Viana Magalhães, e do MDM, Lutero Simango.

A ELECTRICIDADE de Moçambique (EDM) deverá 
suspender, hoje e amanhã, o fornecimento de energia 
um pouco por todo país, para dar lugar a trabalhos de 
manutenção preventiva e correctiva das infra-estru-
turas. Este sábado a suspensão do serviço afecta al-
guns distritos da província de Maputo e Gaza. Amanhã  
o corte no fornecimento de energia eléctrica deve-
rá afectar Manica, Sofala, Tete, Zambézia, Nampula,
Niassa e Cabo Delgado.

O CONSELHO Municipal de Maputo (CMM) promove 
e apadrinha, hoje, casamentos colectivos dos mem-
bros da Associação de Apoio a Albinos de Moçambique 
(ALBIMOZ). Segundo um comunicado da edilidade, 
o evento enquadra-se no Plano de Desenvolvimento
Municipal 2019-2023, que preconiza o apoio especial
a grupos vulneráveis. De referir que a edilidade tem
cooperado com a ALBIMOZ nas áreas de solidariedade
social, apoio a crianças e jovens da agremiação.
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Click da Semana Tema de Fundo

“NÃO se defeca onde se come”, eis uma frase que se po-
pularizou em todo o mundo até ao ponto de ser usada 
em muitas situações para chamar a atenção para a ne-
cessidade de valorizarmos a nossa fonte de sustento.  

A frase vale mais do que a sua essência, pois do mes-
mo modo que nos alerta para termos consciência de 
que, bom ou mau, o passado pertence-nos e aplica-se 
na hora de buscar ferramentas para combater diversos 
males, dentre eles a contaminação dos oceanos. 

A sentença, ainda que reestruturada, continuará 
eterna e fará nascer outra frase que vá ao encontro do 
que realmente queremos dizer. Na verdade, para além 
de ser “crime” defecar no prato que se comeu, é tam-
bém mau fazê-lo no prato que se come. 

Entendamos “defecar” como metáfora de “maltra-
tar” ou até mesmo “assassinar” aquele que nos defende, 
neste caso come-se no “prato” ou, para ser mais con-
creto, no “oceano”, um lugar repleto de benefícios. 

Estudiosos explicam que, por exemplo, para a saú-
de, a água do mar diminui a tensão e stress, fortalece o 
sistema imunológico, cicatriza e melhora a respiração. 

Fora disso, um território marítimo é um bom lugar 
para fazer turismo, criando oportunidades de negócios 
diversos. 

Infelizmente há muita gente que, ao invés de ex-
plorar as suas potencialidades, prefere “defecar” nos 
oceanos, apesar de serem parte do nosso sustento, 
dando-nos alimentos. E, pior ainda, dejecta, uriname 
vomitam, não sendo mero acaso que ultimamente um 
dos assuntos mais debatidos no mundo seja a poluição 
marinha.

De acordo com Organização das Nações Unidas 

(ONU), todos os anos, cerca de 13 milhões de toneladas 
de lixo plástico são despejadas nos oceanos Atlântico, 
Pacífico e Índico, sem inclusive contar com a poluição 
dos rios. 

Basta dar uma volta pelas praias para ver o quanto 
os banhistas as prejudicam. Nas campanhas de limpeza 
fala-se sempre de toneladas de lixo retiradas do mar e,  
incrivelmente, quanto mais se fala deste assunto, verifi-
ca-se cada vez mais praias imundas.  

Plástico, papel, vidro, metal, entre outros, domi-
nam os nossos mares, causando vários problemas, como 
a extinção de pontos turísticos e a eliminação, segundo 
a ONU, de cerca de 800 espécies marinhas. Ou seja, o 
mar está intoxicado e poucos se oferecem para desin-
toxicá-lo. 

Os poucos que aderem às campanhas são tidos por 
“loucos” e se não fossem os oceanos dotados da capa-
cidade de “vomitar” os males dos Homens, provavel-
mente já não teríamos sequer um mar puro. 

Mas como haverá esperança enquanto vivermos, 
“Conversas ao Sábado” escreveu o presente artigo como 
uma chamada de atenção para a necessidade de nos 
juntarmos aos ambientalistas. 

A ONU explica ainda que cerca de três mil milhões 
de pessoas no mundo dependem da biodiversidade ma-
rinha e costeira para sobreviver, pois nestas regiões há 
cerca de 200 milhões de empregos. 

Neste sentido, a Organização das Nações Unidas es-
tima que este mercado produz o equivalente a cinco por 
cento do Produto Interno Bruto (PIB) mundial. 

Sem oceanos não há vida, portanto, paremos de de-
gradar onde comemos.

É urgente desintoxicar
os oceanos

Faz-se vida
nos semáforos
CADA vez que o semáforo mostra o sinal vermelho anuncia esperança para muitas pessoas. E 
cada vez que um carro pára nestes sinais abre-se uma oportunidade de negócio para vários 
cidadãos. Nos semáforos cada sinal vermelho é uma indicação de que uma família terá comida, 
escola, transporte, entre outras despesas básicas. É que estes sinais já não são apenas mais um 
canto da estrada, são um pequeno bazar informal prenhe de gente que não se conforma com a 
ideia de o país ter altos níveis de desemprego. Não se deixa confinar nas suas casas... afinal há 
vida nos semáforos!
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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

1. A Autoridade Tributária de Moçambique convida empresas interessadas a submeterem propostas fechadas para os seguintes concursos:

Nº Nº DO CONCURSO
OBJECTO

MODALIDADE

GARANTIA

PROVISÓRIA

(MTS)

CRITÈRIO DE 
AVALIAÇÂO DATA E HORA DE 

ABERTURA

1 CR27A002241CP00232022 Fornecimento de material Informático (Computadores de mesa) Concurso Público 320 000,00
Critério 

Conjugado

Data: 08/07/2022

Hora: 09.00H

2 CR27A002241CP00222022
Fornecimento de material Informático (impressoras, scanner e 

fotocopiadoras)
Concurso Público 120 000,00

Critério 
Conjugado

Data: 08/07/2022

Hora: 11.00H

3 CR27A002241CP00242022 Fornecimento de material Informático (UPS) Concurso Público 37 000,00
Critério 

Conjugado

Data: 08/07/2022

Hora: 13.00H
4

CR27A002241CP00252022 Fornecimento de material Informático (switchs e módulos ópticos) Concurso Público 37 000,00
Critério 

Conjugado

Data: 11/07/2022

Hora: 09.00H

5 CR27A002241CP00172022
Fornecimento de material Informático – acessórios (câmaras, para PC 

e fones)
Concurso Público 15 000,00

Critério 
Conjugado

Data: 12/07/2022

Hora:13.00H
6

CR27A002241CP00102022 Fornecimento de Ambulância Concurso Público 60 000,00
Critério 

Conjugado

Data: 11/07/2022

Hora: 11.00H

7 CR27A002241CL00102022 Prestação de serviços de carregamento
Concurso 
Limitado

N/A
Critério do 

menor preço 
avaliado

Data: 29/07/2022

Hora: 09.00H

8 CR27A002241CP00282022
Contratação de serviços de notificação SMS para o portal do 

contribuinte
Concurso Público 18 000,00

Critério 
Conjugado

Data: 12/07/2022

Hora:09 .00H

9 CR27A002241CP00162022
Fornecimento de baterias ferramentas, acessórios (pneumático) para as 

viaturas da AT
Concurso Público 75 000,00

Critério 
Conjugado

Data: 12/07/2022

Hora:11 .00H

2. As propostas deverão ser entregues até quinze minutos antes da hora da respectiva abertura no endereço abaixo indicado.

3. Todos os documentos dos concursos serão adquiridos na Direcção Geral dos Serviços Comuns, Direcção de Logística e Infra-estruturas, sita na Rua Timor Leste 
nº 95, 2º Andar, Tel.:+258  21311146, Fax: +258 21311148.

4. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso e/ou levantá-los no endereço acima indicado nas horas 
normais de expediente.

5. Para a aquisição dos Documentos do Concurso os concorrentes deverão depositar a quantia de 1.000,00MT (Mil meticais) na conta nº 3111001130 no Barclays 
Bank em nome da Autoridade Tributária de Moçambique e o talão de depósito deve ser apresentado na Direcção de Finanças, no 5º andar, do edifício sede da 
Autoridade Tributária, sito na Avenida 25 de Setembro nº 1235 onde lhes será emitido um recibo com o qual poderão levantar os Documentos de Concurso.

6. O período de validade das propostas será de 120 (Cento e vinte) dias a contar da data de abertura das mesmas.
7. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado 

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

Rua Timor Leste nº95 -  2º andar – Maputo
Tel +258 21 311 146 Fax +258 21 311 148

 Maputo, aos  Junho de 2022
Autoridade Competente 

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE

DIRECÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS COMUNS
DIRECÇÃO DE LOGÍSTICA E INFRA-ESTRUTURAS

 UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concursos

5351

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

SECRETARIA DE ESTADO DA 
JUVENTUDE E EMPREGO

INSTITUTO DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL E ESTUDOS 

LABORAIS ALBERTO CASSIMO

DELEGAÇÃO DE CABO DELGADO

Unidade Gestora Executora das 
Aquisições

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO

CONCURSO Nº 16/UGEA/IFPELAC/
CD/2022 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 

VIATURAS 

Nos termos do artigo 62, 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, 
cumpre-nos comunicar que o IFPELAC 
cancelou o Concurso de Pequena 
Dimensão supracitado por alteração 
das especificações técnicas.

Pemba, aos 14 de Junho de 2022

A Entidade Contratante 

(Ilegível)
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A 
DISPONIBILIDADE 
de serviços bási-
cos para a popula-
ção das cidades de 
Maputo e Matola 

poderá melhorar, nos pró-
ximos tempos, ao abrigo de 
parcerias formalizadas com 
o Município da Cidade de 
Tete.

O Conselho Municipal da 
Cidade Matola foi a primei-
ra a rubricar, quinta-feira, 
um memorando de enten-
dimento com o homólogo 
de Tete, para estreitar a co-
laboração nas áreas de go-
vernação, infra-estruturas e 
serviços públicos. 

Já ontem foi assinado 
mais instrumento de coope-
ração entre os municípios de 
Maputo e de Tete, que prevê 
uma melhoria na disponibi-
lização dos serviços básicos 
para a população.

As autarquias vão coo-
perar nas áreas de finanças, 
infra-estruturas, desen-
volvimento institucional e 
cooperação, e gestão de re-
síduos sólidos urbanos.

César de Carvalho, pre-
sidente do Município da 
Cidade de Tete, disse ao 
“Notícias” que com a forma-
lização deste acordo espera 
colher boas experiências de 
Maputo, por se tratar de uma 
autarquia que atingiu bom 
nível de desenvolvimento.

Citou como desafios ac-
tuais de Tete a gestão do sa-
neamento urbano, melhoria 
das vias de acesso e abaste-
cimento de água potável nas 
zonas peri-urbanas. 

MAPUTO E MATOLA INSTITUTO INDUSTRIAL DE MAPUTO

Prevê-se melhoria 
dos serviços básicos

“Tete foi recentemente 
elevada a cidade de Nível B, 
elevando-se de igual modo 
todos os desafios de desen-
volvimento. Ciente disso, 
reconhecemos a necessida-
de de reforçar a nossa capa-
cidade para acelerar e man-
ter o ritmo de crescimento e 
de desenvolvimento econó-
mico”, disse.

Por seu turno, o presi-
dente do Município de Ma-
puto, Eneas Comiche, in-
dicou que só a cooperação 
constitui alternativa para o 
cumprimento da meta de 
melhorar a qualidade de vida 
dos munícipes.

Para o edil, as áreas defi-
nidas para a cooperação são 
de capital importância, e a 
formalização da parceria irá 

elevar o prestígio dos muni-
cípios em relação ao desen-
volvimento da sociedade.

“Com esta assinatura, 
estamos a contribuir para o 
processo de descentraliza-
ção, cujo ponto de viragem 
foi em 1998, depois da rea-
lização as eleições munici-
pais. Desde então enfren-
tamos vários desafios, mas 
sempre cientes de que esta 
oportunidade dada permiti-
rá uma maior coesão e união 
para a tomada de decisões 
em matérias de desenvolvi-
mento autárquico”, referiu.

O memorando de enten-
dimento foi precedido por 
um outro, assinado quinta-
-feira na cidade de Matola, 
entre César de Carvalho e 
seu homólogo Calisto Cossa.

ESTUDANTES do Instituto In-
dustrial de Maputo (IIM) ma-
nifestaram-se, ontem, nas 
instalações deste centro de 
formação localizado na cidade 
de Maputo, exigindo a emissão 
dos certificados de conclusão 
de curso.

Segundo o grupo estudan-
til, mais de 200 estudantes não 
conseguem ter acesso aos cer-
tificados técnico-profissionais 
há mais de cinco anos.

Arnaldo Zimba, discente 
do Curso de Electricidade In-
dustrial, afirma que o proble-
ma é recorrente e já tentaram 
aproximar-se da Direcção do 
IIM, mas tal resultou em fra-
casso.

O estabelecimento de en-
sino justifica que a emissão dos 
documentos é da responsabi-
lidade da Autoridade Nacio-
nal de Educação Profissional 
(ANEP).

“Nós vimos aqui, de forma 
colectiva, porque este proble-
ma é de todo o Instituto Indus-
trial. Desde 2016 até agora não 
há emissão de certificados”, 
afirmou.

Levi Filipe, outro estu-
dante, referiu que terminou a 
formação em 2020. Desde en-
tão, disse encontrar dificulda-
des para ter acesso às vagas de 
emprego e ingressar ao Ensino 
Superior por falta de compro-
vativo de conclusão do nível 
médio.

“É complicado, perdi várias 
oportunidades de emprego e 
de concorrer para as universi-
dades, sinto-me marginaliza-
do”, lamentou.

Por sua vez, o secretário de 
Estado do Ensino Técnico-Pro-
fissional, Agostinho Langa Jr., 
disse que já foram identificados 
alguns problemas dos estudan-
tes e serão resolvidos todos os 

casos de forma individual.
“Cada caso é um caso, cada 

estudante tem um problema 
específico e há problemas que 
já foram identificados, mas têm 
de ser resolvido individual-
mente”, disse.

Para os alunos com proble-
mas já identificados Langa tem 
a solução.

“Há casos em que os estu-
dantes não tiveram algumas 
disciplinas porque o instituto 
não tinha condições que eles 
fizessem, então a esses nós 
estamos a chamar para que 
completem as disciplinas que 
faltam”, realçou.

Este é o segundo caso em 
menos de uma semana de es-
tudantes reclamando por cer-
tificados. Na terça-feira alunos 
do Instituto Técnico de Mo-
çambique (ITM) protestaram 
exigindo a emissão de certi-
dões.

Estudantes reivindicam 
emissão de certificados

UM aterro sanitário poderá ser construí-
do, nos próximos tempos, numa área de 
20 hectares, no distrito de Marracuene, 
província de Maputo, para o depósito e 
gestão de resíduos sólidos produzidos 
pelos residentes da região metropolita-
na.

O facto foi revelado, quinta-feira, 
pelo técnico do sector de Saneamento 
Sérgio Sumbana, na campanha de cons-
ciencialização das comunidades sobre 
a gestão sustentável de resíduos sólidos 
urbanos.

Explicou ao “Notícias” que já foi 
identificada um área para a construção 
do aterro sanitário do distrito e a sua 
operacionalização deverá custar entre 
7 e 8 milhões de meticais, para além de 
necessidade de meios circulantes, con-

tentores, melhoria de acessos, vedação 
e uma máquina retro-escavadora.

A fonte revelou que está em pers-
pectiva a aquisição de camiões para a re-
colha de resíduos sólidos e foram iden-
tificados sete pontos para instalação de 
contentores.

O técnico ressalvou que neste mo-
mento o lixo é depositado num ponto 
transitório, onde as autoridades reco-
lhem para depósito nas lixeiras da região 
do Grande Maputo.

“A nossa expectativa da gestão do 
aterro sanitário será no formato de eco-
-ponto, com um centro de triagem e 
reaproveitamento”, disse.

Sobre a campanha de limpeza disse 
que se pretende inculcar nas comuni-
dades a necessidade de separar o lixo 

doméstico antes de ser depositado nos 
pontos estabelecidos para a recolha, de 
modo a facilitar a sua reciclagem. 

Revelou que está em discussão a in-
trodução da taxa de lixo no distrito, que 
servirá para arrecadação de receitas com 
vista à operacionalização do aterro e re-
colha de resíduos. 

Disse ainda que o distrito possui 11 
associações que trabalham na recolha 
de resíduos sólidos em diversos bairros, 
algumas já fazendo o reaproveitamento 
do lixo recolhido.

A localidade de Michafutene e o 
Bairro Mali é que possuem mais asso-
ciações e comissões de gestão de resí-
duos sólidos, por serem mais povoadas 
do distrito, e alguns garantem a recolha 
vila, disse.

Marracuene terá aterro sanitário

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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                                      MERCADO CAMBIAL
                                    BOLETIM Nº  117/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 17 Junho
   de 2022

                                             CÂMBIOS(MT)
PAÍSES                 MOEDAS          COMPRA          VENDA    MÉDIA

Estados Unidos(a)      Dolar           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             3,96            4,04      4,00
  Botswana             Pula             5,18            5,28      5,23
  eSwatini             Lilangueni       3,96            4,04      4,00
  Mauricias            Rupia            1,41            1,44      1,43
  Zâmbia               Kwacha           3,73            3,80      3,77

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES                 MOEDAS
  Japão                Iene           469,93          479,37    474,65
  Malawi               Kwacha          62,46           63,72     63,09
  Tanzânia             Shilling        27,19           27,73     27,46
  Zimbabwe             Dólar          167,22          170,58    168,90

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda
        PAÍSES         MOEDAS
  Brasil               Real            12,35           12,60     12,48
  Canada               Dolar           48,58           49,55     49,07
  China/Offshore       Renminbi         9,42            9,61      9,52
  China                Renminbi         9,43            9,62      9,53
  Dinamarca            Coroa            8,92            9,10      9,01
  Inglaterra           Libra           77,42           78,98     78,20
  Noruega              Coroa            6,32            6,45      6,39
  Suécia               Coroa            6,21            6,33      6,27
  Suíça                Franco          65,61           66,93     66,27
  União Europeia       Euro            66,33           67,66     67,00

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   4,7500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  2,7475700  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.848,30000
Venda..............  1.849,20000

                              Maputo,  20.06.2022
(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

O EMPRÉSTIMO de 1,4 mil mi-
lhões de dólares à Zâmbia para 
apoiar o pagamento da dívida 
pública deverá ser aprovado no 
princípio de Setembro.

De acordo com a subdirec-
tora-geral do Fundo Monetário 
Internacional (FMI), Antoinette 
Sayeh, “os credores devem de-
liberar e decidir, mas antevemos 
que isto vá ao nosso conselho de 
administração no início de Se-
tembro.

Aquela responsável do FMI, 
segundo a Lusa, falava recen-
temente numa conferência de 
imprensa em Lusaka, Zâmbia.

No encontro com os jor-

nalistas, tendo o ministro das 
Finanças ao seu lado, Sayeh 
disse que o país deverá come-
çar novas negociações com os 
credores para reestruturar a 
dívida pública, que entrou em 
Incumprimento Financeiro em 
2020 devido às consequências 
da pandemia, tendo sido o pri-
meiro país africano a entrar em 
‘default’ devido à crise provoca-
da pela Covid-19.

“A boa notícia é que todos 
os principais credores estão 
prontos para iniciar as discus-
sões e isto aproxima-nos do 
programa do FMI”, disse o mi-
nistro das Finanças, Situmbeko 

Musokotwane, referindo-se à 
nova ronda de negociações com 
os credores privados, que num 
primeiro momento não entra-
ram no processo de reestrutura-
ção apresentado pelas autorida-
des da Zâmbia. 

A dívida deste país africano 
que faz fronteira com Moçam-
bique e Angola está acima dos 
17 mil milhões de dólares, o que 
com o abrandamento económi-
co decorrente da pandemia de 
Covid-19 e o aumento dos pre-
ços dos combustíveis e da ener-
gia é insuportável para a econo-
mia zambiana. O FMI anunciou 
em Dezembro que tinha chega-

O 
MINISTÉRIO da 
Economia e Finanças 
(MEF), a empresa pú-
blica Electricidade de 
Moçambique (EDM) 

e a Cooperação Financeira 
Alemã rubricaram recente-
mente  um acordo destinado 
a fortalecer a posição do nosso 

país como um centro de pro-
dução de energia eléctrica na 
África Austral. 

O acordo rubricado desti-
na-se concretamente a finan-
ciar o projecto Centro Nacional 
de Despacho (CND), entidade 
que irá permitir que a Rede 
Nacional de Transporte de En-

ergia Eléctrica seja operada de 
forma segura e rápida e que 
Moçambique se torne o Centro 
de Controlo na Southern Afri-
can Power Pool (SAPP), rede 
regional de energia.

Na ocasião o director na-
cional do Tesouro, Cooper-
ação Económica e Financeira 

no MEF, Adriano Ubisse, sub-
linhou que o entendimento 
alcançado é prioritário para o 
Governo de Moçambique. 

“O CND irá trazer in-
ovações no que se refere a out-
ras fontes de energia, uma vez 
que o país possui fontes diver-
sificadas de geração e vai con-

A IDADE mínima para abertura de conta em 
Moçambique poderá passar dos actuais 21 
para 18 anos, com base numa proposta de 
lei avançada pelo Banco Central, no quadro 
das reformas em curso no Regime Geral de 
Contas Bancárias.

Dados contidos no Relatório Anual so-
bre a Inclusão Financeira tornado público 
recentemente pelo Banco de Moçambique 
indicam que a instituição também preten-
de, dentro do conjunto dessas reformas, 
institucionalizar a conta bancária básica ou 
simplificada, com enfoque para as popula-
ções mais carenciadas e para as zonas rurais.

O Banco Central salienta igualmente que 
o aumento do nível de cobertura da infra-
-estrutura de suporte à telefonia móvel é 
fundamental para o incremento dos níveis 
de inclusão financeira, considerando que no 
ano passado o número de utilizadores deste 
serviço cresceu significativamente no país.

“Apesar dos desenvolvimentos notáveis 
registados ao longo de 2021, persistem ainda 
alguns desafios para o alcance efectivo dos 
objectivos e metas definidas na Estratégia 
Nacional de Inclusão Financeira (ENIF)”, 
observa o Banco Central.

Salienta que, no âmbito legal e regula-
mentar, também foi elaborada a proposta de 
regulamentação do princípio KYC - Know 
Your Customer, ou seja, conheça o seu 
cliente, por níveis. Esta reforma conta com 
a assistência técnica da AFI - Alliance for Fi-
nancial Inclusion, sendo que a mesma já foi 
concretizada com a recente aprovação pela 
Assembleia da República da Lei de Preven-
ção e Combate ao Branqueamento de Capi-
tais e Financiamento do Terrorismo. 

Na componente de licenciamento e su-
pervisão, segundo o relatório, foi elaborada 
a proposta que visa a criação e estabeleci-
mento do regime jurídico dos provedores 
de serviços financeiros de base tecnológica 
(fintech) – por aprovar ao nível do Banco 
Central. 

Em termos de dados estatísticos o Re-
latório sobre a Inclusão Financeira refere 
que  no ano passado o sistema financeiro 
moçambicano contou com 37 instituições 
de crédito, contra 40 registadas no perío-
do anterior, das quais 16 bancos, 12 micro-
-bancos, uma sociedade de investimentos 
(contra uma, em 2020), cinco cooperativas 
de crédito (contra sete, em 2020) e três IME 
- Instituições de Moeda Electrónica. 

Igualmente, contou com um total de 
nove sociedades financeiras, das quais uma 
sociedade emitente ou gestora de cartões de 
crédito (contra duas, em 2020) e oito casas 
de câmbio (contra dez, no anterior). 

Tinha, ainda, 1598 operadores de micro-
-finanças (contra 1124 em 2020), dos quais 
12 organizações de poupança e empréstimo 
e 1586 operadores de microcrédito. 

Por fim, havia um total de 33 instituições 
na categoria “outras instituições financei-
ras”, das quais 19 seguradoras e 14 operado-
res de bolsa. 

No concernente à bancarização da eco-
nomia, medida em termos de número de 
contas bancárias por 1000 adultos, em 2021 
registou-se 315 contas bancárias por cada 
1000 adultos, contra 314 em 2020. 

Em termos de acesso físico, no ano pas-
sado o país passou a contar com pelo menos 
um ponto de acesso em todos os distritos. 

Acordo fortalece país como
centro de produção de energia

tribuir para o país continuar a 
desempenhar um papel im-
portante na região da Comuni-
dade para o Desenvolvimento 
da África Austral (SADC).

Já o Presidente do Consel-
ho de Administração (PCA) da 
EDM, Marcelino Gildo Alber-
to, destacou a importância do 
projecto, tendo afirmado que o 
mesmo vai permitir um melhor 
controlo das operações den-
tro e fora do país, bem como 
aumentar as interligações 
para os países vizinhos. 
Por sua vez, o gestor de pro-
jectos do Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) - Banco 
Alemão de Desenvolvimento, 
Daniel Turkis, afirmou que a 
sua instituição congratula-se 
por testemunhar a assinatura.

“Nós, como KfW, apoi-
amos a iniciativa e estamos 
satisfeitos em concluir este 
financiamento para a imple-
mentação do Centro Nacional 
de Despacho”, afirmou.

De referir que o CND é 
um instrumento que visa 
responder ao Decreto nº 
43/2005, de 29 de Novembro, 
que designa a EDM como ges-
tora da rede nacional de trans-
porte de energia eléctrica, e 
está orçado em 66.150,000 
dólares norte-americanos, a 
serem financiados pela KfW, 
União Europeia, Banco Africa-
no de Desenvolvimento (BAD) 
e Governo da Suécia.

Representantes do Governo moçambicano, EDM e KfW rubricando o acordo para o financiamento do Centro Nacional de Despacho

Idade para abertura
de conta bancária pode 
baixar para 18 anos

DEFENDE TERESA MUENDA, DA CCM

Produtos de Tete devem ser acarinhados
OS bens de consumo po-
tencialmente produzidos 
em Tete, nomeadamente a 
batata-reno, fruta, cabrito, 
milho, tabaco, entre outros, 
são marcas que devem me-
recer melhor acarinhamen-
to e projecção nas operações 
de comércio externo.

A ideia foi defendida 
ontem, em Tete, por Teresa 
Muenda, secretária-geral da 
Câmara de Comércio de Mo-
çambique (CCM). 

Falando na abertura do 
workshop de capacitação 
empresarial sobre o regime 
jurídico de rotulagem na 
embalagem de produtos, 

Muenda disse que existe 
potencial na produção de 
trigo nalguns distritos des-
ta província, o que constitui 
oportunidade e, ao mesmo 
tempo, um grande desafio 
para responder às actuais 
necessidades do mercado 
nacional e demandas inter-
nacionais sobre este produ-
to.

“Queremos debater for-
mas de melhoria da quali-
dade destes produtos, da 
produtividade, sua rotu-
lagem e certificação para 
que Tete possa se apresen-
tar como uma das soluções 
que o país pode desenvolver 

para a escassez destes pro-
dutos”, sugeriu Muenda, 
dirigindo-se à classe em-
presarial desta província 
participante do workshop.

Segundo ela, essa seria 
uma forma de contribuir 
para a minimizar os efeitos 
negativos para a sobrevi-
vência de empresas mo-
çambicanas, já debilitadas 
pela Covid-19 e pelas inde-
cisões de grandes investi-
mentos resultantes da con-
juntura internacional que se 
vive actualmente.

“Queremos analisar 
como garantir a disponibi-
lidade dos potenciais pro-

dutos de Tete nos mercados 
nacionais como prioridade, 
e a sua exportação como al-
ternativa”, sugeriu, assegu-
rando que uma das vocações 
da instituição que represen-
ta é a promoção de melhores 
práticas no comércio nacio-
nal e exportações.

Teresa Muenda disse 
também que “isto pressu-
põe que os produtos colo-
cados no mercado sejam 
devidamente identificados, 
rotulados em língua portu-
guesa e com embalagem de 
qualidade, quer para a satis-
fação do cliente, quer para a 
garantia da protecção da sua 

qualidade, através de um 
processo de conservação”.

Refira-se que Tete é a 
segunda província a acolher 
este seminário, depois de 
Maputo, tendo como objec-
tivo disseminar a legislação 
sobre a rotulagem junto da 
classe empresarial. 

O orador deste evento, 
que terminou ainda na tar-
de de ontem, foi Eduardo 
Matangue, delegado da Ins-
pecção Nacional das Activi-
dades Económicas em Tete, 
tendo como moderador 
Hipólito Hamela, assessor 
económico da Câmara de 
Comércio de Moçambique. Participantes do workshop sobre o regime jurídico de rotulagem na embalagem de produtos em Tete

PARA APOIAR PAGAMENTO DA DÍVIDA

FMI poderá aprovar empréstimo para Zâmbia
do a acordo com as autoridades 
da Zâmbia para um novo apoio 
de assistência financeira no va-
lor de 1,4 mil milhões de dólares 
entre 2022 e 2025, alertando que 
o acordo estava sujeito ao plano 
das autoridades para levarem 
a cabo “reformas económicas 
ambiciosas e ousadas”.

O anúncio, em Dezembro, 
acontece depois de o FMI ter 
defendido um aprofundamento 
dos moldes da iniciativa sobre a 
reestruturação da dívida pública 
em vários países africanos, co-
nhecido como Enquadramento 
Comum para a Reestruturação 
da Dívida para além da Iniciativa 
de Suspensão do Serviço da Dí-
vida (DSSI), criada em Abril de 
2020 para diferir os pagamentos 
de dívida e dar espaço aos países 
mais vulneráveis para combate-
rem a pandemia de covid-19.

Em Maio os ministros das 
Finanças africanos defenderam 
um prolongamento da suspen-
são dos pagamentos da dívida 
por mais dois anos, um novo 
modelo para reestruturações de 
dívida e a emissão de novos Di-
reitos Especiais de Saque.

“Os 26 ministros das Finan-
ças reconheceram que a ajuda 
bilateral e multilateral esteve 
disponível durante a pandemia, 
mas era grosseiramente desade-

quada aos países de baixo ren-
dimento e muito direccionada 
para ajudar os países vulneráveis 
de rendimento médio”, lê-se no 
comunicado distribuído no final 
do encontro dos ministros das 
Finanças africanos, que esti-
veram reunidos em meados de 
Maio em Dacar, no Senegal. 

Os ministros pediram ao 
G20 que a Iniciativa de Sus-
pensão do Serviço da Dívida 
(DSSI) seja prolongada por mais 
dois anos, “para ajudar a criar 
o espaço orçamental neces-
sário para despesa urgente”, 
e defenderam também que o 
Enquadramento Comum deve 
ser modificado para tornar as 
reestruturações de dívida mais 
eficazes e mais abrangentes, 
de forma a incluir os credores 
comerciais”. No texto, os go-
vernantes dizem querer que 60 
mil milhões dos 100 milhões de 
dólares  de Direitos Especiais de 
Saque (SDR, na sigla em inglês) 
sejam alocados ao Fundo de Re-
dução da Pobreza e de Cresci-
mento (PRGT) e ao novo Fundo 
de Resiliência e Sustentabilida-
de (RST) defenderam ainda a 
necessidade de haver uma nova 
emissão de SDR, o novo capital 
emitido pelo FMI e distribuído 
pelos países-membros em fun-
ção da sua quota.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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No âmbito do Programa Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento e Rural com financiamento do PRONASAR, a Direcção 
Provincial das Obras Públicas de Cabo Delgado, pretende aplicar parte dos fundos para:

1. CONCURSO Nº 47C001361/CP/07/2022–Contratação de Empreitada de Obras de Construção de 3 Sistemas de 
Abastecimento de Água nos Distritos de: Chiúre Posto Administrativo de Namojelia Lote I, Balama, Posto Administrativo de 
Kwekwe Lote II, e Namuno, Posto Administrativo de Meloco Lote III.

2. CONCURSO Nº 47C001361/CP/08/2022 Contratação de Empreitada de Obras de Construção de 4 Blocos Sanitários nos 
distritos de: Lote I, Mecúfi e Lote II, Metuge.

3. CONCURSO Nº 47C001361/CP/09/2022-Contratação de Empreitada de Obras de Construção de 10 fontes dispersas nas 
comunidades do Distrito de Namuno.

Para o efeito a DPOP Cabo Delgado convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas. 

1. Os concorrentes elegíveis interessados poderão obter mais informações e adquirir os documentos de concurso na DPOP – 
Cabo Delgado, Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA), sita na Av. 16 de Junho, 165 R/C Direito Edifício do 
Governo, Cidade de Pemba, durante as horas normais de expediente, e/ou adquirí-los, a partir do dia 22 de Junho de 
2022 pela importância não reembolsável de 2 000,00MT (Dois mil e Meticais) para cada lote mediante a apresentação 
do recibo do depósito, do valor indicado acima, no Banco STANDARD BANK com número de conta 3088612911008 e NIB 
000303080861291100823; titulada da conta Direcção Provincial de Obras Públicas de Cabo Delgado.

2. O período de validade das Propostas deve ser de 120 dias, contados a partir da data de abertura das mesmas;

3. As Propostas deverão ser acompanhadas de Garantias Provisórias, emitidas à favor da DPOP de Cabo Delgado. Estas 
Garantias devem ser válidas por um período de 120 dias, contada a partir da data de abertura das propostas. As Empresas 
interessadas em mais do que um lote devem submeter propostas separadas.

4. Os Concorrentes devem incluir nas propostas os documentos indicados no Documento de Concurso sendo de destacar o 
seguinte: 

a. Alvará actualizado conforme indicado na tabela abaixo;
b. Certificado de Quitação das Finanças Públicas;
c. Certidão de Segurança Social actualizada;
d. Declaração emitida pelo Instituto Nacional de Estatística que comprove a prestação regular da informação da 

empresa;
e. Cadastro Único actualizado, pode ser uma vantagem.

5. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas para o Fornecimento de Bens, 
Obras e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016 de 8 de Março.

Ø	 Para a Contratação de Empreitada de Obras de Construção de 4 Blocos Sanitários nos distritos de: Lote I, Mecúfi e 
Lote II, Metuge, a garantia provisória é de 60.387.10Mts

Ø	 Contratação de Empreitada de Obras de Construção de 10 fontes dispersas nas comunidades do Distrito de 
Namuno a garantia provisória é de 28.800,00Mts.

6. A visita ao local das obras é de carácter obrigatório e será feita de acordo com o seguinte:

N o de Concurso Distrito Data da visita
Hora da 

concentração

Local da 

Concentração

47C001361/CP/007/2022

Namuno 30 de Junho de 2022 13.00 horas SDPI Namuno

Balama 31 de Junho de 2022 9:30 horas SDPI Balama

Chiúre 30 de Junho de 2022 09:00 horas SDPI Chiúre

7. Os custos da deslocação estarão a cargo dos concorrentes.

8. As propostas, devidamente seladas, com indicação clara do Concurso, devem ser entregues na Secretaria da Direção 
Provincial das Obras Públicas de Cabo Delgado (DPOP – Cabo Delgado), na cidade da Pemba, até ás 10.00  horas do dia 
18 de Julho de 2022. A abertura das Propostas terá lugar as 10.15 horas do dia 18 de Julho de 2022, no endereço 
acima indicado. A abertura das propostas é pública, será na presença dos concorrentes ou seus legítimos representantes 
que queiram assistir  este acto. 

9. O anúncio do Posicionamento  dos concorrentes será no dia 27 de Julho de 2022 na sala de Reuniões da DPOP-CD Pemba, 
às 10.00 horas.

10. Para esclarecimentos e informações adicionais os interessados podem contactar a UGEA da DPOP através de uma nota 
endereçada à Direcção acima citada.

Nr. 
Referência do 

concurso Objecto do concurso Alvará

Garantia 
Provisória
(Meticais)

1 47C001361/
CP/007/2022 

LOTE I Contratação de Empreitada de 
Obras de Construção de 1 Sistema de 
Abastecimento de Água no Distrito de: 
Chiure Posto Administrativo de Namojelia

5ª, 6 ª e 7 ª Classe, 
Categoria I, IV, V, VI . 171.000.00Mts

LOTE II Contratação de Empreitada de 
Obras de Construção de 1 Sistema de 
Abastecimento de Água no Distrito de: 
Balama, Posto Administrativo de Kwekwe

5ª, 6 ª e 7 ª Classe, 
Categoria I, IV, V, VI . 135.693,31Mts

LOTE III Contratação de Empreitada de 
Obras de Construção de 1 Sistema de 
Abastecimento de Água no Distrito de: 
Namuno, Posto Administrativo de Meloco

5ª, 6 ª e 7 ª Classe, 
Categoria I, IV, V, VI .

225.000,00Mts

Pemba, aos 18 de Junho 2022

O Director Provincial
(Ilegível)
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“Chapas” cinco 
meticais mais caros

O
S transportes semico-
lectivos de passageiros 
passam a cobrar mais 
cinco meticais em todas 

as rotas na cidade da Beira após 
a aprovação, na quinta-feira, 
pelos membros das bancadas 
da Frelimo e Renamo, na As-
sembleia Municipal (AMB), de 
uma nova tabela.

Mesmo sem ainda se sa-
ber quando é que a nova tarifa 
entrará em vigor, pois tem que 
aguardar por alguns procedi-
mentos legais, o certo é que 
a proposta da Associação dos 
Transportadores da Beira (ATA-
BE) foi aprovada enquanto a da 
edilidade, que era de mais qua-
tro meticais, só foi votada pelos 
membros da bancada do MDM.  

Recorde-se que a bancada 
da Frelimo tem 14 membros, 
Renamo 12 e MDM 22, o que 
fez com que a maior bancada 
do município não conseguisse 
por si só fazer passar a sua pro-
posta.

Com este incremento o 
preço de “chapa” da rota Bai-
xa-Macúti passa de 10 para 15 
meticais, Baixa-Manga de 13 
para 18 meticais e da baixa da 
cidade à Cerâmica passará de 
20 para 25 meticais.

Recorde-se que a 30 de 
Maio os transportadores se-
micolectivos paralisaram a sua 
actividade exigindo o aumento 
da tarifa sob alegação de que o 
combustível já havia subido e o 
valor anterior não era susten-
tável.

Enquanto isso, reagindo ao 
reajuste de cinco meticais, o 
presidente da ATABE, Améri-
co Mussicuane, começou por 
dizer que a nova tarifa vai mi-
nimizar os custos operacionais, 
que incluem a subida do preço 
dos combustíveis.

“Com esta aprovação, jul-
gamos que os operadores vão 
superar muitas dificuldades. 
Vamos, por exemplo, con-
seguir combater os encurta-
mentos e desvios de rotas em 
coordenação com a Polícia 
Municipal e trabalhar para 
melhor servir os munícipes”, 
comprometeu-se.

Acrescentou que a tolerân-
cia é zero para os encurtamen-
tos e desvios de rotas, daí que a 

sua instituição vai sensibilizar 
os transportadores para que 
transmitam aos seus motoris-
tas e cobradores a necessidade 
de desistirem dos encurta-
mentos e desvios de rotas.

Por sua vez, o presidente 
do município da Beira, Albano 
Carige, defendeu que o bolso 
do munícipe vai ficar mais su-
focado.

“Vimos uma união entre a 
Renamo e a Frelimo a dizerem 
que independentemente do 
custo de vida se devia avançar 
com mais cinco meticais que 
vão elevar o custo de vida”, ar-
gumentou.

Para Carrige, a partir da en-
trada em vigor das novas taxas, 
sem data marcada, os encurta-

mentos e desvios de rotas de-
verão acabar porque a Polícia 
Municipal estará atenta e os 
munícipes devem denunciar.

BANCADAS DIVERGEM
DURANTE a apreciação 

dos valores das propostas pe-
las edilidade e a ATABE as três 
bancadas com assento na AMB 
divergiram sobre a proposta 
ideal para o incremento dos 
transportes semicolectivos.

Manuel Severino, porta-
-voz da bancada da Frelimo, 
explicou que o seu grupo vo-
tou a favor por serem taxas já 
aplicadas pelos transportado-
res em várias rotas da urbe.

“Queremos chamar aten-
ção para o perigo de encurta-

MAIS de quatrocentos certificados inter-
nacionais de vacinação contra a pandemia 
da Covid-19 foram emitidos no Centro de 
Exames Médicos na cidade da Beira, se-
gundo deu a conhecer ao “Notícias” o che-
fe de Saúde Pública no Serviço Provincial 
do sector, Edgar Meque.

Edgar Meque adiantou que a emissão 
deste documento teve o seu início há duas 
semanas.

De acordo com a nossa fonte, os certi-
ficados de vacinação são emitidos apenas 
para aqueles cidadãos que já completaram 
as duas doses de imunização e que preten-
dam viajar para fora do país.

O nosso entrevistado fez saber ainda 
que muitos países já não estão a aceitar os 
testes de Reacção em Cadeia de Polimera-
se (PCR) sem o comprovativo de que fez a 
vacinação completa. Por isso, houve a ne-
cessidade da implementação deste método 
de certificação.

Meque recordou que às pessoas que 
haviam completado as duas doses de ino-
culação, o sector entregava um cartão de 
vacinação que não era reconhecido inter-
nacionalmente, um dos factores que moti-
vou a emissão do certificado.

Segundo o nosso entrevistado, a emis-
são de certificado internacional de vacina-
ção contra a Covid-19 nesta região do pais 
veio reduzir os custos de deslocação e alo-
jamento dos cidadãos que antes tinham de 
ir à cidade de Maputo onde podiam obter o 
documento para viajarem para fora do país.

Edgar Meque apontou que os requisitos 
para obter o certificado é ter o cartão que 
comprova a sua imunização pelas duas do-
ses, fotocópia do passaporte e um valor de 
200 meticais depositado na conta bancária 

do Centro de Exames Médicos.
Ainda segundo o chefe de Saúde Pública 

no Serviço Provincial do sector em Sofala 
para a obtenção do documento em questão 
as pessoas devem iniciar com a tramitação 
com pelo menos dois dias de antecedência 
para garantir que em 72 horas tenham o 
certificado.

“O certificado é para toda vida. Uma 
vez emitido serve para sempre e mesmo na 
eventualidade de perde-lo  pode recupera-
-lo”, frisou.

Para trabalharem neste processo, a 
nossa fonte indicou que sete funcionários 
foram formados, sendo quatro do Centro 
de Exames Médicos e três do Serviço Pro-
vincial de Saúde (SPS).

“As quatro pessoas estão a trabalhar 
diariamente no centro enquanto as outras 
três foram treinadas para trabalharem em 
dias de muita enchente de cidadãos que 
pretendam adquirir os certificados”, ex-
plicou.

Entretanto, Meque assegurou que des-
de o início a emissão deste documento está 
a decorrer sem sobressaltos mesmo perante 
uma grande afluência de pessoas vindas de 
outras províncias como Manica e Tete que 
pretendem igualmente obter o certificado.

Apesar disso, destacou que persiste o 
desafio de divulgação deste processo pelo 
facto de muitas pessoas ainda não terem 
conhecimento do trabalho em curso.

Entretanto, a nossa fonte apelou aos 
cidadãos que ainda não foram imuniza-
dos tanto pela primeira, pela segunda dose 
como pela dose de reforço para se dirigirem 
aos postos de vacinação com vista a garan-
tirem a sua imunidade e evitarem as formas 
graves da pandemia da Covid-19. 

Emitidos mais 
de 400 certificados 

mento e desvio de rotas, um 
problema que poderá conti-
nuar a sufocar as pessoas en-
quanto o município continuar 
impávido e sereno sem políti-
cas para reverter a situação”, 
considerou.

Por sua vez, João Marata, 
membro da bancada da Rena-
mo, afirmou que o seu grupo 
tinha votado a favor da pro-
posta da ATABE porque a tarifa 
é fiável para os transportado-
res e visa acabar com os en-
curtamentos de rotas, espe-
culação de preços e possíveis 
reclamações levantadas pelos 
operadores nas taxas aplicadas 
pelo município.

Entende que deste modo 
os transportadores consegui-
rão fazer a manutenção das 
suas viaturas para garantir a 
sua circulação.  

Por seu turno, o porta-voz 
da bancada do MDM, Leocádio 
Diakos, fez saber que votaram 
contra a proposta da ATABE 
por entenderem que o incre-
mento vai sufocar os bolsos 
dos cidadãos.

“Mesmo assim, recomen-
damos os transportadores a 
melhorarem as condições das 
viaturas. Devem contratar 
motoristas com cartas de ser-
viços públicos e cobradores 
que tenham ética comprova-
da no atendimento ao públi-
co mediante apresentação de 
uma carta bem como certi-
ficados confirmados”, reco-
mendou.

Andar de “chapa” está mais caro na Beira

VACINAÇÃO CONTRA COVID-19

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CABO DELGADO

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. A Delegação Provincial do Fundo de Estradas, Fundo Público de Cabo Delgado, convida a todo e qualquer interessado, desde que reúna requisitos estabelecidos no Documento de Concurso a apresentarem propostas fechadas para os concursos 

abaixo alistados:

No do Concurso Objecto
Modalidade de 

Concurso
Garantia 

Provisória
Validade das 

Propostas

Data e horas previstas para entrega e abertura das propostas

Data de entrega e 
abertura

Hora de 
entrega

Hora de abertura

12/SAÚDE/CL/FE, FP-DPCD/2022 Prestação de Serviços de Assistência Médica e Medicamentosa Concurso Limitado Não exigida 60 dias 1/7/2022 09h30min 10horas

13/Mobiliário/CP/FE, FP-DPCD/2022
Fornecimento e montagem de mobiliário de escritório, equipamentos e 

decoração
Concurso Público 262.500,00 90 dias 11/7/2022 10horas 10h30minutos

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los na DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO FUNDO DE ESTRADAS, FP, Avenida 25 de Setembro. Caixa Postal no 8, a partir do dia 21 de Junho de 
2022, pelo valor não reembolsável de 1.000,00 MT (mil meticais), depositados no Banco de Moçambique através da conta: 016114522004 - Fundo de Estradas, FP - DPOPH/CD.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço, datas e horas acima indicadas e serão abertas em sessão pública, na presença dos concorrentes e no mesmo endereço.

Pemba, aos 17 de Junho de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível) 209
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O GOVERNO, trabalhadores 
(beneficiários) e empregado-
res devem continuar a apostar 
na articulação e entrosamen-
to com vista ao alcance das 
metas do Plano Económico e 
Social (PES) do subsector de 
Segurança Social.

A tese foi defendida, há 
dias, pelo administrador do 
Conselho de Administração 
do Instituto Nacional de Se-
gurança Social (INSS), em 
representação dos trabalha-
dores, Gonçalves Zitha,  na 
recente visita que efectuou à 
província de Tete.

Zitha, que fez o acompa-
nhamento das actividades do 
sector e manteve contactos 
com os parceiros sociais e 
utentes do sistema da segu-
rança social obrigatória, disse 
que a ausência de articulação 
torna difícil o alcance dos re-
sultados almejados.

Em Tete, o administra-
dor reuniu-se com empre-
gadores, beneficiários (tra-
balhadores) e pensionistas, 
com quem passou em revista 
questões inerentes ao funcio-
namento do sistema e das ac-
tividades levadas a cabo pelo 

O RÁCIO professor/alunos re-
duziu, no primeiro trimestre 
do ano, no distrito de Macos-
sa, província de Manica, em 
resultado da contratação de 
novos docentes e construção 
de novas salas de aulas, em 
colaboração com os conselhos 
de escola.

O investimento melho-
rou, de forma significativa, as 
condições e qualidade do en-
sino e aprendizagem. 

A informação foi partilha-
da na recente visita da Co-
missão dos Assuntos Sociais, 
do Género, Tecnologias e Co-
municação Social (3ª Comis-
são) da Assembleia da Repú-
blica (AR). 

Dados do distrito de Ma-
cossa apontam que, em 2021, 
o corpo docente era de 679 
tendo o rácio professor/aluno 
se situado em 35. Com a for-
mação e contratação de no-
vos professores, a cifra passou 
para em 32, este ano. 

Os deputados da terceira 
comissão enalteceram o en-
volvimento das comunidades 
na construção de 53 salas de 
aulas, beneficiando um total 
de 3.180 alunos, bem como a 
edificação, em curso, de mais 
10  salas de aula mistas, no 
quadro dos esforços das auto-
ridades locais

“Este trimestre iniciamos 
a construção de quatro blocos 
administrativos nas localida-
des de Nhacolore, Mussamba, 
Dzembe e Phompue”, disse 
o administrador de Macossa, 
António Dinis.

Revelou que o distri-
to conta, actualmente, com 
4.741 carteiras distribuídas 

MAIS de 39 mil habitantes passaram, quin-
ta-feira, a ter acesso aos cuidados de saúde 
mais próximos, na localidade de Mone-
quera, no distrito de Angónia, em Tete, 
com a inauguração do Centro de Saúde de 
Lizulo, na linha de fronteira com o Malawi. 
Com a entrada em funcionamento da uni-
dade sanitária, a população do Posto Ad-
ministrativo de Ulónguè deixou de atra-
vessar para o vizinho Malawi, para aceder 
aos cuidados de saúde.

A infra-estrutura foi inaugurada pela 
Secretária do Estado em Tete, Elisa Zaca-
rias, e custou cerca de 14.9 milhões de me-

ticais, financiados pelo Ministério da Saúde 
(MISAU) através do Fundo de Resposta à 
Covid-19.

O hospital conta com bloco de atendi-
mento externo, maternidade, área de ser-
viço, duas casas para funcionários e outros 
compartimentos.

”Esta é uma resposta ao pedido da po-
pulação e reafirmamos, assim, a vontade 
do Governo em continuar a mobilizar re-
cursos para construir mais unidades sani-
tárias na linha de fronteira e outras áreas 
com limitações no acesso aos cuidados”, 
reafirmou.

Exortou aos profissionais de saúde 
afectos ao novo centro de saúde a se abste-
rem do mau atendimento e cobranças ilí-
citas, pautando pelo humanismo e integri-
dade na provisão de cuidados à população.

Instou, por outro lado, à população a 
aderir aos serviços de saúde prestados na-
quela unidade sanitária e participar, acti-
vamente, na conservação da infra-estru-
tura, para melhor servir as comunidades 
por muitos anos.

Na ocasião, Elisa Zacarias também pro-
cedeu à entrega de uma ambulância para o 
centro de saúde ora inaugurado.

PARA ELIMINAR LONGAS HORAS A DITAR ACTAS

Julgamentos passam 
a ser gravados

A
S SESSÕES de julga-
mento nos tribunais 
judiciais passarão 
a ser gravadas, em 
formato de áudio e 

vídeo, para eliminar as longas 
horas a que os intervenientes 
processuais são submetidos a 
ditar a prova produzida para 
as actas.

A medida, que consta do 
novo Plano Estratégico dos 
Tribunais lançado, há dias, na 
cidade de Maputo, tem por 
finalidade a economia proces-
sual, visto que o exercício de 
ditar a acta é demorado, des-
gastante e repetitivo.  

Conforme indica o do-
cumento, caso haja necessi-
dade de consultar a matéria 
dos autos ou fazer qualquer 
tipo de confrontação com as 
declarações dos arguidos e 
declarantes, o Tribunal, o Mi-
nistério Público e os advoga-
dos, irão recorrer aos áudios e 
imagens gravadas nas sessões 
de audiência e julgamento.

Com a montagem de 
equipamentos de captação do 
desenrolar dos julgamentos, 
os tribunais passarão a contar 
com um sistema de vídeo-
-conferência para ouvir pes-
soas arroladas para prestarem 

depoimentos, que se encon-
trem distantes ou indisponí-
veis para se fazer presente na 
sala de audiência no momen-
to da notificação. 

Com esta modalidade, 
conforme expectativas cons-
tantes do Plano Estratégico, 
estão assegurados os meca-
nismos de celeridade proces-
sual, ou seja, os julgamentos 
não irão parar porque os noti-
ficados encontram-se ausen-
tes.  

De uma forma geral, o pla-
no coloca o acento tónico no 
reforço da capacidade institu-
cional dos tribunais judiciais 

em recursos humanos e finan-
ceiros, respeito pelas leis, bem 
como dos direitos e liberdades 
dos cidadãos e dos interesses 
jurídicos dos diferentes órgãos 
e entidades com existência le-
gal.

O novo Plano Estratégico 
dos Tribunais 2022-2026 su-
cede ao anterior, que vigorou 
no período 2016-2020, cuja 
implementação foi negativa-
mente condicionada por vá-
rios constrangimentos, sendo 
de destacar a pandemia da 
COVID-19, os desastres natu-
rais e limitações de recursos 
materiais e humanos. 

Gravação dos julgamentos vai reduzir a carga das audiências como foi o caso do processo das dívidas não declaradas que iam até às madrugadas

INSS defende articulação 
entre os parceiros sociais

Zitha entrega donativo ao centro de reassentamento de Chimbonde, Tete

INSS, no quadro do PES 2022.
O administrador enalte-

ceu o desempenho da dele-
gação provincial e instou os 
funcionários a envidarem es-
forços para o alcance da me-
tas, pautando pela atenção e 
seriedade no atendimento aos 
utentes do sistema e pensio-
nistas.

Zitha procedeu, ainda, à 
entrega do cabaz a pensionis-
tas e visitou o centro de reas-
sentamento de Chimbonde, 

onde ofereceu 5000 máscaras 
de protecção facial e diverso 
material escolar, nomeada-
mente cadernos e esferográ-
ficas, à comunidade afectada 
pela depressão tropical Ana.

O INSS em Tete conta com 
três delegações distritais em 
Angónia, Moatize e Caho-
ra-Bassa, algumas dos quais 
servem aos distritos circun-
vizinhos, ainda sem instala-
ções. 

A título de exemplo, a de-

legação de Cahora-Bassa as-
siste, igualmente, os distritos 
de Chifunde, Chiúta, Marara e 
Tsangano.

Até Maio último, a pro-
víncia tinha 7.212 empresas 
(contribuintes) inscritas, com 
117.158 trabalhadores (be-
neficiários), dos quais 1.825 
são trabalhadores por conta 
própria. Tete tem 3.757 pen-
sionistas, entre os quais  1.023 
por velhice, 2.699 de sobrevi-
vência e 35 por invalidez.

NA PROVÍNCIA DE TETE

Cuidados de saúde mais
próximos em Monequera

Mais 98 infecções 
e 60 curados da Covid-19

NO DISTRITO DE MACOSSA

Reduz rácio aluno/professor
por 42 estabelecimentos de 
ensino, havendo ainda um 
défice de 450 para apetrechar 
18 salas.

No que concerne ao ensino 
inclusivo, foram integradas 
em turmas normais um total 
de 108 crianças com neces-
sidades educativas especiais, 
49 das quais são raparigas. 
Foram construídas rampas 
em 17 escolas para garantir a 
inclusão de alunos com defi-
ciência físico-motora.

Os parlamentares questio-
naram ao distrito sobre as ac-
ções  para o combate de uniões 

prematuras e reinserção da 
rapariga na escola. Souberam 
que 20 raparigas foram resga-
tadas de uniões prematuras e 
integradas no internato local 
para darem continuidade aos 
estudos.

“Foram ainda atribuídas 
50 bolsas de estudos no cen-
tro internato de Macossa, duas 
bolsas para o Instituto de For-
mação de Professores de Inha-
minga. Realizamos palestras 
em 12 comunidades sobre o 
impacto das uniões prematu-
ras, criamos 42 clubes da ra-
pariga nas escolas e 31 núcleos 

infantis em 2021”, revelou.
A presidente da Comis-

são, Lúcia Mafuiane, saudou 
a criação, no distrito, dos co-
mités de protecção da crian-
ça, que ajudam ao governo a 
identificar menores em situa-
ção de vulnerabilidade que 
não tenham a possibilidade de 
frequentar uma escola.

Os parlamentares lamen-
taram a falta de pagamento do 
salário de Novembro de 2021 
e horas extras referentes, do 
mesmo período, situação ve-
rificada, igualmente, no dis-
trito de Guro.

AS autoridades sanitárias anunciaram 
ontem mais 98 novas infecções pela 
Covid-19, no mesmo período que 
foram notificados 60 recuperados da 
doença.

Os infectados resultam da testa-
gem de 874 indivíduos com sintoma-
tologia suspeita e contactos com indi-
víduos que diagnosticaram a doença, 
o que representa uma positividade de 
11,21 por cento e uma taxa acumulada 
de 19,95 por cento.

Entre os novos casos o destaque 
vai para uma criança de três anos e um 
idoso de 80 anos, que se encontram a 
cumprir isolamento domiciliar.

Os recuperados foram registados 
na cidade de Maputo, com 42 cura-
dos, seguida das províncias de Gaza 
(16) e Nampula, com duas altas. O 
número de casos activos está fixado 
actualmente em 541 indivíduos.

Entre quinta-feira e ontem três 
pacientes foram internados e igual 
número recebeu alta hospitalar, sen-
do que 22 pessoas seguem em trata-
mento nos centros de isolamento, seis 
das quais nos cuidados intensivos.

Mantém-se em 2209 o cumulati-
vo de vítimas mortais causadas pela 
doença, não havendo registo de no-
vos óbitos até ao momento.

No que diz respeito aos esforços de 
imunização, 9205 indivíduos maiores 
de 18 anos foram administrados a pri-
meira e segunda doses da vacina con-
tra a Covid-19, elevando para 15,21 o 
cumulativo de pessoas que cumpri-
ram pelo menos a primeira ronda.

Até ontem 14,4 milhões de pessoas 
estavam completamente vacinadas, 
enquanto outras 429.151, entre pro-
fissionais de saúde, doentes crónicos 
e grupos de alto risco, tinham tomado 
a dose de reforço.

A taxa de cobertura vacinal está 
fixada em 95 por cento da meta, esti-
mada em 15,2 milhões de pessoas.

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

Sábado, 18 de Junho de 2022

PUBLICIDADE

“PROJECTO DE CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DE 

UM POSTO DE ABASTECIMENTO E VENDA DE 

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, LOCALIZADO 

NO BAIRRO DE CHIANGO, PROVÍNCIA DE MAPUTO”

CONVITE
IRENE TOMÁS, proponente do projecto, pretende levar a cabo, a 
Construção e Operação de um Posto de Venda e Abastecimento 
de Combustíveis e Lubrificantes, no bairro Chiango, Província 
de Maputo, actuando numa abordagem comprometida com a 
excelência em Saúde, Segurança Meio Ambiente e Qualidade em 
todas as actividades.
Assim, o Consultor Ambiental Independente, foi seleccionado 
para realizar o Estudo Ambiental e Social Simplificado (EAS) 
do Projecto. Como parte do Processo de Avaliação do Impacto 
Ambiental e em cumprimento com os requisitos do Decreto nº 
54/2015, de 31 de Dezembro e da Directiva 130/2006 sobre 
Processo de Participação Pública está em curso um processo de 
consulta pública a ter lugar no local, na seguinte calendarização: 

Cidade/Distrito Local Data Hora

Bairro Chiango Secretaria do Bairro 01.07.2022 10:00h

Para mais informações, contactar: Eng.º Hermenegildo Américo, 
+258 827465785

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E EMPREGO

INSTITUTO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E ESTUDOS LABORAIS ALBERTO CASSIMO
                                                                                                                                                         DELEGAÇÃO DE CABO DELGADO

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 

De acordo com a alínea c) do nº 2 do artigo 35, conjugado com o nº2 do 63 do Regulamento de Contratação 
de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado 
pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo 
indicados:

Nº de Concurso Objecto do Concurso
Nome do Concorrente 

Concurso
Valor de Adjudicação 

incluindo IVA

10/UGEA/IFPELAC/CD/2022 Prestação de Serviços de Catering e Ornamentação
Kikalango & Chaminia de 
Bekezela Cláudia Chande 
Camal

19,321,200.00 Mt

11/UGEA/IFPELAC/CD/2022 Fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes Pemba Combustíveis, Lda 1.183.845,00 Mt

12/UGEA/IFPELAC/CD/2022
Fornecimento de Material de Escritório e 
Consumíveis de Informática 

Soluções Opticas 
Sociedade Unipessoal, Lda

682.430,00 Mt

13/UGEA/IFPELAC/CD/2022 Aquisição de Máquina Fotocopiadora Profissional Brithol Michcoma 510.830,80 Mt

14/UGEA/IFPELAC/CD/2022 Fornecimento de Serviços de Serigrafia Grafica ABS 307,125,00 Mt

15/UGEA/IFPELAC/CD/2022 Fornecimento de Material de Higiene e Limpeza Vip Supermercado, Lda 346.420,00 Mt

17/UGEA/IFPELAC/CD/2022 Fornecimento de EPI (Equipamento de protecção 
Individual)

Osman Yacob Home And 
Building 4,301,339.33 Mt

18/UGEA/IFPELAC/CD/2022 Fornecimento de Ferramentas para Formação 
Profissional

Osman Yacob Home And 
Building 12,642,293.62 Mt

19/UGEA/IFPELAC/CD/2022 Fornecimento de Consumíveis para Formação 
Profissional

Osman Yacob Home And 
Building 11,410,088.46 Mt

Pemba, aos 14 de Junho de 2022

A Entidade Contratante 

(Ilegível) 207

ESTRADA DE MARRERE

Vahanle promete levar 
empreiteiro à justiça

O 
CONSELHO Muni-
cipal da Cidade de 
Nampula promete 
levar à justiça a Zac 
Construções caso 

este empreiteiro paralise 
as obras de correcção dos 
erros técnicos detectados 
na estrada que dá acesso ao 
bairro de Marrere.

O presidente da edilida-
de, Paulo Vahanle, fez esta 
ameaça, quando abordado 
por jornalistas no decur-
so da sessão da Assembleia 
Municipal sobre o nível de 
execução dos trabalhos vi-
sando a correcção dos erros 
verificados na reabilitação 
daquela rodovia de cerca de 
um quilómetro.

O revestimento do piso 

da estrada destruiu-se pre-
cocemente devido às chu-
vas intensas ocorridas à 
passagem dos ciclones Ana 
e Gombe, um mês após a 
sua inauguração pelo pre-
sidente do Conselho Muni-
cipal.

Um dos principais moti-
vos que levou à sua destrui-
ção foi a falta de um estudo 
geotécnico por parte do fis-
cal da obra. A estrada é vital 
porque estabelece ligação 
entre o bairro de Marrere e 
o resto do município.

“As obras não estão en-
calhadas como tal. Estamos 
a tentar discutir com o em-
preiteiro e, se for necessá-
rio, tomaremos medidas 
mais severas”, prometeu Depois das chuvas, a estrada para Marrere ficou neste estado

Proibida entrada de comida
de familiares na Cadeia Civil

ACABA de ser interditada a 
entrada de alimentos de fa-
miliares para os reclusos da 
Cadeia Civil de Nampula. 
A medida foi tomada para 
evitar a eclosão da cólera ou 
diarreias agudas no estabe-
lecimento penitenciário, na 
sequência do alerta dando 
conta do surgimento da cha-
mada doença das mãos sujas 
na província da Zambézia, 
segundo um comunicado co-
lado nas paredes da cadeia. 

O documento esclare-

ce que a medida não é per-
manente e foi tomada para 
controlar a situação. Porém, 
a decisão não agrada os fami-
liares dos reclusos, que ale-
gam que aquele estabeleci-
mento penitenciário não tem 
condições suficientes para 
alimentar todos os presos.

Maria do Céu António, 
munícipe com um familiar 
preso, classificou a medida 
de triste e embaraçosa. Dis-
se ter pouca certeza de que 
o seu familiar está a alimen-

tar-se devidamente. Referiu 
que a comida que os familia-
res levam de casa é especial-
mente confeccionada para 
reforçar a dieta dos reclusos, 
uma vez que a cadeia está su-
perlotada.

“Se a cadeia tem comi-
da suficiente, por que é que 
sempre aceitaram a entrada 
de comida de fora?”, ques-
tionou.

Margarida Mussagy, tam-
bém ouvida pela nossa Re-
portagem, disse ter sido sur-
preendida com a medida. Na 
circunstância levava consigo 
comida que havia preparado 
para os seus dois sobrinhos 
encarcerados naquele esta-
belecimento penitenciário.

Manifestou preocupação 
com uma eventual eclosão 
da cólera nas celas da Cadeia 
Civil e apelou à direcção da 
cadeia para estar atenta ao 
alerta e reforçar as refeições 
dos reclusos. Entretanto, a 
direcção da Cadeia Civil dis-
se não poder falar à Impren-
sa, alegadamente por não ter 
autorização do director-geral 
do Serviço Nacional Peniten-
ciário.  

Familiares de reclusos surpreendidos com a interdição de entrada de comida

Repatriados mais de 50 burundeses  
MAIS de 50 cidadãos de na-
cionalidade burundesa, entre 
adultos e crianças, que viviam 
no centro de refugiados de Ma-
ratane, no distrito de Nampula, 
foram repatriados esta semana 
depois de terem manifestado 
interesse em regressar ao seu 
país. 

O último grupo, composto 
por 24 cidadãos (o repatria-
mento foi faseado), foi repa-
triado na quarta-feira. Infor-
mações em nosso poder dão 
conta que outros 47 cidadãos 
que haviam requerido asilo no 
país e que manifestaram inte-
resse em regressar à sua origem 
deverão ser igualmente repa-
triados nos próximos tempos.

Segundo a oficial de pro-
tecção do Instituto Nacional de 
Apoio aos Refugiados (INAR) 
em Nampula, Orlanda Mirasse, 

dado o interesse manifestado 
pelos requerentes, foi neces-
sário abrir um posto de aten-
dimento, onde decorrem ins-
crições. 

Disse que o pedido de re-
gresso à sua origem deve-se ao 
clima de paz e estabilidade que 
se vive naquele país africano. O 
repatriamento envolve os dois 
Estados, nomeadamente Mo-
çambique e Burundi, em cola-
boração com o Alto Comissa-
riado das Nações Unidas para 
Refugiados (ACNUR).

Muitos refugiados que vi-
vem no centro de Maratane 
estão a manifestar o interesse 
em regressar às suas origens, 
devido ao abrandamento dos 
conflitos armados nos seus 
países. Entretanto, os cidadãos 
já de regresso aos seus países 
expressaram a sua gratidão 

ao Governo moçambicano e 
a província de Nampula, em 
particular, pelo acolhimento 
fraterno. 

Segundo disseram, regres-

sam às suas casas com lágrimas 
no rosto, pois criaram famílias 
e estabeleceram amizades, 
quer nas escolas, quer noutros 
locais e instituições.   

Cidadãos burundeses no processo de repatriamento

Paulo Vahanle. 
Explicou, todavia, que 

as negociações com o em-
preiteiro ainda não estão 
esgotadas. Segundo afir-
mou, a empresa ainda não 
apresentou um documento 
oficial, indicando que não 
pode avançar mais com as 
obras.

Depois de retomar os 
trabalhos de correcção dos 
erros técnicos detectados, 
o empreiteiro colocou uma 
sub-base de rachão e ou-
tros materiais impermea-
bilizantes para que a infra-
-estrutura tenha a devida 
consistência, de modo a 
impedir que as águas sub-
terrâneas não atinjam o as-
falto.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A 
COMBATENTE da luta 
de libertação nacional 
e membro-fundadora 
do Destacamento Fe-
minino (DF) Modesta 

Daniel aponta a emancipa-
ção da mulher como um dos 
grandes legados dos 60 anos 
da FRELIMO, a 25 de Junho de 
1962 e dos 47 anos da indepen-
dência nacional.

Falando em Maputo, num 
simpósio organizado pela Uni-
versidade Pedagógica de Ma-
puto, em homenagem às 25 ra-
parigas que em 1967 fundaram 
o Destacamento Feminino, a 
combatente disse estar orgu-
lhosa por ver os resultados do 
sacrifício dos moçambicanos 
que, de arma em punho, ex-
pulsaram o colonialismo do 
solo pátrio.

Para Modesta Daniel, a 
expansão do ensino, deste o 
Primário ao Superior, a pari-
dade de género no Governo 
e a presença considerável da 
mulher em diferentes órgãos 
de tomada de decisão, como 
Assembleia da República e no 
judiciário, são ganhos inques-
tionáveis e fruto dos 60 anos 
da FRELIMO e 47 anos da inde-
pendência.

“O nosso sonho está a ser 
concretizado, podendo cons-
tatar-se, a olho nu, o crescente 
número de mulheres formadas 
e a tomarem posições de des-
taque nos diferentes sectores 
de trabalho”, contou.

Afirmou ainda que hoje 
em dia a mulher moçambica-
na assume posições de grande 
relevo em todas as esferas de 
poder e de decisão. “Ela está no 
Conselho de Ministros, na As-
sembleia da República, nos tri-
bunais, nas empresas públicas 
e/ou privadas, na Saúde e na 
Educação, nas Obras Públicas e 

MODESTA DANIEL E A CELEBRAÇÃO DOS 60 ANOS DA FRELIMO

Emancipação da mulher 
foi um dos grandes legados 

Habitação e, em suma, em to-
dos os sectores de actividade”, 
congratulou.

Contudo, Modesta Daniel 
lamentou que apesar das con-
quistas mencionadas o país 
ainda tem enormes desafios 
por superar. Por isso convida as 
mulheres moçambicanas a não 
se relaxarem na luta pelas suas 
conquistas que, na verdade, 
hoje em dia são de toda a so-
ciedade moçambicana, como a 
pobreza e o analfabetismo.

 “Não consigo conter a mi-
nha tristeza quando vejo mu-
lheres com saco de couve na 
cabeça e criança nas costas a 
ficar horas na paragem à espera 
do transporte para lhes levar à 
paragem”, disse Modesta.

Mostrou-se ainda preo-
cupada em ver longas filas de 
gente nas paragens à espera 
de um meio de transporte para 
chegar à casa, depois de um dia 
de batalha pela sobrevivência.

A combatente explicou 

que a sua geração expulsou o 
colono do país, convidando a 
juventude a lutar pelo desen-
volvimento económico, man-
tendo firmes os desígnios da 
paz, unidade nacional, sobe-
rania nacional, bem como os 
valores morais e sociais. 

“Nós fizemos muito bem 
o nosso papel, em condições 
difíceis e muitos de nós sem 
nenhuma formação devido às 
privações impostas pelo regi-
me colonial”, comentou. 

Disse que os libertadores 
da pátria não têm mais forças 
para trazer mudanças, mas 
cabe-lhe a responsabilidade 
de partilhar a história da luta 
e sobretudo como foi ganha a 
independência. 

“Eu sou da década 40, o 
que é que ainda posso fazer? 
São vocês que devem trabalhar 
para o desenvolvimento do 
país”, salientou, alertando aos 
jovens que não existe sucesso 
sem passar por dificuldades. 

LEMBROU ainda que Pau-
lo Samuel Kankhomba, que 
dava aulas políticas na Base 
Central, que na altura estava 
em Nampula, fez um grande 
trabalho de abrir as mentes 
dos jovens que imediatamen-
te se juntaram ao movimento. 

“Ele explicava-nos, por 
exemplo, que estávamos a 
lutar contra o colonialismo e 
não contra o homem branco, 
daí que a FRELIMO recebeu 
apoios de muitos países do 
Ocidente”, acrescentou.

A combatente na reserva 
explicou que foi a 4 de Março 
de 1967 que um grupo cons-
tituído por 25 meninas deu 

entrada no campo de prepa-
ração político-militar de Na-
chingwea, na Tanzania, todas 
elas idas de Moçambique, 
num processo considerado, 
na altura, de “muito difícil”.

A maior parte das refe-
ridas raparigas não sabia ler 
nem escrever, mas tomou 
aquele rumo de aventura 
por orientação de Eduardo 
Mondlane, que traçou uma 
linha clara logo nos primór-
dios da fundação da Frente 
de Libertação de Moçambi-
que, segundo a qual homens, 
mulheres, jovens e crianças 
tinham a árdua tarefa de li-
bertar a pátria.

Respeitar feitos da geração 25 de Setembro
A COMBATENTE da luta de 
libertação nacional fez uma 
exortação à sociedade para 
respeitar os feitos da geração 
25 de Setembro, pois, segun-
do suas palavras, o que seria 
se Moçambique se estes não 
tivessem conseguido libertar 
o país? 

Ela disse ser apaixonada 
pela história da luta de liberta-
ção e convida aos que se mos-
tram alheios a ela para lerem e 
aumentar o seu conhecimento 
sobre o passado para com-
preender o presente e projec-
tar o futuro.

Segundo a combatente, se 
os intervenientes da luta de 
libertação nacional tivessem 
a dimensão do que significava 
o que estavam a fazer teriam 
registado cada passo que da-
vam na frente do combate. “Se 
cada um de nós soubesse que o 

que estávamos a fazer teria este 
grande significado teríamos 
escrito”, disse, sublinhan-
do que muitos filhos de Mo-
çambique morreram durante 
a luta e os seus nomes foram 
apagados e alguns são heróis 
vivos, mas no anonimato, por-
que ninguém se lembra deles, 
muito menos onde estão.

Modesta Daniel recuou no 
tempo e explicou que muitas 
raparigas abandonaram so-
nhos, incluindo namorados, 
para libertar a pátria, porque 
tinha-se tornado insuportável 
a situação da dominação por-
tuguesa. “Os nossos pais pro-
duziam algodão, feijão-jugo e 
outros produtos, mas não viam 
o rendimento desse trabalho 
porque o colono manipulava 
os preços”, acrescentou.

Fez saber ainda que a de-
cisão de ir à luta não foi toma-

Paulo Samuel Kankhomba: o professor

Destacamento Feminino na preparação político-militar

Modesta Daniel, uma das fundadoras do braço feminino na luta armada

Membros do DF na Frente do Niassa em 1970
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da de ânimo leve, porque era 
preciso primeiro ganhar cons-
ciência, ter uma mente lavada 

e compreender que a coloni-
zação era uma doença crónica. 
“Para mim a grande emanci-

pação foi poder perceber que 
estava a ser explorada e tomar 
a decisão de ir à luta”.

A ELEIÇÃO recente de Moçambique para mem-
bro não permanente do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas traduz a confiança que o país 
granjeia a nível internacional, dado os modelos 
de diálogo que tem implementado.

Esta é leitura dos cidadãos moçambicanos 
residentes na diáspora, contactados pelo “Notí-
cias”, para quem a eleição representa uma vira-
gem positiva na projecção da imagem do país e 
seu povo. 

Segundo os moçambicanos na diáspora, o 
país tem agora uma oportunidade de mudar a sua 
imagem perante alguns fóruns, como a Trans-
parência Internacional, o Doing Business, entre 
outros que projectam a ideia de que este é um Es-
tado pouco viável e dos mais pobres do mundo.

Dizem igualmente ser de referência interna-
cional o modelo de diálogo promovido interna-
mente para abordar questões de desenvolvimen-
to a concertação social, o debate público-privado 
e político na Assembleia da República, que têm 
contribuído para a manutenção da harmonia e 
estabilidade política e social. 

De Alemanha, o ex-deputado da Assembleia 
da República pelo círculo eleitoral da Europa e o 
resto do mundo, Rui Conzane, reagiu a este acto 
considerando que, como membro de um grupo 
restrito e privilegiado de nações, Moçambique 
ganhará mais visibilidade e passará a exercer in-
fluência e beneficiar de oportunidades e alterna-
tivas de atracção de investimentos.

Residente na Alemanha há mais de 30 anos e 
funcionário na Agência Alemã de Cooperação In-
ternacional (GIZ) na área da academia, Conzane 
destaca o papel do Estado e, particularmente, do 
Presidente da República, Filipe Nyusi, na gestão 
de crises político-militares, o que tem sido enal-
tecido em diversos fóruns internacionais.  

O ex-deputado, eleito recentemente vice-
-presidente do Conselho dos Trabalhadores da 
GIZ em Bona, defende que ao longo da história 
de Moçambique houve inúmeros contactos e 
diálogo directo entre a Frelimo e a Renamo. E fo-
ram tomadas decisões corajosas pelo Presidente 
da República, como a de se deslocar à Gorongosa 
para dialogar com o falecido Afonso Dhlakama, 
líder da Renamo, em busca de soluções concer-
tadas para a paz. 

Conzane cita ainda outros aspectos que me-
receram análise e reflexões por parte de acadé-
micos e especialistas em diplomacia interna-
cional, como a fluidez do diálogo em torno da 
implementação do processo de Desmobilização, 
Desarmamento e Reintegração (DDR) dos ex-
-guerrilheiros da Renamo.

Os constantes apelos ao diálogo com a ex-
-Junta Militar e a vontade e disponibilidade do 
Governo de se sentar com os cabecilhas do grupo 
terrorista que actua no norte de Cabo Delgado, 
caso estes mostrem a cara e façam conhecer as 
suas reais reivindicações, são outros elementos 
que mostram o ideal pacificista dos líderes na-

cionais.
De acordo com o ex-deputado, a diplomacia 

de neutralidade em relação ao conflito russo-u-
craniano traz sinais positivos do equilíbrio que 
Moçambique pode trazer na defesa de uma solu-
ção mais pacífica e centrada no diálogo entre as 
nações. 

“Espera-se, também, que Moçambique par-
tilhe as suas ricas experiências na gestão de crises 
humanitárias causadas por desastres naturais e 
mesmo sobre o seu papel no combate contra o 
terrorismo internacional”, acrescentou.

Para Rui Sixpence, esta eleição está a colocar 
o país no centro das atenções do Ocidente, for-
çando os principais órgãos de comunicação so-
cial a promover debates em que se destaca o país 
pela sua excelente diplomacia, voltada para paz e 
desenvolvimento económico.

O funcionário sénior da GIZ explicou que 
nesses debates os historiadores e académicos in-
ternacionais são levados a efectuar uma viagem 
pela história e trazer à tona experiências de Mo-
çambique (antes ignoradas), como a de não in-
gerência em assuntos internos das nações.

O também académico explica que ilustram 
estes factos históricos a assinatura dos Acordos 
de Nkomati com o regime minoritário da África 
do Sul, e dos Acordos de Lancaster House, que 
conduziram à independência do Zimbabwe e 
para os quais Moçambique jogou um papel in-
questionável. 

Destacou ainda os Acordos de Lusaka e Geral 
da Paz, que ilustram uma diplomacia de busca de 
resolução pacífica de conflitos. 

Um aspecto mais interessante ainda que do-
mina diversos debates e reflexões, com a eleição 
de Moçambique, é a “ressurreição” do papel do 
Presidente Samora Machel como personalidade e 
figura incontornável na promoção da paz mun-
dial. 

“São aqui trazidos exemplos como os dos 
acordos referidos aqui e o seu papel como co-
-fundador da SADCC, um movimento regional 
que, na sua génese, para além de promover o 
desenvolvimento sustentável, buscava soluções 
pacíficas para a estabilidade da região da África 
Austral, tendo contribuído significativamente 
para as independências do Zimbabwe e da Na-
míbia”, contou. 

Segundo Conzane, estes elementos jogaram 
o seu papel para a distinção da diplomacia mo-
çambicana a nível internacional, sublinhando 
também os créditos e elevados feitos da diplo-
macia dirigida pelo Presidente Joaquim Chissa-
no, que é tido como uma das maiores referências 
da actualidade no contexto africano.

Conzane enalteceu ainda que a eleição ao 
CSNU é também consequência do elevar da au-
to-estima apregoada pelo Presidente Guebuza e 
da crença que cultivou aos moçambicanos, como 
um povo nobre e distinto, capaz de realizar e al-
cançar os seus desideratos.

CONSIDERAM CIDADÃOS NACIONAIS NA DIÁSPORA

Moçambique é confiável
no plano internacional

PARA Tomás Tamele, residente 
em Paris, na França, este feito 
vai para todo o povo moçam-
bicano e em particular à classe 
diplomática, comandada pelo 
Ministério dos Negócios Es-
trangeiros e Cooperação.

Segundo Tamele, que vive 
naquele país desde a década de 
1990, Mestre em Relações In-
ternacionais, Moçambique não 
é um gigante, mas também não 
é pequeno para não conseguir 
dar uma contribuição valiosa 
no concerto das nações.

Tomás Tamele, funcioná-
rio na Embaixada da República 
Unida da Tanzania, considera 
que o país vai contribuir no que 
respeita à gestão de conflitos 
valendo-se da sua experiência 
de quase 20 anos de paz, depois 
dos Acordos de Roma, assina-
dos em 1992 entre o Governo e 
a Renamo.

Ele não tem dúvidas que 
Moçambique é conhecido no 
mapa mundial, mas o facto de 
fazer parte do organograma 

daqueles que compõem o Con-
selho de Segurança eleva ainda 
mais o seu nome.

Chamou atenção para a 
necessidade de os diplomatas 
moçambicanos serem fortes e 
perseguirem acima de tudo o 
interesse e a agenda nacional, 
uma vez que enfrentarão desa-
fios diversos. 

“Moçambique vai para lá 
com objectivos claros de de-
fender os interesses do con-
tinente, mas não nos esque-
çamos dos cinco membros 
permanentes que são os prin-
cipais influenciadores das de-
cisões”, lembrou.

Em termos de quadros para 
oferecer qualidade à presença 
nacional naquele órgão, Tomás 
Tamele considera que o país 
tem diplomatas suficientes e à 
altura, mas volta a alertar que 
o brilho dos mesmos poderá 
depender daquilo que irão en-
frentar no terreno. “Lembro-
-me que a África do Sul, que 
também já ocupou aquele as-

sento, votou em 2011 a favor da 
Resolução 1970, aprovada por 
unanimidade em reunião de 
emergência, que incluía proi-
bição de viagem, embargo de 
armas e congelamento de bens 
do líder líbio Muammar Kada-
fi”, salientou, acrescentando 
que essa posição contrariava 
o espírito da União Africana. 
Por isso, diz, este é um dentre 
vários desafios que o país irá 
ter de saber lidar com eles, in-
cluindo a situação do conflito 
russo-ucraniano. 

Num outro desenvolvi-
mento, Tomás Tamele con-
sidera que aquele órgão das 
Nações Unidas precisa de re-
formas profundas, pois não se 
justifica que África continue 
marginalizada, sem assento 
permanente naquele órgão. 
“Também sou de opinião que 
já é momento de o órgão abrir-
-se para mais nações”, disse, 
considerando que já devia ter 
pelo menos 10 membros per-
manentes. 

Fruto de uma 
diplomacia concertada

Acontecimento histórico
ELISA Cármen, moçambicana residente na vi-
zinha África do Sul, começou por congratular a 
eleição do país àquele órgão, cujo mandato de 
dois anos inicia a 1 de Janeiro de 2023.

Ela acredita que o país leva experiências inte-
ressantes ao órgão, vividos em certos momentos 
da sua história, como a guerra entre o Governo 
e a Renamo e actualmente os ataques terroristas.

A entrevistada, que se formou e trabalha na 
África do Sul, apontou as mudanças climáticas e 

desastres naturais como outros temas que Mo-
çambique domina e que poderá dar contribui-
ções importantes em torno deles. “Não tenho 
dúvidas que o nosso país estará muito bem no 
Conselho de Segurança”, disse.

A nossa interlocutora convida todo o povo 
moçambicano a contribuir com ideias e bom 
comportamento, em particular os que estão na 
diáspora, para que o país tenha sucesso neste e 
noutros fóruns.

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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE GAZA
GOVERNO DO DISTRITO DE BILENE-MACIA

SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL

ANÚNCIO DE CONCURSO
O Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social de Bilene convida empresas interessadas a 
apresentarem propostas em cartas fechadas para os seguintes concursos:

No/ do Concurso Objecto 
Data final de 
entrega das 
propostas

Data e hora 
abertura das 

propostas

01/CBT/UGEA/ 2022 Fornecimento de Consumíveis Informático 
27.06.2022

às
09:00

27.06.2022
às

09:30

02/CBT/UGEA/ 2022 Fornecimento de combustíveis e lubrificantes
27.06.2022

às
10:00

27.06.2022
às

10:30

03/CBT/UGEA/ 2022 Fornecimento de Material Para Manutenção e 
Reparação de Bens Móveis (Veículos) 

27.06.2022
às 

 11:00

27.06.2022
às 

11:30

04/CBT/UGEA/ 2022 Pedido de Manutenção e Reparação de Veículos
28.06.2022

às
09:00

28.06.2022
às

09:30

05/CBT/UGEA/ 2022 Fornecimento de Material de Higiene e Limpeza
28.06.2022

às
10:00

28.06.2022
às

          10:30

06/CBT/UGEA/ 2022 Fornecimento de Géneros Alimentícios 
28.06.2022

às
11:00

28.06.2022
às

11:30

07/CBT/UGEA/ 2022 Fornecimento de Material de Escritório 
29.06.2022

às
09:00

29.06.2022
às

09:30

08/CBT/UGEA/ 2022 Fornecimento de Mobiliários Geral
29.06.2022

as
11:00

29.06.2022
as

11:30

09/CBT/UGEA/ 2022 Fornecimento de Material de Construção 
29.06.2022

às
12:00

29.06.2022
às

12:30

10/CBT/UGEA/ 2022 Fornecimento de Equipamento de Refrigerantes 
30.06.2022

às
09:00

30.06.2022
às

09:30

11/CBT/UGEA/ 2022 Fornecimento de equipamento Informático 
30.06.2022

às
10:30

30.06.2022
às

10:30

12/CBT/UGEA/ 2022 Fornecimento de Produtos Frescos 
30.06.2022

às
10:00

30.06.2022
às

10:30

13/CBT/UGEA/ 2022 Manutenção da Rede Eléctrica e Sistema de Esgoto
01.07.2022

às
09:00

01.07.2022
às

09:30

14/CBT/UGEA/ 2022 Manutenção e Reparação de Equipamento 
Informático

01.07.2022
às

10:00

01.07.2022
às

10:30

15/CBT/UGEA/ 2022 Manutenção e Reparação de Equipamento de 
Refrigeração 

01.07.2022
às 11:00

01.07.2022
às 11:30

16/CBT/UGEA/ 2022 Manutenção e Reparação de Bens Imóveis
01.07.2022

às
12:00

01.07.2022
às

12:30

17/CBT/UGEA/2022 Prestação de Serviço de Representação 
(Fornecimento de Refeições)

01.07.2022
às

13:00

01.07.2022
às

13:30

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos ou adquirí-los 
no Serviço Distrital de Saúde Mulher e Acção Social de Bilene, sita na Av. Samora Machel, e-mail: 
sdsmasbilene@gmail.com no período do dia, pelo valor de 1.500,00MT (Mil e quinhentos meticais) 
não reembolsáveis para o número da conta 6708327 BIM (Centro de Saúde da Macia), conforme 
a Tabela acima por cada caderno de encargos e respectivos mapas de quantidade e especificações 
técnicas.

As propostas deverão ser entregues no endereço acima referenciado, e serão abertas no mesmo local 
conforme ilustra a tabela acima, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer 

 O concurso será regido pelo Regulamento aprovado pelo Decreto 05/2016, de 8 de Março.

Macia, /6/2022
A Directora do Serviço

 Marcelina Nádia André Lourenço Lindonde
(Médica da Clínica Geral da 1ª)
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M
OÇAMBIQUE e a 
União Europeia 
(UE) concordam 
em tomar uma 
postura mais sólida 

na discussão de políticas in-
ternacionais visando assegurar 
a estabilidade e prosperidade 
num novo cenário de seguran-
ça e perspectivas globais. 

A cooperação quer ir além 
das trocas comerciais, passan-
do a aprofundar acções con-
juntas que facilitem o combate 
contra o extremismo violento e 
o terrorismo.

As acções da União Euro-
peia no país, particularmente 

na província de Gaza, incidem 
no desenvolvimento da cadeia 
de valor agrícola, na constru-
ção de mercados convencio-
nais, reabilitação de estradas, 
entre outros investimentos so-
cio-económicos levados a cabo 
no âmbito do Programa de 
Desenvolvimento Local (PRO-
DELL). As mesmas já estão a 
dinamizar a económica local, 
principalmente nos distritos, 
concorrendo para o aumento 
da produção e produtividade.

A Ministra dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação, Ve-
rónica Macamo, defende que 
os debates sobre a política ex-

terna e segurança constituem 
oportunidade para o país bus-
car soluções para fortalecer a 
sua estabilidade.

Verónica Macamo disse que 
a concretização do diálogo po-
lítico e do fórum de negócios 
vai de encontro ao desejo de 
criar oportunidades para o sec-
tor privado, facilitando inves-
timento em áreas estratégicas, 
como agro-negócio, pecuária, 
pescas, indústria transforma-
dora e turismo.

Por outro lado, a governan-
te reiterou os agradecimen-
tos pelo apoio prestado pelos 
Estados-membros das Nações 

MOÇAMBIQUE E UE

MOSSURIZE

Cooperação vai 
discutir soluções globais

Moçambique e UE intensificam cooperação em prol do desenvolvimento

MEMBROS da Comissão dos Assun-
tos Sociais, do Género, Tecnologias e 
Comunicação Social (3ª Comissão) da 
Assembleia da República manifesta-
ram preocupação com informações que 
apontam para um elevado índice de 
uniões prematuras no distrito de Mos-
surize, em Manica.

Perante a situação, os deputados 
apelaram ao Governo do Distrito a re-
dobrar esforços na disseminação de 
informações dissuadoras a esta prática, 
com enfoque para as comunidades e as 
lideranças comunitárias e religiosas.

Os deputados, que visitaram o Go-
verno do Distrito fronteiriço de Mossu-
rize, sublinharam  que a informação de 
sensibilização para o combate às uniões 
prematuras deve ser acompanhada 
pela divulgação da lei que proíbe e pune 
esta prática.

Lúcia Mafuiane, presidente da 3ª 
Comissão, explicou que os deputados 
escalaram Mossurize no âmbito do tra-
balho de fiscalização do cumprimento 
do Programa Quinquenal do Governo e 
implementação do Plano Económico-
-Social e Orçamento do Estado refe-

rentes ao segundo semestre de 2021 e 
primeiro trimestre de 2022, com o ob-
jectivo de aferir o nível da sua execução.

“É necessário combatermos ener-
gicamente essa prática nociva às nossas 
crianças. Temos que ensinar aos ho-
mens a deixar as crianças crescerem e 
se prepararem para o futuro”, disse. 

Frisou que a luta contra as uniões 
prematuras tem que envolver toda a 
sociedade, para que as gerações vin-
douras não tenham que passaram por 
esta nefasta situação.

Dados apresentados aos deputa-
dos pela directora dos Serviços Distri-
tais de Saúde de Mossurize, Maria Aly, 
apontam que só no primeiro trimestre 
deste ano foram notificados 15 casos de 
uniões prematuras, mercê das denún-
cias que são feitas pelas comunidades, 
fruto de palestras orientadas para sen-
sibilizar contra este tipo de males na-
quele distrito.

No entanto, regozijou-se pelo fac-
to de não ter se verificado este ano 
nenhum caso de violência sexual de 
menores, ao contrário do ano passado, 
em que 11 delas sofreram abusos dessa 

natureza.
Pronunciando-se sobre os dados 

apresentados, Lúcia Mafuiane obser-
vou que há necessidade de reforçar a 
divulgação devida e efectiva das leis 
sociais nas comunidades, apontando 
para a necessidade de se ensinar a po-
pulação a cumprir as normas aprovadas 
pelo Parlamento.

Ainda em Mossurize, a delegação 
parlamentar visitou a Escola Secundá-
ria Teresa Amuli, onde se constatou a 
necessidade de construir mais nove sa-
las de aulas, pois actualmente existem 
apenas nove para um universo de 1897 
alunos. A escola também precisa de 371 
carteiras duplas.

Os deputados visitaram igualmen-
te o Infantário Casa Menino Jesus (CA-
MEJE), onde prestaram um apoio de 
5500,00 meticais, fruto de uma con-
tribuição feita no local para ajudar na 
supressão das necessidades básicas que 
o centro enfrenta. O infantário acolhe 
um total de 38 crianças órfãs e vulne-
ráveis, deficientes, vítimas de violação 
sexual e abandono pelos seus progeni-
tores.

Deputados preocupados com 
índice de uniões prematuras

O CONSULADO da República 
da Estónia no país procedeu, 
na última quarta-feira, em 
Maputo, à abertura oficial da 
sua representação diplomá-
tica, tendo como objectivo a 
continuidade do reforço das 
relações de cooperação bila-
teral entre os dois países.

Falando no evento, o 
cônsul honorário de Moçam-
bique junto à República da 
Estónia, José Dai, disse que 
a abertura deste escritório 
vai capitalizar as potenciali-
dades daquele país europeu 
para apoiar nos esforços de 

desenvolvimento nacional.
Para já José Dai informou 

que as áreas de energias re-
nováveis, ciência, tecnologia 
e indústria transformadora 
constam como prioritárias 
no capítulo de exploração 
das valências que a Estónia 
poderá continuar a empres-
tar ao país.

“O histórico de coopera-
ção neste momento cinge-se 
na área de ciências e tecno-
logias. Portanto, este país 
tem estado a trabalhar para 
apoiar os governos africanos, 
incluindo o nosso, na cria-

ção daquilo que se chama de 
´governo electrónico`, que é 
para facilitar a vida dos cida-
dãos e simplificar as transa-
ções do Governo”, disse.

Acrescentou que a Estó-
nia é um dos grandes contri-
buintes da missão da União 
Europeia que apoia no trei-
namento das Forças de De-
fesa e Segurança nacionais 
para o combate ao terroris-
mo na região norte e na pro-
víncia de Cabo Delgado em 
particular.

“Existe já uma relação 
entre estes dois países e o 

que nós, como consulado, 
queremos fazer é levar esta 
relação para níveis mais al-
tos”, sublinhou Dai.

Por seu turno, a directo-
ra do Departamento Político 
do Oriente Médio, África e 
América Latina no Ministé-
rio estónio da Relações Ex-
teriores, Ingrid Amer, disse 
que, à luz do reforço desta 
cooperação bilateral, o seu 
país está aberto em apoiar 
Moçambique em diversas 
áreas, desde que seja do in-
teresse das autoridades na-
cionais.

Estónia abre representação
diplomática em Moçambique

Unidas, particularmente os da 
União Europeia, que confiaram 
o seu voto para a eleição do país 
a membro não permanente do 
Conselho de Segurança. 

Num outro desenvolvimento, 
referiu que graças à colaboração 
de parceiros o país conseguiu ge-
rir positivamente o impacto cau-
sado pela pandemia da Covid-19, 
realçando o facto de Moçambi-
que ser o terceiro país com maior 
número de cidadãos vacinados a 
nível de África.

O embaixador da União Eu-
ropeia, António Gaspar, afirmou, 
por seu turno, que África e Euro-
pa enfrentam desafios comuns ao 
nível da prevenção contra o ex-
tremismo violento e o terrorismo 
nacional, regional e global. Daí 
que defende que a parceira não 
pode cingir-se simplesmente na 
implementação e execução de 
alguns projectos de cooperação. 
“Temos de continuar a trabalhar 
para encontrar soluções para os 
grandes desafios globais, como 
as alterações climáticas, pobreza, 
violência, segurança e o combate 
ao terrorismo em qualquer ponto 
do mundo”.

Gaspar realçou ainda que a 
cooperação deve continuar a ser 
feita respeitando os interesses 
soberanos de cada Estado, daí 
que não deve haver ingerência 
nem indiferença. 

O XXXI Diálogo Político Di-
plomático decorreu durante dois 
dias, sob o lema “Moçambique 
e União Europeia: Uma Parceria 
Além da Cooperação”. 

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Carreira Categoria Vagas

Médico de Clínica Geral Médico de Clínica Geral da 2ª 01

Técnico Superior de Saúde N1

Enfermeiro A 01

Octometria A 01

Técnico do Laboratório A 01

Técnico de Cirurgia A 01

Técnico de Saúde

Enfermeira de Saúde Materno-Infantil 02

Técnico de Medicina Geral 05

Técnico de Nutrição 02

Técnico de Medicina Física e Reabilitação 01

Técnico de Oftalmologia 01

Técnico de Manutenção de Equipamento 

Hospitalar
02

Técnico de Radiologia 01

Técnico de Laboratório 01

Total 20

1.Requisitos para a candidatura

a) Ser de nacionalidade moçambicana;

b) Ter NUIT

c) Ter idade  não inferior a 18 anos;

d) Nao ter sido aposentado.

2. Documentos de Candidatura

A solicitação da admissão é dirigida ao Exmo Senhor Administrador do Distrto de  

Chókwè instruído com  os seguintes documentos:

a) Fotocópia do BI, ou Certidão de narrativa completa do nascimento  autenticada;

b) Certificado de habilitações profissionais autenticado;
c) Certificado de Registo Criminal;
d) Certificado de Aptidão Física;
e) Situação Militar Regularizada;

f) Certificado de inscrição na Ordem Profissional respectiva.

NB: Os documentos devem ser apresentados nos envelopes fechados, com excepção dos 

constantes nas alíneas c), d) e e) que serão exigidos depois do apuramento final.

3.Local de Submissão da candidatura

O processo de candidatura deve ser submetido na Repartição de Recursos Humanos do 

Serviço Distrital de Saúde,Mulher e Acção Social de Chókwè, das 7.30 às 15.30horas.

A selecção dos candidatos será feita mediante a avaliação curricular e entrevista 

profissional.

4.Validade do Concurso

O concurso é válido por 3 (três) anos contados a partir da data da publicação da lista de 

classificacao final.
Chókwè, aos 12 de Maio de 2022

O Director do Serviço

Marcelo de Almeida Manuel

(Médico de Clínica Geral da 1ª)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE GAZA

GOVERNO DO DISTRITO DE CHÓKWÈ
SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE,MULHER E ACÇÃO SOCIAL

AVISO DO CONCURSO DE INGRESSO

De acordo com o despacho de 22 de Abril de 2022, do Exmo Senhor Administrador do Distrito de Chókwè, ao abrigo do nº 1 do artigo 35 do Estatuto Geral 

dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado com a alínea a) do nº 2 do artigo 2 do Decreto nº 5/2006 de 12 de Abril, torna-se aberto o concurso 

público pelo prazo de 30( trinta) dias a contar a partir da data da publicação do aviso no jornal “Notícias”, para o preenchimento de 20( Vinte) vagas nas 
carreiras de Regime Especial Diferenciado e Não Diferenciado de Saúde, conforme indicado abaixo:
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De acordo com o Art 64 nr 1 do Regulamento de Contratação de Empreitada 

de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 
aprovado pelo Decreto nr 05/2016 de 8 de Março, comunica-se que foi 

adjudicada a obra dos Concursos de acordo com a tabela:

N/Ord  Descrição Objecto do Concurso
Empresa 

Adjudicada
Valor Adjudicado

01

Para 
alimentação 

dos  doentes 

internados 

nos Centros de 

Saúde

C. Limitado Nr 01/UGEA/

SDSMAS BS/22 For.de Gen. 

Alimentícios

Yumin 

Comercial 

Sociedade 

Unipessoal

647.680,00

02

Para uso na 
limpeza e 

higiene nos 

Centros de 

Saúde

C. Pequena Dimensão Nr 06 
UGEA/SDSMAS BS/22 For. de 

Mat de Limp. e Higiene

Yumin 

Comercial 

Sociedade 

Unipessoal

800.000,00

03

Para uso nos 
sectores do 

SDSMAS

C.Limitado Nr 04 UGEA/

SDSMAS BS/22 For. de Mat. de 

Escrtório

TAW E LOH 
Mult Service

1.085.760,00

04

Para 
manutenção de 

Edifícios

C. Limitado Nr 03 UGEA/

SDSMAS BS/22 Manutenção de 

Edifícios 

          

JRA.Serviços 

E.I

1.199.835,00

05

Para o uso 
nos sectores 

do SDSMAS 

e Centros de 

Saúde 

C. Limitado Nr 02 UGEA/

SDSMAS BS/22 Mobiliário em 

Geral

Alif Lda 728.200,00

06

Para Consumo 
nos Balanços e 

reuniões

C. Pequena Dimensão nr 01 
UGEA/SDSMAS BS/22For. de 

Refeição

Nhassengo 

Investimento 

E.I

494.000,00

07

Para uso nos 
modens dos 

chefes dos 

Progr e  Repart 

C. por Cotações nr 02 UGEA/
SDSMAS BS/22 Comunicação 

em Geral

Deserto ………………………

08

Para Estampar 
Lençois, Mantas 

e Talheres dos 

Centros de 

Saúde

C. por Cotação nr 01 UGEA/

SDSMAS BS/22 Serviços 

Gráficos
Wabala Artes 220.250,00

09

Para o uso na 
ambulância do 

SDMAS

C. Limitado Nr 07 UGEA/

SDSMAS BS/22 Manutenção e 

Rep de Veículos
Desetro …………………….

10

Para 
ambulância do 

SDMAS

C. Limitado Nr 08 UGEA/

SDSMAS BS/22 Manutenção e 

Rep de Veículos
Desetro …………………….

11

Para uso nas 
Viaturas a 
cargo deste 

SDSMAS

C.P.D Nr 02 UGEA/SDSMAS 
BS/22 For. de Combustível/

Lubrificante

Bombas 

Olipetrol
483.288,00

12

Para uso nas 
Viaturas a 
cargo deste 

SDSMAS

C.P.D Nr 03 UGEA/SDSMAS 
BS/22 For. de Combustível/

Lubrificante

Bombas 

Olipetrol
606.181,01

13

Para uso nas 
Viaturas a 
cargo deste 

SDSMAS

C.P.D Nr 04 UGEA/SDSMAS 
BS/22 For. de Combustível/

Lubrificante

Bombas 

Olipetrol
1.050.000,00

14

Para Instalar 
na Secretaria 

deste SDSMAS

C.P.D Nr 05 UGEA/SDSMAS 
BS/22 For. de Equipamento 

Informático

R.B 

Corporatin 
455.000,00

15

Para uso na 
Cozinha e 

Maternidade 

C.C Nr 03 UGEA/SDSMAS 

BS/22 Material de Copa e 

Cozinha

Alif Lda 457.650,00

16

Para maut. 
De Comp.e 

Máquinas 

Fotocopiadoras

C.Limitado Nr 06 UGEA/

SDSMAS BS/22 Manut e Rep 

de Equip Informático

Ebenezer 

Holding
330750

17

Para uso no 
Centro de 

Saúde

C.Limitado Nr 05 UGEA/

SDSMAS BS/22 For. de 

Material Hospitalr

Alaina 

Sociedade 

Unipessoal

999.759,05

18

Para uso no 
Centro de 

Saúde a nível 

do SDSMAS

C.C Nr 04UGEA/SDSMAS 

BS/22 For. de Máquinas e 

Equip Industrial

Desetro ……………………..

Molumbo, aos 9 Junho de 2022

O Director Distrital

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE MOLUMBO

SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Nota nr 191/SDSMAS/UGEA 2022.050 09 de Junho de 2022

Assunto:Publicação de Adjudicação de Concurso
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Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Designação dos objectos
Modalidade 

de 
concurso

Data de 
entrega das 
propostas

Data de 
abertura das 

propostas

Actualizar a unidade de 
competência e módulos para 
aumentar a produtividade de 

milho, CV5 em agricultura

Concurso 
Público

12/7/22 às 
10.5h

13/7/22 às 
10.30h

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar 

os documentos de concurso ou levantá-los no Gabinete da UGEA do 

Projecto MozSkills, pela importância não reembolsável de 1.500,00Mt 

depositando na conta nº 0601111000644 no Banco Absa. O período de 

validade das propostas será de 3 meses.

As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo mencionado até 

ao dia 12 de Julho de 2022 e serão abertas em sessão pública, no dia 13 

de Julho de 2022, pelas 10.30 horas, na presença dos concorrentes que 

desejarem comparecer.

O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas 

de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 

Estado, aprovado pelo Decreto nº05/2016 de 08 de Março. Para concorrer 

deverão possuir todos os requisitos como: Cadastro Único, Certidão de 

Estatística, Certidão do Tribunal, Certidão da Área Fiscal, INSS, Exercício 

de Actividade Comercial e neste contexto serão inibidos de concorrer os 

fornecedores vedados ou proibidos por lei.

Endereço: Centro de Referência - IAC, Estrada Nacional nº06, Telefax; 

251-22115, C. Postal 113. Localidade de Chiremera, Posto Administrativo 

de Matsinho, Distrito de Vandúzi, Província de Manica.

Vandúzi, aos 13 de Junho de 2022
O Coordenador do Projecto

__________________________
MSc. Alfredo Manuensa

(Inst. e Téc. Pedagog N1)
 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÃO DO 
ESTADO DA PROVÍNCIA DE MANICA

SERVIÇOS PROVINCIAIS DE ASSUNTOS SOCIAIS
INSTITUTO AGRÁRIO DE CHIMOIO 

PROJECTO DE MELHORAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DE MOÇAMBIQUE (MozSkills) – Centro de Referência - IAC
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES –UGEA

ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO Nº04G546842/UGEA/CR/20/2022 
O Centro de Referência convida empresas interessadas a apresentarem propostas em cartas fechadas para o fornecimento do seguinte bem:
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Designação dos objectos Modalidade 
de concurso

Data de 
entrega das 
propostas

Data de abertura das 
propostas

Formar 25 formadores na 
área de ultilização de TICs 
no processo de ensino 
aprendizagem

Concurso 
Público

13/7/22 às 
10.5h

14/7/22 às 10.30h

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos 

de concurso ou levantá-los no Gabinete da UGEA do Projecto MozSkills, pela importância 

não reembolsável de 1.500,00Mt depositando na conta nº 0601111000644 no Banco 

Absa. O período de validade das propostas será de 3 meses.

As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo mencionado até ao dia 13 de 

Julho de 2022 e serão abertas em sessão pública, no dia 14 de Julho de 2022, pelas 10.30 

horas, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras 

Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 

nº05/2016 de 08 de Março. Para concorrer deverão possuir todos os requisitos como: 

Cadastro Único, Certidão de Estatística, Certidão do Tribunal, Certidão da Área Fiscal, 

INSS, Exercício de Actividade Comercial e neste contexto serão inibidos de concorrer os 

fornecedores vedados ou proibidos por lei.

Endereço: Centro de Referência - IAC, Estrada Nacional nº06, Telefax; 251-22115, 

C. Postal 113. Localidade de Chiremera, Posto Administrativo de Matsinho, Distrito de 

Vandúzi, Província de Manica.

Vandúzi, aos 13 de Junho de 2022
O Coordenador do Projecto

__________________________
MSc. Alfredo Manuensa

(Inst. e Téc. Pedagog N1)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO 
ESTADO DA PROVÍNCIA DE MANICA

SERVIÇOS PROVINCIAIS DE ASSUNTOS SOCIAIS
INSTITUTO AGRÁRIO DE CHIMOIO 

PROJECTO DE MELHORAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DE MOÇAMBIQUE (MozSkills) – Centro de Referência - IAC
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES –UGEA

ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO Nº04G546842/UGEA/CR/23/2022 
O Centro de Referência convida empresas interessadas a apresentarem propostas em cartas fechadas para o fornecimento do seguinte bem:
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS 

CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA 

CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA

1.º CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR 
ÓBITO DE RICARDO FERNANDO 

GUILA PACULE

Certifico, para efeitos de publicação, que por 
escritura de vinte e sete de Maio de dois mil e vinte e 
dois, lavrada de folhas quarenta e nove a cinquenta 
verso, do livro de notas para escrituras diversas 
número 165-D, deste Primeiro Cartório Notarial de 
Maputo, perante mim, ANDRÉ CARLOS NICOLAU, 
Conservador e Notário Superior, em exercício no 
referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por óbito de RICARDO 
FERNANDO GUILA PACULE, casado, que era sob 
regime de comunhão geral de bens, com Luísa de 
Assunção Manhique, natural de Maputo, filho de 
Fernando Pacule e de Mahigo Nhamposse, falecido 
no dia dezasseis de Dezembro de dois mil e vinte 
e um, no Hospital Central de Maputo, com última 
residência habitual no Bairro do Jardim, não tendo 
deixado testamento nem qualquer outra disposição 
de sua última vontade e sucedem-lhe como únicos 
e universais herdeiros de todos seus bens móveis e 
imóveis, seus filhos: Hélder Tomás de Assunção, 
casado sob regime de separação de bens com Ivone 
Fátima Maibasso Pacule, Amílcar Fernando de 
Assunção Pacule, casado sob regime de comunhão 
geral de bens com Josefa Alberto Tivane Quive Pacule, 
Sónia Brígida de Assunção Pacule, divorciada, 
Sílvia Augusta Assunção Pacule, solteira, maior, 
Hermenegildo Luís de Assunção Pacule, solteiro, 
maior, Júlia Suzana de Assunção Pacule, Sílvio 
Crispim de Assunção Pacule, casado sob regime de 
comunhão geral de bens com Idayate Ussene Abdula, 
Nelson Alberto de Assunção Pacule, casado com 
Ana da Glória Alberto Nducuia e Izália Margarida 
Pacule, solteira, maior, todos naturais de Maputo, 
onde residem.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei 
prefiram aos declarados herdeiros ou com eles 
possam concorrer na sucessão à herança do referido 
RICARDO FERNANDO GUILA PACULE. 

Está Conforme

Maputo, aos 16 de Junho de 2022

O Notário
(Ilegível)

5424

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E NOTARIADO DA MAXIXE

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE 
EUGÉNIO HERCULANO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de treze de Junho de dois mil e vinte e 
dois, exarada de folhas setenta e sete a setenta e oito verso, do livro de notas para escrituras 
diversas número nove, traço “A”, desta Conservatória dos Registos e Notariado da Maxixe, 
perante Angélica João Maunze, Conservadora e Notária Superior, em exercício na mesma 
Conservatória com funções notariais, se procedeu à Habilitação de Herdeiros por óbito de 
Eugénio Herculano, ocorrido no dia vinte e três de Novembro de dois mil e vinte e um, no 
estado de casado com Judite Carlos Guila Herculano, residente que foi em Maxixe, sem deixar 
testamento ou qualquer outra disposição de sua última vontade.
Mais certifico que foram declarados como seus únicos herdeiros, sua esposa e seus filhos:

a) Judite Carlos Guila Herculano, residente em Chambone - Maxixe;

b) Fáusia de Maria Herculano, solteira, natural de Maxixe, residente em Chambone - Maxixe;

c) Flor Bela Estrela Herculano, solteira, natural de Maxixe, residente em Chambone - Maxixe;

d) Marley Acácio Herculano, solteiro, natural de Chicuque - Maxixe, residente em Chambone 
- Maxixe;

e) Yugeu Bruno Herculano, solteiro, natural de Chicuque - Maxixe, residente em Chicuque 
- Maxixe;

f) Cleid Leila Herculano, solteira, natural de Chicuque - Maxixe, residente em Chambone - 
Maxixe;

g) Sidney Eugénio Herculano, solteiro, natural de Chicuque - Maxixe, residente em 
Chambone - Maxixe.

Está Conforme

Conservatória dos Registos e Notariado da Maxixe, aos treze de Junho de dois mil e vinte e 
dois

A Conservadora e Notária Técnica
(Ilegível)
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Designação dos objectos
Modalidade 
de concurso

Data de entrega 
das propostas

Data de 
abertura das 

propostas

Actualizar a unidade de 
competência e módulos para 
aumentar a produtividade de 

feijão, CV5 em agricultura

Concurso 
Público

11/7/22 às 10.5h
12/7/22 às 

10.30h

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os 

documentos de concurso ou levantá-los no Gabinete da UGEA do Projecto 

MozSkills, pela importância não reembolsável de 1.500,00Mt depositando na 

conta nº 0601111000644 no Banco Absa. O período de validade das propostas 

será de 3 meses.

As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo mencionado até ao dia 11 

de Julho de 2022 e serão abertas em sessão pública, no dia 12 de Julho de 2022, 

pelas 10.30 horas, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de 

Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado 

pelo Decreto nº05/2016 de 08 de Março. Para concorrer deverão possuir todos 

os requisitos como: Cadastro Único, Certidão de Estatística, Certidão do Tribunal, 

Certidão da Área Fiscal, INSS, Exercício de Actividade Comercial e neste contexto 

serão inibidos de concorrer os fornecedores vedados ou proibidos por lei.

Endereço: Centro de Referência - IAC, Estrada Nacional nº06, Telefax; 251-

22115, C. Postal 113. Localidade de Chiremera, Posto Administrativo de Matsinho, 

Distrito de Vanduzi, Província de Manica.

Vandúzi, aos 10 de Junho de 2022
O Coordenador do Projecto

__________________________
MSc. Alfredo Manuensa

(Inst. e Téc. Pedagog N1)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÃO DO
ESTADO DA PROVÍNCIA DE MANICA

SERVIÇOS PROVINCIAIS DE ASSUNTOS SOCIAIS
INSTITUTO AGRÁRIO DE CHIMOIO 

PROJECTO DE MELHORAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DE MOÇAMBIQUE (MozSkills) – Centro de Referência - IAC
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES –UGEA

ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO Nº04G546842/UGEA/CR/19/2022 
O Centro de Referência convida empresas interessadas a apresentarem propostas em cartas fechadas para o fornecimento do seguinte bem:
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E NOTARIADO DE TETE

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE CARMEN DE 
ABREU COSTLEY WHITE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública do dia quinze de Junho de dois mil 
e vinte e dois, lavrada de folhas trinta a folhas trinta e um verso, do livro de notas para escrituras 
diversas número vinte e um, traço “A”, do Cartório Notarial de Tete, perante MACAME MARCOS 
CHARLES DE CASSIMO, Conservador e Notário Técnico, em exercício no referido Cartório, foi 
lavrada uma Escritura Pública de Habilitação de Herdeiros por óbito de CARMEN DE ABREU 
COSTLEY WHITE, falecida no dia dezassete de Março de dois mil e vinte e dois, no Hospital 
Provincial de Tete, no estado de divorciada, de setenta e dois anos de idade, natural de Tete, de 
nacionalidade moçambicana, filha de Eduardo do Rosário e de Natália Joaquim de Abreu, com 
a última residência habitual na cidade de Tete, sem ter deixado testamento ou qualquer outra 
disposição de última vontade.
Certifico ainda que na operada escritura pública foram declarados como únicos e universais 
herdeiros, seus filhos: Nilza Maria Costley White Rodrigues Gaiteiro, casada sob o regime de 
comunhão de bens adquiridos com André da Silva Gaiteiro, natural de Nampula, de nacionalidade 
moçambicana e residente na cidade de Tete, Iara Marina de Lourdes Costley White Rodrigues, 
divorciada, natural de Nampula, de nacionalidade moçambicana e residente na cidade de Tete, 
Felix Jorge Costley White da Silva Fumo, solteiro, maior, natural de Tete, de nacionalidade 
moçambicana e residente na cidade de Tete e sua neta Clayda Nicolle Rodrigues Alves dos 
Reis, solteira, maior, natural de Tete, de nacionalidade moçambicana e residente na cidade de 
Maputo.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos indicados herdeiros ou com eles 
possam concorrer na sucessão à herança e dela fazem parte bens móveis, imóveis, direitos e 
conta bancária.

Está Conforme
Tete, aos 15 de Junho de 2022

O Conservador Técnico
(Ilegível) 67

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL
BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PUBLICIDADE18 Sexta-feira, 10 de Junho de 2022

RELATÓRIO  E  CONTAS 
DO EXERCÍCIO  DE  2021

SOCIEDADE  DO  NOTÍCIAS,  SA

APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PELA ADMINISTRAÇÃO

Caros Accionistas,

As sistemáticas mudanças, características da economia de mercado 
em que a Sociedade do Noticias, S.A. opera, colocam aos gestores e 
trabalhadores exigências de melhoria constante na forma de actuação, 
e recomendam adaptações das estratégias e introdução de factores 
de diferenciação que permitam intervir no mercado com a necessária 
competitividade.

Neste âmbito, a empresa mantém a liderança no seu tradi-
cional core business, quer seja na componente de produção 
e venda de jornais, quer na venda de publicidade imprensa. 

Durante o período em análise a empresa realizou actividades visan-
do o acompanhamento do mercado, bem como o melhoramento dos 
produtos e serviços oferecidos aos seus clientes, um exercício que foi 
profundamente condicionado pelo impacto da COVID-19.

Às Direcções Editoriais colocou-se o desafio de manutenção 
dos jornais como referências do mercado no contexto mo-
çambicano da media impressa, tanto do ponto de vista temáti-
co como de abrangência territorial dos conteúdos veiculados. 

O balanço que se faz ao cumprimento do plano, é positivo. Confron-
tadas com as perturbações geradas pela Covid-19, as Redações rein-
ventaram-se para garantir que os jornais Noticias, Domingo e Desafio 
saíssem à rua na sua periodicidade e com conteúdos de qualidade, 
produzidos com a mesma responsabilidade. Será relevante destacar 
que as Redacções foram igualmente afectadas pela doença, com 
registo de vários casos de jornalistas que testaram positivo ao corona 
viros, sobretudo durante o período de pico da pandemia.

No período em referência, conforme ilustra o Mapa de Demonstração 
de Resultados, os Proveitos Totais da empresa situaram-se nos 406,2 
milhões de meticais, contra 364 milhões de meticais registados em 
2020, o que representa um crescimento em 12%. As vendas ficaram 
a 2.6% do planificado para 2021, que era de 417 milhões de meticais. 

A venda de publicidade voltou a ser a principal fonte de receita 
para a Sociedade do Noticias. SA., com 303 milhões de meticais, 
representando 74% do total dos proveitos. A venda de jornais 
contribuiu com 18% e a produção de trabalhos tipográficos com 
5.5% do total de proveitos da empresa no período em análise. 

Os Custos Totais da empresa em 2021 atingiram os 455,3 milhões 
de meticais, o que representa um aumento em 13% relativamente ao 
exercício económico de 2020. A previsão de custos para 2021 era de 
622,7 milhões de meticais.

O exercício económico de 2021 encerrou com um resultado líquido 
negativo no montante de 25.726.944,00 MT.

A despeito do resultado negativo, o Conselho de Administração realça 
o facto de várias medidas terem sido tomadas de modo a aproximar
mesmo às projecções aprovadas no âmbito do Plano de Actividades
e Orçamento para 2021, que apontavam para um resultado também
negativo, mas na ordem dos 34.326.875.60 milhões de Meticais.

O exercício económico de 2022 será de muitos mais desafios, com 
a perspectiva de uma fraca recuperação da actividade económica, 
com destaque para a revisão em alta dos índices de inflação, o 
que vai reflectir-se na continua depreciação do Metical e conse-
quente elevação dos custos com a importação de matérias-primas. 

Associado a isto, está o agravamento dos riscos e incertezas, com 
destaque para a previsível continuação do impacto negativo da CO-
VID-19, a ocorrência de calamidades naturais, a instabilidade militar 
no norte do país e a guerra entre a Rússia e Ucrânia.

A todos os colaboradores, o Conselho de Administração endereça 
uma palavra de apreço. Aos leitores, clientes e demais parceiros, 
queremos renovar os nossos sinceros votos de prosperidade, 
renovando o compromisso de tudo fazer para que não se sin-
tam defraudados com a escolha dos nossos produtos e serviços. 

O Conselho de Administração está consciente do tamanho da emprei-
tada pela frente, a de reestruturar, capitalizar e revitalizar a empresa, 
tendo em vista a consolidação da sua estrutura financeira.

MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Parecer do Conselho Fiscal ao Relatório e 

Contas do Exercício Económico de 2021

PARECER  DO  CONSELHO  FISCAL

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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BALANÇO  EM  31  DEZEMBRO  DE  2021 e 2020

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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AVISO DE CORTE 

A Electricidade de Moçambique, E. P., informa aos seus estimados clientes e ao público em geral, que no âmbito da 

Manutenção Preventiva e Correctiva das infra-estruturas eléctricas, haverá interrupção no fornecimento de energia 

eléctrica no Sábado e Domingo, dias 18 e 19 de Junho de 2022, nos seguintes locais e horários: 

DIRECÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA 

Iluminando a Transformação de Moçambique 

Maputo, 16 de Junho de 2022 

Sábado, 18/06/2022 
 
Província de Maputo 
 

Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar o Distrito de Ma-

gude, o posto administrativo de Xinavane, Ilha Josina Ma-

chel  e localidade 3 de Fevereiro.  
 
Província de Gaza 
 
Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar o posto adminis-

trativo  de Messano, Mazivila,  ncaia, as localidades de 

Chimondzo, Ndzimbene, os bairros 2, 3, 4 e 5 na Vila da 

Macia.  

 

Domingo, 19/06/2022 
 
Cidade de Maputo 
 
Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar os Bairros Triun-

fo, Ferroviário, Hulene A e B, Polana Caniço B, uma parte 

de Laulane, Mahotas, Albasine e Costa do Sol.  

 

Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar os Bairros Mago-

anine A, B, Laulane  e Mahotas. 

 

Província de Maputo 
 

Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar os Bairros Fichi, 

Mazambanine, Licaene e Mahubo 25. 

 

Das 07:00 às 16:00 horas, devendo afectar o Mercado Bobo-

le, localidade de Ngalunde e bairro Pateque.  

 

Província de Gaza 
 
Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar os Distritos de 

Massingir, Guijá, Chokwé, Mapai, Chicualacuala, Mabala-

ne, Massangena e o Posto Adminstrativo de Chaimite.  

 

Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar uma parte do 

Distrito de Limpopo. 

 

 Província de Sofala 
 
Das 05:00 às 16:00 horas, devendo afectar a vila de Marro-

meu, os Distritos de Cheringoma, Marringuè, Caia e Chem-

ba, os clientes industriais de Cimentos de Dondo, Cimentos 

da Beira, Cimentos Austral, CFM, Cornelder, BAOSTEEL, 

Vale, Merec, Campos de irrigação de Lamego, as açucareiras 

de Mafambisse e Marromeu. 

 

Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar os Bairros Munha-

va, Muchatazina, Esturo, Matacuane, as Gasolineiras na Ci-

dade da Beira, Maquinino, ponta gea, Macuti, Chaimite, o 

Posto Administrativo de Nova Sofala, Povoados de Manica e 

Danga.  

 

Província de Manica 
 
Das 05:00 às 16:00 horas, devendo afectar os Distritos de 

Bárue, Macossa, Tambara e Guro, os clientes industriais de 

Abilio Antunes, DECA, MOZBIFE, Coca-cola e a Companhia 

de Pipeline da Maforga.  

 

Província de Tete 
 
Das 05:00 às 16:00 horas, devendo afectar a Província de Te-

te.  

 

Província de  Zambezia 
 
Das 05:00 às 16:00 horas, devendo afectar a Província de 

Zambézia. 

 
Província de  Nampula 
 
Das 05:00 às 16:00 horas, devendo afectar toda Província de 

Nampula com excepção de uma parte da Cidade de Nacala 

Porto, os Distritos de Nacala Velha, Memba, Monapo, Mos-

suril, Meconta, Muecate, Nacaroa e Ilha de Moçambique.  

 

Província de  Niassa 
 
Das 05:00 às 16:00 horas, devendo afectar a Província de 

Niassa.  

 

Província de  Cabo Delgado 
 
Das 05:00 às 16:00 horas, devendo afectar a Província de Ca-

bo Delgado. 

 

Para efeitos de precaução todas as instalações deverão ser 

consideradas como estando permanentemente em tensão.  

 

Pelos transtornos que esta situação poderá criar aos consu-

midores das zonas acima indicadas, assim como para o pú-

blico em geral a EDM endereça sinceras desculpas. 

5356

192

SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA REVISÃO DE 

CURRÍCULO DE FORMAÇÃO  
A Beira Agricultural Growth Corridor convida a consultores interessados que 

queiram prestar serviços de revisão de currículo de formação de curta duração a 

serem ministrados pelo parceiro, o Instituto para a Promoção das Pequenas e 

Médias Empresas a solicitarem através do e-mail abaixo os TdRs para serviços 

de consultoria de revisão e actualização dos currículos de formação de curta 

duração em agro-processamento, tecnologia alimentar e afins, até ao dia 24 de 

Junho de 2022. 

Email: joven.beiracorridor@tvcabo.co.mz&partnerships.corridor@gmail.com
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SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA REVISÃO DE 

CURRÍCULO DE FORMAÇÃO  
A Beira Agricultural Growth Corridor convida a consultores interessados que queiram 

prestar serviços de revisão de currículo de formação de curta duração a serem ministrados 

pelo parceiro, o Instituto Agrário de Chimoio a solicitarem através do e-mail abaixo os 

TdRs para serviços de consultoria de revisão e actualização dos currículos de formação 

de curta duração em Avicultura, Horticultura e Suinocultura, até ao dia 24 de Junho de 

2022. 

Email: joven.beiracorridor@tvcabo.co.mz&partnerships.corridor@gmail.com

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Em cumprimento do disposto na alínea d) do número 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitadas 
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 
de Março, comunica-se a adjudicação dos concursos abaixo discriminados:

Concurso nº
Concorrente 

vencedor
Objecto Valor (MT)

39A001841/CL/03/2022 Acutrex AS, Lda. Serviços de manutenção de imóveis 3.224.960,93

39A001841/CL/05/2022 Perfect Clean, Lda.

Prestação de Serviços de Limpeza/ 
Jardinagem nas instalações  sede do 

INP – LOTE I
2.779.920,00

Prestação de Serviços de Limpeza/ 
Jardinagem no armazém de carote – 

LOTE II
687.960,00

39A001841/AD/08/2022
Playground, Lda.

Criação de Manual de Identidade 295.500,00

39A001841/CL/09/2022
AOLL – Informática & 

Consumíveis, Lda.
Fornecimento de Equipamento 

Informático
2.974.608,00

Maputo, aos 17 de Julho de 2022

(Ilegível)
5400

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

Maputo
T +258 305 558
C +258 84 306 96 51
E ezhou@beiracorridor.org
Rua Av. Olof Palm, no 720, R/C Bairro Central

Beira
T +258 23 362 391
C +258 84 306 96 51
E ezhou@beiracorridor.org
Av. Alfredo Lawley, 1880
Bairro Matacuane 

Chimoio
T +258 251 229 49
C +258 84 306 96 51
E ezhou@beiracorridor.org
Rua do Manica Executive Hotel, 
Bairro 4

www.beiracorridor.org
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Maputo
T +258 305 558
C +258 84 306 96 51
E ezhou@beiracorridor.org
Rua Av. Olof Palm, no 720, R/C Bairro Central

Beira
T +258 23 362 391
C +258 84 306 96 51
E ezhou@beiracorridor.org
Av. Alfredo Lawley, 1880
Bairro Matacuane 

Chimoio
T +258 251 229 49
C +258 84 306 96 51
E ezhou@beiracorridor.org
Rua do Manica Executive Hotel, 
Bairro 4

www.beiracorridor.org

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE CUAMBA

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO LIMITADO 
O Governo do Distrito de Cuamba convida empresas de Obras Públicas ou pessoas singulares) que reúnem 

requisitos na prestação de serviços e fornecimento de bens ao Estado, a apresentarem propostas fechadas 

para participarem no concurso de acordo com a designação no quadro a seguir.

Nº de 

Concurso
Objecto

Validade 

da 

proposta

Data e hora 

final para 
entrega das 

propostas

Data e hora 

para abertura 

das propostas

Modalidade 

do concurso
Garantia Provisória

01/UGEA/

SDPI/2022

Melhoramentos 

localizados na 

Estrada  N/C 

Meripo/Bandeira

120 dias
29/6/2022

9.30 horas

29/6/2022

10.30horas

Concurso 

Limitado
Não Aplicável

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar gratuitamente os documentos do 

concurso ou adquirí-los pela importância não reembolsável de 1.500,00Mt (Mil e Quinhentos Meticais), 

durante as horas normais de expediente, a partir do dia 15 de Junho de 2022, no endereço abaixo.

2. As propostas deverão ser entregues na Secretaria Distrital de Cuamba, Av.Eduardo Mondlane , Cuamba-

Niassa 

3. Anúncio de posicionamento:6/7/2022, pelas 14.00horas, na secretaria e será fixado na vitrina deste 
Serviço.

4. Visita ao local da Obra: 21/6/2022, pelas 8.30horas no endereço acima, partida para o local as 9.00horas.

5. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 

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

Cuamba, aos 14 de Junho de 2022

Autoridade Competente
 Morais  Aidene

(ITP-  N1)
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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”/Geógrafo “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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE CUAMBA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Assunto: CANCELAMENTO DO CONCURSO Nº01/
TPL /GDC/UGEA/2022

O Governo do Distrito de Cuamba serve-se da presente para comunicar 

ao público em geral e a todos interessados o cancelamento do Concurso 

Limitado Nº01/TPL /GDC/UGEA/2022, , publicado no jornal “Notícias” 

do dia 22 de Abril de 2022,  visto que não observou o prazo legal 

para a apresentação das propostas, de acordo com o nº1 do artigo 61 

do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 

Fornecimento de Bens e Prestação de Serviço ao Estado (Aprovado pelo 

Decreto nº.5/2016 de 8 de Março). Por isso, vimos por meio desta e à 

luz do preceituado no nº1 do artigo 61 do regulamento retro, cancelar o 

supra citado concurso.

Publique-se.

Cuamba, aos 14 de Junho de 2022

Autoridade Competente
Morais  Aidene

(ITP-  N1)
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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
Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte 

Área de Aquisições 

Anúncio de Concurso 

A Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte convida a todos interessados e que reúnam os requisitos 
de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo: 

N.º de 
Ordem

N.º do 
Concurso Modalidade Objecto do 

Concurso

Data, hora e local 
de entrega das 

propostas

Data, hora  e local 
de abertura das 

propostas

Validade 
das 

Propostas

Garantia 
Provisória

1
ADIN – 

AA/CP – 
02/2022

Concurso 
Público

Contratação de 
uma empresa 

especializada na 
produção, gestão 
e manutenção da 

página Web

8/7/2022, 9.00H
Estrada Nacional nº 
1, Bairro de Mahate 
– Cidade de Pemba

8/7/2022, 9.30H
Estrada Nacional 

Nº 1, Bairro de 
Mahate – Cidade 

de Pemba

120 Dias AP

2
ADIN – 

AA/CL – 
09/2022

Concurso 
Limitado

Contratação de 
uma empresa 
especializada 

na manutenção 
e reparação de 

instalações – Pemba

8/7/2022, 11.00H
Estrada Nacional nº 
1, Bairro de Mahate 
– Cidade de Pemba

8/7/2022, 11.30H
Estrada Nacional 

nº 1, Bairro de 
Mahate – Cidade 

de Pemba

90 Dias N/AP

1. Os interessados poderão obter mais informações, consultar os documentos dos concursos ou adquirí-los 
na Área de Aquisições da Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, das 8.00 às 14.30 horas, nos 
seguintes endereços:

Cidade de Pemba – Estrada Nacional Nº 1, Bairro de Mahate;

2. A aquisição do Documento do Concurso é mediante a apresentação do comprovativo de depósito de 
1.000,00Mt (Mil Meticais) não reembolsáveis, que deverão ser depositados na Conta nº 21229371610001 
do BCI.

3. As propostas deverão ser entregues no local mencionado no mapa acima e serão abertas em sessões 
públicas nos mesmos endereços, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer e, outros 
interessados.

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

Pemba, Junho de 2022

A Autoridade Competente

(IIegível) 5173

*Termos e condições aplicáveis 

Use:

Internet 
(ebanking)

Apoio ao cliente:                            
+258 84 3400623

Info@snoticias.co.mz

Renovar a subscrição
dos seus Jornais digitais

É Simples, Rápido e Prático.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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CABO DELGADO EM FOCO

Superfície 78 778  km²
População  1 606 568 (2007); 17 Distritos
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A VOZ DO CIDADÃO

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA

CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL
DIRECÇÃO PROVINCIAL DA JUVENTUDE, EMPREGO E DESPORTO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. A Direcção Provincial da Juventude, Emprego e Desporto de Nampula convida  

pessoas colectivas ou singulares, micro, pequenas e médias empresas inscritas 
no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecedores de Bens e 
Serviços a apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados 
na tabela abaixo:

No de Concurso Modalidade Objecto do Concurso
Documentos de Qualificação e Propostas

Prazo de entrega Prazo de Abertura

02/DPJEDN/UGEA/2022
Concurso Público

Reabilitação do Centro 
Juvenil 

05.07.2022
10.30 às 11.00h

05.07.2022
11.00 às 12.00h

04/DPJEDN/UGEA/2022 Concurso Público
Aquisição de Meio de 
Transporte (Viatura)

05.07.2022
13.00 às 13.30h

05.07.2022
13.30 às 14.30h

     
2.Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os 
documentos do concurso ou levantá-los na Direcção Provincial da Juventude, 
Emprego e Desporto, sita na Av. do Trabalho nº 3508, Edifício do Governo R/C 
Esquerdo, email:dpjednpl@gmail.com, facebook:dpjednpl@gmail.com, pela 
importância não restituível de 1000,00MT (Mil Meticais) para Concurso Público.
3.O Prazo de validade das propostas é de 45 dias após a apresentação da mesma. 
4.As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado na presença dos 
concorrentes que desejam comparecer.
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 15/2010 de 24 de Maio.
                                                               

Nampula, aos 17 de Junho de 2022

_________________________________

(Ilegível) 269

M
ais de duas mil fa-
mílias fugiram, nos 
últimos dias, de An-
cuabe para Chiúre, 
em Cabo Delgado, 

em busca de segurança, após 
o ataque terrorista registado 
semana passada, nas aldeias de  
Nanduli e Ntutupue.

De acordo com o admi-
nistrador de Chiúre, Oliveira 
Amimo, para fazer face à si-
tuação, o governo local abriu 
um centro de deslocados, a 
escassos quilómetros da vila 
sede, para além de encami-
nhar as outras pessoas para os 
já existentes, nomeadamente 
Melucalane e Catápua. Assim, 
Chiúre passou a contar com 10 
locais de acolhimento de des-
locados.

Amino explicou que em 
Melucalane e Catápua, que 
albergam deslocados idos dos 
distritos da zona norte e centro 
da província, existem algumas 
casas abandonadas  após o re-
torno de algumas famílias às 
suas zonas de origem, em re-
sultado do ambiente de acal-
mia que actualmente se vive, 
decorrente da ofensiva das 
Forças de Defesa e Segurança 
(FDS),  do Ruanda e da Missão 
da Comunidade de Desen-
volvimento da África Austral 
(SADC) em Moçambique, SA-
MIM.

Apontou, por outro lado, 
que o governo distrital conta 

Famílias acolhedoras 
lamentam sufoco
A NOVA vaga de deslocados, que che-
gou, semana passada, à cidade de Pem-

ba, após o ataque terrorista em Nanduli e 
Ntutupue, no distrito de Ancuabe, está a 

sufocar a maior parte das famílias acolhe-
doras.

“Saímos das nossas ca-
sas, fugindo dos ataques. 
Aqui  onde nos hospeda-
mos, apesar de ser  casa de 
um parente, ele já não nos 
olha bem e, com razão, 
porque não estamos a con-
tribuir nas despesas, por 
isso pedimos ao governo, 
por favor, que resolva este 
problema”, disse Mussa 
Ambasse, um dos desloca-
dos ora na cidade de Pemba. 

Celestino Alberto, que  
desde semana passada se 
encontra refugiado na loca-
lidade de Sambene, fugido 
de Namcuaiam, disse não 
ter ideia sobre como vai so-
breviver, por isso equaciona 
retornar, embora ainda es-
teja com receio do que possa 
acontecer.

Muassite Mussa, deslocada, 
disse que fugiu do ataque ter-
rorista à Nanduli e neste mo-
mento encontra-se na casa da 
tia, que não tem condições para 
suportar tanta gente.

“Quando chegamos ela ti-
nha um saquinho de farinha de 
milho, fizemos papas e acabou 
e, neste momento, estamos 
sem nada para comer”, contou 
Muassite Mussa.

Amina Arabe, deficien-
te física que acolhe Muassite 
Mussa e os filhos, um agregado 
constituído por 15 pessoas, re-
conhece que não está a ser fá-
cil sobreviver, mas que prefere 
deixar tudo nas mãos de Deus.

“O que posso fazer? Eles são 
meus familiares, fugiram do 
ataque terrorista e vieram para 
aqui e eu não posso expulsá-
-los”, disse Amina Arabe.

Chiúre recebe nova 
vaga de deslocados

com o apoio do Instituto Na-
cional de Gestão e Redução do 
Risco de Desastres (INGD) na 
disponibilização de alimentos 
como arroz, farinha de mi-
lho e feijão, para um período 
de cerca de 10 dias, enquan-
to se espera pela intervenção 
dos organismos internacionais 
de apoio humanitário.

O administrador referiu 
que cerca de 10 mil pessoas 
chegaram à vila sede, após 
abandonarem Retene, posto 
administrativo de Mazeze, em 
Chiúre, na sequência de um 

ataque terrorista,  ocorrido na 
terça-feira.

CHEGA SOLIDARIEDADE 

O MozaBanco, uma ins-
tituição bancária nacional, 
juntou-se, esta semana, a um 
amplo movimento de soli-
dariedade para com as víti-
mas dos ataques terroristas, 
em Cabo Delgado, lançado 
pelo governo, ao doar diver-
so material escolar, destinado 
aos alunos da Escola Primária 
de Montepuez, no distrito de 
Quissanga.

Constituído por  cadernos, 
lápis, pastas de costas, esfero-
gráficas, réguas, borrachas e 
outros, o material foi entregue 
pelo respectivo presidente do 
Conselho Executivo, Manuel 
Soares, ao Secretário do Esta-
do, em Cabo Delgado, António 
Supeia.

Manuel Soares disse que o 
banco não podia ficar alheio 
ao sofrimento decorrente dos 
ataques terroristas nalguns 
distritos de Cabo Delgado, que 
criam intranquilidade nas co-
munidades, sendo as crianças 

Centro de deslocados

UM total de 127 reclusos em prisão preventiva, 
na penitenciária provincial de Cabo Delgado, 
no distrito de Metuge, cujos prazos estão legal-
mente expirados, beneficiaram, esta semana, de 
assistência jurídica e patrocínio judiciário, com o 
intuito de corrigir ilegalidades.

A interacção resultou no levantamento dos 
locais onde ocorreram as detenções, as datas, 
prazos, entre outros dados relevantes para a ela-
boração de uma informação, a ser submetida à 
Procuradoria, para os passos subsequentes.

Segundo o delegado do Instituto de Patro-
cínio e Assistência Jurídica (IPAJ), Hermegildo 
Muapala, o levantamento foi feito no contexto 
de uma feira de assistência jurídica, promovida 
pela instituição.

“Porque se tratava de uma feira, aproveita-
mos a ocasião para fazer consultas e análises mé-
dicas aos reclusos, porque muitos deles apresen-
tavam um aspecto doentio”, destacou Muapala.

Outros dados indicam que de Janeiro a Maio 
do ano em curso, o IPAJ, em Cabo Delgado, 

atendeu 9.560 pessoas, das 24.000 planificadas, 
contra 7.153 assistidas em igual período do ano 
transacto, um crescimento  na ordem de 34 por 
cento. 

Os crimes mais frequentes foram ofensas 
corporais voluntárias e furtos, envolvendo, na 
sua maioria, pessoas entre os 19 e 46 anos.

No mesmo período, foram realizados 11 de-
bates radiofónicos, em português e línguas lo-
cais, nomeadamente Emakua e Ekimwane, no 
quadro de educação cívica dos cidadãos, visan-
do o incremento da cultura jurídica, 38 pales-
tras, nas escolas, penitenciárias, sedes de bairros, 
centros de reassentamento, nas confissões reli-
giosas, que beneficiaram  10.989 pessoas.

Foram abordados, entre outros temas, o pa-
pel do IPAJ no acesso à justiça, prevenção das 
uniões prematuras, direitos e deveres das crian-
ças e dos idosos, fenómeno sucessório, união de 
facto, direitos humanos no contexto da actuação 
da força local no combate ao terrorismo, entre 
outros.

COM OS PRAZOS DE PRISÃO PREVENTIVA EXPIRADOS

IPAJ presta assistência 
a mais de 100 reclusos

as principais vítimas.
Referiu que o apoio do ban-

co  visa reduzir o absentismo, 
o abandono escolar e melho-
rar o desempenho académico 
dos alunos afectados, um gesto 
que considerou importante por 
contemplar crianças, que são o 
futuro de Moçambique.

Pediu aos  alunos de Bilibiza 
a usarem o material, ora ofere-
cido, de forma adequada, para 
motivar apoios do género para 
mais escolas.

O Secretário do Estado em 
Cabo Delgado, António Supeia, 
agradeceu o gesto, afirmando 
que o apoio irá ajudar os alunos 
da escola com problemas de 
falta de  material escolar. 

Referiu que muitas famílias 
saíram em debandada das suas 
aldeias, em consequência dos 
ataques terroristas, o que não 
permitiu levar consigo o mate-
rial escolar dos  filhos.

Entretanto, a directora 
adjunta pedagógica da Escola 
Primária de Montepuez, Odete 
Muepeta, disse ao “notícias”, 
que depois de dois ataques su-
cessivos à Bilibiza,  todos alu-
nos  da escola, que lecciona da 
primeira à sétima classe, aban-
donaram a aldeia para locais 
seguros.

Com a melhoria da situação 
de segurança em Quissanga, foi 
possível reabrir, este ano lecti-
vo, 6 escolas, das 41 que exis-
tiam.

OS alunos que concluírem a 6ª classe, no 
presente ano lectivo, nas escolas primárias 
da vila sede do distrito de Nangade, em Cabo 
Delgado, e que vão ingressar no ensino se-
cundário do primeiro ciclo, poderão não dis-
por de  espaço, devido à insuficiência de salas 
de aula na escola secundária local.

A Escola Secundária Chama da Unidade, 
na sede do distrito, possui apenas 6 salas de 
aula, insuficientes para a demanda esperada.

A inquietação foi apresentada recente-
mente ao Secretário de Estado na Provín-
cia (SEP), António  Supeia, no encontro que 
manteve com os pais e encarregados de edu-
cação e lideranças comunitárias locais. 

“A nossa escola secundária só tem seis 
salas de aula, onde estudam, neste momento, 
os alunos da 8ª, 9ª,10ª, 11ª e 12ª classes,  sabi-

do que a partir do próximo ano, aqueles que 
vão concluir a sexta, no âmbito da nova Lei do 
Sistema Nacional de Educação (SNE), passam 
imediatamente para ensino secundário do 
primeiro ciclo. Gostaríamos de saber onde é 
que estas crianças vão estudar, porque as sa-
las não serão suficientes”, questionou um dos 
líderes comunitários, que se identificou pelo 
nome de Sumail.

Outra inquietação da comunidade está 
relacionada com a falta de laboratórios e bi-
bliotecas para apoiar o processo de ensino e 
aprendizagem.

Alguns professores corroboraram com a 
preocupação dos pais e encarregados de edu-
cação e liderança comunitária e sugeriram a 
construção de 14 novas salas de aula para re-
solver o problema.

Sobre o assunto, a directora provincial 
dos Serviços de Acção Social, Maria Isabel 
Raimundo,  que acompanhava o Secretário 
do Estado na visita a Nangade, garantiu que 
nenhum aluno ficaria sem estudar por falta 
de salas de aula.

Apontou que tudo será feito, até Dezem-
bro próximo, com vista à identificação de so-
luções alternativas para o problema.

A informação da Direcção Provincial de 
Educação, referente ao ano lectivo de 2021, 
indica a existência, em Nangade, de 32 es-
colas primárias, sendo 19 do primeiro grau 
e 13 do segundo grau, 4 escolas secundárias, 
sendo duas de primeiro ciclo e as restantes do 
segundo ciclo. Tinham sido matriculados na 
altura, 25.532 alunos, no ensino primário e 
1.024 no nível secundário.

Secundária de Nangade 
carece de salas de aula

PARA ACOMODAR ALUNOS DA 7ª CLASSE EM 2023

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

JOAQUINA VICENTE

TEM sido prática entre os moçambicanos apro-
ximarem-se uns aos outros, particularmente em 
momentos tristes, em que  alguém perde um pa-
rente. Para além das mensagens de pesar, orações 
e cânticos, cultivou-se o hábito, sobretudo entre 
as mulheres, de pernoitar no local do infortúnio.

Para o efeito, não se aguarda pela indicação, 
pelo que, tendo perdido  um parente, apressei-me 
em juntar-me aos demais e, consequentemente, 
com eles pernoitar consolando um ao outro.

Porque o infortúnio ocorreu no fim da tarde, 
o movimento de  chegada de parentes aconteceu 
até por volta das zero hora, altura em que de-
cidimos repousar para enfrentar os desafios que 
tínhamos pela frente.

Eis que, por volta das três e meia, pela ma-
drugada, dois jovens fizeram-se presente ao 
local. Escutei suas vozes mas, uma vez que se 
tratava de um local com maior movimento, jul-
guei que fosse gente de boa fé, sobretudo porque  
passavam vinte minutos após me ter levantado 
para as necessidades biológicas.

Ademais, uma vez que as lâmpadas de todos 
os compartimentos estavam acesas, não havia 
espaço para suspeitas, assim pensei. Mas, foi en-
gano meu.

Enquanto  os jovens conversavam, eu me 

mexia de um lado ao outro para ver se arranja-
va uma posição confortável para dormir. Creio 
que eles acompanharam todo o movimento, para 
além de que tinha irritação nas narinas por conta 
do insecticida que foi usado para matar os mos-
quitos e outros insectos que em ocasiões sobre-
voam o espaço.

Incomodada com as vozes, uma mulher que 
se fazia presente no local, também a acompa-
nhar os movimentos com a cabeça coberta, de-
cidiu destapar para ver quem estava por perto.

De referir que esta sua atitude foi motivada 
pelo facto de já ter presenciado um caso de fur-
to, numa situação similar.

Foi assim que ao destapar a cabeça notou que 
um dos jovens já tinha a mão sobre a cabeça de 
uma das pessoas que se encontrava a dormir. Fi-
cou boquiaberta e pura e simplesmente fitou o 
olhar naquele que se encontrava em pé. Este, por 
sua vez, apressou-se em explicar que estavam 
ali, àquela hora, somente para visitar.

Momentaneamente  esta mulher perdeu for-
ças, ficou sem poder pronunciar alguma palavra. 
Assim, só depois de os amigos do alheio terem 
abandonado o local é que ganhou folego e ener-
gias para se pronunciar, ainda que tartamudean-
do.

Apercebi-me da voz e também destapei para 
perceber o que queria dizer, pelo que explicou-

-me o sucedido.
Custou-me acreditar no que estava a ouvir, 

pelo que, o passo seguinte foi verificar os meus 
pertences que estavam longe do local onde me 
encontrava. Felizmente, tudo estava em ordem. 
Procuramos saber de todos que despertaram  
àquela hora se tinham todos os pertences, pelo 
que responderam positivamente.

Assim, acreditarei nos comentários que ou-
via segundo os quais existem pessoas que se 
fazem passar por parentes, para retirarem bens 
alheios.

Deste modo,  chamo atenção para o facto de 
ser necessário manter a vigilância onde quer que 
estejamos. Sabia dos “chapas”, mas hoje tam-
bém nas cerimónias fúnebres.

Com este andar das coisas, irei concordar 
com aquelas pessoas que, de forma  indirecta e 
discreta, conseguem a identificação de cada pes-
soa que se diz ser solidária e pretende dormir no 
local do falecimento.

Pois, a vida mostra-nos que existe muita 
desonestidade entre os Homens.  Enquanto uns 
choram, outros se alegram por mais uma oca-
sião para retirar bens alheios. Até quando esta 
situação? Será que precisamos de, sempre que 
houver um infortúnio, mobilizar a força policial 
para vigiar a zona?

Está demais. Que Deus nos ajude.

Afinal furta-se
em funerais?!?

MARIA SUSANA MEXIA

“NÃO me temo de nada| D’onde guer-
ra ainda não soa, Mas temo-me des-
ta Lisboa, que ao jeito ‘duma cultu-
ra de morte’ O reino nos despovoa.” 

NÃO obstante os muitos pareceres negativos, 
da Ordem dos Médicos, Ordem dos Enfer-
meiros, Ordem dos Advogados, do Conselho 
Nacional de Ética para as Ciências da Vida e 
de muitos outros, a Assembleia  da Repúbli-
ca aprovou semana passada, por maioria, a 
legalização da eutanásia em Portugal. 

Cuidados continuados, melhor assistên-
cia na saúde e na doença e os cuidados palia-
tivos tão desejados como necessários foram 
suplantados pela “imperiosa e urgente neces-
sidade” de promover o suicídio assistido.

Porque matar é importante, num tempo 
em que nada mais urge, tornou-se uma prio-

ridade no nosso país, uma obstinação ideo-
lógica, um verdadeiro “gesto político de que 
não há memória”…

Num mundo em sofrimento provocado 
por pandemias, guerras, fome e inúmeras 
misérias morais, entende-se que matar é um 
acto de dignidade, tal como fomentar a pro-
miscuidade sexual, aprovar a prostituição e 
fomentar toda uma degradação humana sem 
fim à vista.

Num tempo em que a ciência, a tecnolo-
gia e a multidisciplinaridade entre todas as 
áreas se conjugam numa ajuda humana inte-
gral instiga-se à morte, como forma de sal-
vação. 

Tanta pressa para matar, porquê e para 
quê? 

É, no mínimo, suspeito, muito suspeito, 
numa Assembleia, maioritariamente, obceca-
da por inversões…

ROBERTO GUIILHERME  BANZE

OS antigos trabalhadores brasileiros da 
empresa Vale Moçambique, na provín-
cia de Tete, pedem esclarecimento sobre 
o seu futuro laboral, uma vez que os ac-
tivos desta mineradora foram vendidos à 
Vulcan Resorces. Pelo que, semana pas-
sada, paralisaram as actividades para me-
lhor compreender os contornos desta venda. 
Este grupo reclama o facto de não ter sido 
avisado sobre o processo da venda de activos 
da mineradora Vale Moçambique bem como 
a transferência da mina de carvão de Moatize 
para a Vulcan Resources.

Pois, este tipo de transacções deve prever 
o futuro dos trabalhadores, sobretudo porque 
trata-se da venda ou transferência que inclui 
o principal activo de uma organização, o ho-

mem. 
É do meu conhecimento que tudo que en-

volve a massa laboral e sua passagem para a 
nova gestão, é necessário que os trabalhado-
res sejam indemnizados. Neste caso, a mine-
radora Vale devia ter indemnizado os traba-
lhadores, consoante os anos de serviço, antes 
de passar para as mãos da nova entidade pa-
tronal.

Depois da indemnização, proceder-se-ia à 
assinatura de novos contratos de trabalho para 
os que assim o desejassem, segundo o plasma-
do na Lei do Trabalho em vigor no país (Lei 
n.o 23/2007, de 1 de Agosto), observando o 
artigo número 270 no seu todo.

O trabalho é regido por normas que devem 
ser escrupulosamente respeitadas e quando 
isso nao se verifica, tal é o resultado: caos.

Pede-se esclarecimento.

Matar a toda a pressa…

Ex-trabalhadores
da Vale em greve

ANTÓNIO JEREMIAS

O CONGESTIONAMENTO nas ruas e 
avenidas da cidade de Maputo é um facto 
inegável. Não é por acaso que os automo-
bilistas assim como passageiros procuram 
melhor hora para circular, ainda que seja 
uma questão psicológica pelo facto de, em 
determinado momento poder viajar sem 
congestionamento mas, dia seguinte, a mes-
ma hora, enfrentar sérias dificuldades.

Costuma-se dizer que o congestiona-
mento não cessa. Apenas existem momen-
tos relativamente bons e outros maus. Mas, 
de uma ou de outra forma, se a pessoa con-
segue viajar tranquilo pela madrugada, cer-
tamente que no fim do dia enfrentará o con-
gestionamento.

Contudo, enfrentar esta realidade acaba 
sendo aborrecida quando é ocasionada por 
actos de indisciplina. Pois, vezes há que o 
trânsito não flui porque há quem o embara-
ça. Regra geral, o maior protagonista desta 
indisciplina é o transportador semi-colecti-
vo de passageiro, na sua luta constante de 
pretender ser o primeiro a chegar ao des-
tino.

Sabendo  que o mau estacionamento cria 
embaraços, as autoridades, de modo parti-
cular nas novas infra-estruturas, incluem a 
parte reservada para este tipo de movimen-
tos.

Sendo assim, ao longo das vias foram 
concebidos locais apropriados para o em-
barque e desembarque de passageiros, sen-
do que devem ser usados pelos automo-
bilistas e utentes de transporte, de modo 

a permitir que a estrada esteaja livre para 
melhor circulação de viaturas…

De salientar que, nem todas as estradas 
e avenidas têm locais apropriados para o es-
tacionamento. Para estes casos, os próprios 
automobilistas sabem que não devem ocu-
par toda a faixa. Devem, igualmente, certi-
ficar-se de que deixaram espaço suficiente 
para a circulação de outras viaturas, tal é 
o caso da paragem Ronil, na Av. Eduardo 
Mondlane.

Pois, o mau estacionamento contribui 
em larga medida para o agravamento do 
congestionamento. E esta prática é muitas 
vezes levada a cabo pelos transportadores, 
até mesmo na Estrada  Circular comportam-
-se desta maneira.

Ao longo da “Circular”, novas paragens 
vão sendo criadas, sendo que está a ser prá-
tica embarcar e desembarcar logo após a ro-
tunda. Os casos mais graves são as rotundas 
que dão acesso ao bairro de Magoanine “B” 
(CMC) e Magoanine “C” (Matendene).

Estas situações consubstanciam-se em 
actos de indisciplina. Pois, quando assim 
acontece, as outras viaturas têm dificul-
dades para circular. E pode acontecer que 
naquele instante mais de duas viaturas este-
jam no embarque e desembarque de passa-
geiros, com aquela pressa e bloqueios que 
todos nós conhecemos.

Esta prática não contribui para a fluidez 
do trânsito. Há necessidade de melhorar 
esta postura. É preciso obedecer o coman-
do da polícia de trânsito. Existem casos que 
a indisciplina ocorre até na presença dos 
agentes da lei e ordem.

Fazer desembarque
sem embaraçar o trânsito

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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V
ÁRIAS quantidades 
de garrafas de vidro, 
cacos, sacos plásticos, 
máscaras cirúrgicas e 
outros resíduos sóli-

dos foram recolhidos para re-
ciclagem, quinta-feira, na vila 
de Marracuene, província de 
Maputo,  pelas associações am-
bientalistas locais. 

A acção denominada “Dia 
Responsável” visa conscien-
cializar a sociedade sobre a 
preservação do ambiente, bem 
como reduzir a produção de 
lixo, através da reciclagem se-
lectiva, utilização sustentável e 
desenvolvimento de iniciativas 
benéficas para as comunidades.

A campanha foi organizada 
pela Pernod Ricard Moçambi-
que, em parceria com a Coope-
rativa Repensar e a Associação 
Facilita, que operam na recolha 
e reciclagem de lixo em vários 
bairros de Marracuene e cidade 
de Maputo.

De acordo com Francisco 
Júnior, director-geral da Per-
nod Ricard Moçambique, atra-
vés da iniciativa “Dia Respon-
sável”, a empresa doa um dia 
de trabalho dos seus 18 mil tra-
balhadores ao nível mundial, 
para criar um impacto positivo 
nas comunidades em que se 
encontra inserida, com enfo-
que na preservação ambiental.

Explicou que Moçambique 
aposta na economia circular, 
que consiste na reciclagem de 
lixo como forma de reduzir os 
problemas do meio ambiente e 
“tapar a pegada que todos  dei-

Marracuene consciencializada 
na protecção do meio ambiente

xamos no planeta”. 
“Temos a certeza de que 

não é em um dia resolvermos 
o problema que aflige o meio 
ambiente e o planeta, porém 
queremos incentivar e mos-
trar a sociedade que é possível 
deixar um legado para o futuro. 
Diariamente temos de consi-
derar o problema do ambiente 
como actual e que se deve agir 
agora em benefício das futuras 
gerações”, disse Júnior.

Por sua vez, o representan-
te do saneamento ao nível do 
distrito de Marracuene, Sérgio 
Sumbana, realçou a impor-
tância da limpeza na vila, bem 
como a consciencialização da 
população que cresce rapida-
mente nesta parcela.

“É uma mais valia, estamos 

com quase 30 mil habitantes, o 
que exige maior empenho na 
gestão de resíduos sólidos. O 
distrito recebe por ano cerca de 
seis mil novos residentes, por 
isso cresce também a produ-
ção de resíduos sólidos, cons-
tituindo um desafio encontrar 
formas de gestão sustentável”, 
disse.

Sumbana salientou que 
há acções governamentais 
em curso na gestão de lixo em 
Marracuene e abriu-se tam-
bém a participação do sector 
privado, nesta empreitada.

“Queremos, com esta ação, 
influenciar o comportamento 
das comunidades, incluindo 
instituições do governo local, 
chefes de repartição, e direc-
tores, a passarem mensagens à 

população de modo a assumir 
responsabilidade na gestão de 
lixo nos bairros”, disse.

Uma das dificuldades en-
frentadas pelo distrito tem a ver 
como os meios de recolha. Ac-
tualmente conta com um  trac-
tor e cinco funcionários para 
todo o distrito e por causa deste 
défice, abriu-se espaço para a 
criação de comissões locais de 
gestão de lixo e, aprovou-se 
uma postura distrital para os 
estabelecimentos comerciais 
e mercados contribuírem na 
garantia da sustentabilidade e 
bom saneamento do meio.

Cleusêncio Ngovene, coor-
denador-adjunto do Programa 
“Lixo Marinho da Cooperativa 
Repensar”, disse que o objecti-
vo foi alcançado, com a recolha 

Gestão de lixo continua um problema do meio ambiente no país

descartadas já estão a produzir 
utensílios para uso doméstico 

e as garrafas fazem copos para 
as famílias. Esta é a educação 

ambiental que se transmite às 
comunidades.

A ORGANIZAÇÃO Mundial da Saúde (OMS) apelou há dias 
a todos os países para que reforcem o investimento na saúde 
mental, afirmando que o “sofrimento é enorme” e foi agravado 
pela pandemia da Covid-19.

Mesmo antes da Covid-19, perto de mil milhões de pes-
soas viviam com uma perturbação mental, sublinhou a agência 
das Nações Unidas no seu estudo mais completo sobre a saúde 
mental mundial realizado em duas décadas.

Durante o primeiro ano de pandemia, as taxas de depressão 
e de ansiedade aumentaram em um quarto, cerca de 25%, de 
acordo com o documento.

No entanto, o investimento não aumentou. Segundo o rela-
tório da OMS, apenas 2% dos orçamentos nacionais da saúde e 
menos de 1% da ajuda total internacional à saúde é consagrado 
à saúde mental. “Todos os números são muito, muito baixos”, 
declarou Mark Van Ommeren, membro da unidade de saúde 
mental da OMS, no decurso de uma conferência de imprensa.

Cerca de uma pessoa em oito no mundo vive com pertur-
bação mental, refere o relatório realçando que a situação agrava 
nas zonas de conflito, onde se calcula que uma pessoa em cada 

cinco sofre de problema de saúde mental.
Os jovens, mulheres e pessoas que já sofrem de problemas 

de saúde mental foram os mais duramente atingidos pela Co-
vid-19, e as restrições que lhes foram associadas, declarou Van 
Ommeren.

O “Relatório mundial sobre a saúde mental” também des-
taca as grandes diferenças entre países relacionadas com o 
acesso aos cuidados de saúde mental: enquanto mais de 70% 
das pessoas que sofre de psicoses recebe tratamento nos paí-
ses de rendimento elevado, esta percentagem cai para 12% nos 
países com fraco rendimento.

O documento apela ao fim da estigmatização relacionada 
com a saúde mental, sublinhando que 20 países ainda crimina-
lizam a tentativa de suicídio.

O responsável recordou ainda que se uma em cada 20 ten-
tativas de suicídio resulta na morte, o suicídio ainda representa 
mais de uma morte em cada 100 no mundo. “Investir na saúde 
mental é um investimento para uma vida e um futuro melhor 
para todos”, declarou o diretor-geral da OMS, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, citado em comunicado. (Lusa)

O MINÍSTRO dos Negócios Estrangeiros de 
Portugal, João Gomes Cravinho, defendeu 
esta semana, que da conferência das Na-
ções Unidas sobre os oceanos deve sair uma 
declaração que realce a relação clima e mar 
e que destaque a importância da economia 
azul.

“Serão aspectos decisivos em relação 
aos quais a conferência de Lisboa da ONU 
será lembrada”, afirmou.

A conferência, a segunda organizada 
pelas Nações Unidas, começa dentro de 
10 dias em Lisboa, numa organização de 
Portugal em parceria com Quénia, e foi 
quarta-feira objecto de uma conferência 
de imprensa de João Gomes Cravinho e 
também do Ministro da Economia e do Mar 
português, António Costa Silva.

Mais de mil entidades registaram de-
legados e foram aprovados 275 eventos 
associados à conferência, 119 no exterior 
do local da reunião (Altice Arena), o que 
significa que haverá eventos associados aos 
oceanos, durante a semana da conferência, 
por toda a cidade capital de Portugal”.

 Cravinho disse que está confirmada a 
presença de pelo menos 18 chefes de Esta-
do e de Governo. 

O Ministro da Economia e do Mar, An-
tónio Costa Silva, por sua vez, disse pre-
tender que a conferência seja “um ponto 
de viragem” na relação das pessoas com 
os oceanos e na governação global destes, 
que são fundamentais para a estabilidade 
climática da Terra.

“Apesar de todas as conferências, os 
oceanos estão doentes”, salientou o mi-
nistro, lembrando o aquecimento, a aci-
dificação e o desaparecimento da biodi-
versidade, sem contar com os milhões de 
toneladas de plástico deitados anualmente 
no mar.

Nas palavras de Costa Silva, o conheci-
mento, a ciência e a tecnologia têm de estar 
no centro da relação com os oceanos, o que 
não tem acontecido, com os humanos a fa-
zerem antes dos oceanos uma “espécie de 
casa de banho do planeta”.

Portugal, afiançou, tem de assegurar 
que em 2030 existam 30% de áreas mari-
nhas protegidas, e apostar na bioeconomia 
azul, onde tem”potencialidades enor-
mes”.

O oceano é “uma fábrica escondida de 
energia”, através do qual se podem gerar 
entre 20 a 80 mil terawatts hora de ener-

gia, sendo que 20 mil é o consumo total de 
electricidade do planeta. 

Sobre a declaração de Lisboa, que está 
a ser trabalhada há mais de um ano, João 
Gomes Cravinho salientou que a mesma 
tem compromissos e não obrigações e que 
“reflecte a forma como hoje se pensa sobre 
os oceanos”.

A declaração “vincula todos os países 
e abre portas para nova acção em relação 
aos oceanos. A questão dos investimentos 
está presente”, disse o ministro, com Costa 
Silva a acrescentar que “a declaração toca 
alguns dos problemas da saúde dos ocea-
nos”, como a acidificação ou o aumento do 
nível médio das águas do mar. E também 
enfatiza as mudanças de comportamento e 
a destruição da biodiversidade.

Na cimeira de Lisboa participam, en-
tre outros, os chefes do Estado de Angola, 
Colômbia Equador, França, Gabão, Guiné 
Equatorial, Líbia, Namíbia, Nigéria e Qué-
nia. Apenas os Presidentes do Quénia e da 
Nigéria visitam oficialmente Portugal na 
altura da conferência.

A Conferência dos Oceanos das Nações 
Unidas decorre em Lisboa de 24 de junho a 
01 de julho. (Lusa)

SEGUNDO OMS

Sofrimento relacionado 
com saúde mental 
é enorme no mundo

Relação entre clima e mar 
e economia azul marcarão 
conferência dos oceanos

  MUNICÍPIO DE MALEMA
CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE MALEMA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

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 5/2016 de 8 de Março, comunica-se a seguinte adjudicação:

Nº do Concurso Modalidade do Concurso Objecto do Concurso Concorrente Adjudicado Valor de adjudicação Incluindo o IVA

Concurso Nº 90D000753/
CP/01/2022

       Público
Reabilitação de estrada/ Melhoramentos 

localizados da estrada NC Crz. N13 Mucuassula- Ext 
:11.00 km 

TECNARTE,LDA     6.984 933,60MT

Concurso Nº 90D000753/
CP/02/2022

Público Electrificação da Sede da Localidade de Canhunha MSO Service, Lda.    6.948 279,00 MT

Concurso Nº 90D000753/
CP/03/2022

Público Fornecimento de Material de Construção DC Serviços Logística, Lda.     3.950 540,10 MT

268

PUBLICIDADE

de maior quantidade possível 
de resíduos sólidos para serem 
reciclados.

“Estamos a fazer a educa-
ção ambiental através da teoria 
e prática, fazendo a recolha e 
estudos que permitem reduzir 
a quantidade de lixo que polue 
o meio ambiente, incluindo 
rios, mares, lagos e oceanos, o 
que coloca em risco várias es-
pécies”, explicou.

 Em relação à reciclagem, 
Ngovene revelou que é possível 
triturar garrafas de vidro para 
a produção de blocos ecoló-
gicos, as máscaras cirúrgicas 

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



RECREIO  &  DIVULGAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS

19Sábado, 18 de Junho de 2022

18 de Junho de 2022

INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“Se você pode sonhar, você pode re-
alizar.”

Walt Disney (1901-1966) foi um pro-

dutor cinematográfico, americano

Quarto Minguante - Será 21 de junho de 2022 às 5.11 horas

01.00- É DESPORTO

02.00- UM ESPECTACULO

04.57- HINO NACIONAL

05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06.00- NOVA VIDA, NOVO LAR

08.30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

11.10- TURMA DA ALEGRIA

12.00- SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS DO JORNAL DA TARDE

12.02- MAGAZINE DESPORTIVO

12.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12.30- JORNAL DA TARDE

14.30- TARDE DESPORTIVA

18.10- HORA DO SOLDADO

19.00- SINAL HORARIO/ TÓPICOS DO JORNAL DA NOITE

19.02- MAGAZINE DESPORTIVO

19.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

19.30- JORNAL DA NOITE

20.30- ZONA QUENTE 1ªPARTE

21.10- ZONA QUENTE 2ªPARTE

NOTICIÁRIOS: 05, 07, 09, 11, 12.30, 14, 18, 19.30 E 21.00 HORAS

PROGRAMAÇÃO DA TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PREIA-MAR - Às 06.24 horas e às 
18.56, com 2.90 e 2.80 metros, respec-
tivamente 

BAIXA-MAR - Às 0.26 horas e às 12.42 
com 1.10 e 1.0 metros, respectivamente 

INHAMBANE

26/17

VILANKULO

25/15

TETE

29/19

QUELIMANE

26/17

NAMPULA

28/17

PEMBA

28/20
LICHINGA

23/11

BEIRA

26/18

XAI-XAI

27/11

CHIMOIO

23/11

MAPUTO

28/10

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 CLIMÁTI-
CAS” 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 – 1.ª 
PARTE

11.00  NOTÍCIAS  

11.05  TUDO ÀS 10 DIRECTO – 2.ª 
PARTE

12.00  NOTÍCIAS  

12.05  TELENOVELA: “SE NOS DEIXAREM” 
REPETIÇÃO CAPÍTULO 59

13.00  JORNAL DA TARDE  DIRECTO

14.00  A HORA DO CTP - INHAMBANE: 
“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 MOÇAMBICA-

NAS DIRECTO

17.45  GINÁSTICA:  TXUNA A SAÚDE COM 

LUCINDA - “AFRODANCE”   

18.00  CHAT COM SHEILA IBRAIMO 

DIRECTO

19.00  SAÚDE E BEM ESTAR: IMPLICAÇÃO 

DO SEXO E GRAVIDEZ NA ADOLES-

CÊNCIA PROGRAMA 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 DEIXAREM”  

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 

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
STAE – Secretariado Técnico de Administração Eleitoral

DIRECÇÃO PROVINCIAL DO NIASSA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

Anúncio de Concurso 
1. O Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, convida as empresas nacionais ou estrangeiras interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade a 
apresentarem propostas fechadas para o fornecimento dos bens para o concurso discriminado na tabela abaixo: 

N/o

Modalidade de 
Contratação 
e respectiva 
referencia

Objecto do 
concurso

Data e hora de entrega 
de documentos de 

qualificação e propostas

Data e hora de abertura 
de documentos de 

qualificação e propostas

Validade 
das 

propostas

Garantia 
provisória

Valor Validade

25B00241/
CL/1/2022 Concurso Limitado

Aquisição de 
Combustíveis e 
Lubrificantes 

20/06/022
08H45

20/06/022
09H00

60 dias N/E

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquiri-los no Secretariado Técnico de Administração 
Eleitoral, cita na Av. Julius Nyerere, Cidade de Lichinga, Telefax 271 20300, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT, no endereço acima, durante 
as horas normas de expediente.

3. As Propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado e a abertura será feita na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

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

5. Nos documentos do Concurso deve constar o Cadastro Único. 

Lichinga, 6 de Junho de 2022
Autoridade Competente 

Ilegível 164

U
M monumento em 
homenagem ao he-
rói nacional Marce-
lino dos Santos, fa-
lecido em 2020, vai 

ser construído nos próximos 
seis meses na zona de Lumbo, 
sua terra natal, distrito da Ilha 
de Moçambique, província de 
Nampula. 

Para o efeito, decorreu em 
Lumbo a cerimónia de lan-
çamento da primeira pedra, 
numa iniciativa da Associa-
ção Marcelino dos Santos 
(AMAS), criada por um gru-
po de combatentes da luta de 
libertação nacional e outras 
personalidades.  

A cerimónia, realizada 
quinta-feira, serviu também 
para o lançamento formal da 
associação, que tem como um 
dos objectivos a promoção de 
iniciativas que visam enalte-
cer e valorizar figuras que se 

A ASSOCIAÇÃO dos Médicos Escritores e 
Artistas de Moçambique (AMEAM), de-
pois de algum tempo paralisada, preten-
de regressar à dinâmica artístico cultural 
do país. 

Neste sentido, a AMEAM conta des-
de quinta-feira com uma nova direc-
ção presidida por Nelson Tchamo, que é 
acompanhado por Benedita Filipe, vice-
-presidente, Cecília Mulieca, secretária, 
Olívia Buvana, tesoureira, Zaiby Manasse 
e Damião Abdala, vogais.

A nova liderança, com um manda-
to de três anos, tem como lema “Criar, 
Curar e Mobilizar”, e entende que a arte é 
fundamental para o crescimento da clas-
se médica. 

“Queremos transmitir para os futu-
ros profissionais de saúde esta vontade 
de fazer a arte, o primeiro é de revitali-
zar a associação e dotá-la de mais energia 
para realizar actividades e garantir que os 
profissionais de saúde estejam engajados 

na arte e na literatura”, explicou Nelson 
Tchamo.

Definiu dois pilares o de capacitar 
institucionalmente para a reorganização 
administrativa do secretariado e também 
da mobilização de mais membros e re-
cursos para associação.

Por sua vez, o fundador e presiden-
te cessante da AMEAM, Hélder Martins, 
chamou atenção aos empossados de 
modo a pautarem por uma boa conduta.

“Tenho a confiança que vão dinami-
zar a associação, é importante convidar 
os funcionários e estudantes de saúde 
que desenvolverem qualquer actividade 
artística para se juntar ao grupo”, disse.

A Associação dos Médicos Escritores 
e Artistas de Moçambique (AMEAM) foi 
criada a 25 de Abril de 2013, com a sua 
Assembleia Geral Constituinte, que deci-
diu também que o dia 25 de Abril passaria 
a ser o Dia do Médico Escritor e Artista de 
Moçambique.

ILHA DE MOÇAMBIQUE

Monumento homenageia
Marcelino dos Santos

Cerimónia de lançamento da primeira pedra

destacaram e/ou se destacam 
no desenvolvimento do país.  

José Abudo, um dos mem-
bros fundadores da AMAS, 

disse que se decidiu lançar a 
primeira pedra para a cons-
trução do monumento, en-
quadrado na comemoração 

dos 60 anos da criação da Fre-
limo, pelo apego de Marcelino 
dos Santos à causa da liberta-
ção e do bem-estar do povo 

moçambicano. 
Por seu turno, a sobrinha 

do herói, Carla Sousa, falando 
em nome da família, afirmou 
que a construção do monu-
mento em homenagem ao tio 
é uma demonstração inequí-
voca do reconhecimento da 
vida e obra de Marcelino dos 
Santos, que muito fez para o 
bem do país.  

“A família está muito 
agradecida e sensibilizada so-
bre esta grande iniciativa, que 
valoriza e eterniza os ideais de 
Marcelino dos Santos”, disse. 

O presidente da associa-
ção, Eduardo da Silva Nihia, 
que orientou a cerimónia, re-
feriu que Marcelino dos San-
tos foi um homem que sempre 
procurou a liberdade para o 
seu martirizado povo, percor-
rendo o mundo. Afirmou que 
a edificação do monumento 
em homenagem a ele cons-

titui o reconhecimento in-
questionável dos seus grandes 
feitos.

Nihia anunciou que a 
agremiação vai reabilitar a 
antiga casa do herói para sua 
transformação em museu e 
biblioteca, onde os interessa-
dos em conhecer sua história 
e do país poderão fazer pes-
quisas. Segundo o veterano 
da luta de libertação nacional, 
o monumento vai exaltar o 
nome de Marcelino dos San-
tos, como um grande político 
e poeta de que Moçambique 
se orgulhará para sempre.

“Marcelino dos Santos é 
uma figura emblemática da 
nossa história. Os jovens de 
Lumbo e do país, em geral, 
devem saber valorizar e aca-
rinhar o monumento que será 
construído, inspirando-se 
nos ideais do herói nacional”, 
apelou.

Médicos artistas reactivam associação

Nova direcção da AMEAM

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

GONÇALO FERRÃO
(Maneco)

FALECEU
Seus irmãos Virgínia, Clara, Gonçalo, Virgílio, 
Antonieta, Felisberto, António, Domingos, 
João, Pedro, Tito, Margarida, Sérgio, Paulina 
e Sócrates, cunhados, sobrinhos, primos e 
demais familiares comunicam com profunda 
dor e consternação o falecimento do seu ente 
querido MANUEL FERNANDES GONÇALO 
FERRÃO, ocorrido no dia 16/6/2022, no HCM, 
vítima de doença, cujo funeral se realiza no 
dia 21/6/2022, no Cemitério da Texlom, pelas 
11.00 horas, antecedido de missa de corpo 
presente, na Igreja Santo António da Polana, 
pelas 8.30 horas. Que a sua alma descanse 
em paz.

5420

MANUEL FERNANDES GONÇALO FERRÃO 
(MANECO)

FALECEU
Sua esposa Feodósia Rajá Viana, filha Agatha Ferrão e genro Rodolfo Car-
valho comunicam com muita tristeza o falecimento do seu ente querido 
MANUEL FERNANDES GONÇALO FERRÃO, ocorrido no dia 16/6/2022, no 
HCM, vítima de doença, cujo funeral se realiza no dia 21/6/2022, no Cemi-
tério da Texlom, pelas 11.00 horas, antecedido de missa de corpo presente, na Igreja Santo 
António da Polana, pelas 8.30 horas. Que o Senhor o conceda o eterno descanso.         5419

JOSÉ ANTÓNIO MASCARENHAS
FALECEU

Sua esposa Maria do Patrocínio, filhos Stélio, Guett, Leandro e Marisa 
(ausente), netos, noras, genros, irmãos e demais familiares comunicam 
com profunda dor e consternação o desaparecimento físico do seu ente 
querido JOSÉ ANTÓNIO MASCARENHAS, ocorrido no dia 16/6/2022, 
vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, sábado, dia 18/6/2022, 
pelas 10.00 horas, no crematório hindu, antecedido de velório, na capela do HCM, pelas 
8.00 horas. Paz à sua alma.                   5467 

MANUEL FERNANDES GONÇALO FERRÃO
FALECEU

A Presidente da Assembleia da República, Esperança Laurinda Francisco 
Nhiuane Bias, comunica com profundo pesar e consternação o falecimento do 
Sr. MANUEL FERNANDES GONÇALO FERRÃO, irmão do seu esposo, ocorrido 
no dia 16/6/2022, no Hospital Central de Maputo, vítima de doença, cujo funeral 
se realiza no dia 21/6/2022, no Cemitério da Texlom, pelas 11.00 horas, antece-
dido de missa de corpo presente, na Igreja Santo António da Polana, pelas 8.30 horas. À família 
enlutada apresenta as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.            5411

MUSSAGY ISMAEL GOPAL
FALECEU

A Direcção das empresas Interprovincial e Interbuscor Lda. manifes-
tam profundo pesar pela perda física do Sr. MUSSAGY ISMAEL GO-
PAL, ocorrida no dia 13/6/2022, cuja vida e obra se confundem com 
a história dos transportes de passageiros em Moçambique. Nestes 
termos, em nome da Direcção e de todos colaboradores, endereçam 
as mais sentidas condolências a todos familiares e amigos. Paz à sua alma.       5462

MANUEL FERNANDES 
GONÇALO FERRÃO

FALECEU
O Instituto Nacional do Mar e Fron-
teiras e todos os seus funcionários 
comunicam com profundo pesar e 
consternação o falecimento do Exmo Sr. Presidente 
deste instituto, Engº MANUEL FERNANDES GONÇA-
LO FERRÃO, ocorrido na quinta-feira, dia 16/6/2022, 
na Clínica do HCM, vítima de doença, cujas exéquias 
se realizam no dia 21/6/2022, no Cemitério da Texlom, 
pelas 11.00 horas, antecedido de missa de corpo pre-
sente, na Igreja Santo António da Polana, pelas 8.30 
horas. À família enlutada apresentam as mais sentidas 
condolências. Paz à sua alma.        5412

JOSÉ ANTÓNIO 
MASCARENHAS

FALECEU

A família Yum vem por meio desta mensagem 
expressar sentimentos e pêsames a toda a 
família Mascarenhas, neste momento de dor 
e consternação pela perda irreparável do 
seu ente querido JOSÉ ANTÓNIO MASCARE-
NHAS, oremos para que a sua alma descanse 
em paz.

5417

ARTUR DOMINGOS 
VERÍSSIMO

FALECEU
Sua esposa Wanda Veríssimo, filhos Inês, Artur Júnior e Allan, irmãos, 
primos, sobrinhos e demais familiares comunicam com profunda dor e 
consternação o falecimento do seu ente querido ARTUR DOMINGOS VE-
RÍSSIMO, ocorrido no dia 15/6/2022, cujo funeral se realiza hoje, sábado, 
dia 18/6/2022, no Cemitério de Lhanguene, pelas 11.00 horas, antecedido de velório, na Igreja 
Santa Ana da Munhuana, pelas 9.00 horas. Marido, pai, irmão, tio, a dignidade com a qual teve 
de afrontar as dificuldades da vida sem nunca deixar de sorrir e tomar conta da família sempre 
será nossa fonte de inspiração. Desejamos-te paz eterna.          5421

MANUEL FERNANDES 
GONÇALO FERRÃO

FALECEU
A Ministra, Vice Ministro, Secretário Permanente, membros do Conselho 
Consultivo e funcionários em geral do Ministério dos Negócios Estran-
geiros e Cooperação comunicam com profunda mágoa e consternação 
o falecimento do Exmo Sr. MANUEL FERNANDES GONÇALO FERRÃO, 
Presidente do Instituto Nacional do Mar e Fronteiras, ocorrido no dia 16/6/2022, na cidade de 
Maputo, vítima de doença, cujo funeral se realiza no dia 21/6/2022, no Cemitério da Texlom, 
pelas 11.00 horas, antecedido de missa de corpo presente, na Igreja Santo António da Polana, 
pelas 8.30 horas. À família enlutada apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

5414

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CABO DELGADO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

ASSUNTO:  AJUSTE DIREITO: 47C000941/Nº05/AD/VIDEO/ANE-CD/2022

OBJECTO: MONTAGEM DE VÍDEO VIGILÂNCIA NAS BÁSCULAS DA ANE-IP DELEGAÇĀO DE CABO DELGADO

De acordo com  no 2 do artigo 64 do  Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens de 

Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto no 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do concurso

No de ordem Nome 
do Concorrente 

Objecto do Concurso
Valor da adjudicação 
incluindo IVA (MT)

1 ALVIL COMPUTER
MONTAGEM DE VIDEO VIGILANCIA NAS BÁSCULAS 
DA ANE-IP DELEGAÇĀO DE CABO DELGADO.     1.815.500,00

Pemba, aos  17 de Junho  de  2022
208

PUBLICIDADE

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

DA CONSULTA
À GRAMÁTICA

(delfinadelfina1963@gmail.com)

NO léxico da língua portuguesa o pleonasmo é uma figura literária que consiste 
na redundância de palavras para expressar uma ideia. É também considerado um 
vício de linguagem que acrescenta uma informação desnecessária ao discurso, 
seja de maneira intencional ou não.

O vocábulo “pleonasmo” significa profusão, tema da “Consulta à Gramática”, a 
propósito da expressão “aumentar ainda mais”, enviada ao nosso Jornal por um 
leitor de Maputo que pretende saber se está correcta ou não.

Neste idioma a redundância manifesta-se por meio de declarações tais como:
- “Vi o assassino com os meus próprios olhos;
- Na minha opinião pessoal;
- A mim parece-me um pensamento lógico; 
- Ele escorregou ao descer para baixo;
- Sr. António, pode entrar para dentro.
- Vimos uma multidão de pessoas no comício;
- etc.
Na tentativa de evitar a repetição, o autor das frases poderia ter as construído 

da seguinte forma: 
 - “Vi o assassino”. (Não é possível alguém ver algo com os olhos de outra 

pessoa).

- A mim parece um pensamento lógico ou “parece-me um pensamento lógico”.
- Ele escorregou ao descer. (Quando descemos é sempre para baixo e nunca 

para cima).

- Sr. António, pode entrar. (Entramos, sempre, para dentro pois quando vamos 
para fora estamos a sair).

- Vimos uma multidão. (A única multidão que existe é de pessoas, por isso 
dizer “multidão+pessoas” é repetitivo e desnecessário).

Portanto, “aumentar” é um verbo transitivo cujo significado é tornar maior 
alguma coisa quer em número, quer em extensão, importância ou intensidade. 
Trata-se de um acto de progressão e é também sinónimo de “ampliar, expandir, 
reforçar, agravar, intensificar, acelerar, acrescentar, adicionar, somar, juntar, 
melhorar, evoluir, avançar”, entre outros.

Neste sentido, embora dizer “aumentar ainda mais” não esteja errado, é 
redundante. Como já referimos, é um vício de linguagem que concorre para o 
empobrecimento do texto, uma vez que aumentar é sempre mais, porque não 
existe “aumentar menos”. Assim, é desnecessária esta palavra “mais”. Ela indica o 
aumento da quantidade e é o contrário de menos.

Trata-se de um erro involuntário que os falantes da língua portuguesa cometem 
por desconhecimento das regras gramaticais, mas que deve ser evitado, porque 
torna o texto, de certa forma, fastidioso. Utilizando o mesmo verbo “aumentar”, 
podemos dizer:

- Este ano a nossa meta é aumentar a produção;
- As condições estão criadas para aumentar os salários;
- etc.

Aumentar ainda mais!

O 
FESTIVAL Internacio-
nal do Livro Infantil 
(FLIK), cuja quinta 
edição decorre des-
de segunda-feira na 

Beira, em Sofala, resultou na 
apresentação de cinco obras 
infanto-juvenis.

Ainda hoje, na Casa do Ar-
tista, serão publicados dois li-
vros, nomeadamente “O Abe-
cedário que Finge Ser Mudo”, 
de Ernesto Moamba, e “O 
Príncipe Suetham e Aruella no 
Tulipix”, que marca a estreia 
de Andreia da Silva. 

“O Abecedário”, com 25 
páginas e 23 ilustrações, é uma 
narrativa que conjuga o passa-
do, presente e futuro para con-
duzir o leitor a uma reflexão 
sobre as divergências sociais.  

Neste sentido, aborda as-

suntos como a fama e as con-
sequências do sucesso desme-
recido, fazendo do abecedário 
um exemplo de humildade por 
suportar as mazelas da vida, 
vencendo deste modo aqueles 
que se acham os mais destaca-
dos do mundo.

De acordo com Ernesto 
Moamba, é uma fábula sobre 
uma realidade incrédula que 
serve para mostrar a necessi-
dade de as pessoas unirem-se 
para construir a nação e honrar 
conquistas como a indepen-
dência nacional e a paz.

“É um texto de repúdio a 
falta de humanismo dos mais 
pequenos aos mais adultos, 
para que possamos nos dis-
tanciar dos erros, seguindo 
sempre o exemplo humano e 
comovente demonstrado pelo 

CONSIDERA HÉLDER MUTEIA

Autores devem privilegiar 
diálogo com estudantes

O ESCRITOR moçambicano 
Hélder Muteia entende ser im-
portante manter contacto com 
os alunos de diferentes insti-
tuições de ensino do país para 
despertar o gosto pela leitura 
nos mais novos.

É neste sentido que o autor 
fez-se à Escola Internacional de 
Maputo, onde pôde conversar 
com os alunos do ensino se-
cundário sobre as artes e cultu-
ra, bem como apresentar o seu 
novo livro “Matoa: A Febre do 

Hélder Muteia em diálogo com estudantes

Batuque”. 
O romance retrata o quo-

tidiano dos moçambicanos e 
aborda questões ligadas à boa 
convivência, pois Muteia en-
tende que só com união é pos-
sível ultrapassar alguns pro-
blemas do país. 

“Matoa” é uma referência 
a um ritual da Zambézia, sua 
terra natal, para o tratamen-
to de uma doença espiritual. 
Entretanto, não se descarta o 
facto de ser igualmente uma 
história de amor e resiliência, 
bem como um convite para 
compreender o contexto rural 
moçambicano. 

Na ocasião, aconselhou os 
meninos a desenvolverem o 
hábito de leitura e conhecer 
mais a cultura moçambicana.

“Estamos a trabalhar com 
as gerações do futuro e apre-
sentamos a obra e os estudan-
tes fizeram uma representação 
dramática que mostra que 
eles já começaram a ler o li-
vro e entenderam a sua men-

sagem”, disse, referindo que 
gestos como estes devem es-
tender-se para outras escolas.

Os alunos, por seu turno, 
referiram que apreciam livros 
porque a leitura ajuda a entrar 
em contacto com mundo e 
abre as suas mentes. 

“Ouvir sobre o livro ‘Matoa 
a Febre do Batuque’ fez-nos 
entrar em contacto com as 
nossas raízes e nossa cultura. 
Estou grata e honrada por ter 
feito parte desta experiência”, 
disse a estudante Tandi Prista. 

Prista afirmou ainda que 
sempre participou em eventos 
culturais e aponta os pais como 
sendo os principais culpados 
por seu gosto pela leitura. 

“Leio porque gosto, não 
consigo dormir sem ler, a lei-
tura enriquece a alma e de-
via estar sempre presente nas 
nossas vidas”, realçou.

A aluna Maria Inês expli-
cou que sempre gostou de ler 
por influência da mãe. “Ela 
incentiva-me a ler, escrever, 

dançar e cantar, apesar de não 
ser tão boa no canto, mas te-
nho essa vontade. A cultura 
moçambicana é algo que traz 
gosto a toda gente”, comen-
tou, dividindo opinião seme-
lhante a de Tássio Banes, que 
desde pequeno gostou de ler, 
cantar e declamar. 

“A leitura é uma boa coi-
sa, seria bom que os meninos 
da minha idade entrassem no 
mundo da poesia, a leitura é 
muito fundamental para as 
crianças e o meu sonho é es-
crever livros”, afirmou.

Já Kaylane Mutemba, da 
11ª classe, começou a familia-
rizar-se com a leitura a partir 
da 4ª classe, por ser sempre 
chamada para declamar poe-
sia e fazer parte do grupo de 
teatro.

“A leitura é algo que ainda 
devemos desenvolver no país, 
promovendo lançamentos de 
livros em escolas e incentivar 
os alunos a entrar no mundo 
da literatura”, disse.

FESTIVAL DO LIVRO INFANTIL DA KULEMBA

Festa apresentou cinco 
obras para crianças

AINDA hoje, na Casa do Artista, 
serão conhecidos os vencedores 
dos concursos de conto, declama-
ção de poesia e de ilustração. 

A competição está inserida na 
programação do Festival do Livro 

Infantil da Kulemba e foi lançada 
no calor das comemorações do Dia 
Internacional do Livro Infantil, 2 
de Abril, e do centenário de nas-
cimento do poeta-mor do país, 
José Craveirinha (1922-2003), 28 

de Maio. 
Neste sentido, os candidatos 

ao Prémio de Declamação de Poe-
sia foram desafiados a fazer vídeos 
declamando textos de Craveiri-
nha. 

No caso do concurso de ilus-
tração, os concorrentes tiveram 
que ilustrar um trecho do livro “A 
revolta dos Bichos”, do escritor 
Miguel Ouana, patrono do FLIK 
2022.

Vencedores do FLIK conhecidos hoje L a b i r i n t o

Apenas um dos caminhos levará

o cachorinho ao seu brinquedo predilecto. Qual?

abecedário”, disse.
Por outro lado, “O Prín-

cipe Suetham e Aruella no 
Tulipix”, de Andreia da Silva 
e ilustrações de Denise Mdoa-
na, é uma narrativa à volta 
do albinismo e movida pela 
curiosidade do Príncipe Sue-

tham, despertada pelos pais 
ao dizerem que um jardim ao 
lado da sua casa pertencia à 
Aruella, uma vizinha miste-
riosa.

No decorrer do enredo, 
descobre-se que a persona-
gem se escondia por ser albi-
na, cobrindo o rosto para se 
proteger do Sol e livrar-se do 
preconceito das pessoas ao 
redor, que a maltratavam por 
ser diferente. 

É, portanto, uma lição de 
igualdade trazida em 27 pági-
nas.

Estes lançamentos foram 
antecedidos pela apresen-
tação de “O Embondeiro e a 
Cobiça do Senhor Hiena”, de 
Venâncio Calisto, inspirado 
em contos populares, que fala 
da generosidade e importân-
cia das árvores, muitas vezes 
derrubadas devido à ambição 
desmedida dos Homens.

É um livro que narra a 
história do senhor hiena que 
por causa da sua cobiça é en-
ganado pelo coelho, depois 
de ambos destruírem uma 
árvore acreditando que por 
baixo dela havia um tesouro 
com diamantes. 

Outra obra, lançada quin-
ta-feira, foi “As Aventuras 
da Mimi”, de Tânia Pereira, 
composta por sete histórias 
sobre a importância de de-
senvolver hábitos saudáveis.

Fala da relevância duma 
boa alimentação, solidarie-
dade (trazendo exemplos do 
ciclone Idai), educação fi-
nanceira e como lidar com o 
luto (através da ideia de que 
as pessoas viram estrelas de-
pois da morte).

As publicações come-
çaram segunda-feira com o 
lançamento de “A Água e a 
Águia”, primeiro áudio-li-
vro da Fundação Fernando 
Leite Couto, baseado na obra 
com o mesmo nome de Mia 
Couto e narrado por Ana 
Magaia.

De acordo com a “Fun-
dação”, a ideia é ir além dos 
livros impressos e produzir 
trabalhos para outro tipo de 
público, bem como encon-
trar mais ouvintes e leitores.

O livro “A Água e a 
Águia”, publicado primei-
ramente em 2018, apresenta 
uma história sobre o poder 
das palavras e a sua relação 
intrínseca com a natureza. 
Mostram que antigamente as 
águias dominavam os céus e 
viviam em comunhão com a 
terra e a água.

De acordo com Dany 
Wambire, coordenador do 
Festival do Livro Infantil da 
Kulemba, os cinco livros en-
quadram-se no lema da pre-
sente edição do FLIK “Incluir 
é dar asas à imaginação”.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A 
SELECÇÃO Nacio-
nal de Basquetebol 
sénior masculina es-
magou a sua congé-
nere de Cabo-Verde, 

por 91-77, em jogo da primei-
ra jornada do Torneio Qua-
drangular de Benguela, que 
ontem arrancou no pavilhão 
Acácias Rubras, na segunda 
maior cidade de Angola.

Os postes do Ferroviário 
da Beira Ayad Munguambe e 
Helton Ubisse, com 16 pontos 
cada, foram os melhores en-
tre os 10 jogadores do “cin-
co” nacional, secundados por 
Egídio Zandamela, do Costa 
do Sol, com apenas menos 
um ponto marcado. Mais dois 
jogadores moçambicanos ul-
trapassaram a pontuação de 
dois dígitos, nomeadamente 
o extremo Danilo Cumbe e o 
base Ermelindo Novela, res-
pectivamente do Costa do Sol 
e Ferroviário da Beira, com 12 
e 11 pontos cada.

Com uma exibição segura, 
Moçambique esteve sempre a 
frente do marcador, ganhan-
do o primeiro período por 
24-16, antes de empatar o se-
gundo por 19-19, saindo para 
o intervalo com o resultado 
de 43-35.

No terceiro período, Ca-
bo-Verde tentou reentrar no 
jogo, mas o máximo que con-
seguiu foi ganhar o parcial 
por 22-21, mas a 10 minutos 
do final do encontro, conti-
nuava atrás do resultado com 
uma diferença de sete pontos 
(57-64).

“QUADRANGULAR” DE BASKET EM ANGOLA

Moçambique esmaga 
Cabo-Verde (91-77)

O último quarto foi no-
vamente de segurança para a 
Selecção Nacional que obte-
ve sete pontos na vitória no 
parcial (27-20), ganhando, 
assim, a partida por 91-77.

Hoje, novamente às 
19.00h de Maputo, a equipa 
de Miguel Guambe enfrenta 

Angola que, na abertura do 
evento, venceu a sua equipa 
“B” por 101-62. Duas horas 
antes, Cabo-Verde tem um 
encontro marcado com a 
equipa “B” de Angola.

O Torneio Quadrangu-
lar de Benguela é organizado 
pela Federação Angolana de 

Basquetebol (FAB) e serve 
para preparar a Selecção Na-
cional para os próximos com-
promissos internacionais, 
nomeadamente as elimina-
tórias de acesso ao Afrocan e 
Afrobasket de 2023.

Para Angola e Cabo-Ver-
de, o evento é tido como o 

ponto alto de preparação 
para a segunda janela afri-
cana de qualificação para o 
Campeonato do Mundo da 
FIBA, a decorrer em Julho, na 
Costa do Marfim. A fase final 
do Campeonato do Mundo da 
FIBA está previsto para 2023, 
na Ásia.

EHAB Galal foi demitido do 
cargo de seleccionador do 
Egipto, ao fim de três jogos e 
apenas dois meses depois de ter 
sucedido o luso-moçambicano 
Carlos Queiroz, informou a fe-
deração daquele país.

O afastamento de Galal foi 
decidido após a goleada sofrida 
num particular com a Coreia do 
Sul, por 4-1, em Seul.

“Vamos contratar um trei-
nador estrangeiro e já temos 
muitos currículos, pois o nome 
do Egito é muito grande e são 
muitos os treinadores que nos 
contactaram para treinar a 
equipa”, garantiu a federação 
egípcia.

No primeiro jogo, Galal so-
mou um triunfo, diante da Gui-
né Conacri, mas depois sofreu 
uma surpreendente derrota na 
Etiópia (2-0), tendo agora pro-
tagonizado o segundo despedi-

JOSÉ Luis Chilavert formali-
zou a pré-candidatura, como 
independente, à presidên-

cia do Paraguai, com eleições 
marcadas para 2023, apoiado 
pelo Partido da Juventude.

mento mais rápido da selecção 
egípcia, já que Anwar Salama 

ocupou o cargo apenas 15 dias 
em 1999.

Galal comandou os “faraós” por apenas dois meses 

Afastado sucessor 
de Carlos Queiroz

Chilavert concorrente 
a Presidente do Paraguai

O antigo guarda-re-
des, agora com 56 anos, con-
firmou que esta era uma aspi-
ração política antiga e afirmou 
a vontade de assumir “a res-
ponsabilidade de construir um 
melhor Paraguai”, através do 
Twitter.

O processo de formalização 
das candidaturas ficará con-
cluído em 18 de Dezembro, 
pelo Supremo Tribunal de Jus-
tiça Eleitoral.

Como jogador, Chilavert 
venceu 12 títulos de clubes, in-
cluindo a Libertadores e a Taça 
Intercontinental de 1994 pelo 
Velez, e jogou na Europa e na 
América do Sul, acumulando 
ainda 74 jogos pela selecção 
(entre 1989 e 2003) e partici-
pando em dois “Mundiais”.

Ficou conhecido como um 
guarda-redes goleador, tendo 
marcado 67 golos, no que foi 
apenas superado pelo brasilei-
ro Rogério Ceni.

A LIGA Espanhola quer pedir “a revo-
gação de contrato de Mbappé”, pois 
defende que o novo vínculo do interna-
cional francês com o Paris Saint-Ger-
main, anunciado em Maio, é ilegal.

Isso mesmo, revelou sexta-feira o 
advogado da La Liga, em conferência de 
imprensa. Juan Branco disse que a Liga 
Francesa nunca devia validado o con-
trato de Mbappé e afirmou que pon-
derá apresentar “um recurso à Ligue 1 
para que contacte a Direção Nacional 
de Controlo e Gestão (DNCG), para um 
controlo de oportunidade” aos pari-
sienses. Se essas etapas não resultarem, 
Branco admitiu que irá recorrer ao Tri-
bunal Administrativo de Paris e, depois, 
às instâncias e tribunais europeus.

“Está claro para todos que o PSG 
está a agir fora das regras, inclusive por 
meio de manobras fraudulentas”, refe-
riu, citado pela Lusa.

COM O PSG

La Liga quer que contrato 
de Mbappé seja revogado

OS problemas financeiros do Barcelona não são novidades para 
ninguém, e o emblema culé corre contra o tempo para conseguir 
contratar jogadores neste mercado de transferências.

Ora, os adeptos blaugrana não querem que falte nada ao clube 
e decidiram fazer doações tanto para comprar como para rescin-
dir.

Tudo aconteceu quando o presidente do Barça, Joan Laporta, 

dava uma conferência de imprensa para explicar a situação finan-
ceira do clube. A mesma foi transmitida no YouTube, e foi aí que 
surgiram as doações.

Houve quem doasse cerca de cinco euros para a contratação 
de Koundé, do Sevilha, mas a doação mais inusitada veio da Índia, 
para ajudar na rescisão de contrato de Samuel Umtiti, defesa que 
só fez um jogo na última época e que termina o vínculo em 2026.

BARCELONA

Adeptos doam dinheiro
para a rescisão de Umtiti

O “cinco” nacional teve uma vitória categórica diante de Cabo-Verde, na noite de ontem

OS Golden State Warriors, 
conduzidos por Stephen Cur-
ry, selaram, na madrugada de 
ontem, o quarto título da Liga 
Norte-americana de Basque-
tebol (NBA) em oito anos, ao 
somarem em Boston (103-90) 
no terceiro triunfo consecutivo 
na final, que vencerem por 4-2.

Depois de estarem a perder 
por 1-0 e 2-1, e cedido o factor 
casa, os Warriors não deram 
hipóteses aos Celtics, com dois 
triunfos seguidos por dez pon-
tos e agora um por 13, para re-
petirem - de novo com Curry, 
Klay Thompson e Draymond 
Green, liderados por Steve 
Kerr - os sucessos de 2014/15, 
2016/17 e 2017/18.

A formação da casa até co-
meçou bem, colocando-se ra-
pidamente a liderar por 14-2, 
mas a resposta dos novos cam-
peões foi monstruosa, com um 
parcial de 35-8, que encerra-
ram com um 21-0 nunca visto 
em finais nos últimos 50 anos.

Os Warriors passaram de 
uma desvantagem de 12 pontos 
para uma vantagem de 15 ain-
da prematuramente, no início 
do segundo período, mas que 
marcou o encontro, já que os 
Celtics nunca mais se conse-
guiram aproximar.

Até ao final, os anfitriões 
apenas lograram reduzir a des-
vantagem para oito pontos, 
sendo que, quando isso acon-
teceu, (78-86, a 5.34 minutos 
do final), os Warriors respon-
deram com um “triplo” de An-
drew Wiggins e um duplo de 
Draymond Green.

Curry, que no quarto título 
foi finalmente coroado como 
“Jogador Mais Valioso” (MVP) 
da final, liderou os Warriors, ao 
fechar o encontro com 34 pon-
tos, incluindo seis triplos - de-
pois de nenhum no Jogo 5 - sete 

NBA

Warriors novos campeões

ressaltos e sete assistências.
Como em quase toda a fi-

nal, Andrew Wiggins foi o 
principal aliado de Curry, com 
18 pontos, seis ressaltos, cinco 
assistências, quatro roubos de 
bola e três desarmes de lança-
mento, sendo que secou Jayson 
Tatum na segunda parte.

Por seu lado, Draymond 
Green fez o melhor jogo na fi-
nal, com 12 pontos, 12 ressaltos 
e oito assistências, enquanto 
Klay Thompson somou 12 pon-
tos, com “pobres” cinco em 20 
nos “tiros” de campo, e Jordan 
Poole trouxe 15 do banco.

Na formação de Boston, um 
grande Jaylen Brown (34 pon-
tos e sete ressaltos) foi tentan-
do manter os Celtics “vivos”, 
sendo que só teve verdadeira-
mente a ajuda de Al Horford, 
que terminou o embate com 19 
pontos e 14 ressaltos.

Marcus Smart (nove pon-
tos, nove assistências e seis 
ressaltos) não esteve inspira-

do, Tatum (13 pontos e sete 
assistências) “desapareceu” na 
segunda metade e, colectiva-
mente, “faltaram” os suplen-
tes (cinco pontos) e sobraram 
os “turnovers” (22).

Numa final que não teve 
um único jogo equilibrado, a 
partida começou com os Cel-
tics em muito bom plano, pa-
recendo apostados em forçar 
um Jogo 7 (14-2).

A vantagem inicial de 12 
pontos teve resposta pronta 
dos Warriors, que fecharam o 
primeiro parcial a vencer por 
cinco (22-27), depois de um 
parcial de 25-8, incluindo um 
11-0 a encerrar.

O estado de graça dos War-
riors prolongou-se pelo segun-
do período, com os parciais a 
estenderem-se para 35-8 e 21-
0, que redundaram num avan-
ço de 15 pontos (22-37).

Faltavam ainda 10.14 mi-
nutos para o intervalo, e os Cel-
tics ainda responderam com 

um 7-0, mas o jogo nunca mais 
mudou, pois os forasteiros re-
plicaram com um 14-4 e atin-
giram o final da primeira parte 
com 15 pontos à maior (39-54).

O início da segunda parte 
voltou a ser favorável aos foras-
teiros, que chegaram a mandar 
por 22 pontos (50-72), com os 
Celtics, liderados por Brown e 
Horford, a conseguirem ainda 
colocar a diferença em 10 (66-
76) no final do terceiro parcial.

O encontro não estava fe-
chado, mas o conjunto coman-
dado por Steve Kerr pareceu ter 
sempre o controlo das opera-
ções e nunca esteve em perigo 
de deixar fugir a vantagem e o 
título, o quarto em oito anos, 
e o primeiro desde 2018, após 
duas épocas muito marcadas 
por graves lesões, sobretudo de 
Klay.

Para os Celtics, é uma opor-
tunidade falhada de ultrapas-
sarem os Lakers e isolarem-se 
como a franquia mais vence-

dora da história da NBA – am-
bas continuam com 17.

Já os Warriors voltam ao 
domínio que têm apresentado 
nos últimos anos – quatro anéis 
desde 2015 – e são campeões da 
NBA pela sétima vez na história 
(as primeiras duas ainda com 
sede em Filadélfia): sucedem 
aos Milwaukee Bucks são já a 
terceira equipa com mais títu-
los, à frente dos Chicago Bulls.

Número de títulos: Boston 
Celtics 17 títulos; Los Angeles 
Lakers 17 (cinco como Min-
neapolis Lakers); Golden State 
Warriors 7 (dois como Phi-
ladelphia Warriors); Chicago 
Bulls 6; San Antonio Spurs 5; 
Philadelphia 76’ers 3 (um como 
Syracuse Nationals); Detroit 
Pistons 3; Miami Heat 3; Wa-
shington Wizards 2 (um como 
Baltimore Bullets e outro como 
Washington Bullets);  New York 
Knicks 2; Houston Rockets 2; 
Milwaukee Bucks 2 e Sacra-
mento Kings 1 (como Rochester 
Royals); Atlanta Hawks 1 (como 
St. Louis Hawks); Portland Trail 
Blazers ; Seattle SuperSonics 1; 
Dallas Mavericks 1;  Cleveland 
Cavaliers 1 e 1 Toronto Raptors.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O 
“CLÁSSICO” entre o 
Costa do Sol e o Fer-
roviário de Nampu-
la marca esta tarde 
(14.00h) o arranque da 

quarta jornada do Moçambo-
la-2022, no seu regresso após 
cerca de um mês de interregno 
devido aos compromissos da 
Selecção Nacional.

É um duelo de gigantes 
marcado para o Complexo 
Desportivo da Black Bulls, em 
Tchumene, que, de resto, pas-
sará a ser a casa emprestada dos 
“canarinhos” enquanto o seu 
campo na Matchuiki-Tchiki 
continuar em obras.

Quer o Costa do Sol quer o 
Ferroviário de Nampula tive-
ram uma boa entrada no Mo-
çambola, com três vitórias em 
outros tantos jogos, o que lhes 
coloca no pelotão da frente 
juntamente com a União Des-
portiva do Songo, todos com 
nove pontos. Os “hidroeléctri-
cos” têm vantagem no “goal-
-average”.

Hoje o Costa do Sol ou o 
Ferroviário de Nampula, um 
deles terá de perder os primei-
ros pontos no Moçambola. Em 
caso de empate, ambos sairão 
perdedores de pontos (dois).

Entretanto, a quarta jorna-
da completa-se amanhã com 
os restantes cinco jogos.

O Ferroviário da Beira rece-
be a Liga Desportiva de Mapu-
to, numa altura em que ambos 
estão ávidos em pontuar depois 
de um início com altos e baixos. 

Costa do Sol-Fer. Nampula 
esta tarde no Tchumene

Na Machava, o Ferroviário 
de Maputo mede forças com 
a Black Bulls, campeã nacio-
nal, naquele que é um dos jo-
gos mais aguardados da ronda. 
Em Quelimane o Matchedje de 
Mocuba bate-se com o Ferro-
viário de Lichinga, enquanto 
a AD Vilankulo vai a Xinavane 
jogar com o Incomáti.

A União Desportiva do 
Songo, equipa que comanda a 
prova, recebe o Ferroviário de 
Nacala, na Barragem.

Entretanto, a Liga Moçam-
bicana de Futebol, entidade or-
ganizadora da prova, marcou o 
início de todos os jogos para as 
14.00 horas a partir desta ron-
da, devido ao Inverno que faz 
com que o sol se ponha cedo.

EIS OS JOGOS 
DA QUARTA JORNADA
HOJE

CAMPO DA ABB, 
EM TCHUMENE

14.00 horas - Costa do Sol-
-Fer. Nampula

AMANHÃ

ESTÁDIO DA MACHAVA
14.00 horas - Fer. Maputo-

-ABB

CAMPO DO FER. 
QUELIMANE

14.00 horas - Matchedje-
-Fer. Lichinga

ESTÁDIO 27 DE 
NOVEMBRO, EM SONGO
14.00 horas - UD Songo-

-Fer. Nacala

CAMPO DO FER. BEIRA
14.00 horas - Fer. Beira-
Liga Desportiva de Maputo

CAMPO DO INCOMÁTI, 
EM XINAVANE
14.00 horas - Incomáti-
AD Vilankulo

A FEDERAÇÃO Moçambicana 
de Futebol (FMF) tem cinco 
dias, ou seja, até 23 de Junho, 
para convencer os inspecto-
res da CAF a aprovar o Está-
dio Nacional do Zimpeto para 
as eliminatórias de acesso ao 
CAN-Interno Argélia-2022, 
que iniciam próximo mês.

O Estádio Nacional não 
consta da lista dos estádios 
aprovados pela CAF e que 
podem, por isso, receber os 
jogos da primeira e segun-
da eliminatórias de acesso ao 
CHAN-2022, pelo que a FMF 
deve apresentar um relatório 
detalhado ao organismo sobre 
as condições do recinto des-
portivo até dia 23, sendo que 
caso não o faça, continuará 
reprovado para jogos interna-
cionais.

A campanha para o CHAN-
2022 está agendada para o in-
tervalo entre os dias 22 e 31 de 
Julho, para a primeira elimi-
natória, e entre 26 de Agosto e 
4 de Setembro a segunda.

Caso Zimpeto não seja 
aprovado,  os “Mambas” são 

APROVAÇÃO DO ZIMPETO PARA ELIMINATÓRIAS DO CHAN-2022

com os 15 países que, no início 
de Junho, não foram autori-
zados a jogar nos respecti-
vos países nas primeiras duas 
jornadas da fase de grupos de 
qualificação ao CAN da Costa 
do Marfim-2023.

Na anterior lista estavam, 
para além de Moçambique, a 
Guiné-Bissau e São- Tomé e 
Príncipe, Cabo-Verde, Bur-
quina Faso, Burundi, Líbia, 
Libéria, Eswatini, Namíbia, 
Lesotho, Moçambique, Ruan-
da, Serra Leoa, República 
Centro-Africana e Sudão do 
Sul.

Agora, com a nova lista, 
mais 11 países não podem jo-
gar em casa, nomeadamente 
Tchade, Congo-Brazavil-
le, Djibuti, Eritreia, Etiópia, 
Gâmbia, Guiné Conacri, Qué-
nia, Níger, Seychelles, Somá-
lia e Zimbabwe.

Entretanto, em sentido 
inverso, a Líbia deixou de fa-
zer parte da lista dos países 
interditos de receber os seus 
jogos, passando a jogar no Es-
tádio Mártires de Benina. 

FMF tem cinco dias  para
convencer inspectores da CAF

obrigados a jogar com a Zâm-
bia fora de portas. Caso passe 
essa eliminatória, a Selecção 
Nacional continuará impedi-
da de jogar no país, a menos 
que no intervalo entre a pri-
meira e a segunda elimina-
tória a FMF submeta à CAF 

a inspecção e aprovação do 
ENZ.  

A informação da conti-
nuação da interdição do “Zi-
mpeto” para receber jogos 
internacionais foi tornada 
pública na quinta-feira pela 
CAF, através de uma circular 

na qual, para além de Mo-
çambique, o órgão reitor do 
futebol continental alistou 
mais 25 selecções que não 
podem receber  jogos nos res-
pectivos países.

O número anunciado é um 
agravamento em comparação 

Com o Zimpeto ainda sem responder aos padrões da CAF, contra a Zâmbia os “Mambas” devem jogar fora de portas

O NACIONAL e o Mahafil protagonizam amanhã 
o jogo de maior risco, referente à 10.ª jornada do 
Campeonato Nacional da II Divisão - fase da ci-
dade de Maputo, com o resultado desse embate 
a influenciar a luta pelos lugares de subida de es-
calão, quer para os dois contendores, assim como 
para os demais concorrentes.

O jogo está marcado para as 13.00 horas, no 
campo do Matchedje, na cidade da Matola, e 
precede ao duelo entre os donos da casa e o Vul-
cano, agendado para duas horas mais tarde. O 
Matchedje é terceiro classificado, com 16 pon-
tos, enquanto que o Vulcano é nono, com menos 
quatro. 

As duas equipas estão na luta pelos dois lu-
gares que qualificam para a Fase da Região Sul da 
Poule de Apuramento ao Moçambola-2022, ocu-
pando o terceiro e quinto lugares e separados por 
apenas um ponto, a favor do Mahafil que soma 16 
pontos.

Na quarta-feira, em jogos da nona jornada, as 
duas equipas tiveram resultados diferentes, com 
o Nacional a sofrer uma surpreendente derrota, 
ante a Académica, por 2-1. Por sua vez, o Mahafil 
não teve meias-medidas e esmagou o 1º de Maio 
por 6-1.

Atento ao desfecho, para “fugir” na classi-
ficação, está o Desportivo de Maputo, segundo 
classificado, com 17 pontos que, às 15.00 horas, 
no campo do Ferroviário de Maputo, na baixa da 
capital do país, recebe a Académica que, com 11 
pontos, ocupa o 12.º lugar.

Nos demais jogos da jornada, o motivado Fer-
roviário de Maputo “B”, que na quarta-feira ven-
ceu o clássico com o Costa do Sol “B”, por 0-1, 
recebe o líder Black Bulls B, às 15.00 horas,  no 
Estádio da Machava. Os “locomotivas” estão em 
sexto lugar com 15 pontos, menos nove que os 
“touros”.

 No relvado sintético da ABB, às 13.00 horas, 
o Estrela Vermelha joga com a Liga B, num em-
bate entre equipas que somam 12 pontos, ainda 
que em oitavo e 10.º lugares, respectivamente. Às 
15.00 horas, no mesmo palco, o Maxaquene en-
frenta o Costa do Sol B. Depois da vitória sobre o 
Racing, na quarta-feira, os “tricolores” subiram 
ao sétimo posto, com 13 pontos, dois a mais que 
os canarinhos, em 11.º lugar.

Longe dos lugares de subida, o Ferroviário 
das Mahotas recebe o Racing, às 13.00 horas e, 
às 15.00 horas, no seu campo, o 1º de Maio tem 
a visita das Águias Especiais. Os “locomotivas” 
das Mahotas estão em 14.º e antepenúltimo lu-
gar, com sete pontos, mais cinco que o Racing, 
em último. Os “alvi-rubros” são os penúltimos, 
com quatro pontos, cinco pontos menos que os 
polícias, em 13.º lugar.

1º DE MAIO VIAJA A NAMACURRA 
NA ZAMBÉZIA

Na província da Zambézia terão lugar partidas 
da quinta jornada do campeonato. Hoje, sábado, 

Sumeia FC de Mocuba, quarto posicionado com 
seis pontos, visita o último, Ferroviário de Nicoa-
dala, um ponto, enquanto o Sporting de Queli-
mane, quatro pontos, terá pela frente Djerre de 
Inhassunge, seis pontos. Também hoje vai rea-
lizar-se o encontro entre Matchedje de Mocuba 
B, três pontos, com Associação Desportiva 3 de 
Fevereiro, um ponto.

Amanhã, domingo, o segundo classificado, 1º 
de Maio de Quelimane, visita o Efwua de Nama-
curra, quatro pontos. O líder da prova, Ferroviá-
rio de Quelimane, com doze pontos, fica de fora 
devido ao número ímpar de clubes.

DESPORTIVO DA MATOLA 
EM RESSANO GARCIA

O Desportivo da Matola tem uma deslocação 
complicada a Ressano Garcia, hoje, onde vai jogar 
com Jeito FC, para a quinta jornada do Campeo-
nato Nacional da II Divisão- fase provincial de 
Maputo. Os visitantes ocupam a segunda posição 
da Série “B”, com nove pontos, enquanto o ad-
versário tem sete pontos.

O líder deste grupo, Ximanganine FC, dez 
pontos, joga com Mama’s Food, seis pontos, no 
campo da Texlom, a partir das 13.00 horas, para 
logo a seguir competirem Clube dos Amigos e 
Clube de Marracuene, duas formações ainda sem 
pontos.

Para a Série “A”, em Boane, ESFA, dez pon-
tos, recebe Cross United, cinco pontos; Clube de 
Marracuene joga com Atlético de Marracuene. 
Cada equipa tem quatro pontos. Timbercity, úl-
timo com um ponto, vai enfrentar Clube da Ma-
nhiça, cinco pontos.

SEGUNDA JORNADA EM GAZA
Na província de Gaza terão lugar partidas da 

segunda jornada do campeonato. Hoje Bilene vai 
jogar com Penitenciária de Mabalane e Ferroviá-
rio de Gaza vai enfrentar Xilembene.

Amanhã, domingo, Clube de Gaza recebe 
Zongoene e Chibuto joga em casa com Águias Es-
peciais. Gaza, Ferroviário de Gaza e Chibuto par-
tilham a liderança com três pontos cada. Clube 
de Bilene e Limpopo de Manjacaze tem um ponto 
cada, enquanto as restantes equipas ainda não 
pontuaram.

FER. MOATIZE EM ANGÓNIA
O Ferroviário de Moatize, comandante do 

campeonato em Tete, com seis pontos, joga hoje 
no terreno das Águias de Angónia, um ponto, em 
penúltimo lugar. O desafio está inserido na quar-
ta jornada.

As outras três partidas terão lugar amanhã, 
domingo. Chingale, seis pontos, joga com FC Ba-
gamoio, três pontos, em Moatize. Desportivo de 
Tete, um ponto, vai enfrentar 3 de Janeiro, últi-
mo classificado sem ponto, e FC Angónia, cinco 
pontos, vai medir forças com o Lion FC Missaua, 
terceiro posicionado, com seis pontos.

CAMPEONATO DA II DIVISÃO

Nacional e Mahafil 
em jogo de risco

A FEDERAÇÃO Moçambicana de Fute-
bol (FMF) organiza, a partir de amanhã 
até ao  dia 20  de Agosto, um curso para 
treinadores de futebol de Nível “C” da 
CAF, na província de Zambézia, de-
vendo contar com a participação de 30 
técnicos, dos quais 20 de Quelimane e 
os restantes idos da província de Sofala. 

De acordo com a Convenção da 
Confederação Africana de Futebol 
(CAF), o Curso CAF Nível “C’’ em Mo-
çambique será realizado em três mó-

dulos de oito dias cada, num período 
de quatro meses. Nos períodos entre 
os módulos, os participantes deverão 
estagiar nos clubes, por forma a ganhar 
mais experiência na prática. 

Os instruendos serão avaliados no 
final do curso através da elaboração de 
um diário das actividades nos clubes 
onde estiverem inseridos. Espera-se 
que com as ferramentas adquiridas, os 
beneficiários elevem a qualidade do seu 
trabalho e sejam uma mais-valia para o 

desenvolvimento do futebol nacional. 
Os cursos  serão orientados por 

instrutores capacitados e actualizados 
pela CAF, designados pelo Departa-
mento Técnico da FMF e aprovados 
pelo organismo continental. Para além 
disso, o curso será monitorado pela 
CAF através do Sistema CAF CMS on-
line, em coordenação com o director 
técnico da FMF. 

Para o efeito, o professor Victor 
Matine será o prelector da formação, 

segundo deu a conhecer uma fonte da 
“Casa de futebol”. 

Importa recordar que a CAF deu à 
FMF luz verde para avançar com cursos 
deste nível, na sequência de o país ter 
cumprido com as condições exigidas 
para adesão à nova Convenção da CAF 
(CAF Coaching Convention). Com este 
acordo, Moçambique deixa de estar 
restringido de organizar os cursos “A” 
e “B”, níveis exigidos internacional-
mente. 

TREINADORES DE FUTEBOL

Quelimane acolhe 
amanhã curso de Nível “C”

A FEDERAÇÃO Moçambicana de Atletismo 
(FMA) promove de 20 a 25 de Junho corren-
te, nas instalações do Comité Olímpico de 
Moçambique e Parque dos Continuadores, 
uma formação de juízes e cronometristas 
para o uso do marcador electrónico (photo-
finish).

A FMA não limitou o número de partici-
pantes no curso e pretende que o país tenha 
vários juízes com habilidades de gerir o equi-
pamento.

Segundo referiu ao nosso Jornal o pre-

sidente da FMA, Kamal Badrú, o marcador 
electrónico já está funcional e vai ser usado 
nas próximas provas oficiais para permitir a 
validação das marcas dos atletas a nível in-
ternacional.

“O constrangimento de o país não poder 
registar as suas marcas já está ultrapassado. 
O passo a seguir é garantirmos a manuten-
ção do equipamento. Poucos países da Áfri-
ca Austral têm marcador electrónico, que é 
uma mais-valia para o atletismo moçambi-
cano”, referiu.

ATLETISMO

Capacitados juízes 
e cronometristas

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Soldado congolês morto 
na fronteira com Ruanda
UM soldado da República Democrática do Congo morreu 
ontem e dois polícias ruandeses foram feridos numa tro-
ca de tiros na fronteira, num contexto de aumento de ten-
são bilateral e em vésperas de Kigali acolher uma cimeira da 
Commonwealth. Um comunicado das Forças de Defesa do 
Ruanda diz que um soldado da RD Congo atravessou a fron-
teira ontem de manhã num posto fronteiriço em Rubavu, e 
começou a disparar, ferindo dois polícias ruandeses e civis, 
antes de ser abatido. Um porta-voz do Governo de Kinsha-
sa confirmou à agência Associated Press a existência de “um 
incidente”, mas não adiantou pormenores.

Tanzania acusada de 
violência contra os 
Maasai
O GOVERNO da Tanzania é acusado de ter usado violência 
contra pastores Maasai que protestavam contra a tentativa de 
os expulsar de um dos mais populares destinos turísticos do 
país, noticiou ontem a agência Associated Press (AP). Teste-
munhas dos confrontos na região de Ngorongoro disseram à 
agência de notícias que alguns dos feridos fugiram para o vi-
zinho Quénia em busca de cuidados médicos, temendo reta-
liação das autoridades tanzanianas. Os confrontos ocorreram 
após os Maasai verem as autoridades tanzanianas a demarca-
rem terreno para uma reserva de caça e dias antes de o Tribu-
nal de Justiça da África Oriental decidir, na próxima semana, 
sobre um caso apresentado por apoiantes dos Maasai contra 
o Governo da Tanzânia.

Assange vai ser 
extraditado para os EUA
O GOVERNO britânico confirmou ontem a extradição do 
fundador do portal WikiLeaks, Julian Assange, para os Esta-
dos Unidos onde é procurado pela divulgação de uma grande 
quantidade de documentos confidenciais. “De acordo com 
a Lei de Extradição de 2003”, o governo deve assinar uma 
ordem de extradição “se não houver motivos que parem a 
ordem”, disse um porta-voz do Ministério do Interior bri-
tânico confirmando que a ministra Priti Pratel já assinou o 
documento de extradição. A decisão pode por termo à longa 
batalha legal de Assange que tentou durante os últimos anos, 
no Reino Unido, evitar a extradição para os EUA. Formal-
mente, Julian Assange, de 50 anos, tem 14 dias para apresen-
tar recurso.

Colômbia elege 
presidente
DUAS promessas radicais de mudança e um resultado in-
certo e potencialmente explosivo. Os colombianos elegem 
amanhã o seu presidente entre o esquerdista Gustavo Petro 
e o milionário independente Rodolfo Hernández, que derro-
taram os partidos tradicionais para prometer uma nova era 
política. Empatados em intenções de voto, Petro (62 anos) e 
Hernández (77) disputam a sucessão do impopular Iván Du-
que. No dia 29 de Maio, o senador e ex-guerrilheiro venceu 
com 40% dos votos contra 28% o magnata da construção, 
mas as pesquisas antecipam uma disputa acirrada.  Petro e 
Hernández encarnam o desejo popular de mudança e a puni-
ção das elites que historicamente governaram este país.

A 
COMISSÁRIA da União Afri-
cana para Infra-Estruturas e 
Energia defendeu a urgência 
de o continente se adaptar aos 
impactos negativos da guerra 

na Ucrânia e aproveitar as oportuni-
dades, nomeadamente tornando-se 
uma fonte alternativa de energia.

“África pode intervir como uma 
fonte alternativa para o mercado de 
energia através de um número de pro-
jectos como o Programa para o De-
senvolvimento de Infra-estruturas em 
África (PIDA) ou iniciativas semelhan-

tes como o Mercado Único Africano de 
Electricidade, que podem ser acelera-
dos, primeiro para responder às ne-
cessidades de energia do continente 
e para exportar para outras regiões”, 
disse Amani Abou-Zeid, citada num 
comunicado ontem divulgado.

Abou-Zeid, que falava numa reu-
nião extraordinária do comité técnico 
da União Africana (UA) para os Trans-
portes, Infra-estruturas Transconti-
nentais e Inter-regionais e Energia, 
que decorreu em Addis Abeba entre 
terça e quinta-feira, referiu-se à “du-

pla crise” que afecta os países africa-
nos – a pandemia e a guerra da Ucrânia 
– e sublinhou que o conflito na Europa
já contribuiu para aumentar os preços
da energia e dos transportes, o que
tem impacto negativo na agricultura,
indústria, comércio, turismo e mui-
tos outros sectores socioeconómicos,
além de colocar pressão sobre os orça-
mentos públicos dos países africanos.

Durante a mesma reunião, que se 
realizou em modelo virtual, os par-
ticipantes, representantes dos Es-
tados-membros da UA, das comu-

nidades económicas regionais e de 
instituições pan-africanas especiali-
zadas, aprovaram uma Posição Afri-
cana Comum sobre Acesso à Energia 
e Transição Justa em África, que de-
verá ser apresentada na Conferência 
das partes sobre alterações climáticas 
(COP27), que se realiza no Egipto em 
Novembro.

Este documento “sublinha os per-
cursos de curto, médio e longo prazo 
para África cumprir os objectivos 
universais de acesso à energia e tran-
sição” e visa “alcançar um resultado 

favorável na COP27 para o seu finan-
ciamento e implementação”.

Abou-Zeid destacou a necessi-
dade de África falar a uma só voz na 
COP27, sublinhando que “o mundo 
tem de reconhecer as realidades par-
ticulares de África e apoiar os seus es-
forços para fechar os enormes lacunas 
no acesso à energia sem ser forçada a 
aceitar abordagens que não coinci-
dem com as suas circunstâncias”.

Segundo a UA, o acesso a energia 
limpa e com preço acessível é um dos 
maiores desafios para África. (LUSA)

A ORGANIZAÇÃO Mundial do Co-
mércio (OMC) chegou ontem a 
acordos que incluem eliminar sub-
sídios à pesca prejudicial, suspender 
patentes de vacinas e adoptar medi-
das para enfrentar a crise alimentar.

Após cinco dias de árduas ne-
gociações, no âmbito da 12.ª Con-
ferência Ministerial da da OMC, 
os 160 países membros chega-
ram a acordo sobre sete docu-
mentos, declarações e acordos. 
“Terminámos com um pacote de 
decisões sem precedentes”, disse a 
directora-geral da OMC, a nigeria-

na Ngozi Okonjo-Iweala, segundo a 
qual os acordos “irão mudar a vida 
das pessoas em todo o mundo” e 
mostrar que a organização “é ca-
paz de responder às emergências de 
hoje”.

“Há muito tempo que a OMC 
não alcançava tantos resultados 
multilaterais”, disse a política nige-
riana na cerimónia de encerramen-
to, onde sublinhou que os membros 
da OMC “mostraram ao mundo que 
se podem reunir apesar das diferen-
ças políticas para enfrentar os pro-
blemas globais”.

O PRESIDENTE chinês, Xi Jinping, consi-
dera que a promoção da democracia pelo 
Ocidente causou “guerras” e “caos” no 
resto do mundo.

Numa intervenção agora publicada e 
referente a um discurso proferido duran-
te uma reunião com a cúpula do poder na 
China, que juntou os 25 membros do Poli-
tburo (Comité Central) do Partido Comu-
nista da China, Xi disse que algumas nações 
“promovem à força o conceito e o sistema 
de democracia e Direitos Humanos ociden-
tais (…) aproveitando-se para interferir nos 
assuntos internos de outros países”.

A Democracia e os Direitos Humanos 
não são para “decoração”, disse Xi. Alguns 
países ocidentais enfrentaram, nos últi-
mos anos, divisões políticas ferozes, quebra 
de confiança no sistema governamental, 
desordem social e surtos descontrolados 
de  Covid-19, observou o líder chinês, de 
acordo com a transcrição do seu discurso 
divulgada pela revista Qiushi, a principal 
publicação do partido.

“A polarização política, o fosso cres-
cente entre ricos e pobres e o conflito étnico 
intensificaram-se” no Ocidente, acrescen-
tou o presidente chinês.

DIREITOS HUMANOS
Xi pediu às autoridades que “parti-

cipem activamente nas discussões sobre 

Direitos Humanos da ONU” e aumentem 
a influência da China nestas instituições 
multilaterais.

A questão dos Direitos Humanos é uma 
fonte de persistente tensão entre o Governo 
chinês e os países ocidentais, que tendem a 
enfatizar a importância das liberdades polí-
ticas individuais.

O país asiático tem promovido a sua 
própria narrativa em questões de Direitos 
Humanos.

No mês passado, durante um encontro 
com a Alta-comissária da ONU para os Di-
reitos Humanos, Michelle Bachelet, o líder 
chinês defendeu o histórico da China e ar-
gumentou que cada nação deve escolher o 
seu próprio percurso.

Para as autoridades chinesas, “o direito 
ao desenvolvimento é o mais importante 
dos Direitos Humanos”.

“Através do trabalho árduo e persisten-
te de longo prazo, a China embarcou com 
sucesso num caminho de desenvolvimento 
dos Direitos Humanos, que está de acordo 
com a tendência dos tempos e adapta-se às 
suas próprias condições nacionais”, disse o 
governante chinês.

“Desviar-nos da realidade e copiar mo-
delos de outros países não é apenas inacei-
tável, como tem consequências catastrófi-
cas e, em última análise, traz sofrimento à 
população”, argumentou. - (LUSA)

LUSA
É DE consenso que actores 
locais e nacionais devem es-
tar na vanguarda da resposta 
humanitária e dos esforços de 
recuperação em África. Porém, 
as vozes africanas são frequen-
temente excluídas dos círculos 
de tomada de decisão nas capi-
tais dos doadores.

Vários especialistas e líde-
res de programas de apoio a 
África avaliaram esta semana 
que as vozes da população afri-
cana não estão a ser ouvidas 
como deveriam, acrescentan-
do que muitas organizações 
não-governamentais (ONG) 
não actuam da melhor forma 
na região.

No lançamento do relatório 
“Localizando a Acção Huma-
nitária em África”, Jacob Kurt-
zer, director da Agenda Huma-
nitária do Programa África no 
Centro de Estudos Estratégicos 
e Internacionais (CSIS, na sigla 
em inglês), questionou porque 
é que os esforços direccionados 
há décadas para o continente 
africano continuam sem obter 
o sucesso desejado e avaliou
que a importância da localiza-

ção não está a ser tida em con-
ta.

“De alguma forma, a loca-
lização tem sido embutida nas 
iniciativas humanitárias desde 
meados dos anos 1990. A Cruz 
Vermelha deu início ao mo-
vimento fundado na ideia das 
sociedades nacionais liderarem 
a resposta humanitária, mas, 
ao longo do tempo, à medida 
que o sector se formalizou, a 
acção humanitária ficou do-
minada por doadores ociden-
tais, actores e organizações 
não-governamentais sediados 
em Nova Iorque ou Genebra, e 
chegamos ao ponto onde es-
tamos hoje, em que a acção 
humanitária é dominada por 
quem não trabalha directa-
mente nesse contexto”, disse 
Kurtzer.

De acordo com o especia-
lista, têm-se registado várias 
tentativas de mudar esta reali-
dade, mas não se manifestaram 
na escala e velocidade necessá-
rias.

APRENDER DA PIOR 
MANEIRA
Já Mvemba Phezo Dizolele, 

Programas de apoio a África e a exclusão de vozes africanas

Vozes africanas esquecidas ao decidir-se por ajudar o continente

director do Programa África 
do CSIS e professor de estudos 
africanos, indicou que as “boas 
intenções” das ONG nem sem-
pre levam bons resultados 
ao continente, dando como 
exemplo o conflito mineral no 
leste da República Democrática 
do Congo (RDCongo).

“Aprendemos isso da pior 

maneira no passado, com a ex-
periência. E uma dessas expe-
riências foi o conflito mineral 
no leste do Congo, que trouxe 
muitas ONG e activistas, mas 
que na maioria não tiveram 
em consideração as vozes con-
golesas, o que não foi positivo 
para o foco do problema”, afir-
mou o docente.

De acordo com Dizolele, 
cabe aos cidadãos que estão nas 
grandes capitais mundiais e 
que têm a oportunidade de fa-
lar com os líderes políticos, as-
sumir essas “responsabilidades 
com seriedade e representar os 
desafios da forma correcta”.

“É fácil diluir a narrativa, 
quando essa narrativa é de fac-

to um ingrediente importan-
te”, disse, frisando a impor-
tância da localização.

A necessidade de actores 
locais e nacionais estarem na 
vanguarda da resposta huma-
nitária e dos esforços de recu-
peração é evidente para os es-
pecialistas do CSIS.

Segundo este centro de 
investigação sediado em 
Washington, a situação é mais 
evidente em África, onde os 
Estados Unidos da América 
alocaram 8,5 mil milhões de 
dólares (543,1 mil milhões de 
meticais) em assistência oficial 
ao desenvolvimento para 47 
países e oito programas regio-
nais em 2020.

“Apesar dos milhares de 
milhões de dólares em assis-
tência para África, os actores 
locais e nacionais recebem 
pouco desse financiamento. 
As vozes africanas são fre-
quentemente excluídas dos 
círculos de tomada de decisão 
nas capitais dos doadores e dos 
próprios esforços de localiza-
ção devido a regulamentações 
burocráticas, barreiras institu-
cionais de longa data e agendas 

políticas”, observou o CSIS.

DISTINGUIR ENTRE A 
PERIFERIA E O CENTRO
Para Nimo Hassan, direc-

tora do Consórcio de ONG da 
Somália (SNC), as vozes afri-
canas devem liderar as acções 
ao redor do mundo voltadas 
para África, uma vez que são as 
próprias organizações locais as 
primeiras a responder a crises 
e, por vezes, as únicas.

Para a directora do SNC, as 
organizações locais africanas 
têm um conhecimento e ex-
periência que muitas vezes não 
são valorizados pelas entidades 
exteriores, frisando que a lo-
calização deve ser o centro das 
acções humanitárias e que “há 
imenso trabalho a ser feito nes-
se sentido”.

Por sua vez, Joseph Sany, 
vice-presidente do Centro de 
África do Instituto da Paz dos 
Estados Unidos (USIP), desta-
cou a necessidade de se saber 
distinguir entre a periferia e 
os centros das cidades afri-
canas, porque “muitas vezes, 
por uma questão de eficiência, 
ouvem-se erradamente vozes 

que não são as correctas, vozes 
das elites africanas que vivem 
nos centros, numa manipula-
ção que acaba por beneficiar 
as pessoas erradas com os re-
cursos humanitários, quando 
o problema está nas periferias”.

“São essas vozes das peri-
ferias que deveriam ser ouvi-
das. É importante saber o que 
realmente acontece a nível lo-
cal. (...) Temos de nos focar em 
como fazer que as vozes africa-
nas sejam ouvidas e integradas 
no processo”, indicou.

Outra das oradoras no lan-
çamento deste relatório, foi 
Zemede Zewdie, representan-
te nacional dos Serviços de So-
corro Católicos na Etiópia, que 
criticou o facto de ainda existir 
muito a ideia de que África é 
um continente que depende de 
terceiros.

“Está ainda muito presen-
te a ideia do colonialismo, mas 
nós já não somos dependentes 
há muito, apesar de precisar-
mos de fundos. E há problemas 
em conseguir que os actores 
internacionais se comprome-
tam com fundos e ajudas”, dis-
se Zewdie.

SUSTENTA A UA

África deve adaptar-se
à crise ucraniana

OMC suspende patentes de vacinas  
Promoção da democracia 
pelo Ocidente resultou 
no “caos” 

Vacinas anti-Covid-19 podem ser produzidas livremente
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O acordo para suspender as pa-
tentes de vacinas contra a Covid-19 
e o HIV (vírus da imunodeficiência 
humana, responsável pela Sida), 
este último que está em discussão 
há 20 meses desde que foi propos-
to pela Índia e pela África do Sul, 
também “tornará o acesso a forne-
cimentos e componentes médicos 
mais previsível nesta e em futuras 
pandemias”, explicou.

O pacto apoia o fabrico e expor-
tação de vacinas contra a Covid-19 
e, se for necessário, sem a autoriza-
ção do detentor da patente do com-
posto.

A União Europeia, junto a países 
como o Reino Unido e a Suíça onde 
estão instaladas importantes farma-
cêuticas, pressionou durante mais 
de um ano e meio para que o acordo 
não incluísse nem tratamentos nem 
testes de Covid-19, defendendo a 
importância da propriedade inte-
lectual (patentes) considerando que 
se trata de um “factor que impulsio-
na a inovação”. 

A este respeito, Valdis Dom-
brovskis,vice-presidente da Co-
missão Europeia, declarou ontem 
que o acordo “mantém os padrões 
de funcionamento da propriedade 
intelectual, com incentivos em re-
lação ao investimento, investiga-
ção e transferência de tecnologia”. 
- (LUSA)

XI JINPING CONSIDERA
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