
UD Songo recebeu e venceu, na tarde de ontem, o Ferroviário de Nacala por 1-0
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Superlotação de cadeias 
em Sofala preocupa 
comissão da AR

Governo não vai tolerar 
especulação de preços

“Notícias” tem capacidade 
para imprimir livro escolar

Trabalho infantil aumenta 
na cidade de Xai-Xai

PR empossa 
vice-ministra da Saúde

Moçambique e Portugal 
preparam V cimeira 
bilateral

A COMISSÃO dos Assuntos Constitucionais, Di-
reitos Humanos e de Legalidade da Assembleia da 
República está preocupada com a precariedade e 
superlotação dos estabelecimentos penitenciários 
em Sofala. A inquietação foi expressa, há dias, na 
cidade da Beira, pelo vice-presidente da comis-
são, Osório Soto, que apontou também a falta de 
higiene e o incumprimento do prazo da detenção 
preventiva como outras das preocupações.

O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, confere posse hoje, no seu 
gabinete de trabalho, a Fárida Algy Abdula Urci, nomeada para o cargo 
de vice-ministra da Saúde. Entretanto ainda hoje, o Chefe do Estado 
dirige a cerimónia da inauguração do edifício do Instituto de Patrocí-
nio e Assistência Jurídica (IPAJ). O empreendimento surge no contexto 
das prioridades do Programa Quinquenal do Governo 2020-2024 para 
o sector da Justiça que visa a construção de infra-estruturas condignas 
e facilitação dos cidadãos no acesso à Justiça. No evento, Nyusi far-se-á 
acompanhar pela Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Reli-
giosos, Helena Kida.

O SECRETÁRIO de Estado dos Negócios Estrangei-
ros e Cooperação de Portugal, Francisco André, en-
contra-se em Maputo desde o fim-de-semana para 
preparar a V cimeira bilateral entre o país europeu 
e Moçambique. Na capital, o governante português 
irá manter encontros de trabalho com o Ministro da 
Saúde, Armindo Tiago, e com o vice-Ministro dos 
Negócios Estrangeiros e Cooperação, Manuel Gon-
çalves.

DIVERSAS manifestações político-
-culturais e sociais serão levadas a 
cabo esta semana no quadro da ce-
lebração dos 60 anos da fundação da 
Frente de Libertação de Moçambique 
(FRELIMO), que terá o seu ponto mais 
alto, a realização do simpósio interna-
cional.

O simpósio decorrerá sob o lema 
“Unidade Nacional e Solidariedade Afri-
cana: Experiências Partilhadas e Desafios 
Contemporâneos” e terá lugar na quin-
ta-feira, na capital do país. 

O encontro será aberto pelo secre-
tário-geral da Frelimo, Roque Silva, se-
guindo-se depois as notas introdutórias 
por José Óscar Monteiro, combatente da 
luta de libertação nacional.

Recorde-se que, a Frelimo, partido 
no poder em Moçambique, é resultado 
da transformação do movimento liberta-
dor do país.

No simpósio haverá intervenções dos 
partidos-amigos da Frelimo, designa-
damente Chama Cha Mapidunzi (CCM), 
da Tanzania; ANC, da África do Sul; 
a ZANU-PF, do Zimbabwe; MPLA, de 

Angola; UNIP, da Zâmbia e a SWAPO, da 
Namíbia. 

Os líderes destes partidos libertários 
da África Austral irão falar sobre a sua ex-
periência na construção e consolidação 
da unidade nacional e de solidariedade, 
em prol de libertação e desenvolvimento 
dos países africanos, com realce para os 
aspectos marcantes da sua relação histó-
rica com a Frelimo. 

Estão ainda previstos dois painéis de 
debates, que juntarão na mesma sala vá-
rios oradores, entre os quais combaten-
tes e académicos, que irão reflectir sobre 
os temas “Unidade Nacional” e “Solida-
riedade Africana”.

Na sexta-feira, está agendada uma 
gala no Centro Cultural da Universidade 
Eduardo Mondlane.

A Frente de Libertação de Moçam-
bique (FRELIMO) foi fundada em Dar-
-es-Salaam, Tanzania, a 25 de Junho 
de 1962, e iniciou a luta em 1964. Esta 
terminou em 1974, com a assinatura dos 
Acordos de Lusaka. A 25 de Junho de 
1975 foi proclamada a independência 
nacional.  

Gás do Rovuma já flui
na plataforma Coral Sul

O 
GOVERNO de Mo-
çambique e a pe-
trolífera Eni anun-
ciaram o início, no 
último sábado, da 

introdução do gás na pla-
taforma flutuante Coral Sul 
FLNG, ancorada ao largo da 
Bacia do Rovuma, na pro-
víncia de Cabo Delgado. 
O processo tem lugar após a 
conclusão segura e oportuna 
das actividades de comissio-
namento, no mar, nomea-
damente a ancoragem e co-
nexão da instalação aos seis 
poços de produção subma-
rinos, finalizadas em Março 
e Maio últimos, respectiva-
mente.

O “Notícias” apurou que 
a introdução do gás na pla-
taforma deveria ter se con-
cretizado a meio da semana 
passada, mas devido a cons-
trangimentos de última hora, 
acabou por se arrastar até sá-
bado.

Concebida para produ-
zir e liquefazer gás natural, 
a plataforma flutuante Co-
ral Sul FNLG representa um 

investimento estimado em 
cerca de sete biliões de dó-
lares norte-americanos, po-
dendo gerar lucros directos 
na ordem de 39.1 biliões de 
dólares norte-americanos, 
dos quais 19.3 biliões para o 
Estado moçambicano.

Na sua primeira reacção 
ao início do carregamento do 
hidrocarboneto na Platafor-
ma Flutuante, o Ministro dos 
Recursos Minerais e Energia, 
Carlos Zacarias, referiu que 
o alcance deste marco co-
loca Moçambique no mapa 
do grupo de países produto-
res de gás natural liquefeito. 
“Este facto terá impacto 
significativo nas receitas e 
contribuição para a segu-
rança energética global e 
demonstra que as condições 
criadas pelo Governo para o 
desenvolvimento deste pro-
jecto permitiram a execução 
do mesmo, dentro dos pra-
zos”, referiu o governante. 
Acredita-se que, com a in-
trodução de gás na instala-
ção Coral Sul FLNG, estarão 
criadas as condições para que Plataforma Coral Sul ancorada na parte offshore da Bacia do Rovuma

o primeiro carregamento de 
Gás Natural Liquefeito(GNL) 
seja efectuado no segundo 
semestre do presente ano.

A instalação foi cons-
truída no âmbito do desen-
volvimento do projecto Co-
ral Sul FLNG, aprovado pelo 
Governo de Moçambique. 
As actividades da sua constru-
ção iniciaram em Setembro de 
2018, com o corte da primeira 
peça de aço para o casco, e fo-
ram concluídas em 38 meses, 
de acordo com o plano, tendo 
a estrutura partido da Coreia 
do Sul para Moçambique em 
Novembro de 2021.

Num comunicado emiti-
do no sábado, as autoridades 
moçambicanas realçam que 
acompanharam e apoiaram 
todas as acções, incluindo 
a campanha de perfuração 
em águas ultra-profundas 
(2000m de profundidade) no 
país.

A plataforma flutuante 
chegou a Moçambique em 
Janeiro de 2022 e tem ca-
pacidade de liquefacção de 
3,4 milhões de toneladas de 

gás natural por ano (MTPA) 
e colocará em produção 450 
biliões de metros cúbicos 
de gás natural do reserva-
tório Coral, localizado no 
mar, na Bacia do Rovuma. 
A Eni é a operadora delegada 
do projecto Coral Sul da Área 
4, em parceria com Exxon-
Mobil, ENH, CNPC, GALP e 
KOGAS.

Este consórcio também 
prevê desenvolver um se-
gundo projecto em terra, cuja 
decisão final do investimen-
to aguarda ainda a criação de 
condições favoráveis para o 
efeito.

A plataforma flutuante 
Coral Sul FLNG tem 432 me-
tros de comprimento, 66 de 
largura, pesa cerca de 220 
mil toneladas e tem capaci-
dade para acomodar até 350 
pessoas dentro do módulo 
residencial de oito andares. 
Está instalada numa profun-
didade de cerca de 2000 me-
tros de água e mantém-se em 
posição, através de 20 linhas 
de ancoragem que pesam no 
total 9000 toneladas.

Simpósio marca
celebração dos
60 anos da Frelimo

Songo isola-se
no comando

MOÇAMBOLA-2022

A UNIÃO Desportiva do Songo foi a grande vencedora da 
quarta jornada do Campeonato Nacional de Futebol, o 
Moçambola-2022. 

Os “hidroeléctricos” receberam e derrotaram o Fer-
roviário de Nacala, por 1-0, e isolaram-se no topo, agora 
com 12 pontos, mais dois que a dupla Costa do Sol e Fer-
roviário de Nampula que empatou a uma bola na tarde de 
sábado, abertura da ronda. Os “canarinhos” e “locomo-
tivas” da chamada capital do norte, entraram para a jor-
nada em igualdade pontual (nove), com o representante 
de Tete. 

Noutras partidas da ronda, destaque vai para o em-
pate a duas bolas entre o Ferroviário de Maputo e a Black 
Bulls, na Machava. Os campeões nacionais estiveram em 
desvantagem de duas bolas, mas foram a tempo de em-
patar, frustrando os “locomotivas”. No Chiveve, houve 
um nulo entre o Ferroviário da Beira e a Liga Desportiva 
de Maputo. O Ferroviário de Lichinga foi a Quelimane ba-
ter o Matchedje de Mocuba por 2-1, agravando a crise dos 
“militares”. A equipa de Mocuba continua sem pontuar 
na prova. É uma crise desportiva que se junta à adminis-
trativa e financeira que até precipitou a “fuga” de muitos 
atletas para outras paragens nesta janela de transferências 
que termina a 30 do mês corrente.

Em Xinavane, o Incomáti recebeu e bateu a AD Vi-
lankulo por 1-0, naquela que foi a sua primeira vitória na 
prova. Na próxima jornada, teremos AD Vilankulo-Fer-
roviário Maputo; Ferroviário de Lichinga-Black Bulls; 
Ferroviário de Nacala-Ferroviário da Beira; Ferroviário de 
Nampula-UD Songo; Liga Desportiva de Maputo-Inco-
máti e Matchedje de Mocuba-Costa do Sol.
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VICTOR MACHIRICA

M
ANICA vive um di-
lema que desafia o 
tempo e gerações. 
Trata-se do garim-
po e a poluição dos 

rios. Homens e mulheres, dia 
e noite, revolvem a terra à pro-
cura de minérios preciosos. 
Quantidades incalculáveis de 
solos e pedras, são removidas 
do subsolo e parte significativa 
destes detritos é drenada aos 
rios, assoreando-os e poluindo 
as águas. Pior nisso, é o uso do 
mercúrio na mineração artesa-
nal do ouro. No terreno, os fac-
tos falam por si. Segundo o di-
rector dos Serviços Provinciais 
de Infra-Estruturas no Conse-
lho dos Serviços Provinciais de 
Representação do Estado em 
Manica, Silva Manuel, a maio-
ria dos rios locais cederam por 
completo às consequências 
nocivas do garimpo, apesar dos 
esforços visando o seu comba-
te. Com excepção do rio Messi-
ca, os restantes cursos de água 
que nascem ou atravessam a 
província de Manica, apresen-
tam água turva, a cor de argila. 
Mais grave ainda é o facto de 
fazer parte da tenebrosa lista 
o Revue, um rio que alimenta 
a albufeira de Chicamba, fon-
te de abastecimento de água a  
Chimoio, Manica, Gondola e 
Bandula. Se no passado, o ga-
rimpo cingia-se aos distritos 
de Manica, Sussundenga e Bá-
ruè, actualmente, o fenómeno 
afecta também Macossa e Gon-
dola. Para além da expansão da 
actividade, o número dos mi-
neradores cresce de forma as-
sustadora. Com três mil garim-
peiros em 2017, Manica conta 
actualmente nove mil. Para 
além dos garimpeiros ilegais, 
alguns dos operadores licen-
ciados, também têm sua quo-
ta-parte na poluição dos rios. 
Salvo raras excepções, quase 
todos mineradores não obser-
vam as boas práticas recomen-
dadas, por exemplo, a abertura 
de bacias de decantação, para 
que no processo de depuração 
do ouro os detritos não sejam 
lançados aos rios. Em entrevis-
ta ao “Notícias”, Silva Manuel 
defende ser imperioso conci-
liar o contributo económico da 
mineração e a preservação do 
ambiente, através de adopção 
e assunção de boas práticas do 
garimpo. Para ele, a preserva-
ção e a exploração regrada e 

GARIMPO E DEVASTAÇÃO DO AMBIENTE EM MANICA

Um dilema que desafia gerações

se desenham?
SILVA MANUEL (SM) - Não 

é tarefa fácil desencorajar o 
garimpo e sobretudo, pôr fim 
a poluição dos rios. Os mine-
radores deveriam observar as 
regras que lhes são impostas 
pelas autoridades responsá-
veis e ganhar a vida sem pre-
judicar o nosso próprio habi-
tat. Mas há muita resistência. 
Poucos acatam tais instruções 
e o resultado é esse, todos os 
rios andam com água turva. A 
título de exemplo, os rios Re-
vue, Púnguè, Ndirire, Zonue, 
Nhancuarara, Chazuca, Chua, 
Chimeza, Zonue, Manlia, Lu-
cite, Mussapa, nos distritos de 
Manica e Sussundenga, estão 
poluídos, pois neles se reporta 
a extinção de espécies aquá-
ticas, nomeadamente plan-
tas e peixes. Nestes cursos, 
a água tornou-se imprópria 
para todo o tipo de uso, como 
consequência da mineração. 
Contrariando as instruções 
das autoridades responsáveis, 
os garimpeiros decantam o 
ouro nos próprios rios, lan-
çando para os cursos de água 
não apenas os detritos mas 
também o mercúrio, substân-
cia nociva à saúde humana e 

estamos a falar de mais de 672 
milhões de meticais apenas 
de ouro. Na produção mineira 
contamos ainda com outros 
produtos e com o valor dos im-
postos.

Not. - Ao nível da provín-
cia, quais são os distritos mais 
afectados pelo garimpo ou 
onde há maior ocorrência de 
minérios preciosos?

SM - O distrito fronteiriço 
de Manica é neste momen-
to o que tem maior potencial 
mineiro na província. Grande 
parte dos minérios preciosos 
ocorrem naquela região limí-
trofe com o Zimbabwe. Ouro 
e bauxite são o cartão de visitas 
do distrito, além de ser a base 
do desenvolvimento e fonte 
de rendimento da maioria da 
sua população.  No entanto, 
o processo de exploração de 
bauxite é detido apenas pelo 
sector empresarial, diferente-
mente do ouro, que constitui a 
principal causa do garimpo que 
prevalece no distrito. A razão 
é muito simples. A maioria da 
população desta zona está fo-
cada nesta actividade, depois 
da agricultura e pecuária. Ela 
constitui a fonte dos “milioná-
rios” que a província produz, 
anualmente. Além de Manica, 
temos também os distritos de 
Sussundenga, Guro, Báruè e 
Macossa. No entanto, embo-
ra a actividade seja conside-
rada base de sobrevivência e 
contribua para a redução da 
incidência da pobreza, figura 

insistimos na necessidade de 
os mineradores observarem as 
regras instituídas e obterem a 
documentação necessária que 
os habilite a operar legalmente 
e de forma regrada e respon-
sável. Para além disso, temos 
vindo a trabalhar com as as-
sociações mineiras sensibili-
zando-as a operarem nas áreas 
concessionadas. Este trabalho 

tem surtido efeito, mas exis-
tem garimpeiros ilegais que in-
vadem as áreas concessionadas 
ou licenciadas, em quase todos 
os distritos com ocorrência de 
metais e pedras preciosas. Com 
os poucos meios e recursos 
que temos, tudo fazemos para 
minimizar o problema. Como 
resultado, foram tomadas me-
didas contra os infractores. Por 
exemplo, em 2021, foram apli-
cadas multas no valor de cinco 
milhões de meticais a empre-
sas mineiras que infringiram as 
normas.

Not. – Há informações se-

áreas concessionadas que não 
são exploradas. Aliás, as con-
cessões ociosas estimulam o 
exercício ilegal da actividade. 
Para resolver o problema e de-
sencorajar a mineração ilegal, a 
Inspecção tem vindo a solicitar 
aos operadores licenciados e 
outros intervenientes afecta-
dos pela actividade, a explora-
rem as áreas para desestimular 
o garimpo ilegal na província. 
Com esta actividade, a Ins-
pecção pretende igualmente 
concertar esforços junto dos 
operadores mineiros, dos ti-
tulares de licenças mineiras e 
de outros intervenientes, com 
vista a acabar com a exploração 
desenfreada dos recursos natu-
rais, com maior incidência aos 
minerais preciosos.

Not. – Quais são os prin-
cipais recursos minerais que a 
província dispõe e produz?

SM - Manica é potencial 
em variadíssimos recursos mi-
nerais, mas o seu forte está no 
ouro, pedras preciosas e se-
mi-preciosoas, bauxite e gra-
nito. Porém, ainda não temos 
o controlo efectivo da comer-
cialização destes produtos. Por 
isso, iniciamos um processo 
de rastreamento e acompa-
nhamento da produção até à 
comercialização. Este proce-
dimento nos ajuda a reduzir a 
sonegação de informação so-
bre a produção e dos dividen-
dos que devem entrar nos co-
fres do Estado. Lançamos um 
sistema de registo e controlo 
dos trabalhadores, nacionais 
e estrangeiros. A partir deste 
exercício, vamos avaliando a 
produção de cada empresa. Há 
10 operadores licenciados para 
a extracção de ouro e, no glo-
bal, temos 23 licenças activas, 
incluindo as ligadas a pedras 
preciosas, granito e material 
de construção.   

Not. – Sabemos que na mi-
neração, nem tudo é problema. 
Há contribuição significativa 
para a economia e temos re-
sultados. No global, qual foi a 
produção mineira da província 
em 2021?

SM - Em 2021 prevíamos 
uma produção de 150 quilo-
gramas de ouro, mas alcança-
mos 224 quilos, ou seja, cum-
primos o plano. Isto foi possível 
mercê ao controlo que estamos 
a imprimir, visando evitar a 
sonegação da produção e con-
sequentemente, dos impostos. 
Em termos financeiros, esta 
produção é significativa. Não 
posso precisar quanto real-
mente foi conseguido, mas 
sabemos que cada grama de 
ouro está 3000 meticais no 
mercado. Se multiplicarmos 
este valor por 224 quilogramas, 

levam não nos permite estan-
cá-los de um dia para outro. 
Escasseiam recursos, meios e 
mecanismos para a erradica-
ção deste fenómeno. Além dos 
problemas ambientais descri-
tos, ao garimpo é associado a 
morte de pessoas, muitas de-
las vítimas do soterramento e 
causas relacionadas. Nos dis-
tritos de Manica, Sussundenga 
e Macossa, vezes sem conta 
são reportados mortes por de-
sabamento de minas subter-
râneas ou a céu aberto. Entre 
os mortos, contam-se zim-
babweanos. Os garimpeiros 
não conhecem muitas regras 
de protecção para a actividade 
que exercem e acabam sendo 
vítimas dessa negligência e ig-
norância. As iniciativas do Go-
verno para travar este cenário 
têm sido infrutíferas e escassas 
perante tanta confusão reinan-
te. Além de nacionais, garim-
peiros ilegais estrangeiros pro-
venientes maioritariamente do 
Zimbabwe e Tanzania, pressio-

nam os recursos mineiros da 
província. Eles têm invadido 
as áreas de exploração de ouro 
e turmalinas, também com-
prando ou pagando a pessoas 
para garimparem por eles.

Not. – Qual tem sido o im-

Assim é o garimpo de ouro em Manica...

racional dos recursos naturais e 
do ambiente constituem tam-
bém um acto de sobrevivência, 
pois possibilita que as riquezas 
de que hoje dispomos possam 
servir as gerações futuras. 

NOTÍCIAS (Not.) – A pro-
víncia de Manica é líder, no 
país, quanto à poluição dos rios 
devido ao garimpo. Muito tem 
sido feito para a resolução do 
problema, mas parece que as 
coisas tendem a piorar. O que 
está a acontecer e que soluções 

a vida de outros seres vivos. 
Como governo, temos vindo a 
promover acções de sensibili-
zação e aconselhamento para 
um garimpo responsável, ten-
do em consideração o ambien-
te e para que a actividade não 
seja promovida em zonas não 
autorizadas. Porém, a situação 
resiste a não melhorar, pois al-
guns locais apresentam sinais 
de agravamento e expansão. 
Prova disso é o crescente nú-
mero de pessoas que ingressam 

na actividade. O último censo 
mineiro, realizado no princípio 
deste ano, mostrou que a pro-
víncia possui 8900 minerado-
res artesanais, entre nacionais 
e estrangeiros, contra os 3000 
existentes em 2017. 

Not. – E já se pensou au-
mentar o controlo para travar  
ou vedar a actividade? 

SM - O assunto divide opi-

niões. Enquanto uns defen-
dem que a actividade deve ser 
encorajada, por contribuir no 
combate à pobreza, nós en-
tendemos que a mineração 
irresponsável tem consequên-
cias desastrosas ao ambiente, 
a medir pelos gritantes índices 
de poluição que se verificam, 
sobretudo na rede hidrográfica 
da província.

Not. - Mas o que se pode 
fazer para minimizar o proble-
ma? 

SM – Os desafios são enor-
mes. Os meios humanos e ma-
teriais que temos alocado ao 

sector de fiscalização mineira, 
visando o controlo da activida-
de, se revelam escassos, face ao 
avolumar da situação. Por isso, 
activamos a comissão provin-
cial de protecção dos recursos 
minerais e ambiente, a qual 
tem vindo a desdobrar-se em 
acções com vista a combater 
as ilegalidades, tanto no sec-
tor mineiro, como no florestal 
e ambiental. Para além da fis-
calização, que culmina com a 
penalização dos infractores, 

gundo as quais, as concessões 
ociosas incentivam o garimpo 
ilegal. Qual é a sua opinião?

SM - A falta de exploração 
das concessões mineiras por 
parte dos respectivos adjudica-
tários constitui uma das prin-
cipais causas da exacerbada 
actividade de mineração ilegal 
na província. Por exemplo, 
dos 23 operadores licenciados, 
apenas 10 estão em operação. 
Este facto incentiva minera-
dores ilegais a invadirem as 

bitação e Recursos Hídricos e 
Transportes e Comunicações. 
No novo paradigma de des-
centralização, a área dos re-
cursos minerais ainda não foi 
abrangida. Toda a actividade 
mineira e de energia ligada a 
infra-estruturas, ainda espe-
ra pelo processo. No sector 
das Obras Públicas, há divisão 
de actividades entre o Con-
selho Executivo Provincial e 
o Conselho de Representação 
do Estado. O mesmo aconte-
ce no sector dos Transportes e 
Comunicações. No sector das 
Obras Públicas, por exemplo, 
nós intervimos nas estradas 
classificadas, ou seja, estradas 
nacionais e regionais, as vias 
que ligam as cidades capitais de 
província e às sedes de distrito, 
enquanto as estradas que dão 
acesso aos postos administra-
tivos ou localidades estão sob 
alçada do Conselho Executivo 
Provincial. Nos transportes, 
nós intervimos naqueles que 
operam nas vias principais. O 

INATRO (Instituto Nacional de 
Transportes Rodoviários) está 
sob a nossa alçada. Ou seja, to-
das as actividades de categoria 
“A”, estão ligadas ao sector das 
Infra-Estruturas. Também tra-
balhamos com as delegações 

entre as causas da poluição das 
águas, assoreamento dos rios, 
erosão dos solos, a extinção de 
espécies aquáticas como peixes 
e vegetação ribeirinha, entre 
outros danos. O Conselho de 
Representação do Estado em 
Manica tem vindo a defender 
a necessidade de se trabalhar 
com vista a redução dos pro-
blemas ambientais, mas a ve-
locidade que esses problemas  

pacto da descentralização na 
gestão e produção mineira na 
província e quais as áreas de 
intervenção dos Serviços Pro-
vinciais de Infra-estruturas, no 
âmbito do novo paradigma de 
descentralização?

SM – Os serviços pro-
vinciais de infra-estruturas 
compreendem três sectores 
essenciais, Recursos Minerais 
e Energia, Obras Públicas, Ha-

das áreas dos Transportes e Co-
municações. Isto não significa 
que não temos intervenções 
ao nível rural. Tudo temos que 
monitorar como Representa-
ção do Estado ao nível da pro-
víncia, pois a descentralização 
na significa independência das 
províncias em relação ao poder 
central. Descentralização sim, 
mas o Estado mantém o con-
trolo e o poder em tudo.

...com as consequências para o ambiente

Silva Manuel falando ao “Notícias”

Com os poucos meios e recursos 
que temos, procuramos minimizar 
o garimpo

Combate à pobreza não pode 
ser em troca da devastação do 
ambiente

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

    21625031

         21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

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

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

Museu Nacional da Moeda – Rua 
Consiglieri Pedroso

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

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

 MUNÍCIPE FALA

Água ainda não
chega a Matlemele

MORADORES do bairro de 
Matlemele, município da 
Matola, clamam pela cana-
lização de água potável nas 
suas residências.

Uma parte do bairro con-
tinua dependente de água 
salobra, abastecida por for-
necedores privados e que não 
conseguem responder a de-
manda, principalmente nos 
dias de pico, como os fins-
-de-semana.

Sandra João, residente em 
Matlemele, lamenta o fac-
to de estar a consumir água 
imprópria, há mais de seis 
anos, apesar da proximidade 
da sua residência estar junto 
ao Centro Distribuidor (CD) 
construído pelo Fundo para 
Investimento e Património 
de Abastecimento de Água 
(FIPAG).

 A fonte gostaria de ver 
limpas as futuras instalações 
do aterro sanitário de Matle-
mele, que favorecem a circu-
lação de serpentes nas resi-
dências vizinhas, colocando 
em risco a vida de todos e, 
particularmente das crianças  
no percurso escola-casa ou 
vice-versa.

Ancha Manhique, outra 
moradora que falou à Repor-
tagem do Notícias, disse ser 
urgente a canalização de água 

ZOOLÓGICO DE MAPUTO

Um universo que pedra a pedra 
se destrói a cada dia

QUITÉRIA UAMUSSE

O 
JARDIM Zoológico de 
Maputo, no bairro do 
Jardim, foi em tempos 
um dos locais de lazer 
e diversão mais fre-

quentados da capital do país. 
Os visitantes eram atraídos 
pela vontade de contemplar a 
diversidade da fauna africana 
rara de ver.

Entretanto, grande parte 
destas espécies morreu, dei-
xando as jaulas sem “habitan-
tes” e retraindo os frequenta-
dores do espaço. Hoje, o local 
é caracterizado por um grande 
vazio, tanto em termos de pú-
blico como de animais, pois, 
poucos restaram para contar a 
história. 

O zoológico caracteriza-se 
ainda pelo silêncio, mato, es-
tado de abandono e ruínas. Ac-
tualmente, já não se ouve aque-
le grito de espanto das crianças 
ao ver animais raros como o 
leão, cágado e chimpanzé. Nem 
os pais levam os filhos ao local 
por acharem que as maravilhas 
pertencem ao passado. 

O parque botânico e 
zoológico foi arquitectado 
em 1929, quando um grupo de 
veterinários portugueses com-

(AJZM) obteve um emprésti-
mo da Caixa Económica para 
melhorar a estrutura do local, 
tendo no ano seguinte cons-
truido a Sede do Centro Hípico 
do Jardim Zoológico e, quatro 
anos depois, desanexado 10 
hectares do terreno do zoo para 
a abertura do Centro Hípico de 
Lourenço Marques.

E a história continuou. Cer-
ca de 11 anos depois, a extensão 
do Zoo de Maputo foi reduzida 
para a construção de infra-es-
truturas públicas como a en-
tão via rápida para Moamba, 
actualmente, avenida Joaquim 
Chissano, e as bombas de abas-
tecimento que se podem ver na 
avenida de Moçambique.

Entretanto, com a saída 
dos apoiantes do jardim, após 
a independência e a guerra dos 
16 anos, entre os anos 1980 e 
1990, o zoo entrou em deca-
dência constante. 

Mais de 90% dos animais 
morreram devido à fome e 
doenças. A maioria das jau-
las está a degradar-se e nelas 
já emerge a vegetação. Igual-

mente, a comunidade inva-
diu o espaço para prática da 
agricultura e posteriormente 
ergueu residências, reduzindo 
para 50 hectares a dimensão do 
jardim.

Em 2006, por falta de con-
dições veterinárias, o chim-
panzé João, uma das princi-
pais atracções do local, acabou 
transferido para a vizinha Áfri-
ca do Sul. 

Neste momento, restaram 
15 macacos de três espécies, 
nomeadamente o macaco-
-cão, asiático e cinzento, qua-
tro crocodilos, uma jiboia, e 
algumas aves que sobrevivem 
graças aos alimentos compra-
dos pela AJZM ou doados por 
algumas estâncias hoteleiras e 
supermercados. 

Agrava-se o facto de mui-
tos animais estarem debilita-
dos e não mais cativam os visi-
tantes que conheceram o zoo, 
sobretudo nos tempos de auge. 

Segundo a AJZM, há um 
plano de requalificar o local, de 
acordo com as regras interna-
cionais.

prou 99 hectares de terra para 
conservar espécies de plantas e 
animais selvagens de pequeno 
e grande porte, como o leão, 
hipopótamo, rinoceronte, ma-
cacos, aves e serpentes.

Cada detalhe do jardim era 
especial. Por exemplo, o portão 

era cortado em linhas de estilo 
inspiradas nas obras do Jardim 
de Hamburgo e com quatro 
pilares ligados por um grande 
arco, desenhados pelo enge-
nheiro Campos de Carvalho. 

No interior, havia vários 
arruamentos com mais de 10 

quilómetros, que conduziam 
aos recantos mais distantes.

Durante os primeiros cinco 
anos, grande parte do jardim 
foi arborizado com mais de 
oito mil árvores de 36 espécies 
botânicas. Abriu-se ainda um 
poço para garantir a sua vita-

lização.  
Em 1955, a Associação do 

Jardim Zoológico de Maputo 

de espécies de animais, entre 
jiboias, pássaros, tartarugas, 
crocodilos, macacos e hipo-
pótamo, sugeriu o encerra-
mento do espaço para dar lu-
gar à reabilitação.

“O jardim botânico em 
nada lembra o que era antes, 
virou uma mata. E o zoo sem 
maior parte dos animais não 
é convidativo. Por isso, pen-
so que se devia transferir os 
bichos para dar espaço a uma 
requalificação”, apontou.

Perdeu-se a essência
OS utentes que visitaram o 
local antes e pouco depois da 
proclamação da independên-
cia nacional, afirmam que há 
muito a alma do zoológico 
abandonou o jardim.

Durante uma visita, Dey-
se Tacaua, residente no bairro 
de Khongolote, município da 
Matola, e que sempre esco-
lheu o espaço para espairecer 
contemplando a natureza e os 
animais, ficou decepcionada 
com a sua actual imagem.

“Não consigo ver a gra-
ça do jardim, pois há poucos 
animais e com um aspecto 
doentio, comparativamente 
há três anos, quando cá estive. 
Por exemplo, o crocodilo não 
responde a um estímulo e nos 
macacos não há vivacidade no 
seu pulo”, disse.

Lamentou igualmente a 
degradação de muitas jaulas 
e a existência de árvores an-
tigas, o que no seu entender 
pode perigar a vida dos visi-

tantes.
Marcos Ali, residente no 

bairro do Jardim há 20 anos, 
faz parte dos residentes que 
usam o zoo para aceder à sua 
casa, mesmo temendo pela 
sua segurança. Contou que há 
muitas cobras à solta no jardim 
e nalgumas vezes se depara 
com indivíduos de conduta 
duvidosa. 

Por sua vez, Neusa Cuna, 
da cidade da Matola, e que ou-
trora contemplou variedade 

A EXISTÊNCIA de animais em 
cárcere num jardim zoológico 
permite que a sociedade co-
nheça a diversidade de espé-
cies do país e não só, bem como 
a aprender a  valorizá-los, de-
fende o ambientalista, Mário 
Ngonga.

Para Ngonga, o zoológico é 
um lugar com um grande im-
pacto na educação ambiental e 
animal, uma vez que nem to-
das as pessoas têm capacidade 
de se deslocar à um parque ou 
floresta para ver os animais sel-
vagens.

Afirmou que ainda é possí-
vel revitalizar o Jardim Zooló-
gico de Maputo, mesmo com 
o desaparecimento de muitos 
animais e a redução das di-
mensões no qual foi concebido. 

“Deve-se olhar para o 
enriquecimento ambiental, 

mesmo com a área reduzida 
para que os animais estejam 
confortáveis, não sofrendo té-
dio, fome e frustrações”, disse, 
acrescentando que uma boa 
alternativa seria aproximar 
o ambiente do jardim a uma 
floresta para permitir que o bi-
chos expressem o seu compor-
tamento natural.

Referiu que para além de 
redimensionar o espaço, há 
que se avaliar o tipo de animais 
que podem estar no jardim, 
bem como os programas de 
educação ambiental para cati-
var as pessoas a visitá-lo.

 “Não se deve matar o jar-
dim zoológico, pois também 
é um local emblemático, por 
onde passaram várias gerações, 
sendo que as novas precisam 
conhecer essa historia”, reite-
rou.

Educação ambiental
comprometida

OS recintos do zoo de Maputo foram construídos há quase um 
século em moldes e dimensões, actualmente, inaceitáveis para 
albergar os animais de grande porte.

Assim, se pretende criar um parque temático mais adequa-
do à realidade e área disponível, exibindo em primeiro plano 
uma colecção variada de aves decorativas, exóticas e domés-
ticas. Segundo o presidente da Associação do Jardim Zoológico 
de Maputo (AJZM), Daúde Carimo, tenciona-se requalificar as 
infra-estruturas de acordo com regras internacionais e isso vai 
implicar desenjaular os animais. 

“As infra-estruturas são antigas e com mais de 60 anos. En-
tretanto, decorrem algumas intervenções pontuais de manu-
tenção ou renovação principalmente na zona do parque infan-
til, das jaulas, com alguns investimentos no campo de jogos”, 
comentou. 

Planos de revitalização

Zoológico de Maputo, de local emblemático à decadência

Alma do zoo perde-se no silêncio das jaulas vazias

Sem boa parte dos animais, escasseiam visitantes

Regras internacionais não permitem a manutenção de animais em cativeiro
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potável no bairro, mas tam-
bém a construção de um hos-
pital, uma vez que se deslocam 
até Zimpeto ou Matola-Gare 
para ter acesso aos cuidados de 
saúde.

Considera louvável a che-
gada da corrente eléctrica no 
bairro, facto ocorrido há dois 
meses. “Há necessidade de 
reforçar a iluminação públi-
ca nas ruas. É muito arriscado 
circular pelas ruas no perío-
do nocturno, devido aos fre-
quentes casos de criminalida-
de reportados”, disse.

Donaldo Machava defende 
a canalização da água potável 
com urgência, não só por pos-
sibilitar a chagada do líquido 
para o consumo, como tam-
bém para colmatar o défice no 
fornecimento, por parte dos 
fornecedores privados.

Jacinto Mazive defende 
uma expansão de todos ser-
viços essenciais para tornar 
a zona habitável e atractiva a 
novos residentes. Pede maior 
celeridade no estabelecimento 
de ligações domiciliárias nas 
casas que ainda têm energia.

Sandra João

Donaldo Machava

Ancha Manhique

Jacinto Mazive

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 
DO PAÍS OU MUNDO
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PUBLICIDADE

MAIS empresas nacionais estão 
a investir no processo de certi-
ficação, com vista a responder 
às exigências de qualidade no 
mercado local e internacional 
na prestação de serviços e for-
necimento de bens.

Nos últimos anos, o Insti-
tuto Nacional de Normalização 
e Qualidade (INNOQ), tem es-
tado a apostar na certificação 
de Pequenas e Médias Empre-
sas (PME), na perspectiva de as 
empresas nacionais usufruírem 
das oportunidades de negócios 
que o mercado oferece.

É neste contexto, que o IN-
NOQ certificou, recentemente, 
em Maputo, mais uma firma no 
âmbito do novo paradigma que 
abre desafios para as empresas 
no que toca aos altos padrões 
de qualidade na prestação de 
serviços.

Trata-se da empresa Tes-
-Top, Lda, do ramo eléctri-
co, com o certificado NM ISO 
14001:2015, sobre o Ambiente.

Falando durante a cerimó-
nia de entrega do certificado, 
Geraldo Albasini, director-
-geral do INNOQ, felicitou a 
empresa por ter abraçado o 
caminho de qualidade, depois 
de ter no passado, apostado 
nas questões de segurança no 
trabalho.

“Tenho a exortar que esta 
certificação, à semelhança das 
outras, não significa missão 

cumprida, mas sim, o princí-
pio de uma responsabilidade 
que a empresa está a assumir 
com o INNOQ e a sociedade em 
geral”, disse.

Afirmou que “para além 
desse compromisso que está 
a assumir com a sociedade, 
mostra aos clientes que o ca-
minho a seguir é este. E aí 
aproveitamos este momento 
para apelar a Tes-Top que co-
mece a exigir aos seus clientes 
a certificação, porque se tra-
balharmos em conjunto, tere-
mos a cultura de qualidade a 
crescer no país”. Por sua vez, 
o Presidente do Conselho de 
Administração (PCA) da Tes-
-Top, Munir Sacoor, disse que 
o certificado representa um re-
conhecimento de organização 
da sua empresa.

Segundo Saccor foi um 
trabalho que levou tempo de 
organização para conseguir 
ter a certificação, uma vez que 
são muitas etapas a seguir, 
mas que considera ter valido a 
pena, porque o certificado veio 
aumentar a responsabilidade e 
desafios na prestação de servi-
ços no mercado nacional.

“O certificado aumenta a 
visibilidade da nossa empre-
sa, facilitando a sua promoção 
junto dos clientes e abre portas 
para novas oportunidades de 
negócio. Igualmente, aumenta 
a motivação dos nossos mais de 

O 
GOVERNO alerta que 
o aumento dos preços 
domésticos não deve 
ser acompanhado de 
oportunismo por par-

te dos agentes económicos, 
pois o executivo não irá tolerar 
a fixação de preços que ultra-
passem as margens de lucro 
previstas na legislação.

O alerta foi feito, recente-
mente, na cidade da Beira, pelo 
Ministro da Indústria e Comér-
cio, Silvino Moreno, na abertu-
ra da 2ª edição do Mozambique 

Agribusiness, Industry and 
Logistic Forum, que reuniu 
representantes do Governo e 
empresários. 

Segundo ele, a repassagem 
do elevado custo de mercado-
rias importadas para os preços 
domésticos poderá traduzir-se 
em pressão inflacionária, con-
siderando o peso dos combus-
tíveis e alimentos, com des-
taque para o trigo, que ocupa 
4,16 por cento. 

No índice geral de preços 
no consumidor, os significati-

vos aumentos dos preços des-
tas mercadorias ao nível global 
poderão resultar num aumento 
dos custos domésticos. 

“Nota-se aqui um novo ce-
nário e desafio, caracterizado 
pelas perspectivas negativas de 
crescimentos. Nós como Go-
verno, continuaremos a contar 
com o apoio do sector privado, 
através de novas iniciativas no 
âmbito do redireccionamento 
das actividades económicas”, 
disse. 

Segundo Moreno, por im-

portante que possa ser o de-
sempenho do Governo, defi-
nindo políticas, aprovando e 
ajustando quadros normativos, 
regulando a economia, corri-
gindo desequilíbrios e assime-
trias, contribuindo para que 
funções de soberania e con-
dicionantes estruturais sejam 
factores de desenvolvimento e 
de equidade, o sector privado 
nunca pode ser ignorado ou 
minimizado. 

“É nele que reside o pro-
tagonismo do crescimento da 

PERTO de 80 mil pequenos agricultores de 
toda a província de Tete e parte dos distritos 
de Manica, Zambézia  e Nampula poderão 
beneficiar, até 2024, de uma acção interven-
tiva do Programa Mundial para a Alimenta-
ção (PMA), visando reduzir perdas pós-co-
lheita.

Trata-se da segunda etapa da iniciativa 
“Zero Perdas Pós-colheita”, que consiste, 
basicamente, no uso de sacos da tecnologia 
de armazenamento hermético na preserva-
ção de legumes e cereais secos, para além da 
preparação do pequeno agricultor no uso de 
estratégias de respostas baseadas no merca-
do.

O programa foi lançado, sexta-feira, na 
Cidade de Tete, pelo Governador da pro-
víncia, Domingos Viola, que avaliou posi-
tivamente a fase de teste do projecto, que 
decorreu de 2018 a 2022, nos distritos de 
Angónia, Macanga, Changara, Tsangano e 

Cahora Bassa.
“Na fase piloto da iniciativa, mais de 32 

mil agricultores da nossa província viram a 
perda da sua produção a reduzir de 50 para 
nove por cento, para além de aumentar a 
renda. Este resultado encoraja-nos a conti-
nuar com este tipo de acções”, considerou.

Alertou que a ameaça de perda da pro-
dução força os agricultores a venderem os 
seus produtos imediatamente após a colhei-
ta, a preços baixos, para depois comprar a 
valores altos na época de escassez. 

A fonte encorajou o sector privado local 
a engajar-se, afirmando que podem desem-
penhar um papel importante no forneci-
mento de sacos de tecnologia de armazena-
mento hermético.

Por sua vez, Berguete Mariquele, oficial 
de programas no PMA, realçou que a inicia-
tiva vai priorizar a mulher,  e a intervenção 
está orçada em 1.2 milhão de dólares.

Governo não irá
tolerar especulação
de preços

Elevado custo de mercadorias importadas poderá traduzir-se em pressão inflacionária no mercado nacional

nossa economia, através do 
aumento de investimento na-
cional e estrangeiro, instru-
ção dada pelo nosso Programa 
Quinquenal do Governo (PQG 
2020-2024)”, afirmou.

De acordo com o gover-
nante, são as empresas priva-
das com o seu investimento 
que, do desenvolvimento de 
suas actividades económi-
cas não apenas garantem um 
crescimento desejável de bens 
transaccionáveis e uma saudá-
vel redução de desequilíbrios 
externos, como também, aca-
bam por responder aos desa-
fios internos, onde e quando, 
o consumo público tende a re-
trair-se pela lógica do rigor.

“O Governo reconhece o 
papel relevante das associa-
ções económicas e empresas 
privadas, não meramente para 
proceder a arrecadação das 
receitas, como também, um 
parceiro no desenvolvimento 
económico, sustentável e na 
redução das assimetrias”, fri-
sou.

Recordar que as perspec-
tivas de crescimento mundial 
para 2022 foram revistas em 
baixa, com possibilidade de 
maior deterioração, face ao 
conflito geopolítico entre a 
Rússia e Ucrânia e ao agrava-
mento dos constrangimentos 
na cadeia logística a nível glo-
bal.

O conflito está, igualmen-
te, a contribuir para a subida 
acentuada do preço do petró-
leo e de outros combustíveis, 
cereais e várias matérias-pri-
mas para a indústria automó-
vel e tecnológica, com impac-
to na aceleração da inflação 
para níveis acima das metas 
previstas para a maior parte 
dos países.

NO PÓS-COLHEITA

PMA apoia
agricultores
a reduzirem perdas

Mais empresas nacionais
investem na certificação

 Da direita à esquerda, Geraldo Albasini, Director-geral do INNOQ e Munir Sacoor, PCA da TES-TOP na entrega do certificado

700 colaboradores espalhados 
em todo o país e fornecedores. 
Estamos prontos para fazermos 
parcerias inteligentes com as 
multinacionais e podermos 
contribuir no desenvolvimento 
do país”, afirmou Munir Sa-
coor.

Recordar que a Tes-Top re-
cebeu do INNOQ no passado, a 
certificação da qualidade ISO 
9001:2015, uma norma inter-
nacional que certifica os Siste-
mas de Gestão da Qualidade e 
define os requisitos para a sua 
implementação.

A Tes-Top é uma empresa 
moçambicana ligada ao ramo 
de electricidade e montagem 
de rede eléctrica de média e 
baixa tensão, incluindo exe-
cução de baixadas, operando 
no mercado nacional há vinte 
anos.

                                      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.
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A médica Filomena Fernandes mostra parte de unidades de sangue no HCB

SAIBA O QUE 
ACONTECE 

NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS 
DEDICA 

DIARIAMENTE 
UMA PÁGINA
À CIDADE 
DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

Segunda-feira, 20 de Junho de 2022

PUBLICIDADE

5409

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CIDADE DE MAPUTO
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO 

GABINETE DO SECRETÁRIO DO ESTADO
Repartição de Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a alínea d) do nº 3 do Art. nº 33 conjugado com o nº 2 do Art. 64 do Regulamento de Contratação de 
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 
05/2016 de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo indicados:

Nº do Concurso Nome do Concorrente Objecto do Concurso
Valor de 

Adjudicação 
Incluindo IVA

25L002041/AD/33/2022 Pala Pala Investimentos Remendo de pneus e câmara de ar 100.000,00

25L002041/CC/11/2022 Liasse Serviços S.U, Lda. Prestação de serviços de catering 347.548,50

25L002041/AD/23/2022 MOVITEL, S.A Prestação de Serviço de Internet para 
Residência Oficial e fornecimento de recargas 50.400,00

25L002041/AD/18/2022 Moçambique Terramar, Lda.. Fornecimento de géneros alimentícios 111.960,52

25L002041/AD/32/2022 CFAO Motors Moçambique, Lda. Manutenção de viaturas Toyota 100.000,00

25L002041/CC/9/2022 SIMARA TRAVEL AND TOURS, Lda Serviços de passagens aéreas 348.026,00                                               

25L002041/AD/31/2022 Sousa e Filhos Texteis Lar e 
confecções, Lda.

Fornecimento de artigos de cama, banho e 
mesa 318.160,00

25L002041/AD/ 11 /2022 Hotel Berna Serviços de alojamento, aluguer de sala e 
catering 361.237,50

Maputo, aos 17 de Junho de 2022

Autoridade Competente

(Ilegível)
5405

NO HCB

Banco de Sangue com “stock” estável

O 
BANCO de Sangue, do 
Hospital Central da Bei-
ra (HCB),  dispõe de um 
“stock” de duzentos e 
oitenta e seis unidades, 

quantidade considerada estável e 
à altura de responder às necessi-
dades desta unidade hospitalar.

De acordo com a responsável 
da instituição, Filomena Fernan-
des,  o Banco de Sangue consegue 
colher, em média diária, 25 a 30 
unidades e, quando há recurso às 
brigadas móveis, a quantidade au-

menta.
Segundo Filomena Fernandes, 

apesar da situação de estabilida-
de, fazem novas colectas porque 
as solicitações de sangue ocorrem 
todos os dias.

Disse dispor de um número 
considerável de voluntários mas, 
mesmo assim,  mais pessoas são 
convidadas a seguirem o exemplo 
e a doarem sangue para salvar vi-
das.

Por outro lado, referiu que o 
Banco de Sangue tem feito colec-

tas, através de brigadas móveis, 
em diferentes pontos da cidade da 
Beira.  

“Trabalhámos nas escolas se-
cundárias e universidades com 
estudantes. O mesmo fazemos nas 
empresas quando nos solicitam”, 
recordou.

Defendeu que o dador de san-
gue é reconhecido mundialmen-
te como “salva vidas” anónimo, 
porque o doente que recebe o “lí-
quido vital” não sabe quem fez a 
doação.

Dadores convidam
outros cidadãos 

DADORES entrevistados pelo “No-
tícias” apelam a mais cidadãos, com 
idade para doar sangue, a dirigirem-
-se ao HCB ou às brigadas móveis 
como forma de contribuírem para 
salvar vidas.

Malquina Sulemane, dadora há 
sensivelmente dois anos, disse que 
há muitas pessoas que sofrem no leito 
hospitalar, daí que começou a doar, 
voluntariamente, e, enquanto puder, 
vai continuar a ajudar porque se sente 
honrada por este acto.

“Sinto-me bem por saber que irei 
ajudar alguém. Aproveito para cha-

mar mais pessoas a aderirem às cam-
panhas e contribuírem para que não 
haja ruptura de ‘stock’” , afirmou.

José Januário, dador há mais de 
sete anos, referiu que não há um bem 
maior que ajudar a salvar vidas.

Recordou que, frequentemente, 
acontecem acidentes de viação e ve-
zes há em que as vítimas necessitam 
de sangue.

“Há pessoas com receio de doar 
sangue. Pensam que dói, mas não é 
verdade, porque o processo é rápido 
e seguro. Alguns colegas e amigos já 
doam porque consegui convencê-

-los”, disse.
Pedro João, por seu turno, para 

além de apelar a mais doações, re-
cordou que muitas pessoas se deslo-
cam às brigadas móveis ou ao Banco 
de Sangue para doar o “líquido vital” 
apenas na quadra festiva.

Acrescentou que não é somente 
neste período que as pessoas necessi-
tam de sangue, mas sim em todos os 
dias ou  por qualquer enfermidade.

Apontou que é por isso que sentiu 
a necessidade de continuar a dar o seu 
contributo para salvar vidas sempre 
que possível.

DE JANEIRO A MAIO

Registados 43 casos de acidentes de trabalho
QUARENTA e três acidentes 
de trabalho foram registados, 
de Janeiro a Maio deste ano, 
na cidade da Beira, e noutros 
pontos da província de Sofala, 
contra vinte e cinco de igual 
período do ano passado.

Segundo o porta-voz do 
Conselho de Representação 
do Estado, Octávio Chicoco, 
na  IX sessão ordinária do ór-
gão, na sequência uma pessoa 
morreu, 41 ficaram com in-

capacidade temporária e um 
permanente.

Chicoco apontou como 
prováveis causas dos aciden-
tes, em algumas entidades 
empregadoras, a falta de pla-
nos de prevenção primária e 
doenças profissionais.

Também ocorrem por fal-
ta de comissões de segurança 
no trabalho ou fraca actuação 
das mesmas, desconheci-
mento da importância e falta 

do uso de equipamento de 
protecção individual.

Chicoco apontou ainda 
que, de Janeiro a Maio des-
te ano, foram levantados 29 
autos de notícias, no valor de 
3.818.450,00 meticais, co-
brados 115 autos e pagos 1.7 
milhão. Deste número, 42 
processos foram remetidos 
ao tribunal, que julgou três, 
resultando na arrecadação de 
1.575.500,00 meticais.

Durante o período em 
análise, de acordo com o por-
ta-voz do Conselho de Repre-
sentação do Estado em Sofala, 
foram realizadas 39 pales-
tras de sensibilização sobre o 
cumprimento voluntário das 
normas de Higiene e Segu-
rança no Trabalho, abrangen-
do 1209 trabalhadores, de di-
ferentes ramos de actividade.

Segundo a fonte, a Ins-
pecção-Geral de Trabalho 

apresenta como desafio a 
monitoria de empresas para 
garantirem a segurança, hi-
giene e saúde dos trabalha-
dores durante a vigência do 
estado de calamidade pública 
e adopção de medidas para o 
cumprimento das normas re-
gulamentares.

Outros desafios, acres-
centou, prendem-se com 
o levantamento do número 
de empresas que possuem 

comissões de Saúde, Higie-
ne e Segurança no Trabalho 
(SHST), a consciencialização 
das instituições com maior 
risco, no sentido de orienta-
rem os colaboradores sobre 
a prevenção primária de aci-
dentes.

Disse ainda que é perspec-
tiva do sector massificar a co-
bertura, em tempo real, para 
a observância das medidas de 
segurança colectiva e indivi-

dual, sobretudo nos sectores 
agro-industrial, construção 
civil, prestação de serviços e 
portuários por apresentarem 
riscos elevados de ocorrência 
de acidentes de trabalho.

É, igualmente, expec-
tativa do sector estreitar a 
articulação com os demais 
sectores públicos para a re-
colha de informação sobre 
saúde ocupacional e doen-
ças profissionais e garantir o 

cumprimento das normas de 
higiene e segurança no tra-
balho.

Entretanto, frisou a ne-
cessidade da contínua sen-
sibilização dos empregadores 
sobre os riscos nos locais de 
trabalho, da importância de 
assumirem comportamento 
positivo e do uso correcto de 
equipamento de protecção 
individual fornecido pela en-
tidade empregadora.
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A 
POPULAÇÃO da lo-
calidade de Changa-
lane, no distrito de 
Namaacha, provín-
cia de Maputo, pede 

a expansão e melhoramento 
dos serviços de saúde, para 
reduzir as longas distâncias 
percorridas para aceder aos 

cuidados primários.
Segundo os utentes, o 

centro de saúde local é pe-
queno e com disponibilidade 
para poucos serviços, sendo 
apenas possível tratar com 
sucesso problemas primá-
rios, como dores de cabeça e 
parto normal.

“Podemos afirmar que 
não temos unidade sanitária, 
porque o único problema no 
qual não somos transferidos 
para o Hospital Provincial de 
Maputo (HPM), é de dores de 
cabeça e de estômago”, disse 
Marta Arnaldo.

Ana Joaquim, outra uten-

te, disse ter esperado 30 dias 
para obter resultados dos 
exames de sangue, cuja co-
lheita tinha sido enviada para 
o HPM. 

“Foi um momento cons-
trangedor, cheguei a pensar 
em ir directo ao HPM, mas 
sem guia de transferência 

A POLÍCIA da República de Moçambique (PRM) 
denunciou, semana passada, a circulação, nas 
redes sociais e outras plataformas, de um falso 
concurso de ingresso às fileiras da corporação 
por via de repescagem de candidatos reprova-
dos na frequência do XLII Curso Básico de For-
mação de Guardas da Polícia.

A falsa nota indica que os candidatos jun-
tar-se-iam aos demais em Matalana, em Mar-
racuene, e na Escola de Forças Especiais de 
Macandzene, na Manhiça, ambas na província 
de Maputo.

Abílio Ambrósio, Director de Formação e 
Pessoal no Comando-Geral da Polícia,  disse 
que o falso concurso, sem data e nem assinatu-
ra, ostenta um carimbo e caracteres que se as-
semelham aos que são usados pela instituição.

No referido documento, faz-se menção 
à disponibilidade de 380 vagas, sendo que os 

candidatos reprovados deveriam prestar, de 
novo, provas de aptidão física, exames médi-
cos e de Covid-19, para serem seleccionados 
num espaço de tempo que vai de 15 a 30 de Ju-
nho corrente, em todos os comandos provin-
ciais.

“Isso não passa de uma falsidade. A PRM 
não emitiu nenhum comunicado, tanto é que 
o presente curso está a decorrer normalmen-
te e sem previsão de entrada de nenhum outro 
candidato porque o processo fechou há muito 
tempo”, disse.

Afirmou que diligências estão em curso 
para apurar a fonte e o autor desta informação 
falsa, que não passa de um acto de burla. Ex-
plicou que a Polícia tem canais e mecanismos 
apropriados para o recrutamento que, em mo-
mento oportuno, serão dados a conhecer.

Reiterou que, para o ano, haverá mais um 

curso e com selecção dos candidatos, com a 10ª 
classe, a decorrer dentro dos padrões normais, 
devendo, em 2024, o ingresso à Polícia passar 
a ser mediante apresentação do certificado da 
12.ª classe. A formação terá a duração de doze 
meses, contra os actuais seis a nove meses.

As medidas constam de um pacote de re-
formas do sistema de formação policial anun-
ciado pelo Comandante-Geral da Polícia, Ber-
nardino Rafael, em Abril último. 

O recrutamento passará a ser feito directa-
mente nas escolas de nível secundário ou equi-
valentes, para evitar o ingresso de candidatos 
que não tenham feito a 12.ª classe.

As inscrições dos candidatos passarão a ser 
feitas pessoalmente e por via de plataformas 
digitais, devendo os resultados das provas de 
admissão serem, igualmente, divulgados atra-
vés dos mesmos meios.

A SECRETÁRIA de Estado na Zambézia, 
Judith Mussácula, desafiou as universi-
dades a produzirem pesquisas científi-
cas com resultados tangíveis que  con-
tribuam para a melhoria da qualidade 
de vida das comunidades onde estão 
inseridas. 

Falando semana passada num 
evento organizado pela Universidade 
Licungo (UniLicungo), em Quelimane, 
por ocasião dos sessenta anos do Ensino 
Superior em Moçambique, Judith Mus-
sácula considerou que o papel da uni-
versidade só pode ser relevante quando 
trouxer respostas para os problemas 
que o país enfrenta actualmente.

 Mussácula desafiou também aos 
gestores das universalidades a investi-
rem na criação de condições humanas, 
materiais e tecnológicas para dinami-
zar a pesquisa e investigação.

Intervindo na sessão de abertu-
ra do evento, Judith Mussácula dis-
se que há desafios por vencer, como, 
por exemplo, o aperfeiçoamento dos 
mecanismos de organização e gestão 
do processo de ensino, melhor qua-
lificação do corpo docente e técnico-
-administrativo, equidade de género, 
publicação de resultados de pesquisas, 
melhoria de infra-estruturas, aumento 
da oferta e qualidade dos cursos, com 
destaque para as engenharias, indús-
tria e tecnologias. 

Para  secretária do Estado na Zam-
bézia, este nível caracteriza-se não só 
pela função de ensino, mas também 
pela investigação, pesquisa e extensão, 
para produção de conhecimentos com 
impacto na sociedade.

Entretanto, o reitor da Universida-
de Licungo, o Prof. Doutor, Boaventura 

Aleixo, corroborou com a pertinência 
das universidades darem respostas às 
preocupações das comunidades, pelo 
facto delas serem o motor do desenvol-
vimento e progresso.

Segundo Aleixo, as mudanças cli-
máticas, agricultura de conservação, 
estratégias de redução da pobreza, en-
tre outras, merecem a atenção cuida-
da das instituições de ensino superior, 
procurando respostas ou alternativas 
para um equilíbrio ambiental. 

De acordo ainda com Aleixo, a Uni-
Licungo está a investir em graduados 
e pós-graduados competitivos e num 
ensino que preencha os padrões nacio-
nais e internacionais. 

“A nossa acção e investimentos de-
vem ter impacto nas comunidades para 
induzirmos o desenvolvimento”, disse. 

Por seu turno, o director científi-

co, David Mudzenguerere, disse que 
as instituições de ensino superior têm 
que reflectir sobre o que fazer para que 
a extensão, inovação, pesquisa e a pu-
blicação tenham espaço nas universi-
dades. 

Para o académico, é a partir destas 
actividades que o ensino superior es-
tará mais presente na comunidade e a 
contribuir para o desenvolvimento da 
sociedade moçambicana. 

O ensino superior na província da 
Zambézia conta com 15.643 estudantes 
que frequentam vários cursos. 

A primeira universidade na pro-
víncia da Zambézia foi criada em 1998. 
Trata-se do Instituto Superior Politéc-
nico e mais tarde transformado em A 
Politécnica. Actualmente, a província 
conta com nove instituições de ensino 
superior.

A PROVÍNCIA de Manica lidera na produção 
avícola na região centro do país. Das 14.351 to-
neladas produzidas no ano passado, nas quatro 
províncias que compreendem a região centro de 
Moçambique, Manica contribuiu com 11.622 to-
neladas, o correspondente a 81 por cento da pro-
dução regional e 9 por cento da  nacional.

A  governadora de Manica, Francisca Tomás, 
disse, no decurso da primeira conferência regio-
nal centro sob o lema “Avicultura Nacional Di-
namizadora da Produção, Economia, Nutrição e 
Emprego”, que teve lugar em Chimoio, que  no 
ano passado o país produziu um total de 135.708 
toneladas de frango, das quais 14.351 na região 
centro, tendo a província de Manica contribuído 
com 11.622 toneladas.

“Mercê aos investimentos no sector avícola 
na região centro e na província de Manica, em 
particular, nos últimos 5 anos registamos um 
incremento na produção de frango e ovos, ten-
do passado das 10.653 toneladas em 2017 para 
14.351, em 2021”.

Afirmou que apesar das enormes potencia-
lidades existentes na região centro, há o proble-
ma das grandes empresas avícolas ainda estarem 
concentradas nas províncias de Manica e Tete.

Os pequenos e médios produtores afirmaram 
que continuam a enfrentar constrangimentos 
relacionados com os elevados custos na aqui-
sição de pintos de um dia, da ração e de outros 
insumos.

O director nacional de Desenvolvimento Pe-
cuário no Ministério da Agricultura e Desenvol-
vimento Rural, Américo da Conceição, disse que 
o país caminha para a auto-suficiência em frango 
e ovos. Das 4500 toneladas que produzia há duas 
décadas, o país colocou no mercado nacional, 
no ano passado, cerca de 135,7 mil toneladas de 
frango de corte e 24,7 milhões de dúzias de ovos.

O facto, na análise da pecuária, resulta da in-
tensificação da produção, da fiscalização e con-
trolo do contrabando do frango e da integração 
dos pequenos e médios criadores na cadeia de 
produção avícola e também do aumento do cul-
tivo de milho e soja.

Anotou que a avicultura é um dos segmentos 
da pecuária que mais contribui para cobrir o dé-
fice de proteína animal, garantindo a segurança 
alimentar e nutricional, e gerando renda e em-
prego no país.

Por isso, apontou  que para melhorar cada vez 
mais esses níveis de produção, a actividade deve 
ser potenciada para que gere receita e garanta o 
produto no mercado nacional e internacional.

Neste contexto, desafiou os produtores da 
região centro presentes no evento, a incremen-
tarem a produção, visando suprir o défice de car-
ne de frango no mercado nacional.

Destacou como desafios do país para os 
próximos tempos a introdução de inovações 
tecnológicas na cadeia avícola (aviários auto-
matizados); aumento da capacidade nacional 
de produção de ovos férteis; da capacidade de 
produção de rações; aumento de unidades de 
abate; processamento e conservação de frango; 
diversificação do tipo de produtos e melhoria da 
qualidade de modo a reduzir as importações; o 
combate ao contrabando; incremento dos níveis 
de produção e disponibilização interna das ma-
térias-primas de qualidade (milho e soja) para 
produção de rações.

 O evento contou com a participação de 
agentes económicos, instituições públicas e de 
pesquisa ligadas à pecuária, instituições e forma-
ção envolvidas na cadeia de valor do frango, para 
além de empresas de insumos, processamento, 
financiamento, comercialização e operadores  
vinculados à indústria avícola.

A SOCIEDADE do Notícias, SA, 
dispõe de capacidade técnica 
e humana para a impressão e 
distribuição do livro escolar e 
outros manuais didáticos usa-
dos pelo Ministério de Educa-
ção e Desenvolvimento Hu-
mano, visando o processo do 
ensino e aprendizagem.

De acordo com o Presi-
dente do Conselho de Ad-
ministração da Sociedade do 
Notícias, SA, Júlio Manjate, 
esta foi a única instituição mo-
çambicana pré-seleccionada e 
notificada no conjunto de oito 
empresas estrangeiras, sendo 
seis indianas e uma sul-corea-
na. 

Porém, provavelmente 
possam ter havido alguns pro-
cedimentos que o Ministério 
da Educação e Desenvolvi-

mento Humano tenha obser-
vado e que podem ter deter-
minado a não adjudicação a 
esta empresa.

Júlio Manjate reconheceu 
que a sua instituição pode não 
ter capacidade para produzir 
na globalidade as quantidades 
encomendadas, porque, se-
gundo disse, trata-se de mi-
lhões de unidades, todavia, 
atendendo que a produção de 
livros é feita por lotes, o “No-
tícias” estaria em condições 
de produzir livros e distribuir, 
através da suas delegações nas 
províncias.

O Presidente do Conselho 
de Administração da Socie-
dade do Notícias deu como 
exemplo o processo de aca-
bamento e distribuição de 
alguns lotes de manuais de 

professores produzidos inter-
namente.

“Não temos ilusão de que 
podemos produzir milhões de 
livros, mas podemos produ-
zir lotes por regiões do país, 
desde que o objecto seja de-
vidamente esquematizado e 
a adjudicação feita em tempo 
útil. Temos capacidade técni-
ca e humana para ajudar neste 
processo”, referiu.

Manjate trabalhou quinta 
e sexta-feira, em Inhambane, 
com o objectivo de espevitar 
a Delegação do Notícias para 
a necessidade de publicitar 
as actividades da empresa, 
não apenas para a cobertura 
abrangente, divulgação e dis-
tribuir do jornal, mas também 
dos serviços gráficos de qua-
lidade que a empresa oferece.

Changalane pede 
mais serviços de saúde

Centro de Saúde de Changalane

passaria por um processo 
longo de registo. Assim, co-
mecei a tomar a medicação 
depois de ter padecido, à 
espera dos resultados”, con-
tou.

Os moradores referiram 
que há dias que recebem 
brigadas para tratamento 
dentário, mas sentem que o 
serviço continua deficiente, 
porque contam-se as vezes 
que os técnicos escalam este 
centro de saúde.

“Melhor seria alocarem 
pelo menos um dentista, ou 
triplicarem o número de ve-
zes que vêm ao centro, por-
que nem todos têm condições 
de se deslocar para o hospital 
distrital ou provincial, muito 
menos às clínicas privadas”, 
disse Adelaide José.

Nelson da Silva, director 
distrital de Saúde da Namaa-
cha, reconheceu haver desa-
fios no sector de saúde nesta 
localidade.

“É uma unidade sani-
tária pequena, de cuidados 
primários, não temos meios 
auxiliares de diagnóstico”, 
explicou. 

“O distrito tem o plano 
de expandir os serviços au-
xiliares de diagnóstico para 
as unidades sanitárias e, de 
acordo com o número da 
população, este ano a prio-
ridade é alocar em Mahelane, 
ficando Changalane para o 
próximo”, afirmou.

“Notícias” tem capacidade 
para imprimir livro escolar

Gráfica da Sociedade do Notícias

PRODUZIDA PELAS UNIVERSIDADES

Pesquisa deve contribuir
para melhorar a qualidade de vida

PRM denuncia falso
concurso de ingresso

SEGUNDO FRANCISCA TOMÁS

Produção avícola 
promissora em Manica

MAIS 152 pessoas testaram po-
sitivo para a Covid-19, no fim-
-de-semana, segundo dados 
partilhados pelo Ministério da 
Saúde (MISAU).

Os casos foram detectados 
em 1.393 amostras de indiví-
duos suspeitos, o que repre-
senta uma taxa de positividade 
de 10,58 por cento e uma pro-
porção acumulada de 16,94 por 
cento.

 As novas infecções estão 
concentradas maioritariamen-

te na cidade de Maputo, com 
89 casos, indicando a preva-
lência de elevada transmissi-
bilidade.

O comunicado do MISAU 
aponta ainda para seis novos 
internamentos, que elevam 
para 27 o número de pacientes 
nos centros de isolamento, sete 
dos quais estão nos  cuidados 
intensivos em oxigeno-tera-
pia. 

No mesmo período houve 
registo de uma alta hospitalar 

e mais 85 casos recuperados da 
Covid-19.

O  número de óbitos man-
tém-se em 2.209, pelo que não 
houve registo de vítimas mor-
tais relacionadas com a doen-
ça.

Mais 16.520 pessoas foram 
vacinadas, elevando para 14,42 
milhões o número de pessoas 
que alcançaram a imunidade 
completa. Assim, a cobertura 
nacional de vacinação situa-se 
em 95 por cento.

Registados 152 casos 
no fim-de-semana

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

Segunda-feira, 20 de Junho de 2022

PUBLICIDADE

5402

OS residentes do bairro da Subestação 
queixam-se do aumento da criminali-
dade, nos últimos tempos, uma situação 
que disseram estar a agravar-se por falta 
de patrulha policial. Segundo relataram 
alguns moradores ouvidos pelo “Notí-
cias”, os malfeitores protagonizam as 
suas acções à noite, em plena via pública, 
ameaçando as vítimas de morte em caso 
de reacção.

“Eles dizem: se gritas, morres”, disse 
Carlos Baptista, defendendo que se a Po-
lícia patrulhasse o bairro com regularida-
de, os assaltantes teriam campo de actua-
ção reduzido.

Luísa Américo de Castro contou que 
os gatunos têm estado a usar muitas tác-
ticas, sendo que, nos últimos dias, as suas 
acções têm sido praticadas com maior in-
cidência no período compreendido entre 
as 19.00 e 21.00 horas, quando o movi-
mento de pessoas abranda.

“Eles estão muito atentos ao movi-

mento das pessoas na estrada. A partir 
das 19.00 horas, começam a actuar, apro-
veitando-se do Inverno. Eles arrancam 
da vítima qualquer coisa, sob ameaça de 
morte. Há uma semana, um casal, com 
quatro filhos, foi assaltado à noite. Os 
bandidos levaram todos os seus bens”, 
queixou-se Fidrino Plácido.

Existe um posto policial no bairro, 
mas, segundo apurámos, o efectivo é re-
duzido e não há transporte para interven-
ções rápidas.

Entretanto, os moradores da Subes-
tação também se queixaram da crise de 
água. Pediram a quem de direito a abertu-
ra de furos públicos do precioso líquido. 

Pedem, igualmente, uma unidade 
sanitária, para aliviar o sofrimento a que 
estão sujeitos para alcançar rapidamente 
um hospital, bem como a colocação de 
lombas na EN1, para evitar a ocorrência 
de acidentes de viação, que são frequen-
tes na zona.

MERCADO BELENENSES

Pescado vendido
em condições
anti-higiénicas

P
ESCADO diverso, en-
tre fresco e congelados, 
são comercializados 
em condições anti-hi-
giénicas no mercado de 

mariscos,  conhecido por Bele-
nenses, ante o olhar impávido 
das autoridades que deviam 
zelar pela saúde dos cidadãos.

São comercializados, re-
gra geral, no chão, protegidos 
por um saco, num ambiente 
de cheiro nauseabundo, pene-
trante, originado pelas águas 
negras acumuladas no local, 
enquanto os vendedores estão 
na maior tranquilidade.

O cheiro nauseabundo 
atrai moscas e outros vectores 
nocivos à saúde. Não há, en-
tre os vendedores, a mínima 
preocupação em comercializar 

o pescado em condições ade-
quadas. O que conta é vender. 
Aliás, o mercado de mariscos é 
todo ele desprotegido, funcio-
nando ao relento, num cenário 
de improvisação que se adensa 
a cada dia e ao que as autorida-
des municipais parece ignorar.

Foram instalados no local 
quatro sanitários mas, nes-
te momento, nenhum deles 
oferece condições condignas 
para a sua utilização, tanto 
pelos vendedores, como pelos 
clientes. O recurso tem sido 
os de alguns proprietários de 
armazéns, construídos à volta 
do mercado, mediante o paga-
mento de cinco ou 10 meticais, 
conforme o tipo de necessida-
de, ou o rio Muhala, segundo 
contaram alguns vendedores.

PELO menos quatro pessoas morreram em 200 aciden-
tes de viação, na primeira quinzena do mês corrente, 
em Nampula. 

Segundo a cirurgiã pediátrica e porta-voz do Hospi-
tal Central de Nampula (HCN), Dalva Khossa, no balan-
ço das ocorrências registadas naquele período, os 200 
casos deram entrada no serviço de urgências, reflectin-
do a tendência de aumento de sinistros rodoviários nas 
estradas de Nampula.

A porta-voz disse que a direcção do hospital con-
tinua preocupada com a situação, daí a sensibilização 
dos automobilistas sobre a necessidade de pautarem por 
uma condução responsável.

Khossa afirmou que traumas resultantes dos aci-
dentes de viação é uma das principais causas de inter-
namento no Hospital Central de Nampula.

“Estes números deixam qualquer um apreensivo, 
tendo em conta, sobretudo, que o tempo em que acon-
teceram é curto. Acima de tudo, traduzem o facto de os 
cidadãos não cumprirem o Código de Estrada”, lamen-
tou. 

Contudo, garantiu que os serviços de urgência do 
HCN têm estado em alerta e à altura de atender e acom-
panhar os casos de acidentes de viação que, diariamen-
te, dão entrada nesta unidade sanitária.

Referiu que no período em referência, os serviços re-
ceberam e atenderam doentes sofrendo de outras pato-
logias, com destaque para agressões físicas, mordedura 
canina, intoxicação alimentar, entre outras. Destacou o 
facto de as agressões físicas ocorrerem com incidência 
nos bairros suburbanos da cidade de Nampula.

NA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO

Quatro óbitos
em 200 casos de
acidentes de viação

Utentes ouvidos pelo “No-
tícias” lamentaram as condi-
ções anti-higiénicas em que o 
pescado é vendido. Segundo 
disseram, o mercado é mui-
to concorrido, porque é onde 
pode ser encontrado pescado 
diverso a bom preço.

“De facto, aqui as condi-
ções não são boas. Atentam à 
saúde das pessoas. Acho que 
a direcção do mercado devia 
impor ordem. Há falta de hi-
giene, o pescado é vendido 
em péssimas condições. Se o 

município cobra taxas, então 
deve melhorar o cenário . Só 
compramos, porque os preços 
são bons e podemos encontra 
aqui variedades de peixe”, dis-
se uma compradora.

Contactado o chefe do 
mercado, disse ter recebido 
ordens dos seus superiores 
hierárquicos para não se pro-
nunciar sobre qualquer ques-
tão colocada por jornalistas, a 
quem acusou de mancharem a 
imagem da actual governação 
municipal.

BAIRRO DA SUBESTAÇÃO

Moradores
queixam-se
da criminalidade

Moradores do bairro da Subestação pedem colocação de lombas na EN1

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ceiro país e integração local, 
incluindo a visão de uma polí-
tica de apoio sem a existência 
de um campo específico para 
a sua estadia é  outra razão 
apontada para a redução do 
número de refugiados.

Outras motivações dessa 
redução podem estar relacio-
nadas com a possibilidade de 
Moçambique estar a ser mais 
criterioso na selecção de pes-
soas que entram no país, como 
estratégias para ter melhor 
controlo por causa da situa-
ção de terrorismo que assola 
alguns distritos da zona norte 
de Cabo Delgado.

“Mas é preciso analisar 
como está a situação a nível 
regional para ver se noutros 
países também é acontece o 
mesmo. É complexo avançar 
agora as causas que influen-
ciam a redução do número de 
requerentes de asilo sem ana-

lisar a conjuntura nacional e 
até global”, indicou.

Apesar desse cenário, o di-
rector do INAR, reconheceu a 
necessidade de protecção de 
refugiados e providência do 
apoio necessário para a con-
tinuidade das suas vidas de 
forma segura e sustentável, 
bem como para o alcance de 
soluções duradoiras como re-
patriamento voluntário, reas-
sentamento num terceiro país 
ou integração local.

Lembrou que em 1993, 
Moçambique aderiu à Con-
venção de Genebra de 1951 
sobre refugiados, e em 1998 
ratificou o seu protocolo adi-
cional, de 1967, bem como a 
Convenção da Organização da 
Unidade Africana (hoje União 
Africana) de 1969 sobre os as-
pectos específicos dos proble-
mas de refugiados.

Por seu turno o represen-

tante do (UNHCR), Samuel 
Chakwera, disse que em 2022, 
100 milhões de pessoas foram 
forçadas a fugir, números que 
revelam preocupação e exi-
gem uma cooperação instala-
da para assistir e responder as 
necessidades dos deslocados.

É preciso uma resposta que 
alcance toda a parte humani-
tária necessária no desenvol-
vimento das soluções duráveis  
para os refugiados. 

“Mostramos o cometi-
mento que temos para assistir 
a esses refugiados que tanto 
precisam de assistência. Es-
tes foram forçados a fugir e a 
deslocar-se devido à violên-
cia extrema e as perseguições. 
Nós garantimos que as preo-
cupações dos refugiados e da-
queles que vivem nas comu-
nidades ao redor são assistidas 
devidamente”, assegurou 
Chakwera.

Segunda-feira, 20 de Junho de 2022POLÍTICA

A ORGANIZAÇÃO da Juventude Moçambi-
cana (OJM) marchou, no sábado último, em 
saudação à recente eleição do país a membro 
não-permanente do Conselho de Segurança 
(CS) da Organização das Nações Unidas (ONU) 
para o mandato 2023-2024.

A marcha, realizada a nível dos conselhos 
provinciais da agremiação em todo o país, in-
seriu-se igualmente nas celebrações dos 60 
anos da Frelimo, que se assinalam já no pró-
ximo dia 25 do corrente mês, data em que os 
moçambicanos vão também comemorar os 47 
anos da proclamação da independência na-
cional.

Falando ao “Notícias”, o secretário-geral 
da OJM, Silva Livone, disse que esta saudação 
é endereçada ao povo em geral e ao Presiden-
te da República, Filipe Nyusi, em particular, 
porque “nós reconhecemos a sua dedicação 
pessoal para que Moçambique alcançasse este 
feito que é um marco histórico”, disse.

Livone sublinhou que a eleição do país a 
um assento no pódio dos 15 países, que nos 
próximos dois anos deverão tomar decisões 

importantes sobre a segurança global, traz 
consigo maior responsabilidade também para 
a organização.

“Como maior e mais antiga organização 
juvenil do país, caiu-nos a missão de assesso-
rar o Governo a levar ao CS da ONU agendas 
ligadas à manutenção da segurança da juven-
tude a nível do mundo”, acrescentou.

O braço juvenil do partido Frelimo, garan-
tiu Livone, vai continuar a acarinhar as autori-
dades governamentais para que a presença do 
país naquele órgão seja coroada de sucessos.

Depois de sábado, as marchas da Orga-
nização da Juventude Moçambicana deverão 
continuar durante esta semana em alguns dis-
tritos, vilas e cidades, prevendo-se o seu tér-
mino no dia 25 de Junho.

“Há um leque de actividades comemora-
tivas que deverão ocorrer, pela eleição do nos-
so país ao Conselho de Segurança das Nações 
Unidas, pelos 60 anos da nossa Frelimo e pela 
passagem de mais um aniversário da nossa in-
dependência”, avançou o secretário-geral da 
agremiação.

O
S parceiros de coope-
ração dos processos 
eleitorais recomen-
dam o fortalecimen-
to dos programas de 

educação cívica para maior 
participação de mulheres e ra-
parigas rurais nas eleições, do 
recenseamento à votação.

Uma análise sobre a parti-
cipação de mulheres nos pro-
cessos eleitorais em Moçam-
bique concluiu que a falta de 
conhecimento sobre os seus 

direitos, sobretudo nas zonas 
rurais, é uma das razões que 
contribui para este cenário.

Apontam também os ele-
vados níveis de analfabetismo 
e a ineficácia dos programas 
de educação eleitoral como 
a principal razão da elevada 
abstenção entre as mulheres 
rurais, que pouco valorizam as 
eleições.

Já nas zonas urbanas, as 
mulheres estão mais cons-
cientes dos seus direitos, da 

sua liberdade de participação, 
bem como da existência de leis 
que as protegem.

As mulheres jovens geral-
mente votam quando é a sua 
primeira vez, porque, por um 
lado, vêem isso como uma ex-
periência emocionante e, por 
outro, votam porque têm es-
perança de mudança das suas 
vidas com base nas promessas 
feitas pelos partidos políticos, 
como de emprego, bolsas de 
estudo, entre outras.

Os papéis de género nas 
mulheres, em particular os 
seus deveres no seio da família, 
foram apontados como factor 
que limita o seu envolvimen-
to no processo eleitoral. “Elas 
passam muito tempo a traba-
lhar nas machambas e a ven-
der nos mercados para pode-
rem suportar as suas famílias”, 
indica a análise.

Perante estes constran-
gimentos, os parceiros re-
comendam ao Secretariado 

MOÇAMBIQUE está a regis-
tar uma redução do número 
de refugiados e requerentes 
de asilo, estando actualmen-
te a acolher cerca de 28 mil 
exilados provenientes, na sua 
maioria, da República Demo-
crática do Congo (RD Congo), 
Burundi, Ruanda e Somália.

A informação foi divul-
gada sexta-feira pelo direc-
tor do Instituto Nacional de 
Apoio aos Refugiados (INAR), 
Cremildo Abreu, numa confe-
rência de imprensa convocada 
para falar do dia dos refugia-
dos que hoje se assinala.

Cremildo Abreu detalhou 
que até finais de 2019 Moçam-
bique recebia em média cerca 
de 2500 ou três mil novas che-
gadas de requerentes de asilo. 
Em 2020 esse número baixou 
para cerca de 257 e, em 2021 
houve um registo de 57 novas 
chegadas. Agora,  de Janeiro 
até Junho do presente ano o 
país recebeu somente sete no-
vas chegadas.

Essa situação também está 
reflectida ao nível do Centro 
de Refugiados de Maratane, na 
província de Nampula, onde se 
regista uma redução substan-
cial do número de refugiados 
em cerca de 51 por cento nos 
últimos seis anos e, de Janeiro 
a Junho deste ano não houve 
novas chegadas, segundo in-
dicou Cremildo Abreu.

Confrontado com esta rea-
lidade, a fonte explicou que a 
redução do número de refu-
giados no centro de Maratane 
deve-se, principalmente, à 
implementação de soluções 
duradoiras por parte do Go-
verno e seus parceiros rela-
tivamente ao repatriamento 
voluntário. 

O reassentamento em ter-

PARA MULHERES RURAIS

Parceiros recomendam 
reforço de educação eleitoral

Pede-se fortalecimento de educação eleitoral para mulheres rurais

de Administração Eleitoral 
(STAE) a colaborar com orga-
nizações da sociedade civil, 
especialmente as de cariz fe-
minino, e outras envolvidas na 
educação cívica eleitoral para 
desenharem programas espe-
cíficos destinados a aumentar 
a participação desta camada 
social nestes pleitos.

As recomendações in-
cluem a necessidade de a edu-
cação cívica eleitoral abranger 
aspectos da violência contra as 
mulheres nas eleições e a edu-
cação cívica eleitoral para os 
idosos. Apontam ainda o uso 
de materiais apropriados para 
pessoas com deficiência visual 
e das línguas locais para garan-
tir que a informação chegue à 
maioria das mulheres rurais 
que têm pouca ou nenhuma 
educação formal.

Para estas organizações, a 
educação cívica eleitoral deve 
ser uma actividade contínua e 
inclusa nos currículos escola-
res. 

Também, recomendam ao 
aumento do número de mu-
lheres nas mesas de voto para 
encorajar a sua maior parti-
cipação na votação e a intro-
dução de quotas a nível dos 
partidos políticos para que as 
mulheres participem como 
candidatas.

O país realizou em Outu-
bro de 2019 suas sextas elei-
ções gerais, cujos dados do 
recenseamento eleitoral do 
mesmo ano, disponibilizado 
pelo STAE mostram que 53,38 
recenseados eram mulheres, 
em comparação com homens 
(46,62%). 

Ao mesmo tempo, dados 
disponíveis no STAE mostram 
que a abstenção de eleitores 
tem aumentado desde as pri-
meiras eleições gerais. 

PELA ELEIÇÃO DO PAÍS AO CS DA ONU

OJM marcha em saudação
ao povo moçambicano

Marcha da OJM ao nível do Conselho Provincial de Sofala

A EXISTÊNCIA de boas re-
lações de cooperação entre 
países configura-se de ex-
trema importância para a 
flexibilização dos processos 
de extradição. 

A tese foi defendida há 
dias, em Maputo, pelo Pro-
curador-Geral da República 
de Cabo Verde, Luís Landim, 
na palestra subordinada ao 
tema “Extradição”, organi-
zada no quadro da sua visita 
a Moçambique.

Luís Landim disse ser 

fundamental estreitar-se 
relações de cooperação não 
somente por ser um princí-
pio basilar no quadro regio-
nal, e não só, como também 
porque é o veículo adequado 
no combate a crimes trans-
nacionais.

Explicou que, ao se for-
malizar um pedido de ex-
tradição, a primeira decisão 
é do governo do país a quem 
se emite o expediente, po-
dendo ou não autorizar a 
prossecução do processo. Só 

posteriormente é que inicia 
a tramitação judicial que de-
corre nos tribunais.

Por causa do cunho po-
lítico, detalhou Landim, às 
vezes os ministérios públi-
cos sofrem pressão para que 
façam de tudo por forma a 
conseguirem levar adiante 
estes processos de extradi-
ção, mas o que deve se fazer 
é tratar o assunto de for-
ma judicial cingindo-se nas 
convenções e outros instru-
mentos legais. 

Boa cooperação fundamental
para flexibilizar extradição

ENTRE ESTADOS

Procurador-Geral da República de Cabo Verde, Luís Landim, falando sobre o processo de extradição

“A própria lei de coo-
peração e das convenções 
internacionais estabelece o 
princípio de flexibilidade. 
Qualquer Estado requerido, 
se tiver dúvida em relação 
a uma matéria, antes de re-
cusar, deve solicitar mais 
informações para comple-
mentar a que já detém”, 
acrescentou.

Ainda na sua interven-
ção, o procurador-geral dis-
se que o crime organizado 
não é algo isolado, mas uma 
rede que actua em certas si-
tuações para tornar, muitas 
vezes,  difícil a possibilida-
de de investigação para res-
ponsabilizar os seus autores. 

Apontou que o crime or-
ganizado engloba vários paí-
ses em situações como lava-
gem de capitais, terrorismo, 
corrupção, entre outros.

Por seu turno, a Procu-
radora-Geral da República, 
Beatriz Buchili, indicou que 
a pertinência de se falar so-
bre a extradição está relacio-
nada com o facto de vários 
países, incluindo Moçam-
bique, estarem a lidar com 
crime organizado e transna-
cional como terrorismo, trá-
fico de drogas e de pessoas, 
branqueamento de capitais e 
outras tipologias de crimes. 

“Para investigar estes 
crimes temos que pedir as-
sistência mútua legal e isso 
ocorre nas investigações, na 
extradição dos arguidos e às 
vezes na troca de condena-
dos”, acrescentou.

Reduz número de refugiados no país

Poucos cidadãos buscam refúgio em Moçambique

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

ANÚNCIO DE VAGA
EMOSE- EMPRESA MOÇAMBICANA DE SEGUROS, S.A.

Pretende admitir para o seu quadro de pessoal:
Um (1) Técnico Financeiro (gIV)
Requisitos exigidos

•	 Licenciatura em Gestão de Empresas, Contabilidade e Finanças ou Contabilidade e Auditoria;
•	 Experiência comprovada no controlo de crédito e/ou trabalhos similares;
•	 Conhecimento dos mecanismos de cobrança de dívidas;
•	 Fortes habilidades de comunicação;
•	 Ter habilidades em informática na óptica de utilizador; 
•	 Capacidade de lidar com clientes;
•	 Nacionalidade moçambicana;
•	 Idade compreendida entre 21 e 35 anos; e
•	 Domínio da língua portuguesa e inglesa, falada e escrita.

Responsabilidades
•	 Gerir e cobrar dívidas dos devedores da empresa;
•	 Avaliar novas solicitações de crédito;
•	 Garantir o recebimento dos valores devidos, pontualmente;
•	 Negociar planos de pagamento;
•	 Processar avisos de cobrança;
•	 Reconciliar contas com diversas entidades devedoras;
•	 Manter um relacionamento satisfatório com os devedores e a Direcção Comercial;
•	 Elaborar relatórios mensais de prestação de contas;
•	 Responder às consultas dos clientes; 
•	 Manter a carteira de créditos actualizada; 
•	 Enviar ao Gabinete Jurídico os créditos mal parados para cobrança coerciva;
•	 Realizar outras tarefas de complexidade similar. 

Condições oferecidas
•	 Remuneração compatível com a função, nos termos do Manual de Carreiras Profissionais;
•	 Bom ambiente de trabalho;
•	 Regalias em vigor na Empresa.

As respostas a este anúncio deverão ser entregues na Sede da EMOSE, sita na Av. 25 de Setembro, Nº 1383, 
3º Andar, porta 308, até ao dia 30 de Junho de 2022, acompanhadas de documento de Identificação, 
Carta de Apresentação, Curriculum Vitae e Certificado de habilitações literárias. 

Seguro com garantia
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  REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
 MINISTÉRIO PÚBLICO

   GABINETE CENTRAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO
  REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS 
1. O Gabinete Central de Combate à Corrupção convida empresas interessadas e qualificadas a apresentarem propostas fechadas para os 

concursos abaixo indicados:

Nº de Concurso Objecto
Data e Hora 
da entrega 

das propostas

Garantia 
Provisória

Custo do 
caderno de 

encargos

Data e Hora da 
Abertura

13A000241CL00072022
Fornecimento de agendas e 
calendários personalizados 

4/7/2022 até 
às 8.30 horas

N/A

500,00MT 04/7/2022 
às 9.00 horas

13A000241CC00252022
Fornecimento de numerador de 
documentos

28/6/2022 até 
às 8.30 horas

100,00MT 28/7/2022 
às 9.00 horas

13A000241CC00262022
Fornecimento de carimbos para 
novos órgãos em processo de 
instalação   

200,00MT 28/6/2022
às 9.30 horas

13A000241CC00272022
Prestação de serviços de manutenção 
de extintores de incêndio 

500,00MT 28/6/2022
às10.00 horas

13A000241CC00292022 Fornecimento de crachás 100,00MT 28/6/2022
às10.30 horas

13A000241CC00302022
Fornecimento de dispensadores de 
gel para novos órgãos em processo de 
instalação

500,00MT 28/6/2022
 às 11.00 horas

13A000241CC00352022
Fornecimento de material de 
escritório 

500,00MT 28/6/2022
às 11.30 hora

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou levantá-los no Departamento de 
Administração e Finanças, mediante o depósito do valor do caderno de encargos na conta nº 4914519000, Banco de Moçambique, em nome 
do Gabinete Central de Combate à Corrupção.

3. O Prazo da validade das propostas será de 60 dias.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço na presença dos 
concorrentes que desejarem participar.

Gabinete Central de Combate à Corrupção,
Av. 10 de Novembro, nº 293, Maputo
Telefone: 21310693, Fax: 21304342

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
      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 nº 5/2016, de 08 de Março.

Maputo, aos 17 de Junho de 2022

A Autoridade Contratante
5413

A PRESIDENTE da Assembleia 
da República, Esperança Bias, 
encorajou, sábado último, os 
empresários vietnamitas a in-
vestirem mais em Moçambi-
que nas várias áreas, com des-
taque para a económica.

Falando num breve en-
contro de cortesia que man-
teve com o secretário provin-
cial do partido comunista de 
Quang Ninh, Nguyen Xuan Ky, 

a Presidente da Assembleia da 
República, enalteceu a expe-
riência técnica do Vietname, 
sobretudo na agricultura e que 
Moçambique pode colher.

“Temos em Moçambique 
empresas vietnamitas a pro-
duzir arroz, e a firma móvel 
de comunicações MOVITEL 
a operar no país” exempli-
ficou Bias, que em seguida 
agradeceu o apoio que aquele 

país asiático deu a Moçambi-
que para ser eleito membro 
não -permanente do Conselho 
e Segurança das Nações Uni-
das.

Por seu turno, Nguyen Ky, 
disse que o seu país continua 
a cooperar com Moçambique 
nos vários domínios e agra-
deceu a visita da Presidente 
da Assembleia da República, 
que se faz acompanhar pelos 

chefes das bancadas da Freli-
mo, Sérgio Pantie; da Renamo, 
Viana Magalhães e do MDM, 
Lutero Simango.

A delegação parlamentar 
moçambicana iniciou a visita 
de trabalho no sábado ao Vie-
tname que termina quinta-
-feira, desta semana. Na capi-
tal do Vietname, Hanoi, os dois 
parlamentos vão assinar um 
memorando de cooperação.

A 
FRELIMO defende a 
promoção do diálogo 
intergeracional entre 
os partidos liberta-
dores da dominação 

colonial, para que as novas 
gerações assumam a história e 
os valores destes, para melhor 
contextualizar o modelo actual 
de governação.

Segundo Patrício José, qua-
dro da Frelimo, é importante 
que ao nível dos partidos li-
bertadores haja um espaço de 
interacção entre os jovens para 
que possam discutir o futuro da 
região.

Falando numa palestra so-
bre os 60 anos desta formação 
política, o académico e antigo 
vice-ministro da Defesa Na-
cional, realçou, com paixão, 
sobre o percurso da Frelimo, 
debruçando-se sobre as diver-
sas etapas que marcaram estas 
seis décadas.

O palestrante sublinhou 
que a geração dos libertadores 
discutia e desenhava estraté-
gias que levaram à indepen-

dência dos seus países e, se a 
actual não abraçar essa pers-
pectiva de conhecimento mú-
tuo, pode correr o risco de ser 
atrapalhada e desviada pelos 
inimigos das independências 
africanas e, assim, destruir-se 
o sonho de uma geração que 
trouxe a liberdade. 

“Não podemos ter jovens 
que não entendem o percurso 
histórico, elemento funda-
mental para saberem de onde 
vêm e onde vão”, acrescentou.

Patricio José, que é tam-
bém académico, defende que 
para a sua sobrevivência, é 
preciso que os libertadores, 
sobretudo os que ainda estão 
no poder, projectem uma boa 
imagem pública por forma a 
que continuem a ser assumi-
dos como idóneos e capazes 
de dirigir o destino dos seus 
povos. 

“Como partido no poder, 
precisamos de assegurar a 
idoneidade e integridade dos 
nossos quadros, particular-
mente na liderança”, disse, 

salientando que este é um dos 
desafios da Frelimo e de todos 
os libertadores.

O académico, que iniciou 
a sua intervenção com a tra-
jectória histórica da Frelimo, 
numa plateia constituída na 
sua maioria por estudantes só 
do ensino secundário, expli-
cou que a Frelimo se define 
como um partido patriótico, 
independente de qualquer or-
ganização política ou social, 
Estado, Governo, confissão 
religiosa ou entidade suprana-
cional.

Sublinhou que logo após 
a independência, o Governo 
da Frelimo apostou na educa-
ção, decisão que permitiu que 
muitos moçambicanos se for-
massem, até com o apoio de 
parceiros, sendo Cuba um dos 
exemplos.

A agricultura foi outra 
aposta, uma vez que era im-
periosa a produção de comida. 
“Com esta aposta, o país che-
gou a exportar citrinos para a 
vizinha África do Sul e casta-

nha de caju para o mundo”, 
disse.

O palestrante lembrou aos 
mais jovens que o processo da 
independência nacional, pro-
clamada a 25 de Junho de 1975, 
criou clivagens, forçando o 
país a preparar-se para poder 
se defender da agressão que 
sofreu do regime rodesiano e 
do “Apartheid”, incluindo dos 
aliados destes.

O outro elemento mar-
cante no processo histórico de 
Moçambique, segundo o in-
terlocutor, foi a emancipação 
da mulher.

Para o académico, foi fun-
damental para a Frelimo o 
apoio aos movimentos de li-
bertação, sobretudo aqui na 
África Austral, nomeadamen-
te Zimbabwe, África do Sul, 
Uganda e Namíbia.

“Nós fomos militarmen-
te apoiar o Zimbabwe para se 
libertar do regime opressor e 
ajudamos o Uganda para re-
mover a ditadura de Mobutu 
Sese Seko”, conta.

ENTRE PARTIDOS LIBERTADORES

Frelimo defende
diálogo intergeracional

Painel que reflectiu sobre os desafios da Frelimo na manutenção dos partidos libertadores

A INVESTIREM NO PAÍS

Esperança Bias convida 
empresários vietnamitas

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

DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a alínea d) do nº 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada 
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto nº5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos objectos dos concursos 
abaixo indicados:

N.º 
Ordem Concurso Nome do 

Concorrente
Objecto de 
Concurso

Valor de adjudicação 
incluindo IVA/IRPS

1 11A000141/
CL/03/079/2022

Bravo Pro 
Investimentos, 

Lda

Fornecimento de 
Roll Ups, Dísticos 
(Banners), Crachás, 
Porta Crachás 
e respectivos 
Cordões ao Tribunal 
Administrativo

755.761,50MT

2 11A000141/
AD/10/TA/2022

Suzana Dauto 
Silva

Arrendamento de 
1 (uma) residência 
protocolar 
para o Tribunal 
Administrativo

1.440.000,00 MT

3 11A000141/AD/
TA/2022 Vodacom, SA Serviços de telefonia 

móvel 1.300.000,00MT

4 11A000141/
AD/07/TA/2022

Cotur Travel 
Management, 

Lda

Prestação de 
serviços de 
Agenciamento de 
Aluguer de sala de 
trabalho, reuniões, 
conferências, 
acomodação dos 
funcionários e 
outros fins

5.000.000,00MT

Maputo, Junho de 2022
Autoridade Competente 

(Ilegível) Iluminando a Transformação de Moçambique 

COMUNICADO 
 
A Electricidade de Moçambique, E. P. informa aos seus 
estimados clientes e ao público em geral que, no âmbi-
to da Manutenção Preventiva e Correctiva das infra-
estruturas eléctricas, haverá interrupção no forneci-
mento de energia eléctrica na Segunda-feira, Quarta-
feira, Domingo e Terça-feira, dias 13, 15, 19 e 21 de Ju-
nho do corrente ano, no período das 08:00 às 16:00 ho-
ras, devendo afectar os Bairros Guava e Mateque. 
 
Para efeitos de precaução todas as instalações deverão 
ser consideradas como estando permanentemente em 
tensão. 
 
Pelos transtornos que esta situação poderá criar aos 
consumidores das zonas acima indicadas, assim como 
para o público em geral, a EDM endereça sinceras des-
culpas. 
 

Maputo, 13 de Junho de 2022 

DIRECÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA 

5281

5279

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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www.britishcouncil.org.mz
www.learnenglish.britishcouncil.org BritishCouncilMozambique

LEARN
ENGLISH

JÁ SE INSCREVEU?

Ainda há tempo! Inscreva-se HOJE e garanta a sua vaga nos nossos 
cursos presenciais iniciados no dia 13 de Junho de 2022.

Horário de consultas:

Segunda à Quinta das 8h às 16h

Sextas das 8h às 12h

Testes escritos - Online!

Aulas agora 100% presenciais.

Explore a inigualável variedade de cursos e apoio disponível dos peritos 
mundiais de inglês para o ajudar a realizar todo o seu potencial no trabalho.

Consulte-nos para saber mais sobre inscrições, horários e preçário.

INVISTA EM SI
IMPULSIONE AS SUAS HABILIDADES 
ATRAVÉS DE UM CURSO DE LÍNGUAS 
COM OS ESPECIALISTAS MUNDIAIS 
DE INGLÊS 

British Council
Ave. Sociedade de Geografia
269, Hollard Building
Maputo

Telefones 858012166 | 840600830
info@britishcouncil.org.mz

WELCOME TO OUR WORLD OF ENGLISH
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ANÚNCIO DO INÍCIO DO CURSO DE FORMAÇÃO EM CIBERSEGURANÇA.

A Escopil Tecnologia, em parceria com a UEM, MCNET, Sa e a KERNELiOS vai promover acções de formação, online, que 
permitem ao participante ser profissional em segurança cibernética, nomeadamente:

# Cyber Security + LPI Linux Essentials, uma formação sólida que lhe permite tornar-se profissional em segurança 
cibernética, com duração de 3 meses;
# Penetration tester expert, que lhe permite ser especialista de testes de penetração, com duração de 15 dias;
# SOC Analyst expert, que permite ao participante ser especialista em análise de operações de segurança cibernética, 
com duração de 15 dias;

O curso será ministrado, em língua inglesa, pelo nosso parceiro internacional kernelios, por Instrutores mundialmente 
reconhecidos e, conteúdo programático, inclui aspectos teóricos e práticos (através de simulação nos laboratórios 
especializados). Os formandos terão certificado internacionalmente reconhecidos.  Para mais informação aceda a 
página web www.cibersegurancaescopil.com 

As inscrições estão abertas a partir de 20-05-2022 e a Data prevista para o início das acções de formação – 01 de Agosto de 2022

MELHORAR A EFICIÊNCIA DO SEU NEGÓCIO, USANDO TECNOLOGIAS, É A RAZÃO DA NOSSA EXISTÊNCIA.

A formação terá duas opções de horário: Período 1: 09:00 às 16:00; Período 2: 17:00 – 21:30

GENERAL PROCUREMENT NOTICE
Moçambique 
Projecto de Administração de Terra em Moçambique (Terra Segura)
ANÚNCIO GERAL DE PROCUREMENT
IDA Grant Nº. D401-MZ
Identificação do Projecto Nº P164551

A República de Moçambique recebeu financiamento no montante de 100.000.000,00 USD (cem 
milhões de dólares dos Estados Unidos) equivalente do Banco Mundial para o custo do Projecto de 
Administração de Terras de Moçambique, e pretende aplicar parte das receitas em pagamentos de 
bens, obras, serviços não-consultores e serviços de consultoria a serem adquiridos no âmbito deste 
projecto.

O projecto inclui as seguintes componentes: 
1 - Desenvolvimento Institucional e Reforço do Quadro Jurídico constituído.
	 Revisão da Política Nacional de Terras (NPL) e do Quadro Jurídico do Sector de Terras; 
	 Desenvolvimento Institucional e Reforço de Capacidades; 
	 Melhoria das infra-estruturas e do equipamento; e 
	 Sistema de Gestão de Informação Territorial; 

2 - Regularização Sistemática de Terras compreendendo 
	 Informação e Sensibilização do Público; 
	 Mapeamento de Base; 
	 Delimitação das terras ocupadas pelas comunidades (DELCOM) e regularização dos 

direitos de uso da terra (RDUAT); 

3 - Coordenação e Gestão do Projecto.
4 - Componente de Contingência e Resposta a Situações de Emergência.

As restantes aquisições a serem implementadas no âmbito do Projecto são:
•	 Implementação da nova versão do Sistema de Gestão de Informação Territorial (SiGIT), 

incluindo portal web, aplicação móvel, interoperabilidade, controlo de qualidade e manutenção.

O procurement em concursos financiados pelo Banco Mundial será conduzido através dos 
procedimentos especificados no Regulamento de Aquisições do Banco Mundial para Mutuários do IPF 
(Julho de 2016, revisto em Novembro de 2017 e Agosto de 2018) (Regulamento de Aquisições), e está 
aberta a todas as empresas e indivíduos elegíveis, tal como definido no Regulamento de Procurement. 

Anúncios específicos de aquisições para contratos sujeitos a concursos internacionais abertos serão 
anunciados, à medida que estiverem disponíveis, no UN Development Business online, no website 
externo do Banco Mundial e https://www.fnds.gov.mz/index.php/pt/recursos/concursos e Jornal 
Notícias.

As empresas e indivíduos interessados elegíveis que desejem ser considerados para o fornecimento de 
bens, obras, serviços não-consultores e serviços de consultoria para o projecto acima mencionado, ou 
aqueles que necessitem de informações adicionais, devem contactar o Mutuário no endereço abaixo 
indicado:

Fundo Nacional para o Desenvolvimento Sustentável - FNDS
At..: Remígio Timbrine - Coordenador do Projecto
Av. Vladimir Lenine, Nr. 174, Edifício Millennium Park, Piso Nr. 16
Maputo - Moçambique
Email: remigio.timbrine@fnds.gov.mz; Custodio.Matsinhe@fnds.gov.mz
Web: www.fnds.gov.mz

GENERAL PROCUREMENT NOTICE
Mozambique 
Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) 
GENERAL PROCUREMENT NOTICE
IDA Grant No. D401-MZ
Project ID No. P164551

The Republic of Mozambique has received financing in the amount of US$ 100.000.000,00 (One 
hundred Millions of United States Dollars) equivalent from the World Bank toward the cost of the 
Mozambique Land Administration Project, and it intends to apply part of the proceeds to payments 
for goods, works, non-consulting services and consulting services to be procured under this project.

The project includes the following components: 
1 - Institutional Development and Strengthening of the Legal Framework comprising.
	Revision of the National Land Policy (NPL) and Legal Framework of the Land Sector; 
	Institutional development and capacity building; 
	Improvement of infrastructure and equipment; and 
	Land Information Management System; 

2 - Systematic Land Regularization comprising 
	Public Information and Awareness; 
	Base Mapping; 
	Delimitation of land occupied by communities (DELCOM) and regularization of land use 

rights (RDUAT); 

3 - Coordination and Management of the Project.
4 - Contingency and Emergency Response Component.

The remaining procurements to be implemented under the Project is:
•	 Implementation of the new version of the Land Information Management System (SiGIT), 

including web portal, mobile app, interoperability, quality control and maintenance.

Procurement of contracts financed by the World Bank will be conducted through the procedures as 
specified in the World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers (July 2016, revised November 
2017 and August 2018) (Procurement Regulations), and is open to all eligible firms and individuals as 
defined in the Procurement Regulations. 

Specific procurement notices for contracts subject to open international competitive procurement 
will be announced, as they become available, in UN Development Business online, on the World 
Bank’s external website and https://www.fnds.gov.mz/index.php/pt/recursos/concursos and in Jornal 
Noticias.

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

National Fund for Sustainable Development - FNDS
Att.: Remigio Timbrine – Project Coordinator
Av. Vladmir Lenine, Nr. 174, Millennium Park Building, Floor Nr. 16
Maputo - Mozambique
Email: remigio.timbrine@fnds.gov.mz; Custodio.Matsinhe@fnds.gov.mz 
Web: www.fnds.gov.mz

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO MUNICIPAL KAMAVOTA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

 ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 
Nos termos da alínea d) do nr: 3 do artigo 33 conjugado com o nr: 2, artigo 64 ambos do 
regulamento de contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens 
e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto Nº 05/2016, de 8 de Março, 
comunica-se que foram adjudicados os seguintes objectos de contratação:

Concurso Objecto Empresa Adjudicada 
Valor de 
A d j u d i c a ç ã o 
com iva incluso

OM-03/16/CMM/
ADMKMV/G/22

Aquisição de Material de 
Limpeza e Uso Geral

Ferragem Auto 
gongolo, Lda

3.380.600,00MT

OM–02/16/CMM/
ADMKMKV/G/22

Lote I: Aquisição de 
Material de Consumo para 
Escritório

Himalaia Comercial, 
Lda

1.591.075,00MT

Lote II: Aquisição de 
Material de Consumo para 
Informática

SVS de Moçambique, 
Lda

2.597.250,50MT

Administração do Distrito Municipal KaMavota

Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA

Rua da Beira, Caixa Postal 688 – Maputo

Tel: 258 823106785
Email: kamavota@gmail.com

(A UGEA)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

INSTITUTO DE CEREAIS DE MOÇAMBIQUE, IP

ANÚNCIO DE VENDA DE VIATURAS EM HASTA PÚBLICA
1. Torna-se público que aceitam-se propostas, em cartas fechadas, devidamente 

assinadas pelos proponentes, até às 9.00 horas do dia 28 de Junho de 
2022, dirigidas ao Presidente da Comissão de Avaliação e Venda de Bens 
Abatidos do ICM, IP, a serem entregues na Sede do Instituto de Cereais de 
Moçambique, IP, sita na Av. Zedequias Manganhela, nº 309, 1º andar no edifício 
dos correios, Maputo, para a venda de Viaturas em 2ª Praça. A abertura das 
mesmas está marcada para às 9.30 horas do dia 28 de Junho de 2022, na sala 
de reuniões do Instituto de Cereais de Moçambique, IP, sita na Av. Zedequias 
Manganhela, nº 309, 1º andar no edifício dos correios, Maputo.

2. Os bens poderão ser apreciados durante as horas normais de expediente, nas 
antigas instalações do Instituto de Cereais de Moçambique, IP, sita na Av. do 
Trabalho nº 1378, próximo à antiga Romos, cidade de Maputo.

3. As demais condições poderão ser consultadas nos Editais fixados nas vitrinas 
da Secretaria do Instituto de Cereais de Moçambique, IP, na Direcção Nacional 
do Património do Estado e no endereço onde se localizam os bens, nos quais 
estão indicados o número de ordem, a marca, matrícula e o valor. Não devendo 
ser apresentada proposta cujo valor seja inferior ao de Licitação.

Maputo, aos 17 de Junho de 2022

Autoridade Competente
(Ilegível)

Tel.: +258 82 0676687       Av. Zedequias Manganhela, Nº 309, 1º andar.
Email: info.incermoc@gmail.com     Maputo – Moçambique
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
PARA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA FORNECIMENTO                                                       

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

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

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA («HCB») pretende contratar uma empresa 
especializada para o fornecimento de 6000 separadores EN 34 4x450 da DERVAUX, para 
linhas HVDC, 533kV. Neste sentido, é feito o presente Pedido de Manifestação de Interesse 
(MI) a todas empresas especializadas e interessadas, com o objectivo de efectuar a pré-
selecção das empresas concorrentes.

Os requisitos mínimos de elegibilidade para os proponentes são:
1. Possuir Certificado de Registo Comercial que habilite a exercer a actividade;
2. Deter experiência comprovada de pelo menos (15) quinze anos em fornecimento de 

separadores;
3. Apresentar pelo menos (3) três referências de fornecimentos bem-sucedidos nos últimos 

quinze (15) anos, cuja dimensão e complexidade sejam igual ou superior ao âmbito do 
fornecimento apresentado acima. Apresentar as respectivas cartas de referências; 

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

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

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

As empresas interessadas e que reúnam requisitos mínimos acima mencionados deverão 
manifestar o interesse submetendo toda documentação e evidências que comprovam a sua 
elegibilidade para o correio electrónico: tender-dervaux-spacerdamper@hcb.co.mz   até 
dia 28 de Junho de 2022. 
Na referida Manifestação de Interesse, deverá constar no campo “Assunto” do e-mail o texto 
“HCB/DSA/ 6000 separadores EN 34 4x450 da Dervaux /048/2022– Manifestação de 
interesse”.

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

Songo, aos 15 de Junho de 2022

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST
FOR THE SUPPLY OF 6000 DERVAUX EN 34 4X450 SPACER DAMPER, 

FOR HVDC LINES, 533KV

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

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

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

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

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

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

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

All interested companies that meet the minimum requirements above mentioned must 
express their interest by submitting all documentation and evidence proving their 
eligibility by means of electronic mail:  tender-dervaux-spacerdamper@hcb.co.mz   
until June 28th 2022.
In the referred Expression of Interest, “HCB/DSA/6000 Dervaux EN 34 4x450 Spacer 
Damper/048/2022- Expression of Interest “ must be entered in the “Subject” field 
of the e-mail.
Only shortlisted bidders will be contacted.

Songo, June 15, 2022

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

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

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

Escritório de Maputo:
Av. 25 de Setembro, 420 – 6º Andar – Maputo
PBX: +258 213 50700
Fax: +258 21 314148, E-mail: cas.maputo@hcb.co.mz
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Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Anúncio para fornecedores
Pedido de Manifestação de Interesse

A Grindrod, uma empresa localizada em Maputo - Moçambique, convida 
todas empresas elegíveis a manifestarem o seu interesse em prestarem 
serviços de Transporte de Trabalhadores da  TCM no Porto da Matola e 
Porto de Maputo.

As empresas interessadas devem enviar os seus endereços electrónicos 
com indicação do concurso que pretendem participar, para o seguinte 
email: (procurement@grindrod.co.mz), até às 16.30 horas (hora local) 
do dia 23 de Junho de 2022.
Os documentos de concurso serão enviados à posterior nos correios 
electrónicos recebidos.
Os candidatos poderão obter informação adicional através dos números: 
+258 84 311 6783/84 321 5040.
Obrigado.

5445
5445

Anúncio para fornecedores
Pedido de Manifestação de Interesse

A Grindrod, uma empresa localizada em Maputo - Moçambique, convida todas 
empresas elegíveis a manifestarem o seu interesse em prestar serviços de 
instalação de uma bomba de combustível e fornecimento de gasóleo, no Terminal 
de Carvão da Matola.

As empresas interessadas deverão enviar os seus endereços electrónicos 
com indicação do concurso que pretendem participar para o seguinte email: 
(procurement@grindrod.co.mz), até às 16.30 horas (hora local) do dia 23 de 
Junho de 2022.
 Os documentos de concurso serão enviados a posterior nos correios electrónicos 
recebidos.

Os candidatos podem obter informação adicional através dos números: +258 
84 311 6783/84 321 5040.
Obrigado.

1. O Governo de Moçambique, representado pelo Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP), 
recebeu um  financiamento do Banco Mundial, para implementação do Programa Economia Rural 
Sustentável (MozRural) e o Projecto de resiliência Rural do Norte de Moçambique (MozNorte),  e 
incorporou  o “sub-programa MaisPeixe Sustentável”, um mecanismo de financiamento comparticipado. 

2. A linha de financiamento do programa MaisPeixe Sustentável, para apoio a pesca e aquacultura comercial, 
negócios azuis e reforço das respectivas cadeias de valor, designada “janela 2”, está desenhada como um 
mecanismo de financiamento comparticipado, sem taxas de juros e devolução, sendo que, a empresa 
comparticipa com o 30% do valor do plano de negócios e o programa financia 70% remanescentes do 
plano de negócios aprovado até um máximo de 30.000.000 MT (trinta milhões de meticais).

3. O Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul, FP – ProAzul, FP, pretende usar parte do financiamento 
dos referidos projectos para apoiar na melhoria do ambiente de negócios garantindo maior investimento, 
produtividade e diversificação das actividades do sector privado no mar e águas interiores, nas províncias 
de Cabo Delgado, Niassa, Nampula, Tete, Zambézia, Manica e Sofala.

4. Neste contexto, o ProAzul, FP, convida entidades interessadas a submeterem a sua Manifestação de 
Interesse e o modelo de Plano de Negócios Simplificado (PNS) do programa MaisPeixe Sustentável 
devendo juntar os documentos de elegibilidade indicados no documento.

5. Os projectos para esta manifestação de interesse devem conter uma estratégia para o envolvimento de 
pescadores artesanais e deverão estar enfocados em UNIDADES DE PRODUÇÃO DE PEIXE EM CATIVEIRO 
EM GAIOLAS FLUTUANTES, a serem implantadas nomeadamente:
i)  na Região do Vale do Zambeze 

a) Tete: Angónia, Cahora Bassa, Changara, Chifunde, Chiúta, Cidade de Tete, Dôa, Mágoe, Macanga, 
Marara, Marávia, Moatize, Mutarara, Tsangano e Zumbo; 

b) Zambézia: Chinde, Cidade de Quelimane, Derre, Inhassunge, Luabo, Maganja da Costa, Mopeia, 
Milange, Mocuba, Mocubela, Molumbo, Morrumbala, Namacurra e Nicoadala; Sofala: Caia, Chemba, 
Cheringoma, Gorongosa, Marínguè, Marromeu e Muanza; 

c) Manica: Báruè, Guro, Macossa e Tambara e 

ii) Em toda a Província do Niassa 

6. O modelo de Plano de Negócios Simplificado (PNS) poderá ser obtido nas Delegações Provinciais do 
Instituto de Desenvolvimento de Pesca e Aquacultura, IP (IDEPA,IP) ou por via do correio eletrónico 
(maispeixejanela2@proazul.gov.mz), telefone +258800200600,  pelo site www.proazul.gov.mz e nos 
escritórios do ProAzul em Maputo, sito na Av. Emília Daússe, 591. 

7. O programa de financiamento está aberto a consulta técnica permanente com a equipa de técnicos 
com competências necessárias para assessorar os proponentes nos aspetos técnicos, económicos e de 
salvaguarda social e ambiental., tanto a nível central como provincial e possui  o Contacto do pessoal do 
ProAzul responsável pelo programa, a seguir: 

Email: maispeixejanela2@proazul.gov.mz
 telefone do ProAzul +258800200600 e no
 site www.proazul.gov.mz.

8. AS PROPOSTAS DEVERÃO SER SUBMETIDAS ATÉ AO DIA 15/7/2022 NAS DELEGACÕES DO 
IDEPA,IP E CTA AO NÍVEL DA PROVÍNCIA, NOS ESCRITÓRIOS DO PROAZUL OU AINDA POR EMAIL:  
maispeixejanela2@proazul.gov.mz

9. O ProAzul, num prazo de 20 dias após o fecho desta chamada, publicará a lista de empresas e Planos de 
Negócios Simplificados pré-seleccionadas para a submissão de seu Plano de Negócios (PN) ao Comité de 
Avaliação. 

10. Um Comité de Avaliação constituído por instituições do sector e agências independentes externas será 
responsável pela análise e aprovação dos Planos de Negócios. O proponente será notificado da objeção ou 
não objeção sobre a sua solicitação, através de uma comunicação pública e formal. 

11. Para as manifestações de interesse e Planos de Negócios Simplificados (PNS) seleccionados cujo 
proponente não possua capacidade técnica para a elaboração de um Plano de Negócios (PN), o ProAzul 
alocará um técnico para apoiar até à submissão formal do processo ao Comité de Avaliação. 

ADERIR AO PROGRAMA É GRATUITO

(Assinatura Elegível)

OPORTUNIDADE DE FINANCIAMENTO PARA O SECTOR PRIVADO AO LONGO DA CADEIA DE 
VALOR DA AQUACULTURA COMERCIAL– PROGRAMA MAISPEIXE SUSTENTÁVEL 

(JANELA 2)

Pedido de Manifestação de Interesse

5302

1. O Governo de Moçambique, representado pelo Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP), 
recebeu um  financiamento do Banco Mundial, para implementação do Programa Economia Rural 
Sustentável (MozRural) e o Projecto de resiliência Rural do Norte de Moçambique (MozNorte),  e 
incorporou  o “sub-programa MaisPeixe Sustentável”, um mecanismo de financiamento comparticipado. 

2. A linha de financiamento do programa MaisPeixe Sustentável, para apoio a pesca e aquacultura comercial, 
negócios azuis e reforço das respectivas cadeias de valor, designada “janela 2”, está desenhada como um 
mecanismo de financiamento comparticipado, sem taxas de juros e devolução, sendo que, a empresa 
comparticipa com o 30% do valor do plano de negócios e o programa financia 70% remanescentes do 
plano de negócios aprovado até um máximo de 30.000.000 MT (trinta milhões de meticais).

3. O Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul, FP – ProAzul, FP, pretende usar parte do financiamento 
dos referidos projectos para apoiar na melhoria do ambiente de negócios garantindo maior investimento, 
produtividade e diversificação das actividades do sector privado no mar e águas interiores, nas províncias 
de Cabo Delgado, Niassa, Nampula, Tete, Zambézia, Manica e Sofala.

4. Neste contexto, o ProAzul, FP, convida entidades interessadas a submeterem a sua Manifestação de 
Interesse e o modelo de Plano de Negócios Simplificado (PNS) do programa MaisPeixe Sustentável, 
devendo juntar os documentos de elegibilidade necessários e indicados no documento orientador 
disponível nos endereços abaixo indicados.

5. Os planos de negócios para esta manifestação de interesse devem incorporar uma estratégia para o 
envolvimento das comunidades vizinhas e deverão estar focados numa das seguintes componentes: 

a) UMA NOVA UNIDADE COMERCIAL PARA PRODUÇÃO DE ALEVINOS PARA A PROVÍNCIA DE 
NAMPULA;

b) UMA NOVA UNIDADE COMERCIAL PARA A PRODUÇÃO DE RAÇÃO DE PEIXE EM CATIVERIO PARA 
A PROVÍNCIA DE NAMPULA;

c) UMA NOVA UNIDADE COMERCIAL PARA A PRODUÇÃO DE RAÇÃO DE PEIXE EM CATIVERIO PARA 
A PROVÍNCIA DE MANICA.

6. O modelo de Plano de Negócios Simplificado (PNS) poderá ser obtido nas Delegações Provinciais do 
Instituto de Desenvolvimento de Pesca e Aquacultura, IP (IDEPA,IP) ou por via do correio electrónico 
(maispeixejanela2@proazul.gov.mz), telefone +258800200600,  pelo site www.proazul.gov.mz e 
nos escritórios do ProAzul em Maputo, sito na  Av. Emília Daússe, 591. 

7. O programa de financiamento está aberto a consulta técnica permanente com a equipa de técnicos 
com competências necessárias para assessorar os proponentes nos aspectos técnicos, económicos e de 
salvaguarda social e ambiental. Tanto a nível central como provincial e possui  o Contacto do pessoal do 
ProAzul responsável pelo programa, a seguir: 

Email: maispeixejanela2@proazul.gov.mz
 telefone do ProAzul +258800200600 e no
 site www.proazul.gov.mz.

8. AS PROPOSTAS DEVERÃO SER SUBMETIDAS ATÉ AO DIA 15/7/2022 NAS DELEGACÕES DO 
IDEPA,IP E CTA AO NÍVEL DA PROVÍNCIA, NOS ESCRITÓRIOS DO PROAZUL OU AINDA POR EMAIL:  
maispeixejanela2@proazul.gov.mz

9. O ProAzul, num prazo de 20 dias após o fecho desta chamada, publicará a lista de empresas e Planos de 
Negócios Simplificados pré-seleccionadas para a submissão de seu Plano de Negócios (PN) ao Comité de 
Avaliação. 

10. Um Comité de Avaliação constituído por instituições do sector e agências independentes externas será 
responsável pela análise e aprovação dos Planos de Negócios. O proponente será notificado da objecção 
ou não objecção sobre a sua solicitação, através de uma comunicação pública e formal. 

11. Para as manifestações de interesse e Planos de Negócios Simplificados (PNS) seleccionados cujo 
proponente não possua capacidade técnica para a elaboração de um Plano de Negócios (PN), o ProAzul 
alocará um técnico para apoiar até à submissão formal do processo ao Comité de Avaliação. 

ADERIR AO PROGRAMA É GRATUITO
(Assinatura Elegível)

OPORTUNIDADE DE FINANCIAMENTO PARA O SECTOR PRIVADO AO LONGO DA CADEIA DE 
VALOR DA AQUALCULTURA COMERCIAL– PROGRAMA MAISPEIXE SUSTENTÁVEL

 (JANELA 2)

Pedido de Manifestação de Interesse

5302

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



PUBLICIDADE14 Segunda-feira, 20 de Junho de 2022

Anúncio de Concurso
1. O MSPH Mozambique LLC – ICAP convida empresas de Recursos Humanos 

interessadas a apresentarem propostas fechadas para o fornecimento dos serviços 
seguintes:
ü	Contratação e gestão de pessoal;
ü	Controlo de assiduidade; e
ü	Processamento e pagamento de salários.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os 
Documentos do Concurso ou levantá-los no endereço electrónico indicado no 
número 3 deste anúncio.

3. Os Documentos do Concurso poderão ser solicitados por email, pelo endereço 
electrónico: icap.logistica@gmail.com do dia 22 de Junho a 24 de Junho de 2022, 
colocado na linha “Assunto” contratação de empresa de gestão de recursos 
humanos e endereçar o email ao: COMITÊ DE COMPRAS.  Candidaturas em 
formato físico não serão aceites.

5376

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 
CONCURSO LIMITADO Nº19/IACM/UGEA/2022

CONTRATAÇÃO DE AUDITOR EXTERNO PARA AVALIAÇÃO DO 
EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2021

1. A Autoridade Reguladora de Aviação Civil de Moçambique (IACM) convida Pessoas Singula-
res, Micro, Pequenas e Médias Empresas inscritas no Cadastro Único de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços a apresentarem propostas fechadas 
de Serviços de Auditoria Externa, para avaliação do exercício económico de 2021.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do 
concurso ou adquirí-los nas horas normais de expediente, na Alameda do Aeroporto, Caixa 
Postal-227, Cidade de Maputo, 1º Andar, porta 5 UGEA, pela importância não reembolsável 
de 1.200,00MT, (mil e duzentos meticais). O pagamento deverá ser por meio de depósito 
directo na conta nº7707763, NIB 000100000000077076357/BIM-MZM do IACM.

3. O Prazo de validade das propostas será de 120 dias. 

4. As propostas deverão ser entregues até 10.00 horas do dia 4 de Julho 2022, data em que as 
mesmas serão abertas em sessão pública pelas 10.30 horas, na Biblioteca do IACM ou Sala de 
Exames, num 1º Andar.

5. O Anúncio do posicionamento dos concorrentes será feito às 9.00 horas, do 19/7/2022, no 
mesmo endereço.

6.  O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº5/2016, 
de 8 de Março.   

Maputo, aos 14 de Junho de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível)  
5346

1. O Governo de Moçambique, representado pelo Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MI-
MAIP)recebeu um financiamento do Banco Mundial, para implementação do Programa Economia 
Rural Sustentável (MozRural) e o Projecto de resiliência Rural do Norte de Moçambique (Moz-
Norte), e incorporou  o “sub-programa MaisPeixe Sustentável”, um mecanismo de financiamento 
comparticipado. 

2. A linha de financiamento do programa MaisPeixe Sustentável, para apoio a pesca e aquacultura 
comercial, negócios azuis e reforço das respectivas cadeias de valor, designada “janela 2”, está de-
senhada como um mecanismo de financiamento comparticipado, sem taxas de juros e devolução, 
sendo que, a empresa comparticipa com o 30% do valor do plano de negócios e o programa fi-
nancia 70% remanescentes do plano de negócios aprovado até um máximo de 30.000.000,00MT 
(trinta milhões de meticais).

3. O Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul, FP – ProAzul, FP pretende usar parte do financia-
mento dos referidos projectos para apoiar na melhoria do ambiente de negócios garantindo maior 
investimento, produtividade e diversificação das actividades do sector privado no mar e águas 
interiores, nas províncias de Cabo Delgado, Niassa, Nampula, Tete, Zambézia, Manica e Sofala.

4. Neste contexto, o ProAzul convida entidades interessadas e baseadas nas províncias de CABO 
DELGADO, NIASSA, TETE, ZAMBÉZIA, MANICA e SOFALA a submeterem a sua Manifestação 
de Interesse e o modelo de Plano de Negócios Simplificado (PNS) do programa MaisPeixe 
Sustentável acompanhados de documentos de elegibilidade necessários.

5. Os projectos para esta manifestação de interesse deverão conter uma estratégia para o en-
volvimento das comunidades vizinhas e deverão estar focados na MELHORIA TÉCNICA E 
AUMENTO DA CAPACIDADE PRODUTIVA DE UNIDADES COMERCIAIS DE PRODUÇÃO DE ALE-
VINOS E RACÃO DE PEIXE EM CATIVEIRO, EXISTENTES E OPERACIONAIS nas Províncias in-
dicadas no número anterior. 

6. O modelo de Plano de Negócios Simplificado (PNS) poderá ser obtido nas Delegações Provin-
ciais do Instituto de Desenvolvimento de Pesca e Aquacultura, IP (IDEPA,IP) ou por via do cor-
reio electrónico (maispeixejanela2@proazul.gov.mz), telefone +258800200600,  pelo site 
www.proazul.gov.mz e nos escritórios do ProAzul, em Maputo, sitos na Av. Emília Daússe, n.º 591. 

7. O programa de financiamento está aberto à consulta técnica permanente com a equipa de técnicos 
com competências necessárias para assessorar os proponentes nos aspectos técnicos, económicos 
e de salvaguarda social e ambiental, tanto a nível central, como provincial e possui  o Contacto do 
pessoal do ProAzul responsável pelo programa, a seguir:

 
Email: maispeixejanela2@proazul.gov.mz
 Telefone do ProAzul +258800200600 e no
 site www.proazul.gov.mz

8. As propostas deverão ser submetidas até ao dia 15/7/2022, nas Delegacões do IDEPA,IP e CTA ao ní-
vel da província, nos escritórios do ProAzul ou ainda por email: maispeixejanela2@proazul.gov.mz

9. O ProAzul, num prazo de 20 dias após o fecho desta chamada, publicará a lista de empresas e Pla-
nos de Negócios Simplificados pré-seleccionadas para a submissão de seu Plano de Negócios (PN) 
ao Comité de Avaliação. 

10. Um Comité de Avaliação constituído por instituições do sector e agências independentes externas 
será responsável pela análise e aprovação dos Planos de Negócios. O proponente será notificado 
da objecção ou não objecção sobre a sua solicitação, através de uma comunicação pública e formal. 

11. Para as manifestações de interesse e Planos de Negócios Simplificados (PNS) seleccionados cujo 
proponente não possua capacidade técnica para a elaboração de um Plano de Negócios (PN), o 
ProAzul alocará um técnico para apoiar até à submissão formal do processo ao Comité de Avaliação.  

ADERIR AO PROGRAMA É GRATUITO

(Assinatura ilegível)

OPORTUNIDADE DE FINANCIAMENTO PARA O SECTOR PRIVADO AO LONGO DA CADEIA 
DE VALOR DA AQUALCULTURA COMERCIAL

 PROGRAMA MAISPEIXE SUSTENTÁVEL 
(JANELA 2)

Pedido de Manifestação de Interesse
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Assunto: Convite para Manifestação de interesse  e Apresentação de proposta Financeira  

 

     
O Ecobank Moçambique, S.A. sociedade com sede na Avenida Vladimir Lenine nº 210, Cidade 

de Maputo, titular do Nuit 40083045, no âmbito da modernização e melhoria de suas Instalações 

sita na Av. Paulo Samuel Kankhomba, n.º 201, R/C, Urbano Central, Cidade de Nampula, 

Provincia de Nampula vem por este meio  convidar Empresas Lincenciadas no ramo de 

consultoria em elaboração de Projectos de Construção Civil (Edificações) e especialidades à fins 

para apresentarem manifestação de interesse e proposta financeira.    

 

Pretende-se que a manifestação de interesse e a proposta finaceira para elaboração do Projecto 

Executivo, inclua e não limite às seguintes especialidades: Arquitectura, Electricidade, Hidráulica, 

Sistemas de segurança electrónicos (CCTV,Intrusão,Acessos), Incêndios e AVAC, a serem 

implatados numa área de aproximadamente 140,00 m2. 

 

Abaixo apresentamos a descrição do Projecto: 

• 3 caixas, sendo um para grandes valores; 

• Escritório para o Gerente do balcão; 

• Casa forte e antecamara; 

• Servidor; 

• Sala técnica;  

• Espaço  para um gerador; 

• Copa e arrumo; 

• Economato; 

• Arquivo; 

• Espaço de espera para clientes; 

• 2 pontos de atendimento; 

• Espaço para ATM; 

• Sala de reuniões para 4 pessoas; 

• Sala para 02 Gestores; 

 

No acto da submissão da proposta deverá juntar os seguintes requisitos. 

 
 

Assunto: Convite para Manifestação de interesse  e Apresentação de proposta Financeira  

 

     
O Ecobank Moçambique, S.A. sociedade com sede na Avenida Vladimir Lenine nº 210, Cidade 

de Maputo, titular do Nuit 40083045, no âmbito da modernização e melhoria de suas Instalações 

sita na Av. Paulo Samuel Kankhomba, n.º 201, R/C, Urbano Central, Cidade de Nampula, 

Provincia de Nampula vem por este meio  convidar Empresas Lincenciadas no ramo de 

consultoria em elaboração de Projectos de Construção Civil (Edificações) e especialidades à fins 

para apresentarem manifestação de interesse e proposta financeira.    

 

Pretende-se que a manifestação de interesse e a proposta finaceira para elaboração do Projecto 

Executivo, inclua e não limite às seguintes especialidades: Arquitectura, Electricidade, Hidráulica, 

Sistemas de segurança electrónicos (CCTV,Intrusão,Acessos), Incêndios e AVAC, a serem 

implatados numa área de aproximadamente 140,00 m2. 

 

Abaixo apresentamos a descrição do Projecto: 

• 3 caixas, sendo um para grandes valores; 

• Escritório para o Gerente do balcão; 

• Casa forte e antecamara; 

• Servidor; 

• Sala técnica;  

• Espaço  para um gerador; 

• Copa e arrumo; 

• Economato; 

• Arquivo; 

• Espaço de espera para clientes; 

• 2 pontos de atendimento; 

• Espaço para ATM; 

• Sala de reuniões para 4 pessoas; 

• Sala para 02 Gestores; 

 

No acto da submissão da proposta deverá juntar os seguintes requisitos. 
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ICAP in Mozambique, Central Office
Rua João Mateus, 55
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Maputo
t: +258 21 327541
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Pretende Admitir 
 
      Analista de Sistemas 
      Número de Vagas: 01 
      Local: Songo 
 
      Tarefas / Responsabilidades 

 Garantir o suporte técnico ao desenvolvimento e implementação de novos programas/novas funcionalidades 
e aplicações, ao nível dos sistemas de informação; 

 Garantir o bom funcionamento de todas as componentes tecnológicas do centro de dados principal e 
secundário; 

 Conceber e projectar aplicativos adequados aos fins em vista, tendo em conta os meios disponíveis; 

 Analisar as vulnerabilidades de segurança detectadas e tomar medidas correctivas; 
 

 Realizar acções de suporte aos utilizadores de forma a garantir a melhor utilização corrente de toda a infra-
estrutura e aplicações existentes; 

 Identificar e propor soluções informáticas para o desenvolvimento interno; 

 Identificar necessidades e propor a reposição de equipamento e infra-estrutura informática; 

 Propor regras e mecanismos de acesso dos diversos utilizadores e a definição de normas de salvaguarda e 
de recuperação da informação; 

 Cumprir, no exercício das suas funções, as normas e procedimentos da qualidade, segurança, saúde 
ocupacional e ambiente conforme as orientações gerais e específicas da Empresa; e 

 Executar outras tarefas directamente ligadas à função e/ou complementares da mesma. 
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Concurso Ref. 016/2022 – Aquisição de Testes Rápidos HIV Determine; HIV Unigold; 
Hepatite B; Chembio DPP e Geenius TM Confirmatório HIV 1 e 2 

1.	 A JHPIEGO Mozambique convida por este meio empresas interessadas e elegíveis a manifestarem o seu 
interesse na apresentação de propostas em CARTA FECHADA para fornecimento de:

Item 
N.º Descrição Especificações correctas são exigidas Quantidades

1 Aquisição de 22 kits (1 kit de 100 testes) 
de testes rápidos HIV Kits test Alere Determine 1 kit /100 testes 2200 testes

2 Aquisição de 13 kits (1 kit de 2 testes) 
de testes rápidos HIV Kits test Unigold  1kit / 25 testes 310 testes

3 Aquisição de 74 kits de testes de Hepatite B* 
(1 kit de 30 testes)

Kits test Alere Determine®HbsAg 1kit / 30 
testes 2200 testes

4 Aquisição de 110 kits de testes de Chembio** 
DPP treponêmicos e não treponêmicos Kits test Chembio DPP 1kit /20 testes 2200 testes

5 Aquisição de 16 kits de testes Geenius TM** 
confirmatório de HIV 1 e 2 Kits test Geenius TM 1kit / 20 testes 310 testes

Notas:  * O cálculo do número de KIT será de acordo com a especificação do fabricante.
** O tempo de entrega deverá ser no máximo de 15 dias.

2.	 A manifestação de interesse está aberta a todos concorrentes legalmente registados e autorizados para 
prestação de serviços no âmbito de venda de material médico-laboratorial (anexar documentação relativa). 
O processo será regido de acordo com as normas e procedimentos em vigor na Jhpiego Moçambique.

3.	  A proposta deverá ser apresentada em Meticais (MZN) indicando o valor unitário para cada item e total 
dos items, o número do NUIT da Jhpiego, o valor do IVA deve ser referenciado a sua percentagem. TODAS 
AS PROPOSTAS ABERTAS, enviadas sem as descrições acima referenciadas OU ENVIADAS POR EMAIL 
SERÃO INVALIDADAS.

4.	  O período de validade das propostas deverá ser de 120 dias úteis, no mínimo.

5.	  Cadernos de encargos/informação adicional poderão ser solicitados a partir do dia 13/6/2022 até ao 
dia 22/6/2022, pelo email: salma.buvane@jhpiego.org

6.	  As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 14.00 horas do dia 27 de Junho de 
2022, pelo qual concorre com o título “016/2022 – TESTES RAPIDOS - DOD” pelo que, as mesmas serão 
abertas em sessão reservada dirigida por um Comité de Avaliação interno criado para o efeito e, este 
processo será regido de acordo com as normas e procedimentos da Jhpiego Mozambique.

JHPIEGO Mozambique
Av. Armando Tivane, n.º 1608

Tel: 258 21486422, Cell: 258 823123806, Fax: 258 21 490375
Maputo – Moçambique

Escritórios de Moçambique
Rua A. W. Bayly, N°. 61. Maputo. Moçambique 
Tel: +258 21 490370. Telemovel: +258 82 0001955 
Fax: +258 21 490375
NUIT - 700062147
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Pretende Admitir 
 
      Analista de Sistemas 
      Número de Vagas: 01 
      Local: Songo 
 
      Tarefas / Responsabilidades 

 Garantir o suporte técnico ao desenvolvimento e implementação de novos programas/novas funcionalidades 
e aplicações, ao nível dos sistemas de informação; 

 Garantir o bom funcionamento de todas as componentes tecnológicas do centro de dados principal e 
secundário; 

 Conceber e projectar aplicativos adequados aos fins em vista, tendo em conta os meios disponíveis; 

 Analisar as vulnerabilidades de segurança detectadas e tomar medidas correctivas; 
 

 Realizar acções de suporte aos utilizadores de forma a garantir a melhor utilização corrente de toda a infra-
estrutura e aplicações existentes; 

 Identificar e propor soluções informáticas para o desenvolvimento interno; 

 Identificar necessidades e propor a reposição de equipamento e infra-estrutura informática; 

 Propor regras e mecanismos de acesso dos diversos utilizadores e a definição de normas de salvaguarda e 
de recuperação da informação; 

 Cumprir, no exercício das suas funções, as normas e procedimentos da qualidade, segurança, saúde 
ocupacional e ambiente conforme as orientações gerais e específicas da Empresa; e 

 Executar outras tarefas directamente ligadas à função e/ou complementares da mesma. 

 

 

Requisitos:   
 Licenciatura em Informática ou Engenharia Informática; 
 Fluência intermédia em Língua Inglesa (capacidade de comunicação para desenvolver-se em situações 

complexas que requerem a utilização da língua); 
 Conhecimentos de Informática utilizando todas as funcionalidades disponíveis de forma integrada; 
 Conhecimentos sólidos em administração de redes corporativas; 
 Conhecimentos em administração e virtualização de servidores; 
 Conhecimentos em Segurança de Informação e Cibersegurança; 
 Conhecimentos do Sistema de Gestão SAP utilizando funcionalidades específicas; 
 Conhecimentos de sistemas de Gestão Documental; 
 Certificação em Redes e/ou Virtualização constitui uma vantagem. 

 
 Competências Comportamentais Exigidas: Comprometimento com a Organização, Orientação para a 

Segurança e Meio Ambiente, Orientação para a Qualidade, Trabalho em Equipa, Capacidade de Análise, 
Criatividade, Orientação para o Cliente, Proactividade, Resolução de Problemas e Visão Estratégica do 
Negócio. 
 

 Competências Técnicas Exigidas: Redes de Dados, Virtualização, Bases de dados, Administração SAP, 
Intranet/Internet, Programação, Programação Web, Configuração de E-mail, Active Directory, Normas e 
Procedimentos de Helpdesk, Sistemas de Backup de informação e Segurança de Informação e 
Cibersegurança. 

Selecção: 
 A selecção será feita através de entrevistas, exames psicotécnicos e/ou testes individuais para candidatos 

finalistas. 
Respostas: 
Com Carta de Apresentação, Currículo Circunstanciado, Cópia de Bilhete de Identidade e Certificado de 
Habilitações autenticados, no prazo de 10 dias a partir da data da publicação do presente Anúncio, para o seguinte 
endereço: vaga-analista-sistemas@hcb.co.mz   
 
 
Importante:  
               O Recrutamento e Selecção de novos colaboradores na HCB obedece aos princípios de ética, integridade, 

justiça e equidade como tal, não requer o pagamento de taxas em nenhuma das fases do processo” A 
HCB, SA distancia-se de qualquer comportamento e acção que vão contra os valores e princípios éticos 
acima referidos. 

              
Nota: Só serão contactados os candidatos seleccionados para a fase de entrevistas. 

 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO PROVINCIAL DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ALBINO MACUÁCUA
Certifico, para efeitos de publicação, que por 
escritura de dezasseis de Maio de dois mil e vinte 
e dois, exarada de folhas quarenta e três a folhas 
quarenta e cinco, do livro de notas para escrituras 
diversas número cento e oitenta e um, traço “B”, 
deste Cartório Notarial da Matola, a cargo da Notária 
em exercício, ROBERTINA CRISTINA NHAMBI 
MAURÍCIO JAGÁ, foi celebrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por óbito de ALBINO 
MACUÁCUA, de então quarenta e oito anos de idade, 
casado que era com Beatriz Arnaldo Matavel e com 
última residência habitual em Manhiça, província de 
Maputo.
Que o falecido não deixou testamento ou quaisquer 
outras formas de disposição da sua última vontade, 
tendo deixado como únicas e universais herdeiras 

de seus bens, suas filhas: Crimilda da Conceição 
Albino Macuácua Langa, Beatriz Jovita da 
Conceição Macuácua Sevene, casados e residentes 
na Matola, Justiniana Rosa Macuácua, Natércia 
Angélica Macuácua, Arsénia Celeste Macuácua, 
Alsácia Lourena Macuácua, solteiras e residentes 
na Matola e a cônjuge sobreviva acima mencionada.
Fazem parte da herança todos os bens móveis e 
imóveis, incluindo contas bancárias em nome do de 
cujus.

Está Conforme

Matola, aos 14 de Junho de 2022

A Notária
(Ilegível)

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Convocatória 
Assembleia Geral Extraordinária 
Absa Bank Moçambique, SA

Nos termos do artigo 22º dos estatutos, o Absa Group Limited vem, na qualidade de Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral do Absa Bank Moçambique, SA, um Banco constituído à luz da lei Moçambicana, com sede nesta 
cidade de Maputo, na Avenida Marginal, edifício de escritórios das Torres Rani, número 141, 16º andar, Bairro da 
Sommerschield - República de Moçambique, matriculada na Conservatória do Registo de Entidades Legais de 
Maputo, com o número único de entidade legal 101220982 e o capital social no valor de 5,538,000,000.00 MT, 
NUIT 400017484, convocar todos os Accionistas, a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a ter lugar no 
próximo dia 20 de Julho de 2022, de forma virtual, pelas 10h00 e com a seguinte agenda: 

1. Boas-vindas / Quórum;
2. Proposta de alterações e aprovação da agenda;
3. Apreciação e aprovação da proposta de nomeação de membro do Conselho de Administração;
4. Outros assuntos relevantes para o Banco.

Para ter acesso à Assembleia virtual, é pedido a todos os Accionistas a realização de um pré-registo, onde deverão 
ser enviadas, via email, as seguintes informações:

• Nome do Accionista e documento de identificação válido; 
• Nome do representante e documento de identificação válido (se aplicável); 
• Respectiva procuração de representação (se aplicável). 

As informações devem ser enviadas até ao próximo dia 15 de Julho de 2022, para serem verificadas pelo Secre-
tariado da Sociedade, através dos seguintes contactos: 

• abmzsecretariat@absa.africa
• iuri.khan@absa.africa
• ivania.martins@absa.africa

O link de acesso à Assembleia virtual será compartilhado após a conclusão do processo de verificação.

 

Informamos que as cópias completas da documentação pertinente para a discussão dos pontos da agenda da 
Assembleia Geral devem ser analisadas por todos os Accionistas, para que sejam tomadas decisões adequadas e 
informadas, podendo ser obtidas nos contactos do Secretariado da Sociedade, durante o horário de expediente.

Maputo, 20 de Junho de 2022 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

Absa Group Limited

Absa Bank Moçambique, SA (registado sob o número 101220982) é regulado pelo Banco de Moçambique.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
 PROVÍNCIA DE MAPUTO

DIRECÇÃO PROVINCIAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

Anúncio de Concurso
1. A Direcção Provincial da Indústria e Comércio de Maputo, sita na Av. Mário Esteves Coluna, Cidade da Matola, nº 105, convida empresas 

interessadas, com inscrição no cadastro único nos termos do Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, a apresentarem as propostas escritas 
e seladas para fornecimento do objecto de contratação abaixo indicado. 

2. Os documentos de concursos poderão ser adquiridos junto da Direcção ao preço não reembolsável de 500,00Mts (quinhentos meticais).

Nº de Concurso OBJECTO Modalidade Data e Hora Limite 
para entrega

Data e hora de 
abertura das 

propostas
Garantia 

Provisória

006/DPIC/RA/2022 Fornecimento de 
Combustível

Concurso de pequena 
dimensão 29/6/2022-9.00 horas 29/6/2022-9.15 

horas N/A

Matola, Junho de 2022

Repartição das Aquisições
Av. Mário Esteves Coluna, Nº 105. Telefone 21724067. Fax 21721972. Cidade da Matola

415

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

9ª SECÇÃO (Comercial)

ANÚNCIO PARA A VENDA JUDICIAL DE IMÓVEL
Faz-se saber que nesta Secção correm termos processuais uns Autos de 
Carta Precatória, registados sob o nº 18/22/C, em que é exequente 
Banco Único, S.A. e executados Lino Serafim Eugénio Simbine e Joice 
Vanessa da Silva Mondlane, para o pagamento da quantia exequenda no 
valor de 7 960 977,93MT (sete milhões, novecentos e sessenta mil, 
novecentos e setenta e sete meticais e noventa e três centavos) foi 
designado o dia 30 de Junho de dois mil e vinte e dois, pelas 13.00 
horas, para abertura de propostas, ao preço superior a 11 221 120,00MT 
(onze milhões, duzentos e vinte e um mil e cento e vinte meticais), 
a serem apresentadas no Cartório deste Tribunal, em carta fechada, até 
trinta minutos antes da hora marcada, para a venda em primeira praça do 
bem abaixo indicado:
Verba Única
Um imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob 
o nº 28 818 a folhas 168, do livro B/75, inscrito na mesma Conservatória, 
sob o nº 81.113 a folhas 94 verso, do livro G/114, a favor de Lino Serafim 
Eugénio Simbine, casado com Joice Vanessa da Silva Mondlane.
O imóvel localiza-se na Rua do IMAP, nº 304, cidade da Matola e pode 
ser examinado nos dias úteis, das sete horas e trinta minutos às quinze 
horas e trinta minutos, ficando o fiel depositário a mostrar o imóvel que 
se pretende examinar, nos termos do artigo 891º do Código do Processo 
Civil.
Mais, faz-se saber aos titulares de direito de preferência da venda acima e 
da data e horas descritas.

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

A Escrivã de Direito
Hermenegilda da Luz Canda

Verifiquei
O Juiz de Direito

Salomão Paulo Manhiça
5359
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE GAZA

XAI-XAI

ANÚNCIO
O DOUTOR ISAÍAS AMÓS DUVANE, MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA 

1ª SECÇÃO CÍVEL DO TRIBUNAL JUDICIAL PROVINCIAL DE GAZA

Pela 1ª Secção Cível do Tribunal Judicial Provincial de Gaza, nos 
Autos de Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa 
nº 10/2010, em que é exequente Banco Procrédit, S.A., são 
executados: Musáfrica Lda., Lezi Johane Mucavel e Elias Johane 
Mucavel, todos com domicílio na Av. de Moçambique (em frente 
aos Serviços Distritais de Actividades Económicas - Agricultura 
- recinto do Centro Social HICEP), Segundo Bairro, cidade de 
Chókwè, que correm seus termos por este Tribunal, no próximo dia 
5 de Julho de 2022, pelas 10.00 horas, junto a este Tribunal, será 
posto em hasta pública, pela primeira praça, através de propostas 
em cartas fechadas, a venda do bem que a seguir se menciona, a 
maior lanço oferecido, acima do valor que adiante se indica, do 
bem penhorado àqueles executados:
Verba Única
Um imóvel rés-do-chão, uma unidade destinada à habitação, 
composta por uma sala, um quarto, uma casa de banho, completa 
com armário, uma cozinha, um corredor com comunicação interna, 
inscrito sob o número vinte e dois mil, oitocentos e noventa e um 
a folhas trinta e dois, do livro “G”, barra oitenta e dois, a favor de 
Elias Johane Mucavel, localizável no Bairro da Malhangalene 
“B”, Avenida Milagre Mabote, casa nº 656, rés-do-chão, cidade de 
Maputo, avaliado em 4 045 440,00MT. As propostas deverão ser 
apresentadas em cartas fechadas até 30 (trinta) minutos antes da 
hora designada para a sua abertura.

Xai-Xai, Junho de 2022

A Escrivã de Direito
Sarifa Hassane Vanimaly Chibuco

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. Isaías Amós Duvane

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Montepuez Ruby Mining, Lda (MRM) intends to do a salary survey 
in the Mozambican Extractive Industry, in general and, to the 
coloured gemstones mining industry. Therefore a consultancy firm 
are requested to present the proposals within 10 days from the 
date of the tender publication.
Note: It must be a consultancy company operating in Mozambique 
with experience in the matter.
The address for submission will be. mrm.buying@gemfields.com 
or mrm.buying@gemfields.co.uk 

Montepuez Ruby Mining, Lda (MRM) pretende fazer um levantamento 
salarial na Indústria Extractiva de Moçambique em geral e para a 
Indústria Mineira de Pedras Preciosas Coloridas. Por conseguinte, 
são solicitadas  empresas de consultoria a submeterem a proposta 
no prazo máximo de 10 dias, a contar com a data da publicação do 
presente anúncio.
Nota: Deverão ser empresas de consultoria a operar em Moçambique 
e com experiência nesta matéria.
O endereço para submissão das propostas é: mrm.buying@
gemfields.com or mrm.buying@gemfields.co.uk

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

Termos de Referência

TENDER – QUOTES FOR CONSULTANCY SERVICES FOR 
MARKET SALARY COMPARISON

Terms of Reference

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

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

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

gemfields.com

MMRRMM//RRHH--0011//22002222

TTEENNDDEERR –– QQUUOOTTEESS FFOORR CCOONNSSUULLTTAANNCCYY SSEERRVVIICCEESS FFOORR MMAARRKKEETT SSAALLAARRYY CCOOMMPPAARRIISSOONN

TTeerrmmss ooff RReeffeerreennccee

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

NNoottee: It must be a consultancy company operating in Mozambique with experience in the matter.

The address for submission will be. mrm.buying@gemfields.com or mrm.buying@gemfields.co.uk
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TTEENNDDEERR –– QQUUOOTTEESS FFOORR CCOONNSSUULLTTAANNCCYY SSEERRVVIICCEESS FFOORR MMAARRKKEETT SSAALLAARRYY CCOOMMPPAARRIISSOONN

TTeerrmmss ooff RReeffeerreennccee

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

NNoottee: It must be a consultancy company operating in Mozambique with experience in the matter.

The address for submission will be. mrm.buying@gemfields.com or mrm.buying@gemfields.co.uk
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE 
REPARTIÇÃO DO ESTADO NA 

CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E 

TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL 

DA CIDADE DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 

DE ROFINO JOAQUIM 
VILANCULOS

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de sete de Junho de dois mil e 
vinte e dois, exarada de folhas 
trinta e três a trinta e quatro, do 
livro de notas para escrituras 
diversas número trezentos e 
sessenta e sete, traço “B”, do 
Segundo Cartório Notarial de 
Maputo, perante mim, Danilo 
Momede Bay, Conservador e 
Notário Superior, em exercício 
no referido Cartório, foi 
celebrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por 
óbito de ROFINO JOAQUIM 
VILANCULOS, de cinquenta 
e seis anos de idade, no 
estado de casado sob o 
regime de comunhão de bens 
adquiridos com Aiça Momade 
Dauto Ibraimo, que era de 
nacionalidade moçambicana, 
com última residência habitual 
no Bairro George Dimitrov, 
filho de Joaquim Penicela 
Vilanculo e de Felismenta 
Chidoca Manarulle.
Que o falecido não deixou 
testamento ou qualquer outra 
disposição da sua última 
vontade, deixando como 
únicos e universais herdeiros 
de todos os seus bens, sua 
esposa Aiça Momade Dauto 
Ibraimo, viúva, que ocupa em 
simultâneo a posição de meeira 
e seus filhos: France Rofino 
Joaquim Vilanculos, solteiro, 
maior, natural de Maputo, 
Edvsnia Rofino Joaquim 
Vilanculos, solteira, maior, 
natural da Massinga, Galibo 
Rofino Joaquim Vilanculos, 
Chonil Rofino Vilanculos 
e Anifa Rofino Vilanculos, 
menores, naturais de Maputo.
Que segundo a lei não há quem 
com eles possa concorrer a esta 
sucessão, que da herança fazem 
parte bens móveis e imóveis, 
incluindo contas bancárias.

Está Conforme

Maputo, aos 17 de Junho de 
2022

A Notária  
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

9ª SECÇÃO (Comercial)

ANÚNCIO
Faz-se saber que nesta Secção e Cartório deste Tribunal correm éditos de 15 (quinze) dias, a contar da afixação 
deste edital, citando a ré Cimento Nacional, Lda., pessoa colectiva, com sede na província de Maputo, no Parque 
Industrial de Beluluane, Mozal Pib Lot, contactável pelo número: 84-9096659, actualmente em parte incerta, para, no 
prazo legal de 20 (vinte) dias, findos os éditos, contestar, querendo, os Autos de Acção Declarativa de Condenação 
sob Forma de Processo Ordinário, sob o nº 10/22/C, que por este Tribunal lhe move a autora Carpintaria e 
Cofregens, Lda., pelos fundamentos constantes da petição inicial, cujo duplicado da mesma se encontra à disposição 
neste Cartório, onde poderá ser solicitado em qualquer dia útil, dentro das horas normais de expediente, advertindo-
se-lhe de que a falta de contestação, importa o prosseguimento dos autos até final à sua revelia, nos termos conjugados 
dos artigos 480º, 483º e 484º, nº 1, alínea a), todos do CP Civil.
Mais notifica-se a ré para, no prazo de 5 (cinco) dias, constituir mandatário judicial na área de jurisdição deste 
Tribunal ou nela indicar domicílio no qual irá receber as notificações, considerando-se estas, feitas com entrada dos 
autos no Cartório, nos termos do artigo 255º, nº 1, do CP Civil.

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

A Escrivã de Direito
Hermenegilda da Luz Canda

Verifiquei
O Juiz de Direito

Salomão Paulo Manhiça
5436

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DE SAÚDE DA CIDADE
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DE SAÚDE DE INFULENE

CONVOCATÓRIA

O Instituto de Ciências de Saúde de Infulene serve-
se desta para solicitar a presença da empresa 
Lhaissa Multi- Serviços, Lda, nesta Instituição 
no dia 20 de Junho do ano corrente, com vista a 
tratar de assuntos do seu interesse. 

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO 

ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
PRIMEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DE 

MAPUTO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO DE 
ALBERTO MATEMBUENE E 
RAQUEL DA CRUZ MAZIVE

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de oito de Junho 
de dois mil e vinte e dois, lavrada 
a folhas vinte e sete e seguintes, 
do livro de notas para escrituras 
diversas número 833-C, deste 
Primeiro Cartório Notarial de 
Maputo, perante mim, Sara Mateus 
Cossa, Conservadora e Notária 
Superior, em exercício no referido 
Cartório, foi lavrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por óbito de 
Alberto Matembuene e Raquel da 
Cruz Mazive, falecidos nos dias cinco 
de Maio de mil novecentos e oitenta 
e nove e vinte e seis de Novembro de 
dois mil e onze, ele no Hospital Central 
de Maputo, natural de Panda, casado 
que era com Raquel da Cruz Mazive, 
filho de Matembuene Mahoque 
e de Massaulana Mangueze, com 
última residência habitual na cidade 
da Matola e ela, na sua residência, 
natural de Funhalouro, viúva que era, 
filha de Manuel Manabache Chau e de 
Uaquissa Mabudje Chau, com última 
residência habitual no Bairro Central, 
na cidade de Maputo, não tendo 
deixado testamento nem qualquer 
outra disposição da sua última 
vontade, sucedem-lhe como únicos 
e universais herdeiros de todos seus 
bens móveis e imóveis, os filhos: 
Marília Suzete Mahoque, solteira, 
natural de Lourenço Marques, 
Tristão Guedes Mahoque, solteiro, 
natural de Panda, Bento Magno 
Mahoque, natural de Lourenço 
Marques, casado com Joaquina Castro 
Joaquim, Gustavo Carlos Alberto 
Mahoque, natural de Nampula, 
solteiro, Emanuel Alexandre 
Mahoque, solteiro, natural de 
Nampula, Jerónimo Pires Mahoque, 
natural de Lourenço Marques, casado 
com Rita Paula de Sousa Mbebe, 
Sandra Raquel Wakissau Mahoque, 
solteira, natural de Nampula, Raquel 
Dulce Mahoque, solteira, natural de 
Nampula, residentes em Maputo.
Herdeiro de Alberto Matembuene 
Mahoque, Luís Alberto Mahoque, 
natural de Panda, casado com Emília 
Alifate Silva, residente nesta cidade.
Que não existem outras pessoas que 
segundo a lei prefiram aos declarados 
herdeiros ou com eles possam 
concorrer na sucessão à herança dos 
referidos Alberto Matembuene e 
Raquel da Cruz Mazive. 

Está Conforme

Maputo, aos 17 de Junho de 2022 

A Notária
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE 
MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA 
CIDADE DE MAPUTO

11ª SECÇÃO

ANÚNCIO
A MERITÍSSIMA SENHORA 

DOUTORA ERCÍLIA 
FELICIDADE MATAVELE 

SEBASTIÃO, JUÍZA DE 
DIREITO DESTA SECÇÃO

Faz saber que pela Décima 
Primeira Secção deste 
Tribunal correm éditos 
de trinta dias, citando 
a ré Josina José João, 
maior, nacionalidade 
moçambicana, residente 
na cidade de Maputo, 
desconhecendo os demais 
dados, actualmente em parte 
incerta, para, no prazo de 20 
(vinte) dias, que começa 
a contar depois de findo o 
dos éditos, tudo a contar da 
segunda e última publicação 
do respectivo anúncio, 
contestar, querendo, 
apresentar a sua defesa nos 
Autos de Acção Ordinária 
nº 46/22/B, que por esta 
Secção lhe move Amândio 
Egas Mussagy, conforme 
tudo melhor consta do 
duplicado da petição inicial, 
que se encontra à disposição 
do citanda no Cartório 
desta Secção, podendo ser 
levantado dentro das horas 
normais de expediente, 
sob a cominação de, não 
contestando, julgarem-
se confessados os factos 
articulados pelo autor.
Para constar lavrou-se o 
presente edital e mais dois 
de igual teor que vão ser 
devidamente afixados nos 
lugares determinados por 
lei.

Maputo, aos vinte e três dias 
do mês de Maio de dois mil e 
vinte e dois

A Escrivã de Direito
Lurdes da Conceição 

Tivane

Verifiquei

A Juíza de Direito
Drª Ercília Felicidade 
Matavele Sebastião

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Anúncio de Concurso Público
O FUNDO DE ESTRADAS, FUNDO PÚBLICO (FE,FP) convida todo e qualquer interessado, desde que reúna requisitos estabelecidos no 
Documento do Concurso a apresentarem propostas fechadas para o concurso abaixo discriminado. 

Modalidade 
&

Referência
Objecto de Contrato 

Data e hora-final 
de entrega das 

propostas 

Data e hora para 
abertura das 

propostas 

Validade 
das 

propostas 

Garantia 
Provisória válida 

por
150 dias 

Data do 
anúncio do 

posicionamento 

Concurso Público 
nº47A001952/CP/19/22

Contratação de uma Firma para o 
Fornecimento e Instalação do Sistema 
de Cobrança Electrónica de Taxas de 
Portagem e Serviços  de  Manutenção 
Preventiva e Correctiva

20 de Julho de 2022

Hora 10.30

20 de Julho de 
2022

Hora 10.45

120 dias 

9.510.000,00 MT

29 de Julho de 22

Hora 10.45

Ou
Declaração 
de Garantia 
Provisória, nos 
termos do Decreto 
89/2021 de 29 de 
Outubro

Os concorrentes interessados na participação dos Concursos poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou 
adquirí-los na Secretaria do Fundo de Estradas, sita na Av. Mártires de Inhaminga nº 170, sobreloja- Cidade de Maputo, a partir 
do dia 20 de Junho de 2022, pela importância não reembolsável de 2.050,00MT (dois mil e cinquenta meticais). A importância 
deverá ser depositada na conta nº 13225951, NIB 0001 0000 0001 322595 157 domiciliada no Banco Millennium Bim.

Os concorrentes deverão visitar pelo menos uma portagem, nos dias e termos abaixo indicados:

Local de Visita
Delegações Responsáveis

Datas
Contactos

Portagem de Utukulo Niassa UGEA +258 845792523

Dias Úteis

 De 20 de Junho a

 1 Julho de 2022
 
 
 
 
 

Portagem de Congerenge Niassa UGEA +258 845792523
Portagem de Chidenguele Gaza UGEA +258 847521855
Portagem de Nhacundela Inhambane UGEA +258 865253759
Portagem de Mapinhane Inhambane UGEA +258 865253759
Portagem de KamuazanChenga Manica UGEA +258 847521855
Portagem de Nametil Nampula UGEA +258 842671730
Portagem de Namina Nampula UGEA +258 842671730
Portagem de Matharya Nampula UGEA +258 842671730
Portagem de Malova Inhambane UGEA +258 865253759
Portagem de Mufa Tete UGEA +258 84351 0501

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

Maputo, aos 17 de Junho de 2022
UGEA 

5365
Av. Mártires de Inhaminga ,Nº 170 • Caixa Postal 797 • Tel: nº 21 305589/82 3084990 • Fax 21 305069 • Maputo
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE 
REPRESENTAÇÃO DO ESTADO 

NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E 

TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO 

NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 

ÓBITO DE ANTÓNIO 
PINTO UAHI

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura de 
nove de Junho de dois mil e vinte e 
dois, exarada de folhas dezanove 
a vinte verso, do livro de notas 
para escrituras diversas número 
trezentos e sessenta e oito, traço 
“B”, do Segundo Cartório Notarial 
de Maputo, perante mim, Danilo 
Momade Bay, Conservador e 
Notário Superior, em exercício no 
referido Cartório, foi celebrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de ANTÓNIO 
PINTO UAHI, de sessenta e três 
anos de idade, no estado de 
casado sob o regime de comunhão 
de bens adquiridos com Maria 
Ualique Uahi, natural de Lugela, 
de nacionalidade moçambicana, 
filho de Pinto Uahi e de Floriana 
Camisa.
Que o falecido não deixou 
testamento ou qualquer outra 
disposição da sua última 
vontade. Deixou como únicos e 
universais herdeiros de todos  
seus bens, sua esposa Maria 
Ualique Uahi, viúva, que ocupa 
simultaneamente a posição de 
meeira e seus filhos: Elisabeth 
das Dores Pinto Uahi Manjate, 
casada com Hermínio Rosalina 
Manjate, Angélica António Pinto 
Uahi, casada com Oliveira Alfredo 
Mocuna, Robbie Higino António 
Uahi, casado sob o regime de 
comunhão de bens adquiridos 
com Ivalda Benigna Macicame e 
Carolina António Pinto Uahi, 
solteira, maior, natural de Lugela.
Que segundo a lei não há quem 
com eles possa concorrer a esta 
sucessão, que da herança fazem 
parte bens móveis e imóveis, 
incluindo contas bancárias.

Está Conforme

Maputo, aos 13 de Junho de 2022

O Notário  
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE 
REPARTIÇÃO DO ESTADO NA 

CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E 

TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO 

NOTARIAL DA CIDADE DE 
MAPUTO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 
ÓBITO DE MARIA 
ODETE PAULINO 

SIMBINE
Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de nove de Junho de dois mil e 
vinte e dois, exarada de folhas 
trinta e cinco a trinta e seis, do 
livro de notas para escrituras 
diversas número trezentos e 
sessenta e sete, traço “B”, do 
Segundo Cartório Notarial de 
Maputo, perante mim, Danilo 
Momede Bay, Conservador e 
Notário Superior, em exercício no 
referido Cartório, foi celebrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de Maria 
Odete Paulino Simbine, de 
sessenta anos de idade, no 
estado de solteira, que era de 
nacionalidade moçambicana, 
com última residência habitual 
no Bairro do Ferroviário, filha 
de Paulino Alfredo Matsocuane 
Simbine e de Ana Rosa Ferreira.
Que a falecida não deixou 
testamento ou qualquer outra 
disposição da sua última 
vontade, deixando como únicos 
e universais herdeiros de todos 
seus bens, seus filhos: Chelsia 
Michella, solteira, maior, 
natural da África do Sul, Izaltina 
Augusto Sitoe e Sadate Odetina 
Wilson Narrima, solteiros, 
maiores, naturais de Maputo, de 
nacionalidade moçambicana.
Que segundo a lei não há quem 
com eles possa concorrer a esta 
sucessão, que da herança fazem 
parte bens móveis e imóveis, 
incluindo contas bancárias.

Está Conforme

Maputo, aos 15 de Junho de 2022

A Notária 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE 
REPRESENTAÇÃO DO ESTADO 

NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E 

TRABALHO
TERCEIRO CARTÓRIO 

NOTARIAL DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine,
nº 1472 – 1º andar

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 
ÓBITO DE JORGE 

SAWACA NHIUANE
Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de dez de Junho de dois mil e 
vinte e dois, exarada de folhas 
trinta e um a folhas trinta e 
dois, do livro de notas para 
escrituras diversas número 
cento e quatro “E”, do Terceiro 
Cartório Notarial, perante Aldina 
Guilhermina Samuel Rututo 
Momade, licenciada em Direito, 
Conservadora e Notária Superior, 
em exercício no referido Cartório, 
foi lavrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por 
óbito de Jorge Sawaca Nhiuane, 
solteiro, natural de Nangade, 
residente que foi no Bairro Palma, 
de então sessenta anos de idade, 
sendo filho de Sawaca Kulomeo e 
de Buanalinda Nanchica.
Que ainda pela mesma escritura 
pública foram declarados como 
únicos e universais herdeiros 
de todos os seus bens e direitos, 
seus filhos: Lina Jorge Sawaca, 
solteira, Lúcia Jorge Sawaca, 
solteira, Nélio Jorge Sawaca, 
solteiro, Angélica Jorge Sawaca, 
solteira, Aménia Jorge Sawaca, 
solteira e Maico Jorge Sawaca, 
solteira, todos naturais de 
Cabo Delgado. Que não existem 
outras pessoas que segundo 
a lei prefiram aos declarados 
herdeiros ou com eles possam 
concorrer à sua sucessão.

Está Conforme

Maputo, aos 17 de Junho de 2022

O Notário
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE 
REPRESENTAÇÃO DO ESTADO 

NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E 

TRABALHO
TERCEIRO CARTÓRIO 

NOTARIAL DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine,
nº 1472 – 1º andar

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 

ÓBITO DE JOAQUIM 
FRANCISCO E ADÉLIA 

JOSÉ FIGUEIREDO
Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de dezasseis de Junho de dois 
mil e vinte e dois, exarada de 
folhas oitenta e nove a folhas 
noventa, do livro de notas para 
escrituras diversas número 
cento e quatro, “E”, do Terceiro 
Cartório Notarial, perante Aldina 
Guilhermina Samuel Rututo 
Momade, licenciada em Direito, 
Conservadora e Notária Superior, 
em exercício no referido Cartório, 
foi lavrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por 
óbito de Joaquim Francisco e 
Adélia José Figueiredo, casados 
entre si, segundo os usos e 
costumes, naturais de Quelimane, 
residentes que foram no Bairro 
da Costa do Sol, de então setenta 
anos e setenta e dois anos de 
idade, respectivamente.
Que ainda pela mesma escritura 
pública foram declaradas como 
únicas e universais herdeiras 
de todos os seus bens e direitos, 
suas filhas: Eduarda Adélia 
Francisco, solteira, natural de 
Quelimane e Esmeralda Adélia 
Joaquim Francisco, solteira, 
natural de Quelimane, ambas 
residentes nesta cidade.
Que não existem outras pessoas 
que segundo a lei prefiram às 
declaradas herdeiras ou com elas 
possam concorrer à sua sucessão.

Está Conforme

Maputo, aos 16 de Junho de 2022

O Notário
(Ilegível)

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA
A Comissão de Curso D’Água Incomati e Maputo (INMACOM) é uma instituição criada 
pelo Reino de Eswatini, República da África do Sul e República de Moçambique para 
garantir o desenvolvimento coordenado, a gestão e a utilização sustentável dos 
recursos hídricos compartilhados pelos três países. A instituição convida empresas 
de consultoria respeitáveis a apresentarem propostas para as seguintes atribuições/
serviços; siswati

1. Pedido de Propostas para a Activação do Plano de Gestão de Desastres do INMACOM

2. Solicitação de Propostas para o Desenvolvimento do Plano de Acção e Estratégia de 
Comunicação do INMACOM

3. Pedido de Propostas para o desenvolvimento de um Projecto de Acordo Abrangente 
de Partilha de Água

4. Solicitação de Propostas para o desenvolvimento do Plano de Estratégia & 
Sustentabilidade Financeira do INMACOM.

5. Solicitação de Propostas para o desenvolvimento do Sistema de Informações 
gerenciais do INMACOM

Os documentos do concurso estão contidos no site da ESPPRA www.sppra.co.sz e 
entre em contacto com trevorshongwe@gmail.com para obter mais detalhes sobre 
esta atribuição.

A data de encerramento de todas as inscrições é às 14.00 horas, no dia 24 de Junho 
de 2022 e os detalhes de submissão estão contidos nos documentos do Edital.

TREVOR M. SHONGWE

INTERIM EXECUTIVE SECRETARY

53415407

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
________

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

Anúncio do Concurso N.º 11A000141/CP/22/070/2022, para o 
Fornecimento de Géneros Alimentícios ao Tribunal Administrativo

1. O Tribunal Administrativo convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais 
ou estrangeiras interessadas, e que reúnam os requisitos de elegibilidade a 
apresentarem propostas fechadas para o fornecimento de géneros alimentícios ao 
Tribunal Administrativo. 

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os 
documentos de concurso ou adquirí-los no Departamento das Aquisições do 
Tribunal Administrativo, sito na Praça da Independência n.º 1117, 1º Andar, Direito, 
na Cidade de Maputo, nas horas normais de expediente, das 7.30 às 15.30, mediante 
apresentação de talão de depósito, no valor não reembolsável de 1.000,00MT (mil 
meticais), a depositar no Banco de Moçambique, na conta n.º 4568519003. 

3. O Prazo de validade das propostas será de 120 dias.

4. As propostas e documentos de qualificação deverão ser entregues no endereço 
referido no n.º 2, até às 10.00 horas, do dia 8 de Julho de 2022, e serão abertas 
em sessão pública, no mesmo endereço, às 10.15 horas. 

5. As propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia provisória no valor de 
158.399,01 MTs ( cento e cinquenta e oito mil, trezentos e noventa e nove 
meticais e um centavo) , válida por um período de 150 dias.

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

Maputo, Junho de 2022 
O Tribunal Administrativo 

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Concurso Ref. 017/2022 – AQUISICÃO DE MÁQUINAS DE CD4 E 

CONSUMÍVEIS PARA O ESTUDO - DOD

1. A JHPIEGO Mozambique convida por este meio as empresas interessadas e elegíveis a 
manifestarem o seu interesse na apresentação de propostas em CARTA FECHADA para 
fornecimento de:

Descrição/ Especificações Quantidade
Máquinas de CD4x=
BD FACSPresto 02

Cartuchos / Consumíveis 300

2. A manifestação de interesse está aberta a todos os concorrentes legalmente registados 
e autorizados para prestação de serviços no âmbito de venda de viaturas (anexar 
documentação relativa). O processo será regido de acordo com as normas e procedimentos 
em vigor na Jhpiego Moçambique.

3. A proposta deve ser apresentada em Meticais (MZN) ,indicando o valor unitário para cada 
item e total dos items, o número do NUIT da Jhpiego, o valor do IVA deve ser referenciado 
a sua percentagem. TODAS AS PROPOSTAS ABERTAS, enviadas sem as descrições acima 
referenciadas OU ENVIADAS POR EMAIL SERÃO INVALIDADAS.

4. O período de validade das propostas deverá ser de 120 dias úteis, no mínimo.

5. Cadernos de encargos/informação adicional podem ser solicitados a partir do dia 
21/6/2022 até ao dia 28/6/22, pelo email: salma.buvane@jhpiego.org

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 11.00 horas do dia 1 de 
Julho de 2022, pelo qual concorre com o título “017/2022 – AQUISICÃO DE MÁQUINAS 
DE CD4 E CONSUMÍVEIS - DOD”pelo que, as mesmas serão abertas em sessão reservada 
dirigida por um Comité de Avaliação Interno criado para o efeito e, este processo será 
regido de acordo com as normas e procedimentos da Jhpiego Mozambique.

JHPIEGO Mozambique
Av. Armando Tivane nº. 1608

Tel: 258 21486422 Cell: 258 823123806 Fax: 258 21 490375
Maputo – Moçambique

Escritórios de Moçambique
Rua A. W. Bayly, N°. 61. Maputo. Moçambique 
Tel: +258 21 490370. Telemovel: +258 82 0001955 
Fax: +258 21 490375
NUIT - 700062147

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O NOTÍCIAS 
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DIARIAMENTE 
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DA BEIRA
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REPUBLIC OF MOZAMBIQUE
_______

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
FUND FOR AGRICULTURAL PROMOTION AND RURAL EXTENSION (FAR, FP)

INCLUSIVE AGRI-FOOD VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROGRAMME
(PROCAVA)

International Tender N° PROCAVA35A004941ICB0102022
Procure and allocate farm mechanization kits

1. The Government of Mozambique has received financing from the International Fund for Agricultural Development 
(IFAD) towards the cost of the Inclusive Agri-Food Value Chains Development Programme (PROCAVA) and intends to 
apply part of the financing for the purchase of mechanization kits. The use of any IFAD financing shall be subject to 
IFAD’s approval, pursuant to the terms and conditions of the financing agreement, as well as IFAD’s rules, policies 
and procedures. IFAD and its officials, agents and employees shall be held harmless from and against all suits, 
proceedings, claims, demands, losses and liability of any kind or nature brought by any party in connection with the 
Inclusive Agri-Food Value Chains Development Programme (PROCAVA).

2. The Government of Mozambique is implementing PROCAVA, co-financed by IFAD, which supports the development of 
five (5) value chains, namely: Horticulture, Cassava, Red Meat, Legumes and Poultry, in 75 districts across the Country, 
targeting 180.500 households, mainly smallholder farmers and other vulnerable groups, during an implementation 
period of ten (10) years. The programme is implemented by the Ministry of Agriculture and Rural Development 
(MADER), being the Fund for Agricultural Promotion and Rural Extension (FAR, FP), the delegated entity 
responsible for the overall coordination of Programme implementation through a National Programme Management 
Unit (NPMU) based in its headquarters in Maputo, Southern Region Programme Management Unit (RPMU - South) 
based at the Provincial Delegation of FAR, FP in Gaza province and the Provincial Programme Management Unit in 
Niassa province.

3. This Invitation for Bid (IFB) follows the general procurement notice that appeared on the United Nations Development 
Business (UNDB) website on 24 July 2020 and on Jornal Notícias newspaper on 09 and 12 April 2021.

4. The purchaser invites eligible entities (“bidders”) to submit sealed bids to procure and allocate farm mechanization 
kits. 

5. For more details on these goods and related services, you may obtain more information and/ or details examining 
the tender documents.

6. This IFB is open to all eligible bidders who wish to respond. Subject to the restrictions noted in the bidding document, 
eligible entities may associate with other bidders to enhance their capacity to successfully deliver the goods and 
related services.

7. The goods and related services, and the contract expected to be awarded, are grouped in four (4) lots: Bidders can 
bid for one or more lots. Lis of lots:
Lot 1 - Tractors with implements (plows, harrows and others) 
Lot 2 - Planting equipment 
Lot 3 - Power tillers 
Lot 4 - Manual weeders

8. Bidding will be conducted using the International Competitive Bidding (ICB) method, the evaluation procedure for 
which is described in this bidding document, in accordance with the IFAD procurement handbook which is provided 
on the IFAD website https://www.ifad.org/en/document-detail/asset/42187284. The ICB process, as described, will 
include a review and verification of qualifications and past performance, including a reference check, prior to the 
contract award.

9. Bids must be delivered to the address below and in the manner specified in the BDS ITB 26.1 no later than 09 August 
2022 09.30  (GMT+2).
Fund for Agricultural Promotion and Rural Extension (FAR, FP) 
Inclusive Agri-food Value Chain Development Programme (PROCAVA)
Praça dos Heróis Moçambicanos, CP. 1406, 2nd Floor, Block E, Maputo – Mozambique
Email:procurement@procava.gov.mz 

10. Bidders should be aware that late bids will not be accepted under any circumstances and will be returned unopened 
to the bidder. All bids must be accompanied by a bid security (as required) in the manner and amount specified in 
the bid data sheet.

11. Please note that electronic bids shall not be accepted as defined in ITB BDS 25.1

Maputo, June 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
____

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

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO DE CADEIAS DE VALOR AGROALIMENTARES 

(PROCAVA)

Concurso Internacional Nº PROCAVA35A004941ICB0102022
Fornecimento e Alocação de Kits de Mecanização Agrícola

1. O Governo de Moçambique recebeu um financiamento do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) 
com vista a financiar o Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares (PROCAVA) 
e pretende aplicar parte dos fundos para aquisição dos kits de mecanização. A utilização de qualquer financiamento 
do FIDA estará sujeito a aprovação do FIDA de acordo com os termos e condições do Acordo de Financiamento bem 
como das regras, políticas e procedimentos do FIDA. O FIDA e seus funcionários, agentes e empregados estão isentos 
de e contra todos os processos, procedimentos, reclamações, pedidos, perdas e responsabilidades de qualquer tipo 
ou natureza interpostos por qualquer parte em conexão com o Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias 
de Valor Agro-alimentares (PROCAVA).

2. Governo de Moçambique está a implementar o PROCAVA, cofinanciado pelo FIDA, para apoiar o desenvolvimento de 
5 cadeias de valor (Horticultura, Mandioca, Carnes Vermelhas, Leguminosas e Avicultura) em 75 distritos de todo o 
País, esperando beneficiar 180.500 famílias, na maioria pequenos produtores e outros grupos vulneráveis, durante 
um período de implementação de dez (10) anos. O Programa é implementado pelo Ministério da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural (MADER), tendo como entidade responsável pela coordenação o Fundo de Fomento Agrário 
e Extensão Rural (FAR, FP), que por sua vez implementa o Programa através de uma Unidade Nacional de Gestão do 
Programa (UNGP) baseada na sua sede na Cidade de Maputo, Unidade Regional Sul de Gestão do Programa baseada 
na Delegação Provincial do FAR, FP na província de Gaza e a Unidade Provincial de Gestão do Programa na província 
do Niassa.  

3. Este Convite aos Concorrentes (CAC) segue o anúncio geral de procurement que consta na página web dos Negócios 
de Desenvolvimento das Nações Unidas (NDNU), no dia 24 de Julho de 2020, e no jornal Notícias nos dias 9 e 12 de 
Abril de 2021.

4. A contratante solicita propostas fechadas de entidades elegíveis (“concorrentes”) para o Fornecimento e Alocação 
de Kits de Mecanização Agrícola.

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

6. Este Convite aos Concorrentes (CAC) é aberto para todos os concorrentes elegíveis que desejam responder. Sujeitos a 
restrições evidenciadas no documento do concurso, as entidades elegíveis poderão associar-se a outros concorrentes 
para melhorar a sua capacidade de fornecer com sucesso os Bens e Serviços.

7. Os Bens e Serviços, e o Contrato que se espera adjudicar são divididos em quatro (4) Lotes. As empresas podem 
concorrer para um ou mais lotes. Lista dos lotes:

Lote 1 - Tractores com alfaias (arados, grades e outros)
Lote 2 - Equipamento de plantação
Lote 3 - Motocultivadores
Lote 4 - Sachadores manuais

8. O concurso será conduzido aplicando a modalidade de Concurso Público Internacional (CPI), cujo procedimento de 
avaliação está descrito neste documento de concurso de acordo com o Manual de Procurement do FIDA disponível 
na página do FIDA https://www.ifad.org/en/document-detail/asset/42187284. O processo do Concurso Público 
Internacional, conforme descrito, irá incluir uma revisão e verificação das qualificações e desempenho anterior, 
incluindo a verificação da referência, precedendo a adjudicação.

9. As propostas deverão ser submetidas no endereço abaixo, na forma especificada no ficheiro de dados do concurso 
IAC 26.1 até ao dia 9 de Agosto 2022, 09.30 Horas (GMT+2).

Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural (FAR,FP)- Programa de  Desenvolvimento Inclusivo de 
Cadeias de Valor Agro-alimantares (PROCAVA)
Praça dos Heróis Moçambicanos, CP. 1406, 2nd Floor, Block E, Maputo – Mozambique
Email: procurement@procava.gov.mz 

10. Os concorrentes deverão estar cientes que nenhuma proposta que for submetida após o prazo será aceite e será 
retornada celada ao concorrente. Todas as propostas deverão ser acompanhadas por garantia bancária original 
(conforme solicitado) na forma e quantitativo especificado nos dados de documentos de concurso.

11. Propostas electrónicas não serão aceites, conforme definido no IAC 25.1.

Maputo, Junho 2022
5408
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO 

ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA 

CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
3º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE 

DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, nº 1472 - 1º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 
POR ÓBITO DE ERNESTO 

NATINGUE NHAVOTO

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura de 
treze de Junho de dois mil e vinte 
e dois, exarada de folhas oitenta e 
dois a folhas oitenta e três, do livro 
de notas para escrituras diversas 
número cento e quatro “E”, do 
Terceiro Cartório Notarial, perante 
ALDINA GUILHERMINA SAMUEL 
RUTUTO MOMADE, licenciada 
em Direito, Conservadora e 
Notária Superior, foi lavrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de ERNESTO 
NATINGUE NHAVOTO, casado, 
sob o regime de comunhão de 
bens adquiridos, com Nozipho 
Elizabeth Mahlasela, natural de 
Marracuene, onde residiu, sendo 
filho de Natingue Nhavoto e de 
Divina Capetine.
Que o falecido não deixou 
testamento e nem qualquer outra 
disposição de última vontade, 
tendo deixado como únicos e 
universais herdeiros de todos os 
seus bens e direitos, sua cônjuge 
Nozipho Elizabeth Mahlasela, 
seu filho Eduardo Ernesto 
Nhavoto e seus netos: Alfredo 
Zeferino Chicupetuane, Leila 
da Lúcia Alfredo Chicupetuane, 
José Alfredo Chicupetuane e 
Elma Alfredo Chicupetuane, em 
representação da herdeira mãe 
Filomena Ernesto Nhavoto, já 
falecida, todos solteiros, naturais 
de Maputo, onde residem.
Que não existem outras pessoas 
que segundo a lei prefiram aos 
declarados herdeiros ou com eles 
possam concorrer à sua sucessão.

Está Conforme
Maputo, aos 14 de Junho de 2022

A Notária
(Ilegível)

5358

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A Alistair Services Moçambique, Lda., está a recrutar 
para o seu quadro de pessoal, 16 motoristas de veiculos 
pesados, para a cidade da Beira, com os detalhes abaixo:

Requisitos:
•	 Nível Médio completo ou formação equivalente 

no ramo;
•	 Possuir carta de condução para transporte de 

cargas perigosas;
•	 Mínimo 3 anos de experiência em condução de 

veículos pesados;
•	 Ter residência fixa na cidade da Beira;
•	 Possuir um smartphone será uma vantagem;
•	 Conhecimentos de Inglês será uma vantagem;
•	 Habilidade mecânica será uma vantagem.
•	 Experiência no corredor da Beira – República 

Democrática do Congo, é uma vantagem.

Todos as candidaturas devem ser enviadas para o endereço 
electrónico mario.miguel@alistairgroup.com até ao 
dia 5 de Julho de 2022, com o título “Motorista – Beira”.

55
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REPUBLIC OF MOZAMBIQUE
_______

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
FUND FOR AGRICULTURAL PROMOTION AND RURAL EXTENSION (FAR, FP)

INCLUSIVE AGRI-FOOD VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROGRAMME
(PROCAVA)

International Tender N° PROCAVA35A004941ICB0092022
Procure and install agroprocessing equipment

1. The Government of Mozambique has received financing from the International Fund for Agricultural Development (IFAD) 
towards the cost of the Inclusive Agri-Food Value Chains Development Programme (PROCAVA) and intends to apply part of 
the financing for the Procuring and allocating agroprocessing equipment. The use of any IFAD financing shall be subject 
to IFAD’s approval, pursuant to the terms and conditions of the financing agreement, as well as IFAD’s rules, policies and 
procedures. IFAD and its officials, agents and employees shall be held harmless from and against all suits, proceedings, 
claims, demands, losses and liability of any kind or nature brought by any party in connection with the Inclusive Agri-Food 
Value Chains Development Programme (PROCAVA).

2. The Government of Mozambique is implementing PROCAVA, co-financed by IFAD, which supports the development of five 
(5) value chains, namely: Horticulture, Cassava, Red Meat, Legumes and Poultry, in 75 districts across the Country, targeting 
180.500 households, mainly smallholder farmers and other vulnerable groups, during an implementation period of ten (10) 
years. The programme is implemented by the Ministry of Agriculture and Rural Development (MADER), being the Fund 
for Agricultural Promotion and Rural Extension (FAR, FP), the delegated entity responsible for the overall coordination 
of Programme implementation through a National Programme Management Unit (NPMU) based in its headquarters in 
Maputo, Southern Region Programme Management Unit (RPMU - South) based at the Provincial Delegation of FAR, FP in 
Gaza province and the Provincial Programme Management Unit in Niassa province.

3. This Invitation for Bid (IFB) follows the general procurement notice that appeared on the United Nations Development 
Business (UNDB) website on 24 July 2020 and on Jornal Notícias newspaper on 09 and 12 April 2021.

4. The purchaser invites eligible entities (“bidders”) to submit sealed bids to the Procurement and allocation of 
agroprocessing equipment. 

5. For more details on these goods and related services, you may obtain more information and/ or details examining the 
tender documents.

6. This IFB is open to all eligible bidders who wish to respond. Subject to the restrictions noted in the bidding document, 
eligible entities may associate with other bidders to enhance their capacity to successfully deliver the goods and related 
services.

7. The goods and related services, and the contract expected to be awarded, are divided into the following four (4) lots: 
Bidders can bid for one or more lots, and according to the lots bidded.

Lot 1 - Procure and deliver Cassava processing kits
Lot 2 - Procure and deliver vegetable crates
Lot 3 - Procure and deliver pallets and other marketing kits
Lot 4 - Procure and deliver beans threshers

8. Bidding will be conducted using the International Competitive Bidding (ICB) method, the evaluation procedure for which 
is described in this bidding document, in accordance with the IFAD procurement handbook which is provided on the IFAD 
website https://www.ifad.org/en/document-detail/asset/42187284. The ICB process, as described, will include a review 
and verification of qualifications and past performance, including a reference check, prior to the contract award.

9. Bids must be delivered to the address below and in the manner specified in the BDS ITB 26.1 no later than 05 August 2022, 
09.30 hours (GMT+2).

Fund for Agricultural Promotion and Rural Extension (FAR, FP) 
Inclusive Agri-food Value Chain Development Programme (PROCAVA)
Praça dos Heróis Moçambicanos, CP. 1406, 2nd Floor, Block E, Maputo – Mozambique
Email:procurement@procava.gov.mz 

10. Bidders should be aware that late bids will not be accepted under any circumstances and will be returned unopened to the 
bidder. All bids must be accompanied by a bid security (as required) in the manner and amount specified in the bid data 
sheet.

11. Please note that electronic bids shall not be accepted as defined in ITB BDS 25.1

Maputo, June 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
____

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

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

Concurso Internacional N°. PROCAVA35A004941ICB0092022
Fornecimento e Instalação de Equipamentos de Agroprocessamento

1. O Governo de Moçambique recebeu um financiamento do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) com vista a 
financiar o Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agroalimentares (PROCAVA) e pretende aplicar parte 
dos fundos para a Aquisição e Instalação de Equipamentos de Agroprocessamento. A utilização de qualquer financiamento 
do FIDA estará sujeito a aprovação do FIDA de acordo com os termos e condições do Acordo de Financiamento bem como das 
regras, políticas e procedimentos do FIDA. O FIDA e seus funcionários, agentes e empregados estão isentos de e contra todos 
os processos, procedimentos, reclamações, pedidos, perdas e responsabilidades de qualquer tipo ou natureza interpostos por 
qualquer parte em conexão com o Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agroalimentares (PROCAVA).

2. O Governo de Moçambique está a implementar o PROCAVA, co-financiado pelo FIDA, para apoiar o desenvolvimento de 5 cadeias 
de valor (Horticultura, Mandioca, Carnes Vermelhas, Leguminosas e Avicultura) em 75 distritos de todo o País, esperando 
beneficiar 180.500 famílias, na maioria pequenos produtores e outros grupos vulneráveis, durante um período de implementação 
de dez (10) anos. O Programa é implementado pelo Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER), tendo como 
entidade responsável pela coordenação o Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural (FAR, FP), que por sua vez implementa o 
Programa através de uma Unidade Nacional de Gestão do Programa (UNGP) baseada na sua sede na Cidade de Maputo, Unidade 
Regional Sul de Gestão do Programa baseada na Delegação Provincial do FAR, FP na província de Gaza e a Unidade Provincial de 
Gestão do Programa na província do Niassa.  

3. Este Convite aos Concorrentes (CAC) segue o anúncio geral de procurement que consta na página web dos Negócios de 
Desenvolvimento das Nações Unidas (NDNU), no dia 24 de Julho de 2020 e no Jornal Notícias nos dias 9 e 12 de Abril de 
2021.

4. A contratante solicita propostas fechadas de entidades elegíveis (“concorrentes”) para o Fornecimento e Instalação de 
Equipamentos de Agroprocessamento.

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

6. Este Convite aos Concorrentes (CAC) é aberto para todos os concorrentes elegíveis que desejarem responder. Sujeitos a restrições 
evidenciadas no documento do concurso, as entidades elegíveis poderão associar-se a outros concorrentes para melhorar a sua 
capacidade de fornecer com sucesso os Bens e Serviços.

7. Os bens e serviços e o contrato que se espera adjudicar são divididos em quatro (4) Lotes. As empresas podem concorrer para um 
ou mais lotes, e de acordo com os lotes em concurso.

Lote 1 – Fornecimento e alocação de Kits de processamento de mandioca
Lote 2 - Fornecimento e alocação de caixas de vegetais
Lote 3 – Fornecimento e alocação de paletes 
Lote 4 - Fornecimento e alocação de debulhadoras de feijão

8. O concurso será conduzido aplicando a modalidade de Concurso Público Internacional (CPI), cujo procedimento de avaliação 
está descrito neste documento de concurso de acordo com o Manual de Procurement do FIDA disponível na página do FIDA 
https://www.ifad.org/en/document-detail/asset/42187284. O processo do Concurso Público Internacional, conforme descrito, 
irá incluir uma revisão e verificação das qualificações e desempenho anterior, incluindo a verificação da referência, precedendo 
a adjudicação.

9. As propostas deverão ser submetidas no endereço abaixo, na forma especificada no ficheiro de dados do concurso IAC 26.1 até 
ao dia 5 de Agosto 2022, 9.30 Horas (GMT+2).

Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural (FAR,FP)- Programa de  Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor 
Agroalimentares (PROCAVA)
Praça dos Heróis Moçambicanos, CP. 1406, 2nd Floor, Block E, Maputo – Mozambique
Email: procurement@procava.gov.mz 

10. Os concorrentes deverão estar cientes que nenhuma proposta que for submetida após o prazo será aceite e será retornada celada 
ao concorrente. Todas as propostas deverão ser acompanhadas por garantia bancária original (conforme solicitado) na forma e 
quantitativo especificado nos dados de documentos de concurso.

11. Propostas electrónicas não serão aceites, conforme definido no IAC 25.1.

Maputo, Junho de 2022
5408

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

1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm 
Autos de Execução Ordinária nº 115/20-N, que o exequente BIM - BANCO 
INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE, SA, actualmente designado “Millennium 
bim”, move contra os executados: COSTA E FILHOS, LDA., FLORINDA MARIA 
COELHO DE PAIVA COSTA, SANDRA MARIA PAIVA DA SILVA COSTA e CARLA 
MARIA PAIVA DA SILVA COSTA, todos residentes nesta cidade, foi ordenada a 
venda por meio de propostas em carta fechada, em primeira praça, do imóvel 
abaixo descrito:

Imóvel a vender
Um imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob o nº 49 
228 a fls. 77, do livro B/133 e inscrito sob o nº 69 228 a fls. 15 verso, do livro 
G/84, a favor de COSTA E FILHOS, LIMITADA, com sede nesta cidade de Maputo.

As propostas devem mencionar preço superior constante da avaliação no valor 
de 53 712 945,00MT (cinquenta e três milhões, setecentos e doze mil, 
novecentos e quarenta e cinco meticais).

No dia 4 de Julho de 2022, pelas 11.00 horas, na Sala de Audiências desta 
Secção, proceder-se-á à abertura das propostas apresentadas até esse momento, 
cujo acto os proponentes podem assistir.

São convidadas todas as pessoas com interesse na compra do imóvel a entregarem 
as propostas em cartas fechadas no Cartório da 1ª Secção Comercial do Tribunal 
Judicial da Cidade de Maputo, sito no Palácio da Justiça, durante as horas normais 
de expediente, na compra do referido imóvel, bem como ficam notificados 
àqueles que nos termos do disposto no artº 876º, nº 2, do CPC, podiam requerer 
à adjudicação e bem assim aos titulares de qualquer direito de preferência na 
alienação do bem penhorado para, querendo, exercerem o seu direito no acto da 
praça.

As pessoas interessadas em visitar o imóvel poderão o fazer através do seguinte 
endereço: - O imóvel localiza-se no Bairro da Polana-Cimento “A”, Av. Armando 
Tivane, nº 65, nesta cidade.

Maputo, aos 7 de Junho de 2022

P’lo Escrivão de Direito
Rafael Enoque

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. João de Almeida F. Guilherme
5410

CANTINHO 
DO AÇOR

Nos termos do Artigo Trigésimo 
Quarto do Código Comercial de 
Moçambique, convocam-se os 
sócios da sociedade CANTINHO 
DO AÇOR, a participarem da As-
sembleia Geral Extraordi-
nária, a ser realizada no dia 
5 de Julho de 2022, na sua 
Sede, com a seguinte ordem 
de trabalhos.

Ponto Único - Dissolução da 
Sociedade

Maputo, aos 20 de Junho de 2022

Sócio
Pedro Ramos Mendes
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Superfície  75 334  km²
População  1 228 514 (2007); 12 Distritos

Trabalho infantil ganha 
terreno na capital provincial

É desta forma que alguns petizes garantem o sustento das suas famílias

UniSave e município
de Xai-Xai assinam
acordo de cooperação
A UNIVERSIDADE Save (UniSave) e o Conselho 
Municipal de Xai-Xai, assinaram, recentemen-
te, um memorando de entendimento destinado 
ao desenvolvimento de pesquisas nas áreas de 
gestão ambiental, desenvolvimento comunitário 
sustentável e na busca de soluções para os prin-
cipais problemas locais.

À luz do memorando as duas entidades irão 
elaborar iniciativas conducentes ao desenvolvi-
mento comunitário, cabendo a UniSave capaci-

tar técnicos em matéria de gestão municipal, so-
bretudo dos resíduos sólidos e no ordenamento 
territorial.

Segundo o reitor da UniSave, Manuel de Mo-
rais, o acordo resulta da necessidade de se criar 
sinergias para o desenvolvimento da província.

Por sua vez, o edil de Xai-Xai, Emídio Xavier, 
disse que o memorando vai dinamizar a gestão 
municipal, porquanto terá técnicos melhor ca-
pacitados.
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Pormenor do acto da assinatura do acordo

A VOZ DO CIDADÃO

Doentes de Chongoene
queixam-se da falta
de medicamentos 

UTENTES das unidades sanitárias de Chongoe-
ne, em Gaza, queixam-se da indisponibilida-
de de alguns fármacos no Sistema Nacional de 
Saúde.

Entrevistados pelo “Notícias” revelaram 
que a situação tende a agravar-se, nos últimos 
tempos, dado que grande parte da medicação 
prescrita não está disponível na farmácia da 
unidade hospitalar.

Isabel Bila disse que para ter os fármacos 
recomendados pelo médico ou enfermeiro é 
muito difícil.

“Recentemente, a minha sobrinha fez con-
trolo de tensão e constatou-se que estava alta. 
Receitaram-lhe medicamentos, mas na farmá-
cia não tinha e optamos por recorrer a privados 
onde os valores são elevados”, contou.

Hortência Langa, outra utente, apontou 
que a falta de medicamentos é frequente na-
quela unidade sanitária.

“Para piorar, estamos num distrito em 
que por vezes não temos condições para nos 

deslocarmos à cidade. Na terça-feira passada  
fui receitada alguns comprimidos, mas não 
tinha no hospital. Quando fui procurar nas 
farmácias privadas constatei que os custos 
eram elevados”, lamentou.

Arsénia Mariquel, outra utente, afirmou 
que “chegamos a uma fase em que até para 
ter Paracetamol temos que recorrer às farmá-
cias privadas. Pensávamos que com a unidade 
sanitária próxima iríamos minimizar os cus-
tos”.

Nelson Aniceto explicou, por seu turno, 
que “numa semana encontramos os medica-
mentos necessários e na outra não tem sequer 
Paracetamol. É por isso que, sempre que pos-
so, prefiro ir ao hospital da cidade. Aqui nem 
o atendimento é dos melhores, pois é normal 
chegar às seis horas e ser atendido às 14.00 ho-
ras dada a morosidade. Quando inauguraram o 
centro de saúde ficamos felizes e convictos que 
ajudaria a minimizar custos de transporte, mas 
não sentimos isso”, lamentou.
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Isabel Bila Hortência Langa

Arsénia Mariquel Nelson Aniceto

PARA REDUZIR PERDAS DE FRUTA

Mandlakazi sonha com 
fábricas de processamento

OS produtores agrícolas de 
Mandlakazi, em Gaza,  so-
licitaram a intermediação 
da governadora provincial, 
Margarida Chongo, para a 

implantação de fabriquetas 
de processamento de frutas, 
com destaque para ananás e 
citrinos diversos.

A solicitação foi manifes-

tada em praticamente todas 
as localidades visitadas pela 
chefe do executivo de Gaza, 
e é justificada pelo facto de 
grande parte da produção 

deteriorar-se ainda à espera 
de mercado.

Suel Rachide, produtor 
de citrinos e ananás, lamen-
ta que a província não tenha 

Margarida Chongo conversando com os produtores de Mandlakazi
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9 anos, órfã de pai e com a mãe 
sem condições. Esta contou 
que vende para custear seus 
estudos. 

“Em casa concluiu-se que 
só fazendo alguma coisa é que 
poderia continuar a estudar. 
Vendo plásticos nas manhãs e 
às 12.00 horas vou à escola. É 
assim como faço para conse-
guir material escolar”, justi-
fica.

AUTORIDADES PREPARAM
LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO 

A chefe de repartição de 
Administração da Justiça e Tra-
balho, Nilsa Banze, admite que 
a situação é preocupante, por 
isso já se pensa num levanta-
mento da situação, em princí-
pio, em Outubro próximo.

Banze revelou ainda que o 
sector está a trabalhar com as 
igrejas e comerciantes na sen-
sibilização dos pais e dos res-
ponsáveis pelas crianças para 
não promoverem o trabalho 
infantil, pois isso deixa os me-
nores vulneráveis às doenças, 
drogas ou álcool.

“Também estamos a capa-
citar a Polícia Municipal, em 
matéria de educação infantil, 
para que a mesma não deixe as 
crianças nestas actividades ”, 
afirmou. 

Por seu turno, o chefe do 
Departamento da Criança, na 
Direcção Provincial da Ac-
ção Social, Jerónimo Nhabete, 
disse que é preciso despertar 
consciências.

“As crianças precisam de ir 
à escola. É isso que pode aju-
dar a traçar outro rumo e dar 
esperança de um futuro dife-
rente”, admite. 

Acrescentou que o sector 
está a trabalhar com todas as 
forças vivas da sociedade, com 
vista a aprimorar e fortalecer 
as estratégias de combate às 
piores formas de trabalho in-
fantil na província. 

“Apelamos aos responsá-
veis pelas crianças para incen-
tivá-las a voltarem à escola no 
lugar de usá-las como meio do 
sustento familiar”, apelou.

O 
NÚMERO de crianças 
envolvidas no tra-
balho infantil tende 
a aumentar, nos úl-
timos tempos, com 

maior enfoque em Xai-Xai, ca-
pital provincial de Gaza. 

A situação é preocupante, 
sobretudo nos mercados Lim-
popo e grossista onde crianças 
e adolescentes disputam clien-
tes. Tudo porque, por diversas 
motivações, alguns deles as-
sumiram cedo a responsabili-
dade de prover o sustento das 
respectivas famílias. Com isso, 
a escola ficou para trás, redu-
zindo a esperança de um futuro 
risonho.

As principais actividades 
da maioria destes petizes são o 
comércio informal, sobretudo 
de plásticos, a venda de doces 
e salgadinhos e o transporte de 
bens, com recurso à carrinha 
de mão, vulgo “tchova”.

O Serviço Provincial de 
Justiça e Trabalho não tem nú-
meros actualizados de crianças 
e adolescentes nesta situação, 

daí que não consegue apresen-
tar dados comparativos. 

Contudo, a chefe da re-
partição de Administração da 
Justiça e Trabalho, Nilsa Banze, 
admitiu que é um dado adqui-
rido que se assiste a uma ten-
dência de aumento de número 
de crianças nesta situação. 

É por isso que, neste mo-
mento, decorrem preparativos 
para um levantamento  da si-
tuação real para o Estado agir 
com dados claros. E o facto é 
que neste momento as crian-
ças, que um dia o Presidente 
Samora Machel considerou que 
eram “flores que nunca mur-
cham”, têm o seu futuro com-
prometido, forçados que estão 
a um crescimento prematuro.

CRIANÇAS APRESENTAM 
SUAS MOTIVAÇÕES 

Algumas crianças inter-
peladas no Mercado Limpopo 
afirmam, no geral, que estão a 
trabalhar para garantir o sus-
tento familiar, por estarem na 

condição de órfãos ou por não 
terem quem providencie o seu 
sustento. Outros há que argu-
mentam que os progenitores e/
ou familiares exigem que tra-
balhem para financiar os seus 
estudos.

Alberto Chiluvane, de 13 
anos, é uma criança que cedo 
se tornou adulta, por morte dos 
pais. Com este infortúnio teve 
que abandonar a escola. 

“Estava na quinta classe e 
a viver com a minha avó. Tive 
que fazer alguma coisa para co-
mer. Comecei a trabalhar como 
carregador”, referiu.

Alberto não sabe dizer 
quanto ganha por dia, afir-
mando apenas que consegue 
com o pouco garantir o susten-
to da família.

Leonardo, de 16 anos, dis-
se não ter conhecido os pais, 
que o abandonaram com a avó 
quando criança, e não sabe 
onde estão. Com a avó em di-
ficuldades, conta que não teve 
outra alternativa senão traba-
lhar.

“Não é o que gostaria, mas 
é o que posso fazer e com o que 
ganho ajudo em casa e ainda 
compro alguma roupa para 
mim”, referiu o adolescente 
que deixou de estudar na séti-
ma classe.

A carrinha que usa no seu 
trabalho é alugada a 25 meti-
cais por dia.

Américo Matavel disse ter 
abandonado a escola por falta 
de condições, após a separação 
dos pais. 

“Depois da separação, o 
meu pai casou-se com a outra 
mulher e a minha mãe emi-
grou para a África do Sul e não 
dá assistência à família, daí que 
houve necessidade de fazer al-
guma coisa”, afirma.

Américo conta que cresceu 
com o sonho de ser polícia, mas 
agora percebe estar muito lon-
ge de lá chegar. “Agora a minha 
preocupação é trabalhar para 
ajudar a minha irmã que cuida 
da casa”, afirmou Américo.

O mais novo dos nossos 
entrevistados é Mila Banze, de 

mercado preparado para a 
comercialização de ananás e 
citrinos.

“Vendemos a produção, 
informalmente, por falta de 
um local para a comerciali-
zação. Como  resultado, te-
mos perdido grandes quan-
tidades de frutas. A saída 
para contornar esta situação 
é a construção, com a inter-
mediação do Estado, de uma 
fabriqueta de processamen-
to. Se não servirem como 
frutas servem para a produ-
ção de sumos”, pediu.

A solicitação fez eco nou-
tras localidades visitadas e a 
resposta da governante foi 
a mesma. “Estamos cien-
tes das vossas dificuldades e 
queremos informar que, no 
próximo mês, vamos receber 
um grupo de investidores 
sul-africanos que analisarão 
a potencialidade da nossa 
província. Informamos a eles 
que produzimos muito, mas 
não temos mercado e por 
isso temos perdido grande 
parte da fruta ”, tranquili-
zou.
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ZACARIAS LOURENÇO

A FAMÍLIA é a célula base da sociedade. 
É este conceito que nos foi ensinado desde 
tenra idade. Trata-se de uma verdade que 
requer, nos últimos tempos, o redobrar de 
esforços no sentido de contrariar as tendên-
cias negativas que vezes sem conta abalam 
as famílias.

A dinâmica da vida faz com que pais e 
filhos não encontrem muito espaço de in-
teracção, não obstante residirem na mesma 
casa. Em alguns casos, até recorre-se às 
tecnologias para manter conversas. Mas, o 
acesso a tecnologia também inunda a cabe-
ça dos cidadãos, tanto adultos assim como 
jovens, adolescentes e crianças a ponto de 
se esquecerem de que a forma presencial de 
diálogo é a preferencial.

Os pais têm pouco tempo em casa. As 
visitas a que estávamos habituados à casa 

dos avós, tios, e outros parentes estão con-
dicionadas. Primeiro é a escola que condi-
ciona os filhos pelo facto de, para além de 
haver necessidade de completarem os es-
tudos em casa, têm os afazeres domésticos 
por cumprir. Por vezes até não lhes sobra 
tempo para jogar a bola com os amigos, etc.

Igualmente, a distância que os separa 
dos parentes é maior, havendo necessida-
de de se apanhar “chapa”. E as viagens re-
presentam um custo na família que já de si 
anda sufocada porque os rendimentos não 
conseguem satisfazer o mínimo das neces-
sidades.

Deste modo, as crianças crescem longe 
dos parentes, acabam tendo outras referên-
cias. Igualmente, os pais saem pela manhã 
e só regressam no fim do dia, cansados e 
alegando falta de tempo para o diálogo.

Há dias, em conversa com pessoas 
próximas sobre o futuro dos nossos filhos 

tendo em conta os desafios actuais, frisa-
vam o facto de haver necessidade de visitar 
os avós e outros parentes como forma de 
manter os ensinamentos da família e conse-
quentemente termos uma sociedade sã. 

Todos nós concordamos mas fomos 
unânimes em afirmar que o modelo de 
avós que tivemos, certamente que vai ser 
diferente dos actuais. Por exemplo, aquele 
quintal cheio de fruta e espaço para brincar, 
está cada vez mais a escassear. A disponibi-
lidade de tempo que existia na altura está, 
igualmente a escassear.

Aliás, neste novo contexto, os avós nem 
sequer chegam a ter tempo para permane-
cerem longo período com os netos. Pois, os 
pais também querem estar junto deles e têm 
toda a razão.

Por isso, existem aspectos que “esca-
pam” aos pais. Antigamente os vizinhos 
eram também considerados educadores de 

filhos de outros, ao ponto de sem nenhum 
remorso poderem repreender comporta-
mentos negativos dos vizinhos, sem que 
isso implicasse confusão.

Mas, nos últimos tempos a situação é 
diferente. Devido a esta situação, as pes-
soas assistem a maus comportamentos sem 
nada poder dizer e fazer. Deste modo, os 
pais e encarregados de educação ficam sur-
preendidos quando o seu educando pratica 
acções extremas ao ponto de serem chama-
dos à escola, por exemplo.

Quantos pais ficaram surpreendidos 
porque seus filhos enveredaram pelo con-
sumo de droga? E quando situações destas 
ocorrem os pais ficam desesperados, sem 
saber o que fazer.

É assim que proponho a criação de nú-
cleos de apoio às famílias para saberem li-
dar com esta situação, de modo a resgatar 
os filhos das más práticas.

APARENTAVA cerca de 20 anos, quando con-
traiu o seu casamento tradicional, em plena 
década de 1980. Os preparativos já estavam na 
fase derradeira pois faltavam escassos dias para 
o grande dia. O sentimento era de enorme ex-
pectativa para os convidados, entre familiares, 
amigos e vizinhos de quase toda a povoação da 
pacata comunidade da rainha do evento: a Lena.

Para o meu espanto, criança que eu era, a 
Lena era a pessoa mais triste, sentimento que 
se agudizava à medida que os dias se aproxi-
mavam. Era um comportamento diferente dos 
demais.

Já na sexta-feira, parte dos convidados 
(familiares e pessoas mais chegadas), idas de 
longe, afluíam à residência dos pais da noiva, 
preparando-se para acompanhar a cerimónia, 
dia seguinte, sábado. Era preciso chegar cedo 
para testemunhar tudo.

Como uma das convidadas do outro ponto 
da província de Gaza, eu e meus pais tínhamos 
que estar lá também com antecedência e assim 
foi. Fui escolhida para estar no barracão mais 
bem tratado, espécie de quarto que a noiva es-
tava prestes a deixar, rumo a uma nova família.

No interior do barracão recebíamos comida 
preparada ao requinte para a noiva e suas damas, 
à moda do tempo. Lá comia-se tudo do melhor à 
moda do buffet de honra de hoje e à medida que 
os pratos eram levados para o grande barracão, 
aguçava-se o apetite de todas, menos o da noiva, 
que não parava de chorar até aos soluços.

Chegava à apreciada salada de alface de 
folhas verdes matizadas com o castanho a dar 
beleza às bacias também repletas de tomate e 
cebola fresca com muito branco e verde a or-
namentar e um aroma característico de limão.

A Lena não aceitava nada do que lhe era 
sugerida a comer, seus olhos estavam verme-
lhos e inchados e não era para menos. Segundo 
uma das tias da noiva, aquele clima durava ha-

via alguns dias. Não há conselheira alguma que 
conseguia calar a pobre Lena, muito menos con-
vencê-la a viver de uma forma diferente, um dos 
momentos mais bonitos e históricos da sua vida.

Se fosse nos dias de hoje facilmente teria 
tentado contextualizar o seu comportamento  
no fenómeno dos casamentos prematuros e/ou 
forçados. Mas nada disso se falava como agora 
e, se calhar, não se chegaria a pensar nisso uma 
vez que a Lena se revelava uma jovem  que sa-
bia o que faz.

Lá chegou o derradeiro momento. Era pre-
ciso deixar o barracão para uma tenda impro-
visada entre os cajueiros, ao som de cânticos 
de alegria da família que não se poupou aos 
ensaios para abrilhantar a festa. Não há quem 
não quisesse ver a noiva a emergir, dentro de 
um lindo vestido de noiva à moda daquela ce-
rimónia.

De olhos semi-fechados e inchados, aos 
“minkulunguana” lá foi juntar-se à sua alma 
gémea. Ao que pude saber, mais tarde, não era 
um indivíduo a ela estranho. Afinal, já se co-
nheciam e não foi nenhuma daquelas relações 
arranjadas à moda antiga, em que a noiva par-
tia para a nova família sem sequer conhecer o 
seu futuro esposo.

Mas porque ela chorava tanto se todos es-
tavam radiantes e ávidos de testemunhar aque-
le momento? A festa tinha sido preparada até 
ao requinte pois, o seu pai, antigo trabalhador 
das minas da África do Sul, esmerara-se para 
proporcionar uma festa sem igual à sua primo-
génita.

Estava tudo preparado e só faltou apenas 
um conservador para validar a relação perante 
o Estado moçambicano, pois segundo disse-
ram, tratava-se de muthimba, um tipo de ca-
samento que mesmo contemplando tudo, não 
previa a figura do conservador, para registo 
civil. E assim foi o casamento da prima Lena.

“ABRAM o livro na página...”. No imaginário 
popular, essa é, provavelmente, uma das frases 
mais associadas ao trabalho dos professores e, 
sobretudo, a aprendizagem dos alunos. É, por 
isso, compreensível, que muitos educadores te-
nham estabelecido uma relação de amor e ódio 
com os livros didácticos. 

Os livros, ao longo da história do processo 
educativo surgem como um meio para gravar  
o conhecimento e passá-lo de geração em ge-
ração, por isso mesmo não deve ser banalizado.

Este assunto foi por demais escalpelizado, 
nas últimas semanas, a ponto de o “disco” estar 
por demais riscado.

Mas a realidade do nosso processo educati-
vo, este ano, não deixa margens para não tecer 
comentários. Muitos o fazem sem ter a possibi-
lidade de serem ouvidos. Espero que não seja 
o caso.

Passa um semestre. O que falta para o fim 
do ano lectivo é quase nada. O livro, tomado 
como base de organização e da rotina da sala de 
aula ainda não chegou às escolas na forma como 
conhecemos. São muitos os constrangimentos, 
todos nós reconhecemos, mas o maior deles é 
que até aqui não ariscamos, colocando a indús-
tria nacional a ver os “navios a passarem”.

Assistimos que os professores gastam boa 
parte de seu tempo, extraclasse, a planear as 
aulas, muitas vezes a pesquisar e desenvolver 
materiais extras para suprir o atraso dos livros 
didácticos utilizados na sala de aula. Fazer adap-
tações constantes, faz com que o trabalho do 
professor se torne penoso e mais difícil.

Com a dinâmica de informações que alcan-
çam pais e alunos, de forma quase instantânea, 
não há como a escola, lugar de formação e cons-
trução do conhecimento, oferecer um material 
com conteúdos mal elaborados.

Materiais mal elaborados têm dificuldade 
de captar e cativar a atenção do aluno, pois ele 
não reconhece no livro o reflexo de sua reali-
dade e linguagem, dificultando o processo de 
ensino-aprendizagem. Também não atende a 
capacidade de compreender o contexto de inser-
ção social dos alunos, transmitindo, com maior 
assertividade, os conteúdos necessários.

A confiança no nosso sistema de ensino 
deve prevalecer, o que passa, também, pela 
construção de uma base sólida  de confiança. 
Essa base sólida é a nossa indústria, com a qual 
podemos manter uma base de interacção quase 

diária, capaz de identificar e corrigir erros atem-
padamente.

A indústria gráfica, na verdade, é o fim da 
linha, mas muito importante para todo sistema 
de produção do que é nosso, do aluno, do pro-
fessor, do conhecimento. 

O livro é pertença do povo, por isso mesmo, 
não devemos nos distrair do objectivo de prover 
conhecimento ao nosso povo. 

Como todo o material didáctico, o livro é 
criado por um ou mais autores que contam com 
a ajuda de uma equipe de pesquisadores, con-
sultores e colaboradores. Depois de escritos são 
revistos, contemplando uma avaliação pedagó-
gica e posterior aprovação por uma comissão 
técnica, por isso a expectativa que existe sobre 
os resultados do inquérito mandado instaurar.

Certamente, este inquérito não vai respon-
der a uma questão tão fundamental, tal e qual 
idealizada, que se prende com o porquê de não 
se ter apostado na indústria nacional.

Apostar nas capacidades internas, é certa-
mente uma melhor aposta para prevenir cons-
trangimentos no futuro. É desta forma que 
temos de equacionar as nossas decisões para 
que os livros didácticos continuem a ser  uma 
ferramenta ideal para o professor executar o seu 
ofício com maestria. 

O livro didáctico enfrenta, nos dias que cor-
rem, muitos desafios, com custos, interesses po-
líticos e ideias sobre como (ou não) abandonar a 
India e o Vietname, na impressão dos manuais.

O mais importante de tudo é que possamos 
caminhar, tal como fizemos até hoje, no objec-
tivo de trazer mais conhecimento à família es-
colar.

 
As escolhas deverão ser feitas com muito 

cuidado e responsabilidade para que o livro con-
tribua na formação de uma identidade nacional 
na escola. A criação desta identidade deve estar 
em sintonia com uma cada vez maior interven-
ção da indústria gráfica nacional.

A preocupação central da sociedade e do 
Estado é construir uma educação básica de qua-
lidade, sendo por isso imprescindível aprimorar 
a política nacional do livro. Para isso também é 
preciso aprofundar o processo de avaliação per-
manente da produção disponível no mercado. 

É preciso ousadia, agir, correr riscos, para 
não perdermos a oportunidade de garantirmos 
o objectivo de prover conhecimento ao nosso 
povo.

A Muthimba da Lena

Quem não arrisca não petisca

Núcleos de apoio
à família precisam-se

ALCIDES DE AMARAL

QUALQUER nação em construção necessita 
de um elemento importante para o alcance 
deste destino axiológico que deve ser nosso. 
Este elemento é o cidadão. Todavia, mais do 
que um cidadão, ela necessita de um “bom ci-
dadão”. Ser “bom cidadão” não é necessaria-
mente comprometer-se com a bandeira, hino 
e com a pátria. Isso pode ser apenas um bom 
ponto de partida. Ser “Bom cidadão” é ver-
-se como membro de uma comunidade, que 
participa na sua construção e consolidação. 
Um cidadão que só se limita a apontar o dedo 
a uma parte da sociedade, como o Governo 
ou a Justiça por exemplo, — como causadora 
dos problemas enfrentados também é, obvia-
mente, um cidadão, embora não um bom ci-
dadão no meu sentido da expressão.

Neste pequeno texto tenciono apresentar 
o “bom cidadão” que desejamos ser. Porém, 
é um tipo de cidadão que tem consciência de 
que os problemas que o país enfrenta não só 
são dos outros, mas também seus. Um “bom 
cidadão” não se vê como parte da nação. 
Olha sempre esta como “nós”. - A nação 
somos nós, diz. E, com razão, mas também 
com compromisso, ainda levanta os ombros. 
É por via disso que sempre tenho tido vonta-

de e, por vezes, a necessidade de contribuir 
com algo. E o contexto corrente que deter-
mina esta minha “vontade” de contribuição 
é, no mínimo, sublime: estamos no mês de 
Junho. No máximo, estamos a comemorar 
aquele sol de 1975. 

O sol que brilhará, e com necessida-
de brilhará, para sempre. Junho! Este mês 
que, se pronunciado e vivido por qualquer 
moçambicano, seja ele de gema, da clara ou 
da casca, deve ser sentido até no âmago das 
nossas pérolas almas do índico. Sol de Ju-
nho! Este sol que, se sentido e alimentado 
por cada uma das pérolas, seja ela de gema, 
da clara ou da casca, não só brilhará para 
sempre. Mas que também receberá de cada 
um dos “Bons cidadãos” da nossa menina 
nação, feitos somente de gema na sua es-
sência, mais e mais sóis semelhante ao de 
Junho de 1975. Estes sóis que, a partir de 
cada pétala de flores do nosso Jardim do Ín-
dico (aqui considerando os artistas, políticos 
e académicos), contribuíram e contribuirão 
na construção da nação moçambicana. 

E, através deste sol aceso no coração de 
cada uma das pétalas:

A) A beleza das artes será, sem dúvida, 
o que suportará o contexto pelo qual se tra-
rá os sóis para o Junho. E os artistas, estes 

“olhos claros do mundo”, serão o nosso 
ponto de partida. As suas artes nos darão 
uma ideia do nosso destino. Sim. A nossa 
nação moçambicana existe e existirá como 
um destino axiológico sempre a ser alcan-
çado. A tela do artista; o representar do ar-
tista; o cinema do artista; a música, dança, 
poema e a escultura do artista nos darão o 
horizonte para onde o destino se encontra. 
Nos farão sentir parte da comunidade. Par-
te esta comprometida com ela e com a paz, 
com a prosperidade e com a liberdade de 
cada indivíduo. De cada uma das pétalas ou 
“pérolas do índico”! Logo, com a liberdade 
da nossa comunidade, do nosso “Povo” e da 
nossa Nação. 

Assim, a força da Arte não só terá como 
finalidade nos alegrar, mas também nos 
constrangerá e nos impulsionará para o 
nosso destino. Nesse sentido, amar a arte 
significa se alegrar e se constranger por ela. 
Significa, também, fazer dela não só o im-
pulso individual do e para o espírito artísti-
co, como também um mercado da arte, um 
mercado determinado pelo próprio mundo 
da arte com as suas redes de interdependên-
cias e  solidariedade sob o manto do Estado. 
Esta como simples criadora de condições 
para a manifestação da arte. E do artista... 

Não o seu patrão. Não como um instrumen-
to de constrangimento. Não como um defi-
nidor do que deve ou não ser arte. Do que 
deve ser ou não artista. A isso caberá aos 
artistas, também.

B) O conhecimento, pretensamente ri-
goroso, da nossa sociedade e o domínio da 
ciência e da tecnologia serão o pano pelo 
qual os nossos “Bons políticos” se basearão 
na imaginação da política. Os cientistas, in-
telectuais e académicos estarão engajados 
na construção dum espaço para mais sóis 
de Junho. Pois, eles também, são as pétalas 
das flores do Índico. Não só são seres que 
possam estar contra ou a favor de algo. Mas 
também, pelos seus engenhos intelectuais, 
simplesmente aquelas pétalas que contri-
buem para a construção da nação moçam-
bicana. Ademais, não será nem o Estado na 
capa dos seus gestores, nem as instituições 
privadas e internacionais, daquelas “FMI-
zadas” pela nossa desgraça, que definirão 
o certo e o errado nos trabalhos destas pé-
talas. Mas entre pares. Entre eles. Na di-
nâmica impulsionada pelas lutas inerentes 
ao campo nas quais elas mesmas se fazem 
“disposições”. Isto é, posições que ocupam 
no campo científico acumulando capitais 
intelectuais para a sua própria elasticidade.

Um sol para o Junho (1)

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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

9ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Faz-se saber que, por esta Secção correm seus devidos termos, uns 
Autos de Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa, sob 
Forma Ordinária, número 37/21/C, em que é exequente Banco 
Internacional de Moçambique, S.A. (BIM) e executada Sofia 
Dores Micael Mandlate, com último domicílio no Bairro Combeve, 
distrito da Manhiça e actualmente em parte incerta, é esta citada 
para, no prazo de 10 (dez) dias, finda dilação de 30 (trinta) dias, 
a partir da data da publicação do segundo número do presente 
anúncio, pagar ao exequente a quantia de 1 155 423,23MT (um 
milhão, cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e 
três meticais e vinte e três centavos) ou nomear bens à penhora, 
sob pena de o direito à nomeação de bens a penhora ser devolvido 
ao exequente, podendo dentro do mesmo prazo deduzir embargos 
ou agravos do despacho de citação no prazo de oito dias, nos termos 
conjugados nos artigos 811, nº 1, 836, nº 1, al. a), 812, 816 e 685, nº 
1, do C. P. Civil.
Mais notifica-se ao executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
deverá indicar o domicílio para receber notificações ou constituir 
mandatários judiciais na área de jurisdição deste Tribunal, sob 
pena de não ter seguimento qualquer recurso que vier interpor, ou 
ser de nenhum efeito qualquer oposição que deduzir, nos termos do 
artº 60, nº 1 e 33, ambos do diploma legal acima citado.
A cópia da petição inicial encontra-se à sua disposição no Cartório 
desta Secção, podendo ser obtida em qualquer dia útil, dentro das 
horas normais de expediente.

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

A Escrivã de Direito
Hermenegilda da Luz Canda

Verifiquei

O Juiz de Direito
Salomão Paulo Manhiça 5422

TREZE por cento de crianças moçam-
bicanas com idades entre 12 e 17 anos 
foram vítimas, no ano passado, de ex-
ploração e abuso sexual ocorridos via 
Internet.  

Os dados constam na pesquisa 
realizada por três entidades nomea-
damente ECPAT International, Or-
ganização Internacional de Polícia 
Criminal (INTERPOL), Fundo das Na-
ções Unidas para a Infância (UNICEF), 
apoiado pelo Fundo para Acabar com 
a Violência contra Crianças (EVAC). 

Os resultados da pesquisa deno-
minada “Projecto Disrupting Harm” 
foram apresentados sexta-feira, na 
cidade de Maputo. O estudo foi efec-
tuado com o objectivo de entender 
melhor a exploração e o abuso sexual 
infantil “on-line”, bem como avaliar 
a natureza e contexto do fenómeno 
em 13 países de África e Ásia, incluin-
do Moçambique.

Segundo a investigação, os casos 
de abuso incluem ameaças, partilha 
de imagens sexuais sem permissão 
das vítimas e outras são coagidas a se 
envolverem em actividades sexuais 
por meio de promessa de dinheiro ou 
presente. 

“Os menores com idades com-
preendidas entre 12 e 13 anos eram as 
mais propensas a se envolverem em 
situações de uso de tecnologia digital 
durante o abuso contínuo ou explora-
ção sexual”, indica o estudo 

A pesquisa refere que as crianças 
foram, de forma comum, submetidas 
à exploração e abuso sexual “on-line” 
com maior frequência, por meio de 

plataformas de media social como o 
Facebook e WhatsApp. 

Angélica Magaia, directora nacio-
nal da Criança no Ministério do Gé-
nero Criança e Acção Social (MGCAS), 
referiu que o relatório traz evidências 
sobre o perigo que os menores correm 
quando expostos à Internet. 

Magaia avançou que os dados par-
tilhados vão ajudar na elaboração de 
instrumentos de protecção das crian-
ças, tendo em conta a especificidade 
do crime praticado via “on-line” bem 
como aperfeiçoar as intervenções do 
sector, incluindo a questão dos diálo-
gos comunitários e com grupos focais, 
visando aprimorar as estratégias e dar 
resposta mais acertada para o comba-
te ao fenómeno.  

“Este é um tipo de violência pouco 
estudada no país, mas o relatório par-
tilha que há, cada vez mais, uso da In-
ternet por menores e isso chama-nos 
atenção para começarmos a olhar a 
questão da exposição deste grupo às 
tecnologias digitais”, disse. 

De acordo com Edgar António, 
presidente da Rede da Criança, os 
dados revelados no estudo chamam 
também a atenção para a necessidade 
do reforço à protecção dos menores.  

“As leis devem garantir a preser-
vação deste grupo a todos os níveis. 
A questão das tecnologias digitais 
devem também ser incorporadas na 
legislação do país, por forma a mi-
nimizar o abuso sexual “on-line” e 
outras formas de violência que ocor-
rem e não àpenalização dos autores”, 
frisou.

A 
U N I V E R S I D A D E 
Eduardo Mondlane 
(UEM) acolheu sex-
ta-feira, no campus, 
centenas de adoles-

centes de diversos estabele-
cimentos de ensino secundá-
rio da província de Maputo. 

O objectivo era apresen-
tar ao público e alunos, em 
particular, as diferentes ac-
tividades desenvolvidas nas 
unidades orgânicas da Uni-
versidade, bem como a rea-
lização de testes de orienta-
ção vocacional, actividades 
científicas, artísticas, entre 
outras, num acto enquadrado 
no Dia Aberto.

Manuel Guilherme Júnior, 
reitor da UEM, disse que o 
acto, uma prática rotineira da 
mais antiga instituição de en-
sino superior público no país, 
foi caracterizado por uma 
grande adesão de participan-
tes, tendência que espelha o 
nível de preferência pelos di-
ferentes cursos.   

“A adesão tem sido cres-
cente com a excepção dos úl-
timos dois anos, devido à Co-
vid-19, mas o número voltou 
a elevar-se. A medicina, bio-
logia e administração pública 
figuram entre os cursos mais 
preferidos”, disse.

Sobre os desafios da ins-
tituição, Júnior falou da 
contínua busca de elevação 
da qualidade de ensino e a 
transformação da UEM em 
universidade de investigação.

Participaram no Dia Aber-
to adolescentes de todos os 
distritos da província de Ma-
puto, grande parte dos quais 
tive no evento o primeiro 
contacto com a universidade.

É que, antes de serem 
parte da instituição, os as-
pirantes ao ensino superior 
precisam de uma orientação 
na escolha de disciplinas re-
lacionadas com os cursos que 
pretendem seguir.

Fazer diferença no cam-
po da engenharia de cons-
trução, bem como garantir a 
qualidade que tanto se alme-
ja, principalmente em obras 
públicas, é um dos sonhos de 
Julai Vilanculos, aluno da 12.ª 
classe, na Escola Secundária 
Força do Povo, cidade de Ma-
puto.

Está ciente dos desafios 
que se impõem na admissão, 
mas diz estar a preparar-se 
nesse sentido, concentran-
do-se mais nas disciplinas 
de matemática e física, como 
nucleares para o acesso aos 
cursos de engenharia civil.

“O meu sonho é ser dife-

CIENTISTAS chineses garantem ter 
encontrado vestígios da presença de 
água na lua.
 Os especialistas basearam-se em 
informações recolhidas em amos-
tras lunares e em imagens captadas 
pela missão Chang’e 5, tendo publi-
cado as suas conclusões na revista 
científica Nature Communications.

Conseguiram identificar pelo 
menos duas fontes de origem: água 

trazida pelos ventos solares e outra 
autóctone.

A região onde a missão Chang’e 
5 pousou continha minerais que 
apresentavam traços indígenas de 
hidroxilo que, composto por um 
átomo de hidrogénio e um de oxi-
génio, é o principal ingrediente da 
água.

Os minerais recolhidos pela 
missão Chang’e 5 têm menos restos 

de cristal, que os especialistas as-
sociam aos ventos solares, uma das 
possíveis fontes de água na superfí-
cie da Lua.

A presença de cristais nestas no-
vas amostras é um terço menor do 
que a registada nos indícios reco-
lhidos pela missão norte-americana 
Apollo 11.

Um dos propósitos da missão 
Chang’e 5 foi justamente investigar 

a existência de água lunar, um ele-
mento-chave para entender a for-
mação e evolução do satélite natural 
da Terra.

Nos últimos anos, Beijing in-
vestiu fortemente no seu programa 
espacial e alcançou marcos como a 
aterragem bem-sucedida de uma 
sonda no lado oculto da Lua, em 
Janeiro de 2019, uma conquista que 
nenhum país havia alcançado.

DIA ABERTO DA UEM

A mocidade num
primeiro contacto
com a universidade

Reitorda UEM, Manuel Guilherme, dirigindo-se aos alunos no Dia Aberto

rente. Não vou à engenharia 
pelo dinheiro, mas pela von-
tade de dar o meu contributo 
na correcção do que não vai 
bem”, disse.

A experiência dos mais 
velhos, muitas vezes tem 
inspirado as novas gerações.

É o que aconteceu com 
Nércia Carlos Manhiça, aluna 

da 11.ª classe, na Escola Se-
cundária da Manhiça.

Foi pela mão do seu tio 
que em tenra idade teve o 
contacto com o Parque de 
Tecnologia da Maluana, pro-
víncia de Maputo. Depois de 
ver indivíduos a lidar com a 
as TIC ficou fascinada e, as-
sim, nascia um sonho estu-

dar engenharia informática, 
na UEM. 

Da Escola Secundária de 
Nazareno, na cidade de Ma-
puto, esteve a aluna Atália 
Chambule, 16 anos. Conta 
que quando foi seleccionada 
a participar na feira alusiva 
ao Dia Aberto da UEM ficou 
maravilhada com a opor-
tunidade de ouvir e ver de 
perto o que é a Faculdade de 
Medicina, onde sonha estu-
dar para salvar vidas.

Servir a sociedade curan-
do os pacientes e com uma 
especialidade em cirurgia 

é o que a aluna perspecti-
va. Para tal, reconhece que 
se deve aplicar muito, pri-
meiro para ingressar e de-
pois para fazer o curso mais 
longo de licenciatura, seis 
anos, e depois trilhar o ca-
minho da especialização.

Para além da exibição 
dos diversos cursos lec-
cionados pela instituição, 
a UEM organizou diver-
sas actividades de carácter 
desportivo, recreativo, com 
feiras de saúde, agrárias, 
agro-processamento, entre 
outras.

Nércia Carlos Manhiça, da Escola Secundária da Manhiça

Julai Vilanculos, da “Força do Povo”

China encontra vestígios 
de água na superfície da Lua

Internet expõe 
crianças a abuso
sexual   

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

27Segunda-feira, 20 de Junho de 2022

20 de Junho de 2022

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

“O primeiro passo para a cura é saber qual é a doença”

- Provérbio popular

QUARTO MINGUANTE - Será amanhã, às 5.11 horas

00.00- NGOMA MOÇAM-
BIQUE-2022

02.10- GENTE DA NOSSA TERRA
03.10- CLÁSSICOS AO DOMIN-

GO
04.57- HINO NACIONAL
05.10- CAMPO E DESENVOLVI-

MENTO
05.30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA
06.00- JORNAL DA MANHÃ
08.10- ECONOMIA PARA TODOS
08.15- INSS
11.05- O SENTIDO DAS PALA-

VRAS
11.30- PARABÉNS A VOCÊ
12.00- TÓPICOS DO JORNAL DA 

TARDE
12.02- MAGAZINE DESPORTIVO
12.20- BOLETIM METEO-

ROLÓGICO
12.30- JORNAL DA TARDE
13.00- INFORMATIVO CORO-

NAVÍRUS
14.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

16.10- SEGURANÇA RO-
DOVIÁRIA

16.30- MINI- DRAMA
17.10- ECONOMIA PARA TODOS
17.15- COMPASSO
18.10- UMA DATA NA HISTÓRIA
18.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
18.30- RÁDIO NOVELA”OURO 

NEGRO”
18.55- UMA HISTÓRIA PARA TI
19.00- SINAL HORÁRIO/TÓPI-

COS DO JORNAL DA 
NOITE

19.02- MAGAZINE DESPORTIVO
19.20- BOLETIM METEO-

ROLÓGICO
20.00- MOÇAMBIQUE DE LÉS-

A-LÉS
23.00- TÓPICOS DO ÚLTIMO 

JORNAL
23.10- O SENTIDO DAS PALA-

VRAS
23.15- INSS
23.30- ÚLTIMO JORNAL

NOTICIÁRIOS: 01,02,03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 
21,22.00 E 23.30 HORAS.

PREIA-MAR - Às 6.24 horas e às 
18.56, com 2.90 e 2.80 metros, re-
spectivamente 

BAIXA-MAR - À 0.26 hora e às 
12.42, com 1.10 e 1.0 metro, re-
spectivamente 

INHAMBANE

25/18

VILANKULO

25/18

TETE

28/17

QUELIMANE

26/17

NAMPULA

26/16

PEMBA

29/17
LICHINGA

22/8

BEIRA

25/19

XAI-XAI

24/17

CHIMOIO

23/13

MAPUTO

27/14

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05.40  HINO NACIONAL  

05.45  GINÁSTICA: TXUNA A SAÚDE 
COM OBADIAS - “ZUMBA”   

06.00  BOM DIA MOÇAMBIQUE  
(DIRECTO)

08.00  RODA VIVA: “EMPONDERA-
MENTO DA RAPARIGA” 
(REPETIÇÃO/GAZA)

08.30  CONQUISTAS 
(REPETIÇÃO/PROGRAMA 11)

09.00  NOTÍCIAS  
09.05  ASAS - A MUL-

HER TAMBÉM PENSA 
(REPETIÇÃO/PROGRAMA 16)

09.30  A HORA DO CTP - QUELI-
MANE:  “OGUMANA”  
(DIRECTO / QUELIMANE)

10.00  NOTÍCIAS  
10.05  TUDO ÀS 10  

(DIRECTO – 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 64)

13.00  JORNAL DA TARDE  
(DIRECTO)

14.00  A HORA DO CTP - INHAM-
BANE: “INHAMBANE EM 
DIÁLOGO” (DIRECTO- 
INHAMBANE)

15.00  NOTÍCIAS  
15.05  JUNTOS À TARDE 

(DIRECTO)
16.00  NOTÍCIAS  
16.05  ENCONTROS DA MALTA 

(DIRECTO)

17.00  JORNAL EM LÍNGUAS 
MOÇAMBICANAS  
(DIRECTO)

17.45  GINÁSTICA: TXUNA A SAÚDE 
COM OBADIAS - “ZUMBA”   

18.00  CHAT COM SHEILA IBRAIMO 
 (DIRECTO)

19.00  SAÚDE E BEM-ESTAR: IM-
PORTÂNCIA DA ACTIVIDADE 
FÍSICA (PROGRAMA N.º 72)

19.25  PONTOS DE MEMÓRIA: 
HISTÓRIAS DA ILHA DE 
MOÇAMBIQUE  (REPETIÇÃO)

19.50  PUB  

20.00  TELEJORNAL (DIRECTO)

21.00  FAN ZONE (DIRECTO/
TETE)

22.00  TELENOVELA: “SE NOS DEIX-
AREM”  (CAPÍTULO 
65/82)

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 

OS Emirados Árabes Unidos (EAU) 
anunciaram recentemente a proibição 
do filme de animação “Lightyear”, da 
Pixar Studios, o primeiro da produto-
ra norte-americana a conter uma cena 
de beijo entre duas pessoas do mesmo 
sexo.

O Estado do Golfo, que inclui o 
Emirado de Dubai e tem um Ministério 
da Tolerância, é relativamente liberal 
em comparação com os seus vizinhos, 
mas continua governado por inúmeras 
restrições no aspecto político e social.

“O filme de animação ‘Lightyear’, 
que tinha estreia prevista para 16 de Ju-
nho, não está autorizado a ser exibido 
em nenhum cinema dos Emirados Ára-
bes Unidos, por violação das normas 
relacionadas ao conteúdo mediático 
vigentes nos EAU”, anunciou o Media 
Regulatory Office no Twitter.

De acordo com este órgão depen-
dente do Ministério da Cultura e Juven-
tude, todos os filmes “estão sujeitos a 
acompanhamento e avaliação antes da 
exibição ao público, de modo a garan-
tir que os conteúdos difundidos sejam 
adequados ao público”.

Questionado pela agência de notí-
cias francesa AFP, o ministério não res-
pondeu aos pedidos de esclarecimento 
sobre as normas violadas pelo “Ligh-
tyear”, já tendo sido afixados nas ruas 
do Dubai cartazes da produção.

Esta proibição ocorre seis meses 
depois de o país ter anunciado que os 
filmes exibidos nos seus cinemas não 
seriam mais censurados, porém classi-
ficados de acordo com a idade dos con-
sumidores, com uma nova categoria 
de obras proibidas para menores de 21 
anos.

A censura é uma prática muito di-
fundida no mundo árabe, especial-
mente na região muito conservado-
ra do Golfo. Filmes que contêm cenas 
consideradas prejudiciais à moral são 
muitas vezes cortados ou até mesmo 
proibidos.

Em Abril, a Arábia Saudita pediu à 
Disney que retirasse referências LGBTQ 
do filme da Marvel, “Doutor Estranho 
no Multiverso da Loucura”, para que 
não pudesse ser exibido nos cinemas 
do reino ultraconservador vizinho dos 
Emirados.

Nos últimos anos, os Emirados 
adoptaram reformas sociais apresenta-
das como liberais para atrair mais ex-
patriados, sendo o país composto por 
cerca de 90 por cento de estrangeiros.

Apesar dessas reformas, a organi-
zação Human Rights Watch acusou as 
autoridades de criminalizar actos vagos 
como qualquer comportamento que 
“ofenda a modéstia e a moral pública” 
ou que “incite uma vida de pecado”.
(dn.pt)

“CONCERTO Beneficente de 
Cabo Delgado” é o nome de 
um espectáculo que juntará 
vários artistas nacionais e in-
ternacionais visando ajudar as 
vítimas de terrorismo no nor-
te do país.

O evento, organizado pela 
empresa Fox Investimento, 
está previsto para os dias 29, 
30 e 31 de Julho, nas cidades 
de Maputo, Beira e Nampula.

Contará com a presença 
de dançarinos, actores, poe-
tas e empreendedores que se 
solidarizam com as vítimas do 

terrorismo em Cabo Delgado, 
que já causou mortes e milha-
res de deslocados.

Durante os concertos se-
rão ainda realizadas feiras de 
arte, exposições de pintura, 
cerâmica, tecelagem, gas-
tronomia, campanha de va-
cinação contra a Covid-19 e 
emissão de bilhetes de iden-
tidade .

O evento também visa 
despertar o espírito solidário 
dos moçambicanos e angariar 
fundos, géneros alimentícios, 
material escolar e artigos não 

perecíveis, para mitigar o so-
frimento das vítimas, bem 
como promover o turismo 
gastronómico.

Segundo o director exe-
cutivo do projecto, Rui Ra-
poso, a ideia é massificar o 
empreendedorismo e entre-
tenimento como símbolo de 
identidade e apoio humani-
tário.

“Com essa iniciativa, pre-
tendemos juntar as forças de 
todos os cidadãos para que 
trabalhemos em prol de Cabo 
Delgado”, disse.

“G
ERAÇÃO Char-
rua: Uma ju-
ventude lite-
rata ao ritmo 
do seu tempo 

1983-1986” é o título do 
novo livro do escritor mo-
çambicano Juvenal Bucua-
ne, a ser lançado na próxi-
ma quinta-feira no Camões 
Centro Cultural Português, 
cidade de Maputo.

A obra será apresenta-
da depois de recentemente 
o escritor publicar “Bairro 
Indígena: Memórias do es-
plendor e da degeneração 
1938/40-1966”, o que mos-
tra o interesse do autor em 
continuar a partilhar as suas 
memórias.

Bucuane é um dos fun-
dadores da revista literária 
“Charrua”, que deu nome 
ao movimento literário que 
reuniu autores activos ao 
longo da década de 1980 
como Ungulani Ba Ka Kho-
sa, Armando Artur, Pedro 
Chissano, Filimone Meigos 
e Carlos Paradona.

Neste sentido, o livro é 
“uma tela, mesmo assim, 
exígua, para o desejo que se 
tem de saber a essência da 
revista literária Charrua, do 
Movimento que a suportou, 
onde se pode estar defronte 
do conhecimento da géne-
se, do desenvolvimento e 
da extinção deste veículo 
cultural”, explicou o autor.

O escritor acrescentou 
que através da “Charrua” 
um segmento da juventu-
de moçambicana, “inse-
rido no seu tempo e lugar, 
soube pegar o testemunho 
dos frazedores da indepen-
dência nacional do jugo 
colonial e elaboraram um 
projecto novo para as letras 
nacionais, dando-lhes uma 
nova vestimenta”. 

Referiu que os auto-
res desta geração usaram a 
expressão literária, já sem 
as marcas da guerra anti-
-colonial, mas sempre “de 
atalaia às perversidades 
susceptíveis de acontece-
rem no terreno movediço 

em que o povo moçambi-
cano ainda se movimenta-
va”. 

Descreve “Geração 
Charrua” como um livro de 
memórias sobre um tempo 
marcante para o desenvol-
vimento literário do país. 
“O tempo da inversão pro-
funda do paradigma literá-
rio nacional, ou seja, a mu-
dança do cânone”, disse. 

Para sustentar esta afir-
mação, citou os ensaístas 
Fátima Mendonça e Fran-
cisco Noa para explicar que 
“a Charrua protagonizou 
uma rebeldia em relação ao 
que se tinha canónico em 
relação ao curso da nossa 
literatura pós-indepen-
dência”. 

Afirmou não se tratar de 
uma rotura definitiva com 
o que se tinha escrito até 
aquele momento e deu o 
exemplo da prevalência do 
valor da obra dos escritores 
e poetas que antecederam 
o movimento, resumidos 
em José Craveirinha (1922-

Emirados proíbem
filme por causa
de cena de beijo

Filme de animação “Lightyear” 

Concerto junta
artistas para
combater terrorismo

Juvenal Bucuane conta
história da Geração Charrua

2003), o poeta-mor do 
país, “que manteve o seu 
traço premonitório e de 
denúncia das arbitrarie-
dades até à sua passagem 
a outra dimensão existen-
cial”. 

Segundo Juvenal, trata-
va-se de acrescer um mar-
co histórico, um legado 
às gerações posteriores à 
Charrua, para que tivessem 
pontos de referência que, 
não se tendo continuado, 
conviveram no mesmo 
espaço, com roupagens 
diversificadas e lhas aju-
dassem a reflectir sobre a 
literatura moçambicana.

Juvenal Bucuane nasceu 
a 23 de Outubro de 1951, 
em Xai-Xai, capital de 
Gaza. Estudou linguística 
na Universidade Eduardo 
Mondlane (UEM) e foi se-
cretário-geral da Associa-
ção dos Escritores Moçam-
bicanos. Com dezena de 
livros publicados, estreou-
-se com a obra poética “A 
Raiz e o Canto”, em 1985.

PUBLICIDADE
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MANUEL 
FERNANDES 

GONÇALO FERRÃO
(Tio Maneco) 

(16/6/1958 a 16/6/2022)

FALECEU
Seu irmão Pedro Ferrão, cunhada Arlete Maria, sobrinhos Almeiro Figuei-
ra, Eucides Agineu, Pedro Júnior (ausente) e demais sobrinhos, primos e 
familiares comunicam com profunda mágoa e consternação o falecimento 
do seu ente querido MANUEL FERNANDES GONÇALO FERRÃO (tio Ma-
neco), que Deus chamou para junto de si, ocorrido no dia 16/6/2022, no 
HCM, vítima de doença, cujo funeral se realiza amanhã, terça-feira, dia 
21/6/2022, às 11.00 horas, no Cemitério da Texlom, precedido de missa, 
às 8.30 horas, na Igreja Santo António da Polana. Pessoas especiais, 
excepcionais, ímpares e bondosas nunca morrem: o tio Maneco viverá 
eternamente nos nossos corações e rogamos a Deus que o receba. Tu és 
também o nosso idoso e permanente guia: te amamos! Paz à sua alma.

5431

LASSORO 
CHICOMATIANE 

NHANCOLO
(Vovo Venâncio)

FALECEU
Seus filhos Luís Nhancolo, Vina, Glória, Odete, Balofo, 
Lotinha e Sérgio, noras, netos e demais familiares comuni-
cam com profunda dor e consternação o desaparecimento 
físico do seu ente querido LASSORO CHICOMATIANE 
NHANCOLO, ocorrido no dia 18/6/2022, vítima de doença. 
Mais informam que as cerimónias fúnebres terão lugar 
amanhã, dia 21/6/2022, às 11 horas, no Cemitério de Lhan-
guene, antecedidas de velório, às 9.30 horas, na Igreja São 
José de Lhanguene. Paz à sua alma. 

5429

MANUEL 
FERNANDES 

GONÇALO FERRÃO
FALECEU

O Instituto Nacional do Mar e Frontei-
ras comunica com profunda mágoa 
e consternação o falecimento do Exmo Sr. Presidente 
deste instituto, MANUEL FERNANDES GONÇALO FER-
RÃO, ocorrido na quinta feira, dia 16/6/2022, na Clínica 
do Hospital Central de Maputo, vítima de doença, cujas 
cerimónias fúnebres terão lugar amanhã, dia 21/6/2022, 
com início às 8.30 horas, na Igreja Santo António da Po-
lana, seguidas de funeral, às 11.00 horas, no Cemitério da 
Texlom. À familia enlutada endereçam as mais sentidas 
condolências. Paz à sua alma.

MANUEL 
FERNANDES 

GONÇALO FERRÃO
(Maneco)

FALECEU

As famílias Ferrão e Raja Viana comunicam com pro-
funda 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 às 11.00 horas de amanhã, dia 
21/6/2022, terça-feira, no Cemitério da Texlom, prece-
dido de missa, às 8.30 horas, na Igreja Santo António 
da Polana. Paz à sua alma.

5431

AFUA AMADE HASSANE
FALECEU

Sua filha Nádia, neta Meyline, irmãs Aissabu, Farida (ausente) 
e Bibita, sobrinhos Kiko, Carina, Xana e Jamilo comunicam 
com profunda dor e consternação o desaparecimento físico de 
AFUA AMADE HASSANE, ocorrido no dia 17/6/2022, vítima de doença prolongada, 
cujo funeral se realizou no mesmo dia, no Cemitério de Lhanguene. Que Allah 
lhe conceda o jannat.

5427

AFUA AMADE HASSANE

(Agradecimento)

Nádia e Meyline agradecem a todos que as acompanharam durante a doença e 
durante as cerimónias fúnebres de AFUA AMADE HASSANE, ocorridas no dia 
17/6/2022. Que Allah lhe conceda o jannat.

5427

MANUEL FERNANDES 
GONÇALO FERRÃO

FALECEU
Os moradores do prédio PH16 da Coop comunicam com profundo 
pesar e dor a passagem para a eternidade do condómino MANUEL 
FERNANDES GONÇALO FERRÃO, ocorrido no passado dia 16/6/2022, 
no HCM, cujas cerimónias fúnebres terão lugar amanhã, dia 21/6/2022, com início às 8.30 
horas, na Igreja Santo António da Polana, seguidas de funeral, pelas 11.00 horas, no Ce-
mitério da Texlom. À família enlutada, apresentam as mais sentidas condolências. Que o 
Senhor o conceda eterno descanso.

5430

MANUEL 
FERNANDES 

GONÇALO 
FERRÃO
FALECEU

Mário e Rita Deus, Ilundi e Rafael No-
ronha,Tânia e Carlos Cardeano, com 
sentida dor comunicam o falecimento 
do seu amigo MANUEL FERNANDES 
GONÇALO FERRÃO e apresentam sen-
tidas condolências à Teodósia, Agatha 
e família Ferrão. As exéquias se reali-
zam amanhã, dia 21/6/2022, com missa 
de corpo presente, às 8.30 horas, na 
Igreja Santo António da Polana e fune-
ral, no Cemitério da Texlom, às 11.00 
horas. Paz à sua alma.

5418

MANUEL FERNANDES 
GONÇALO FERRÃO

FALECEU
A Direcção do Centro Nacional de Cartografia e Teledetecção - CENA-
CARTA e funcionários em geral comunicam com profunda mágoa e 
consternação o falecimento do seu fundador e ex-Director Nacional 
MANUEL FERNANDES GONÇALO FERRÃO, ocorrido no dia 16/6/2022, 
vítima de doença, cujo funeral se realiza amanhã, terça-feira, dia 21/6/2022, pelas 11.00 
horas, no Cemitério da Texlom, antecedido de missa de corpo presente, na Igreja Santo 
António da Polana, pelas 8.30 horas. À família enlutada endereçam as mais sentidas 
condolências. Que a sua alma descanse em paz!          5428

ALFEU JULAI NEVES
(Agradecimento e missa de 8 dias)

Seus filhos Júlia, José, Neves, Joselda, Olga, Cláudio, Carolina, 
Hermínia e Fátima, netos, bisnetos, cunhados, genros e sobrinhos 
agradecem a todos que directa ou indirectamente apoiaram neste 
momento de dor e consternação pela perda física do seu ente 
querido ALFEU JULAI NEVES. Agradecimento especial para a 
comunidade da Igreja Metodista de Chimoio, Maxixe, Inhambane, 
colegas e amigos e informam que em sua memória se reza missa de 8 dias amanhã, 
terça-feira, dia 21/6/2022, na sua campa, no cemitério familiar, em Inhambane, pelas 
7.00 horas. Que Deus lhe conceda eterno descanso. Paz à sua alma.       7282

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 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 9.30 horas 10.00 horas

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 10.00 horas 10.30 horas

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)

CINCO casas em condomínio fechado, 
3 com anexos, casas modernas com 
cozinha americana todo condomínio, 
vende-se por 25 000 000,00MT. Lo-
calização, Avenida da Malhangalene. 
Contacto: 84/864312550.

5405

COMPLEXO com 1100m², composto 
por esplanada, bar, cozinha, espaço 
para eventos, escritórios e pensão com 
7 quartos, recepção, 4 wc e espaço para 
estacionamento, num projecto construti-
vo de 22 quartos, localizado na Rua da 
Beira, nº 297, em Laulane, vende-se por 
9 000 000,00MT. Contacto: 84-6729633 
ou 84-5506600.

5451

PROPRIEDADE de 3 hectares, à beira 
da EN1, em Bobole, vende-se por 9 
000 000,00MT; propriedade de 50x150, 
à beira da EN1, em Bobole por 2 700 
000,00MT; casa tipo 3, com 2wc, em 
Magoanine-CMC, de placa por 4 000 
000,00MT; propriedade de 15x30, 
no Bairro Magoanine-CMC por 750 
000,00MT; propriedade de 30x30, no 
Bairro do Triunfo por 15 000 000,00MT. 
Contacto: 86-5926921 ou 84-5926921.

5460

PROPRIEDADE no Bairro de Mapulene, 
cercada com muro, vende-se. Contacto: 
84/864312550.

5405

FLAT tipo 2, com 1 suit, 1 escritório, 2wc, 
num 1º andar, prédio organizado, bom 
apartamento, na Pandora, vende-se por 
6 000 000,00MT; vivenda tipo 4, com 
2wc, bem espaçosa, com quintal enorme 
e anexos, bem localizada, no Bairro da 
Malhangalene por 16 000 000,00MT. 
Contacto: 84-2141920, Wilson.

5355

Apartamentos espaçosos, tipo 3, com 
suite, 2 wc, cozinha montada, vista para 
o mar, elevador, segurança e garagem 
para 2 viaturas, no Bairro da Polana, Av. 
Julius Nyerere, outro por trás do Hotel 
Avenida, vendem-se. Temos opções. 
Contacto: 84-8383889 ou 82-8121492.

5469

APARTAMENTOS somente prédios 
pequenos, tipo 3, luxuoso, na Sommers-
chield 1, vende-se por 12 000 000,00MT; 
apartamento tipo 2, com 2 suites , na 
Av. Amílcar Cabral por 8 700 000,00MT; 
apartamento tipo 3, num 1º andar único, 
na Malhangalene por 6 200 000,00MT; 
apartamento tipo 2, num 3º andar, 
próximo do ISPU por 6 000 000,00MT. 
Contacto: 84-8383889 ou 82-8121492.

5465

MOBILIÁRIO escolar, carteiras duplas 
e simples, secretárias para professores 
com cadeira, em chanfuta, fabrico nacio-
nal, parquet em madeira de Mecrusse, 
com medidas diversas, tudo em grandes 
quantidades, vendem-se. Contacto: 
84-3880210.

5384

PROPRIEDADE bem localizada, à beira 
da EN4-Witbank, de 1 hectare e outra de 
100x50, vende-se por preço a negociar. 
Não perca esta grande oportunidade. 
Contacto: 82-6421191, 84-8474370 ou 
87-8474370.

5153

VIVENDA tipo 3, bem reabilitada, na 
Liberdade, tem tipo 1, bem electrificada, 
na Rua Gorongoza, 40x17, vende-se 
por 6 500 000,00MT, negociáveis; 
vivenda tipo 2, pronta a habitar, com 
cozinha americana, perto da Tarmacia 
Matola, Godinho, Ngungunhane por 6 
000 000,00. Contacto: 84-2751702 ou 
86-4751702.

5425

FLAT tipo 4, com 2wc, zona da Migra-
ção, vende-se por 13 500,00MT; flat tipo 
3, com 3wc, zona da Interfranca por 6 
500 000,00MT; flat tipo 2, com 2wc , 
no B. Polana por 7 000 000,00MT; flat 
tipo 2, com 1wc, no B. Central por 5 
500 000,00MT; flat tipo 2, com 1wc, na 
zona da USM-sede por 3 500 000,00MT; 
duplex tipo 4, todos quartos suites por 
600 000USD. Contacto: 84-2075176.

5426

FLAT tipo 3, num 2º andar, com ga-
ragem, num prédio pequeno, Central, 
vende-se por 8 500 000,00MT; flat 
tipo 3, num 3º andar, Central por 3 
700 000,00MT; flat tipo 3 com 1 suite 
e estacionamento para 2 carros, na 
Polana por 11 500 000,00MT; moradia 
duplex, tipo 3, com quintal privado, na 
Coop por 18 500 000,00MT. Contacto: 
84/87-4277003 ou 82-1387740.

5423

VIVENDA independente, tipo 5, com 
5 suites, cozinha americana, 4wc, de-
pendência completa, piscina e quintal 
para 5 carros, no B. Triunfo, zona alta, 
vende-se por 9 500 000,00MT, nego-
ciáveis; flat tipo 3, espaçosa, com 2wc, 
num 1º andar, prédio organizado, no B. 
Central, próximo da Modas Niza por 6 
700 000,00MT, negociáveis. Contacto: 
87-6018959 ou 84-6018957.

5424

VIVENDA tipo 3, independente, com 
2wc, cozinha moderna, quintal grande, 
bem localizada, na Av. Vladimir Lenine, 
próximo da Ibavet, ideal para habitação 
ou escritórios, vende-se por 15 500 
000,00MT, negociáveis; flat tipo 3, com 
wc, 2 dependências e quintal, na Polana, 
Rua Tchamba por 15 000 000,00MT, 
negociáveis. Contacto: 87-6018959 ou 
84-6018957.

5424

MORADIA tipo 3, num R/C e 1º andar, 
no Triunfo, Vila Sol, com 3 suites, pisci-
na e dependência, arrenda-se por 120 
000,00MT, negociáveis; flat tipo 3, num 
2º andar, no B. Central, com 2wc por 35 
000,00; flat tipo 3, num R/C, com 2wc, 
no Alto Maé por 30 000,00, negociáveis. 
Contacto: 84-3966886 ou 82-5754440.

5463

MORADIA tipo 3, num R/C e 1º andar, 
no Triunfo, Vila Sol, com 3 suites, pisci-
na e dependência, arrenda-se por 120 
000,00MT, negociáveis; flat tipo 3, num 
2º andar, no B. Central, com 2wc por 35 
000,00; flat tipo 3, num R/C, com 2wc, 
no Alto Maé por 30 000,00, negociáveis. 
Contacto: 84-3966886 ou 82-5754440.

5463

A REAL Home Imobiliária precisa com 
muita urgência de flats, moradias, lojas 
e armazéns para arrendar ou vender, 
nas seguintes zonas: Polana, Museu, 
Sommerschield, Central, Triunfo, Alto 
Maé e Malhangalene. Contacto: 82-
1387740, 84-4277003 ou 87-4277003.

5423

FLAT tipo 2 ou 3, nos Bairros da Som-
merschield, Polana, Coop, Central, 
Malhangalene ou Alto Maé, precisa-se 
com muita urgência para comprar, 
pagamento cash de 3 000 000,00MT a 
45 000 000,00MT. NB: Se for mais pode-
-se negociar. Contacto: 84-6018957 ou 
87-6018959.

5424

PROJECTO escolar já aprovado, com-
posto por escola secundária, internato, 
laboratório, ginásio, anfiteatro, campo 
de futebol, centro de saúde e biblioteca, 
numa zona residencial composta por 
40 casas, em Boane, trespassa-se. 
Contacto: 869433590.

5350

LICENÇA de construção de bomba 
de combustíveis, com 3 ilhas, na es-
trada que liga Boane à Ponta d’Ouro, 
de 100x60m, trespassa-se. Contacto: 
87-3890610 ou 84-3890610, falar com 
o próprio.

5103

VENDE-SE
CASA Tipo 3 inacabada, implantada num espaço de 30x30, 
no Bairro Mumemo - Marracuene, próximo da Facim e a 2 
minutos da EN1, vende-se por 750 mil meticais, negociáveis. 
Contacto: 845412780.

DIVERSOS

VIVENDA para escritórios ou habitação, 
sita na Rua  Engenheiro Vasconcelos 
Sá, nº 82, Bairro do Alto Maé, com 7 
salas, cozinha, 3wc, garagem e quintal, 
vende-se ou arrenda-se. Contacto: 84-
5015912, 84-6251032, 82-3884095 ou 
82-5252277.

5149

Baixe o aplicativo Notícias digital na Play Store ou App Store e leia os nossos jornais. 
Termos e condições aplicavéis

www.jornalnoticias.co.mz www.jornaldomingo.co.mz www.desa�o.co.mz

ENCONTRE AS MELHORES 
VAGAS DE EMPREGO
EM PRIMEIRA MÃO

4998

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



DESPORTO Segunda-feira, 20 de Junho de 202230

A 
SELECÇÃO Nacional 
de Basquetebol Sénior 
Masculina terminou 
em segundo lugar a 
sua participação no 

Torneio Quadrangular de Ben-
guela, depois de ontem ter der-
rotado a Selecção Nacional de 
Angola “B”, por 71-67, em jogo 
da terceira e última jornada 
que teve como palco o Pavilhão 
Acácias Rubras, na segunda 
maior cidade de Angola.

Num evento que teve início 
na passada sexta-feira e no qual 
Moçambique fez três jogos, o 
“cinco” nacional ganhou dois 
jogos e perdeu um, somando 
cinco pontos, menos um que 
Angola “A” que fez por vitó-
rias as três partidas disputadas. 
O terceiro lugar foi ocupado 
por Cabo Verde, com quatro 
pontos, frutos de uma vitória 
e duas derrotas, enquanto que 
só com derrotas nas três parti-
das disputadas, Angola “B” foi 
o quarto e último classificado, 
com três pontos.

Recorde-se que, na primei-
ra jornada, Moçambique ven-
ceu de forma categórica Cabo 
Verde, por 91-77, antes de, no 
sábado, sofrer uma pesada der-
rota ante a equipa principal de 
Angola, por 106-52. Ontem, 
no fecho do torneio, o início do 
jogo não foi bom para a equipa 
nacional que demorou se en-
contrar consigo mesma, pro-
vavelmente muito por culpa do 
desgaste provocado pelo jogo 
do dia anterior em que enfren-
tou enormes dificuldades.

No final do primeiro perío-
do, a equipa de Miguel Guambe 
perdia por 13 pontos de dife-
rença (9-22). O equilíbrio co-
meçou a se notar no segundo 

“QUADRANGULAR” DE BASQUETEBOL EM ANGOLA

Moçambique 
termina em segundo

período, quando reduziu 10 
pontos no parcial, ainda que 
saindo a perder, por 19-16, o 
que fez com que, ao intervalo, 
tivesse 16 pontos de desvanta-
gem. (41-25)

De equilíbrio, Moçambique 
deu um salto para a recupera-
ção no marcador, ganhando o 
decisivo terceiro quarto, por 
21-11, uma vantagem de 10 
pontos que, afinal, significava 
recuperação de uma dezena de 
pontos no marcador. Assim, 
a 10 minutos do final do jogo, 

o resultado estava em 52-46, 
uma diferença alcançável de 
apenas seis pontos.

No derradeiro quarto, uma 
demonstração de força e mais 
10 pontos de vantagem no par-
cial, com o resultado em 25-15 
a favor dos moçambicanos que 
dobraram os seis pontos ne-
gativos e fecharam o jogo com 
quatro de avanço (71-67).

Para a vitória de ontem, 
quatro jogadores marcaram 
acima dos dois dígitos e foram 
liderados pelo poste do Ferro-

viário da Beira, Helton Ubis-
se, autor de 18 pontos seguido 
pelo extremo do Costa do Sol, 
Daniel Maveure, com menos 
seis pontos anotados (12). Os 
restantes marcadores foram 
os postes Ayad Munguambe e 
Egídio Zandamela, respectiva-
mente do Ferroviário da Beira e 
Costa do Sol, com 11 e pontos.

Refira-se que, o Torneio 
Quadrangular de Benguela foi 
organizado pela Federação An-
golana de Basquetebol (FAB) 
e visava, para o “cinco” na-

cional, dar início à preparação 
dos próximos compromissos 
internacionais, nomeadamen-
te as eliminatórias de acesso 
ao Afrocan e Afrobasket de 
2023. Por sua vez, Angola e 
Cabo Verde estavam a preparar 
a presença na segunda janela 
africana de qualificação para 
o Campeonato do Mundo da 
FIBA, a decorrer no próximo 
mês de Julho, na Costa do Mar-
fim. A fase final do Campeona-
to do Mundo da FIBA está pre-
visto para 2023, na Ásia.

Depois de vencer Angola “B”, por 71-67, Moçambique termina em segundo lugar no “Quadrangular” de Benguela

A VETERANA Shelly-Ann 
Fraser-Pryce, da Jamaica, ru-
bricou sábado uma conquista 
impressionante nos 100 me-
tros na Paris Diamond League, 
cortando a meta com o tempo 
de 10,67 segundos, ignorando 
o calor esmagador de 30 graus 
no estádio Charlety da cidade.

Bicampeã olímpica nos 
100m, Fraser-Pryce, de 35 
anos, igualou o melhor tempo 
de 2022 que estabeleceu em 
Nairobi, Quénia, em Maio. A 
vitória da atleta, nove vezes 
campeã mundial, torna-se 
uma ameaça à actual campeã 

olímpica Elaine Thompson-
-Herah no campeonato mun-
dial do próximo mês em Eu-
gene, Oregon.

As duas atletas têm en-
contro marcado na próxima 
semana, na Jamaica. “Sinto-
-me muito bem, tecnica-
mente foi muito bom. O ob-
jectivo é estar sempre bem 
tecnicamente, depois seguem 
os tempos de volta. Fisica-
mente também estive bem. 
Correndo 10,67 apenas alguns 
velocistas podem conseguir 
isso”, disse Fraser-Pryce.

Daryll Neita, da Grã-Bre-

tanha, foi segunda classifica-
da, terminando a prova com 
10,99 segundos, deixando o 
terceiro posto com Marie-
-Josee Ta Lou, da Costa do 
Marfim, com o registo de 11,01 
segundos.

Fraser-Pryce já se apurou 
para os 100m em Eugene, pois 
é a actual campeã. No entan-
to, ela disse que “ainda não 
decidiu” se tentará a dobra-
dinha de velocidade em Ore-
gon.

“Vamos ver se estou pron-
ta para fazer isso física e men-
talmente”.

“MEETING” DA DIAMOND LEAGUE

Fraser-Pryce iguala
seu próprio recorde

DEAN Saunders, antigo jo-
gador do Liverpool e que 
em 1998-99 passou pelo 
Benfica, não entende os 
motivos que levam Sadio 
Mané a querer mudar-se 
para o Bayern Munique, 
numa transferência que 
está iminente, segundo a 
imprensa internacional.

“Não consigo acreditar 
que ele vá embora do Liver-
pool, quando está a jogar 
o melhor futebol da vida 
dele, com o melhor trio de 
ataque em que esteve, para 
ir ao Bayern. Vai arruinar os 
dois melhores anos de vida 
dele como futebolista. Que 

veja os exemplos de Cou-
tinho e Wijnaldum”, disse 
num podcast da TalkSport.

O antigo internacio-
nal inglês apontou à fal-
ta de competitividade do 
campeonato germânico e 
até brincou com isso. “Vai 
marcar golos. Vai ganhar 
5-0 todas as semanas, só 
uma equipa consegue ven-
cer a Liga. Não é um desa-
fio. No fim de carreira, se 
ele te disser: Olha para a 
minha vitrine de troféus, 
a medalha de campeão da 
Bundesliga estará escondi-
da na parte de trás”, rema-
tou.

SAUNDERS E A PROVÁVEL IDA DE MANÉ AO BAYERN

Vai arruinar os melhores anos da sua vida 

Chelsea “namora” Sterling

PSG entra na corrida
por Renato Sanches 

SENTADO à mesa de um pub  a conversar e a beber cerveja. Foi des-
ta forma que o CEO do Manchester United, Richard Arnold, evitou 
um protesto que alguns adeptos estavam a organizar junto à sua 
casa e deu algumas explicações sobre vários temas, entre os quais o 
plano do clube para este mercado de Verão.

Um dos adeptos gravou partes da conversa informal e publicou 
os excertos na rede social Twitter, que posteriormente foram re-
produzidas pelo jornal português, Maisfutebol.

“Gastámos um bilião de libras em jogadores, gastámos mais 
do que qualquer um na Europa. Não estou entusiasmado com a si-
tuação em que estamos, não é fácil e temos de resolver isto. Neste 
Verão, o dinheiro que o treinador e o director de futebol querem 
estará lá”, começou por dizer o dirigente.

Arnold admitiu que Frenkie de Jong, do Barcelona, é um dos 
alvos dos red devils.

“O dinheiro não é problema. O treinador adora-o, está a fazer 
um óptimo trabalho e a mostrar que ele é um grande jogador. O 
John Murtough [director do futebol] está a trabalhar desde as seis 
da manhã até às 22.00 horas para tentar chegar a um acordo que 
viabilize a transferência”, disse, acrescentando que o clube tem 
“milhões de libras ” para gastar e não quer “deixar escapar um 
dos principais objectivos”.

CEO DO MAN UNITED SOSSEGA ADEPTOS

Temos 233 milhões para transferências

 Frenkie de Jong, do Barcelona, é um dos alvos dos “red devils”

O CHELSEA está no terreno 
para tentar tirar a Guardiola 
uma das jóias da coroa. Ra-
hem Sterling está prestes a 
entrar no último ano de con-
trato com o Manchester City 
e uma mudança para os blues 
pode acontecer ainda neste 
Verão.

Segundo o jornalis-
ta Gianluca Di Marzio, o in-
ternacional inglês pode cus-
tar cerca de 40 milhões de 
euros ao Chelsea, que pon-
dera seriamente avançar com 
proposta. Contudo, Sterling 
não é o único alvo dos blues. 
Também Ousmane Dembélé 
está na lista, e este pode che-
gar a custo zero. Serão tem-
pos de grande ponderação 
entre Thomas Tuchel e a nova 

administração do clube.
Rahem Sterling nasceu 

em Londres, porém nunca 
jogou na sua cidade. Fez for-

mação no Liverpool, clube 
pelo qual se estreou como 
sénior e de onde saiu para 
reforçar o Manchester City. 

Leva sete temporada nos ci-
tizens, com quatro títulos da 
Premier League conquista-
dos.

O PARIS Saint Germain en-
trou também na corrida por 
Renato Sanches. Nesse sen-
tido, já iniciou negociações 
junto do Lille para trabalhar a 
transferência.

Renato Sanches já tem 
acordo com o Milan, mas o 
clube italiano ainda não con-
seguiu chegar a um entendi-
mento com o Lille, que exi-
ge 20 milhões de euros pela 
transferência. Ora aprovei-
tando essa indefinição, o PSG 
entrou na corrida pelo inter-
nacional português, como 
avançou a imprensa francesa 
e confirmou o Maisfutebol.

Luís Campos, refira-se, 
conhece muito bem Rena-
to Sanches, tendo sido ele o 
responsável pela contratação 
do médio quando estava no 
Lille. Além disso, tudo in-
dica que Gaultier possa ser 
o treinador do PSG, ele que 
também conhece bem Rena-
to Sanches. Resta, portanto, 
aguardar pelo que podem 
significar os próximos dias 
nas negociações entre as três 
partes.

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



DESPORTOSegunda-feira, 20 de Junho de 2022

N MOÇAMBOLA-20122N MOÇAMBOLA-2022 N MOÇAMBOLA-2022 N MOÇAMBOLA-2022 N MOÇAMBOLA-2022 N MOÇAMBOLA-2022 N MOÇAMBOLA-2022 N

31

A 
ASSOCIAÇÃO Black Bulls foi ontem ao Estádio da 
Machava frustrar o Ferroviário de Maputo, ao empa-
tar a duas bolas depois de estar em desvantagem de 
2-0. Num grande jogo de futebol, os “locomotivas” 
fizeram os dois golos na primeira metade, mas os 

campeões nacionais viraram o rumo dos acontecimentos na 

segunda.
Empate, mas sem golos, verificou-se na cidade da Beira 

onde o Ferroviário local recebeu a Liga Desportiva de Maputo. 
É também um resultado frustrante para a equipa do Chiveve 
que, em sua casa, era claramente favorita aos três pontos.

O grande vencedor da jornada foi a União Desportiva do 

Songo que recebeu e derrotou o Ferroviário de Nacala por 1-0, 
e isolando-se no topo, agora com 12 pontos, mais dois que a 
dupla Costa do Sol e Ferroviário de Nampula que empatou a 
uma bola na tarde de sábado, abertura da ronda. Os “cana-
rinhos” e “locomotivas” da capital do Norte entraram para a 
jornada em igualdade pontual (nove) com o representante de 

Tete. Noutras partidas da ronda, o Ferroviário de Lichinga foi à 
Quelimane bater o Matchedje de Mocuba, por 2-1, agravando 
a crise dos “militares”. O Matchedje continua sem pontuar no 
campeonato, segurando a “lanterna vermelha” da prova.

Em Xinavane, o Incomáti recebeu e venceu a AD Vilanku-
lo, por 1-0, naquela que foi a sua primeira vitória na prova.

Campeão frustra Ferroviário na Machava

IVO TAVARES

QUEM deixou os seus afazeres 
para ir assistir ao Ferroviário-
-ABB não terá dado o seu tem-
po por perdido, pois assistiu a 
quatro golos, três dos quais na 
primeira parte e jogadas bem 
trabalhadas: colectivas e indi-
viduais. Quem nos dera se o fu-
tebol fosse sempre assim!

Os primeiros 45 minutos 
foram agradáveis de se ver, 
com duas equipas preocupadas 
em jogar ao ataque e o público a 
sair beneficiado. Foram três go-
los em 45 minutos, mas pode-
riam ter sido mais. Na condição 
de anfitriões, os “locomotivas” 
entraram com claro objectivo 
de assumir o controlo do jogo 
e a verdade é que nos primeiros 
20 minutos foram “mandões” e 
fruto disso coroados com dois 
golos de belo efeito. O primei-
ro foi apontado pelo avançado 
Traoré, que tirou e bem provei-
to de uma distracção do sector 
defensivo para bater o desam-
parado Ivan. Galvanizados, 
os comandados do belga Jean 
Francois chegaram nove mi-
nutos depois ao segundo golo 
através de uma jogada bem 
desenvolvida pelo flanco direi-
to com Yude a centrar e Celso 
a tocar para o fundo da baliza 
da ABB. Feridos no orgulho, os 
“touros” reagiram bem. Com 
o regressado capitão Kadre a 
puxar pela equipa, que passou a 
pressionar mais no meio campo 
contrário. 

O recuo dos “verde e bran-
cos” fez com que os visitantes 
tivessem mais espaço para fa-
zer a circulação de bola - como 
bem gostam e sabem fazer - 
mas tinham dificuldade em 
entrar no último reduto dos 

FER. MAPUTO, 2-ABB, 2 UD SONGO, 1 - FER. NACALA, 0

Valeu a pena ir ao Infulene Total domínio 
com poucos golos

homens da casa. Face a essa 
incapacidade, a receita para 
desbloquear passava por rema-
tar de longe. O médio nigeria-
no, Rume, apercebeu-se disso 
e arrancou da “cartola” um 
trunfo ao desferir um remate 
colocado. Franque só se limitou 
a seguir a bola com os olhos. O 
jogo ganhou mais emoção e in-
teresse. A ABB cresceu no jogo 
e poderia mesmo ter chegado 
ao empate antes do interva-
lo quando o avançado Melque 
desferiu um remate colocado 
para o ângulo superior, tendo 
valido a intervenção de Fran-
que que com uma palmada 
cedeu canto. As coisas come-
çavam a complicar-se para o 
lado do Ferroviário e ainda nos 
primeiros 45 minutos teve uma 
contrariedade com o experien-
te médio Kito a sair lesionado.

No segundo tempo, es-
perava-se por uma turma da 
Black Bulls a dar tudo para 
chegar ao empate. Ainda mais 
pressionante, cortava todas as 

linhas de passe aos “locomoti-
vas” e com bola no pé era sem-
pre perigosa. Dava para perce-
ber que a qualquer momento, 
os “touros” poderiam chegar 
à igualdade e haveria mesmo 
de acontecer aos 55 minutos na 
sequência de um pontapé de 
canto marcado por Stephen e 
Nené a responder com exacti-
dão de cabeça. O lance causou 
muita polémica com os joga-
dores do Ferroviário de Maputo 
a dizerem que a bola não en-
trou, mas a verdade é que esta 
passou mesmo a linha de golo. 
Decisão acertada de Ema Novo. 

Os “locomotivas” acu-
saram em demasia o golo de 
empate e praticamente não 
estiveram mais em campo. Só 
deu Black Bulls, que ainda as-
sim não conseguiu materializar 
o domínio na construção de jo-
gadas de golo. Foi com a equi-
pa de Tchumene à procura de 
chegar ao tento da vitória que a 
partida terminou. 

Ema Novo e seus assisten-

tes saem de jogo com nota po-
sitiva, pois teve a destreza ne-
cessária para ir controlando um 
jogo, que diga-se de passagem 
não foi fácil de ajuizar.

FICHA TÉCNICA 
ÁRBITRO: Ema Novo, au-

xiliada por Olívio Saimone e 
Roda Mondlane. QUARTO ÁR-
BITRO: Fernando Malendza.

FER. MAPUTO: Franque; 
Mitter (Mário), Tununo (Ma-
nuel), Jeitoso e Huga; Zambria 
(Paulua), Shaquille, Kito (Ma-
pangane) e Celso; Traoré (Má-
rio) e Yude (Rául).

ABB: Ivan; Manucho, Nene, 
Thauzene e Chamboco; Ste-
phen, Kadre e Rume (Djibril);  
Hammed, Fidel e Melque (Vic-
tor)

ACÇÃO DISCIPLINAR: 
Amarelo para Stephen (15 
min); Kito (41 min), Yude (57), 
Traoré (68 min);Manucho (86 
min), Huga (87 min).

GOLOS: Traoré (4 min), 
Celso (13 min) e Rume (21 min) 
e Nené (55 min).

Ivan sai bem dos postes para travar mais uma investida de ataque dos “locomotivas”
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A UNIÃO Desportiva de Songo 
manteve a sua invencibilidade 
no Moçambola-2022, ao rece-
ber e vencer, ontem, o Ferro-
viário de Nacala, por 1-0, numa 
partida em que a turma da casa 
não conseguiu traduzir em 
mais golos o domínio demons-
trado em campo, perante um 
adversário que não lhe criou di-
ficuldades ao longo de grande 
parte do encontro.

A União Desportiva de 
Songo abordou o jogo com a 
devida categoria, chamando 
a si os galões de dona da casa, 
uma postura traduzida no seu 
posicionamento, optando por 
um 4x3x3, deixando clara a in-
tenção de fortificar a frente de 
ataque, com Nelson Divrasson, 
Lau King e Jommy.

O Ferroviário de Nacala, 
ciente das dificuldades que lhe 
poderiam surgir pela frente, 
não entrou em aventuras. Artur 
Macassar optou por um 4x4x2, 
deixando que a frente de ataque 
ficasse na responsabilidade de 
Soares e Aníbal, ainda que o se-
gundo, muitas vezes fosse obri-
gado a recuar alguns metros, 
para se juntar aos seus colegas 
da intermediária, fragilizando, 
assim, a sua zona mais adianta-
da, devido ao rigor do quarteto 
defensivo escalado por Serdan 
Zivojnon.

Trocando bem a bola, a 
toda a largura do terreno, não 
surpreendeu que fosse a União 
Desportiva do Songo a prota-
gonizar o primeiro momento 
de perigo, aos cinco minutos, 
quando Divrassone provocou 
uma situação de pontapé de 

canto, que ele mesmo execu-
tou, para a cabeça de Lau King, 
mas este sem a devida pontaria 
.

O Ferroviário de Nacala 
respondeu com Dinis a “rou-
bar” a bola a Edmilson e, vendo 
Ernan distante da sua área de 
grande penalidade, tentou um 
remate de longe, mas a bola 
passou ao lado.

O domínio do jogo, por 
parte dos donos da casa, só se 
traduzia em trocas de bola, na 
zona do meio-campo e nunca 
em golos, que o reduzido pú-
blico nas bancadas, estava an-
sioso em vê-los, acabando por 
se ir ao intervalo sem abertura 
do marcador.

O segundo tempo começa 
como primeiro, com a União 
Desportiva do Songo a man-
ter a sua postura dominante, 
resultado da qual veio, final-
mente o golo, quando estavam 

jogados 51 minutos, num lan-
ce em que Nelson Divrassone 
aproveita-se muito bem do 
deficiente controlo da bola, por 
parte do guarda-redes Shuma, 
e faz o golo.

Com este tento, esperava-
-se ver uma UDS mais acuti-
lante, mas debalde. Estranha-
mente, os pupilos de Serdan 
Zivojnon baixaram as linhas, 
permitindo que os “locomo-
tivas” equilibrassem o jogo e 
chegassem com algum perigo à 
área de grande penalidade ge-
rida por Ernan.

Já nos minutos finais, o jogo 
foi ficando cada vez mais mor-
no, de tal forma que nem as 
substituições feitas pelos dois 
bancos técnicos trouxeram 
alguma mudança, muito por 
culpa da UDS que, aparente-
mente feliz com o resultado 
tangencial, fazia questão de 
gerir o resultado que lhe con-

fere mais três pontos na tabela 
classificativa.

Nada em desabono, relati-
vamente ao trabalho da equipa 
de arbitragem liderada por Fili-
mão Correia.

Ficha técnica
Árbitro: Filimão Correia, 

auxiliado por Zacarias Baloi e 
Carlos Mussane. Quarto árbi-
tro: Saimone Lucas

UD Songo: Ernan; Ifren, 
Macaime, Danito e Edmilson; 
John Banda, Dário (Foke e Mu-
zaza (Amadou); Nelson Divras-
son (Allan), Lau King (Adams) 
e Jimmy (Dayo)

Fer. Nacala: Shuna; Artur, 
Gervásio, Dany e Mayunda 
(Edgar); Dinis, Wemba, Belson 
(Belson) e Shelton, Soares e 
Henriques (Rital)

Acção disciplinar: cartão 
amarelo para Belson, Gervásio, 
ambos do Ferroviário de Naca-
la.

Muita luta, poucos golos

QUADRO DE RESULTADOS 
E CLASSIFICAÇÃO ACTUAL

RESULTADOS 

UD Songo-Fer. Nacala  1- 0

Costa do Sol-Fer. Nampula 1- 1

Matchedje-Fer. Lichinga 1-2

Fer. Maputo-Black Bulls 2-2

Incomáti-AD Vilankulo   1-0

Fer. Beira-Liga Desportiva 0-0

CLASSIFICAÇÃO

   J  V  E  D  B  P

UD SONGO  4  4  0  0  8-0  12

Costa do Sol  4  3  1  0  5-2  10

Fer. Nampula  4  3  1  0  4-1  10

Fer. Lichinga  4  2  1  1  2-1  7

Black Bulls  4  1  2  1  9-4  5 

Fer. Beira  4  1  2  1  4-4  5

Fer. Maputo  4  1  2  1  4-4  5

Liga Desportiva 4  1  1  2  3-3  4

Fer. Nacala  4  1  0  3  4-5  3

AD Vilankulo  4  1  0  3  2-7  3

Incomáti  4  1  0  3  1-8  3

Matchedje  4  0  0  4  2-9  0

PRÓXIMA (5.ª) JORNADA : Matchedje-Costa do Sol, Fer. Nampula-UD Songo, Fer. Nacala-Fer. Beira, Liga Desportiva-Inco-
máti, AD Vilankulo-Fer. Maputo e Fer. Lichinga-Black Bulls.

TERMINOU ontem a disputa do 
Torneio de Abertura de futebol 
de praia da Cidade de Maputo 
com a equipa do Ntsondzo FC a 
sagrar-se vencedor do certame, 
sem conhecer o sabor amar-
go de uma derrota. Ontem, no 
jogo da final, voltou a vencer a 
Polana-Caniço por 6-2.

Num jogo frenético teste-
munhado por muito público, 
o “capitão” Rachid Smith es-
tava com pé quente e registou 
um “hat-trick”. Moreira, Ra-
messete e Figo marcaram os 
restantes tentos. Fidel e Mauro 
apontaram os golos da Polana-
-Caniço.

Com uma entrada à “pres-
são alta”, o Ntsondzo viu o seu 
esforço premiado com vanta-
gem de 2-0, no primeiro perío-
do. No segundo, sem dar espaço 
para respirar, o agora campeão 
do torneio de abertura fez 3-1 e 
no último período com as duas 
equipas quase conformadas 
com a diferença, o resultado foi 
empate a uma bola.

Referir que as duas forma-

FUTEBOL DE PRAIA

Ntsondzo FC conquista
Torneio de Abertura

ções já haviam se defronta-
do na fase de grupos, tendo 
o Ntsondzo levado a melhor 
por 5-2. O presidente da As-
sociação de Futebol da Cidade 

de Maputo (AFCM), Amílcar 
Jossub, dirigiu a cerimónia de 
entrega do troféu ao capitão 
Rachid Smith.

Na próxima quinta-feira, a 

Associação de Futebol da Cida-
de de Maputo e os clubes parti-
cipantes vão fazer o balanço da 
prova terminada e traçar o pla-
no das próximas competições.

Ntsondzo FC conquista primeira prova da época

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O SECRETÁRIO-EXECUTI-
VO da Comunidade de Países 
de Língua Portuguesa (CPLP) 
disse semana finda que a Gui-
né Equatorial deverá ratificar 
o acordo de mobilidade “nas 
próximas semanas”, avan-
çando-se depois para a fase de 
acordos de parcerias bilaterais.

“Quase todos ratificaram, 
estamos à espera que a Guiné 
Equatorial termine o processo 
interno e assim, numa próxima 
oportunidade, podermos ter a 
honra de depósito do instru-
mento de ratificação”, disse 
Zacarias da Costa em declara-
ções à Lusa, no final da reunião 
com a ministra dos Negócios 
Estrangeiros de Timor-Leste, 
em Lisboa.

Para além da Guiné Equa-
torial, Angola ainda não en-
tregou a ratificação na CPLP, 
um passo essencial para dar 
seguimento ao processo de 
mobilidade dentro do espaço 
lusófono, acrescentou o secre-
tário-executivo da CPLP.

Depois de todos Estados-
-membros ratificarem o acor-
do, seguir-se-á a convocação, 
pela presidência de Angola, de 
uma reunião técnica conjunta 
que irá avançar com a próxima 

fase, que são os acordos de par-
ceria bilaterais.

Assinado na cimeira de 
chefes de Estado e de Governo 
da CPLP, em Julho de 2021, em 
Luanda, o acordo estabelece 
um “quadro de cooperação” 
entre todos os Estados-mem-
bros de uma forma “flexível e 
variável” e, na prática, abrange 
qualquer cidadão.

Aos Estados é facultado um 
leque de soluções que lhes per-
mitem assumir “compromis-
sos decorrentes da mobilidade 
de forma progressiva e com ní-
veis diferenciados de integra-
ção”, tendo em conta as suas 
próprias especificidades inter-
nas, na sua dimensão política, 
social e administrativa.

Neste contexto, têm a “li-
berdade na escolha das mo-
dalidades de mobilidade das 
categorias de pessoas abran-
gidas”, bem como dos países 
da comunidade com os quais 
pretendam estabelecer as par-
cerias.

O acordo define que a mo-
bilidade na CPLP abrange os 
titulares de passaportes diplo-
máticos, oficiais especiais e de 
serviço e os passaportes ordi-
nários. (Lusa)

O 
PRESIDENTE do Ní-
ger criticou a decisão 
do Grupo dos 7 Países 
mais Ricos do mundo 
(G7) de interromper 

os investimentos estrangeiros 
em combustíveis fósseis após 
anos a explorarem recursos 
naturais.

A África está a ser “puni-
da” pelas decisões dos paí-
ses ocidentais, de encerrar o 
financiamento público para 
projectos de combustíveis fós-
seis no estrangeiro até o final 
de 2022, disse Mohamed Ba-
zoum.

Os seus comentários sur-
gem poucas semanas após a 
promessa, a 27 de Maio, do G7 
de eliminar gradualmente o 
apoio a novos investimentos 
em projectos de petróleo, gás 
e carvão no estrangeiro até o 
final deste ano. A proibição 
aplica-se a esquemas “inin-
terruptos”, ou seja, aqueles Kinshasa recusa Kigali 

numa força regional
A REPÚBLICA Democrática do Congo (RD Congo) rejeitou a 
integração do Ruanda numa eventual força regional no seu 
território e apela ao primeiro-ministro britânico, nas véspe-
ras de Kigali acolher uma cimeira da Commonwealth, que 
convença Paul Kagame a terminar a “agressão”. O Governo 
de Kinshasa informou num comunicado de imprensa do Mi-
nistério das Comunicações e Media, divulgado na sexta-fei-
ra, que o país decidiu suspender os acordos bilaterais com 
Kigali, que acusa de constantes agressões. Acrescenta que 
o presidente congolês Félix Tshiseked pediu à comunidade 
internacional, “especialmente aos EUA e ao Reino Unido”, 
que “condenem esta invasão” e que pressionem Kagamé, a 
“convocar as suas tropas que invadiram o leste da RD Congo”. 
Além disso, Kinshasa acolheu favoravelmente a proposta do 
Presidente queniano, Uhuru Kenyatta, de instalar uma força 
regional no leste do país para restaurar a paz, mas “insiste no 
facto de que não aceitará a participação do Ruanda nesta força 
conjunta”.

Oposição lamenta morte          
de manifestantes            
em protestos no Senegal
A COLIGAÇÃO da oposição senegalesa Yewwi Askan Wi (“Li-
bertemos o Povo”) lamentou no sábado a morte de três ma-
nifestantes em protestos realizados em várias cidades do Se-
negal contra a rejeição da sua lista às eleições legislativas de 31 
de Julho. “Quero dizer a Macky Sall que ele é um presidente 
assassino. Depois de ter assassinado 14 pessoas (durante pro-
testos realizados em Março de 2021), agora acrescenta mais 
três vítimas ao seu repertório”, declarou o principal adver-
sário senegalês, Ousmane Sonko na sua conta no Facebook. 
“Todos os seus crimes não ficarão impunes”, disse Sonko, de-
nunciando que no sul de Casamansa - região vizinha da Guiné 
Bissau -, na cidade de Bignona e na de Ziguinchor, onde é au-
tarca desde Janeiro, as forças de segurança usaram balas reais. 

Papa considera “verdadeiro 
inferno” em comunidades 
religiosas
O PAPA Francisco lamentou no sábado que em algumas co-
munidades religiosas exista “um verdadeiro inferno” de ciú-
mes, inveja e lutas pelo poder, durante a sua audiência com 
Missionários Combonianos no Palácio Apostólico. “Muitas 
vezes, digo isto com pesar, e falo em geral, não de vós porque 
não vos conheço, descobrimos que algumas comunidades 
religiosas são um verdadeiro inferno, um inferno de ciúmes 
e de lutas pelo poder”, disse aos participantes no 19.º capítulo 
desta congregação. O Santo Padre tinha anteriormente consi-
derado que “a misericórdia e a ternura são línguas universais 
que não conhecem limites”, mas que devem ser “cuidadas 
não só a nível pessoal, mas também num estilo comunitário”. 
“E onde está o amor? É curioso, estas comunidades religiosas 
têm regras, um sistema de vida, mas falta o amor”, lamentou, 
sem especificar uma, em particular. 

O SECRETÁRIO-GERAL da 
ONU, António Guterres, atacou 
a indústria dos combustíveis 
fósseis, acusando-a de “agarrar 
a humanidade pela garganta”, 
e apelou que os dirigentes das 
grandes economias “acabem 
com a era dos combustíveis 
fósseis”. “O primeiro dever de 
um dirigente é proteger as po-
pulações dos perigos evidentes 
e actuais. Nada é mais claro ou 
actual do que o perigo da ex-
pansão das energias fósseis”, 
disse o dirigente da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU), 
António Guterres, ao se dirigir, 
sexta-feria, ao fórum das gran-
des economias sobre a energia e 
o clima.

Esta reunião virtual, orga-
nizada pela Casa Branca, juntou 
os dirigentes dos países “que 
representam 80% do produto, 

da população e das emissões 
de gases com efeito de estufa”, 
segundo a Presidência norte-a-
mericana.

“Mesmo a curto prazo, os 
combustíveis fósseis não têm 
qualquer sentido político ou 
económico. Portanto, parece 
que estamos armadilhados num 
mundo em que os produtores de 
combustíveis fósseis e os finan-
ceiros têm a humanidade agar-
rada pela garganta”,disse. O 
chefe da ONU acusou a indústria 
fóssil de ter tentado, ao longo de 
décadas, convencer dirigentes e 
a opinião pública da sua pouca 
responsabilidade nas alterações 
climáticas e de procurar “sabo-
tar as políticas climáticas ambi-
ciosas”.

Acentuou que esta indústria 
“explorou as mesmas tácticas 
escandalosas que a indústria do 

tabaco algumas décadas antes”.
Defendeu que os interesses 

dos combustíveis fósseis e os 
seus cúmplices financeiros não 
devem escapar à sua responsa-
bilidade.

Em particular, insistiu que 
a invasão da Ucrânia pelos mi-
litares da Federação Russa “não 
seja utilizada para aumentar a 
dependência” em relação às 
energias fósseis.

António Guterres acabou a 
sua intervenção com um ape-
lo forte aos dirigentes: “A cri-
se climática é a nossa urgência 
número um”. Com esta base, 
adiantou que “as energias re-
nováveis são plano de paz para o 
século XXI. Conto com os vos-
sos governos para acabar com a 
era dos combustíveis fósseis. A 
revolução das energias renová-
veis começa agora”. (Lusa)

OS refugiados palestinos, 
quase um quarto da popula-
ção de deslocados do mun-
do, enfrentam uma situação 
“crítica” este ano devido à 
fome que aumenta no Mé-
dio Oriente com a guerra na 
Ucrânia, segundo as Nações 
Unidas.

Por ocasião do Dia In-
ternacional dos Refugiados, 
que se comemora hoje, 20 
de Junho, a Agência das Na-
ções Unidas para a popula-
ção refugiada da Palestina 
(UNRWA) Espanha alerta 
que a população do Médio 
Oriente está a sentir os efei-
tos colaterais da guerra na 
Ucrânia, na sua segurança 
alimentar.Nesse sentido, a 
agência detalha, em comu-
nicado, que a Palestina im-
porta 37% do girassol, 32% 
do trigo e 14% do milho da 

Ucrânia e da Rússia, de onde 
vem 80% do grão importado 
pelo Líbano. A maioria das 
importações de trigo da Síria 
vem da Rússia, além de im-
portar cerca de dois terços 
dos alimentos e petróleo que 
consome.

A ONU enfatiza que a 
guerra está a interromper as 
cadeias de abastecimento, 
provocando um aumento 
nos preços dos alimentos: o 
custo médio do cabaz de ali-
mentos da UNRWA em 2022 
é 42% mais caro do que em 
2021, e o preço das opera-
ções alimentares da agência 
este ano aumentou 29% em 
relação ao passado.

Os refugiados palestinos 
são o grupo populacional 
que continua numa situação 
de deslocados durante mais 
tempo.

O ALTO representante da 
União Europeia (UE) para os 
Negócios Estrangeiros, Josep 
Borrell, garantiu sábado que o 
grupo está “pronto” para tra-
balhar com as Nações Unidas 
e outros parceiros para evitar 
impactos das sanções contra a 
Rússia na segurança alimentar 
global.

“Devemos permitir urgen-
temente que a Ucrânia exporte 
os seus cereais através do Mar 
Negro”, escreveu Borrell no 
seu blogue, aludindo à existên-
cia de “uma ‘batalha narrativa’ 
em torno das exportações rus-
sas de cereais e fertilizantes”.

Embora as sanções da UE 
“não sejam direccionadas con-
tra essas exportações”, garan-
tiu que a UE está “pronta para 
trabalhar com a ONU e parcei-

ros para evitar qualquer im-
pacto indesejado na segurança 
alimentar mundial”, afirmou 
Borrell, ressalvando que as me-
didas restritivas dos 27 Esta-
dos-membros não se aplicam 
aos alimentos.

A Rússia acusou o Ocidente 
de causar a actual crise de se-
gurança alimentar, embora as 
sanções destes países não afec-
tem os alimentos.

Borell defendeu que para 
evitar “uma calamidade ali-
mentar global, a principal 
prioridade continua a ser de 
acabar com a guerra

No entanto, a Europa 
“nunca visou as exportações 
agrícolas e de fertilizantes rus-
sas” e não proíbe a Rússia de 
“exportar produtos agrícolas, 
o pagamento das referidas ex-

portações russas ou o forneci-
mento de sementes, desde que 
as pessoas ou entidades sancio-
nadas não estejam envolvidas”, 
sublinhou, lembrando que as 
medidas restritivas dos 27 não 
se aplicam fora da comunida-
de e não criam obrigações para 
operadores de fora da UE.

O representante da UE dis-
se estar em “contacto próximo 
com a ONU para estudar ques-
tões como a evasão de mercado 
e o excesso de conformidade, 
que podem afectar a compra de 
fertilizantes e cereais russos” e 
que a Europa está pronta para 
discutir esses temas através de 
especialistas “para identificar 
obstáculos concretos, incluin-
do possíveis dificuldades em 
pagamentos, e trabalhar para 
encontrar soluções”. (Lusa)

DENUNCIA PR DO NÍGER

África “punida” pelo
desinvestimento nos
combustíveis fósseis

Mohamed Bazoum
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“A certa altura, as empre-
sas tinham planos de explorar 
o carvão do Níger. Mas com 
essas medidas, nenhum banco 
está disposto a se comprome-
ter – estamos a ser punidos”, 
salientou.

O líder nigerino fez estas 
observações no Africa CEO 
Fórum, uma conferência de 
dois dias que reuniu cerca de 
1500 empresários e políticos 
africanos.

A decisão do Ocidente, de 
cortar os investimentos em 
combustíveis fósseis, pode ser 
prejudicial para a economia do 
Níger, país menos desenvolvi-
do do mundo, de acordo com 
o Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) de 189 nações 
compilado pelas Na ções Uni-
das.

Uma declaração seme-
lhante foi assinada em No-
vembro do ano passado por 20 
países na COP26 da ONU sobre 

o clima em Glasgow, uma me-
dida que amplia a proibição 
que vários já tinham imposto 
ao financiamento do carvão.

O presidente senegalês 
Macky Sall, que esteve pre-
sente na conferência, apoiou 
as observações de Bazoum.

“Deixem o continente 
africano explorar os seus re-
cursos naturais”, disse Sall, 
que é também presidente em 
exercício da União Africana. 

“É francamente inacredi-
tável que aqueles que explo-
ram petróleo e seus derivados, 
há mais de um século, impe-
çam os países africanos de co-
lher o valor de seus recursos”, 
lamentou.

Sall disse esperar que a 
COP27, que será realizada no 
Egipto em Novembro, abra 
caminho para um “acordo 
equilibrado que leve em con-
sideração a realidade de Áfri-
ca”. (Aljazeera)

que não tomam medidas para 
aliviar ou capturar a poluição 
por carbono.

“Vamos continuar a lutar, 
temos combustíveis fósseis 
que devem ser explorados”, 

afirmou Bazoum num fórum 
empresarial na cidade comer-
cial marfinense de Abidjan.

Humanidade sufocada
pela indústria fóssil  UE procura evitar impacto 

na segurança alimentar

Malabo prestes 
a ratificar acordo 
de mobilidade 
na CPLP

SANÇÕES CONTRA A RÚSSIA

ONU alerta para situação “crítica” dos refugiados palestinos
Dos 2,1 milhões de pes-

soas que vivem em Gaza, 
1,4 milhão são refugiados 
(metade são mulheres e 41% 
crianças), enquanto quase 
900.000 refugiados vivem 
na Cisjordânia, que tem uma 
população total de 3,1 mi-
lhões. No Líbano, de uma 
população de quase sete 
milhões, há dois milhões de 
refugiados (1,5 milhão da 
Síria e meio milhão da Pa-
lestina).

O conflito já dura há onze 
anos na Síria, onde 480.000 
refugiados palestinos per-
manecem e cerca de 70.000 
fugiram.

Na Jordânia há mais de 
dois milhões de refugiados 
e 31%, dos que vivem nos 
campos de refugiados, está 
abaixo da linha da pobreza. 
(Lusa)

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


