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PUBLICIDADE

PR na conferência 
sobre mineração
petróleo e gás

AR felicita “Notícias”
BREVES
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Nova ponte sobre o  rio Save está
a ganhar forma
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Frelimo considera inoportuna 
intervenção militar estrangeira
em Cabo Delgado

Não. Os secadores de mãos não são eficazes para matar o novo coronavírus. 
Para se proteger do novo coronavírus, você deve lavar as mãos frequente-
mente com  solução de álcool ou sabão. Uma vez limpas, pode secar as suas 
mãos usando toalha de papel ou um secador de ar quente.

O PRESIDENTE do Chade, 
Idriss Déby Itno, no poder há 
30 anos, morreu ontem de-
vido a ferimentos contraídos 
enquanto comandava o Exér-
cito na luta contra rebeldes no 
Norte do país, anunciou um 
porta-voz na televisão estatal.

“O Presidente da Repú-
blica, Chefe de Estado, chefe 
supremo do Exército, Idriss 
Déby Itno, acaba de dar o seu 
último suspiro, enquanto de-
fendia a integridade territorial 
no campo de batalha”, anun-
ciou o porta-voz do Exérci-
to, general Azem Bermandoa 
Agouna, numa declaração lida 
na estação pública de televisão 
chadiana. Déby contraiu feri-
mentos no fim-de-semana.

Déby, 68 anos, um oficial 
militar de carreira que che-
gou ao poder em 1990, através 
de um golpe e promovido ao 
posto de marechal de campo 
em Agosto último, foi reelei-
to para um mandato de seis 
anos com 79,32 por cento dos 
votos, de acordo com os resul-
tados provisórios anunciados 
segunda-feira pela Comissão 
Eleitoral Nacional, num pro-

PELO menos 100 milhões de 
euros estão assegurados para 
o financiamento de obras e/
ou acções, visando o robuste-
cimento da resiliência do país
face às mudanças climáticas.

Neste sentido, o Conselho 
de Ministros, reunido ontem 
em Maputo, ratificou o acordo 
de crédito celebrado em No-
vembro do ano passado com 
o Banco Europeu de Investi-
mento (BEI).

Filimão Suaze, porta-voz 
do Conselho de Ministros, 
explicou que o montante será 
aplicado em todo o território 
nacional, obviamente com 
maior incidência para as zo-
nas que nos últimos tempos 
têm-se ressentido mais dos 

problemas associados às mu-
danças climáticas, tal como é 
o caso da cidade da Beira, na
província de Sofala.

Falando após a 13ª sessão 
ordinária do órgão, o porta-
-voz não especificou, entre-
tanto, as acções e/ou obras nas 
quais os fundos serão aplica-
dos.

Na mesma sessão, o Exe-
cutivo ratificou também o 
acordo sobre o donativo de 
26.2 milhões de dólares, as-
sinado em Fevereiro último 
com duas instituições do gru-
po Banco Mundial. Este valor 
destina-se a projectos de pro-
tecção social, concretamente 
as transferências que vêm sen-
do feitas a favor das famílias 

A PARALISAÇÃO das actividades das 
empresas contratadas e subcontrata-
das nos distritos de Palma e Mocímboa 
da Praia, província de Cabo Delgado, 
na sequência dos ataques terroristas, 
está a afectar cerca de 410 empresas.

Os dados foram apresentados on-
tem, em Maputo, em conferência de 
imprensa, pelo presidente da Confe-
deração das Associações Económicas 
de Moçambique (CTA), Agostinho 
Vuma, após encontros, em separado, 
com representantes da petrolífera To-
tal e o embaixador da França em Mo-
çambique, em que foi abordada a si-
tuação empresarial em Cabo Delgado.

Os ataques afectaram cerca de 56 
mil postos de trabalho e um impacto 
financeiro preliminar de cerca de 95 
milhões de dólares norte-americanos 
que inclui destruições, atrasos de pa-

gamento e mercadorias em trânsito 
sem certeza da entrega.

Segundo Agostinho Vuma, o distri-
to de Mocímboa da Praia figura como o 
mais afectado, com cerca de 40 por 
cento de empresas abrangidas e 23 por 
cento dos postos de trabalho perdidos. 
Decorrente dos ataques terroristas, a 
CTA apresentou nos dois encontros as 
preocupações do sector privado à Total 
e ao diplomata francês, com destaque 
para o atraso nos pagamentos.

“A Total informou-nos estar a 
trabalhar arduamente para encontrar 
soluções para os contratos em curso”, 
disse. Para efeito, a CTA acordou com 
a francesa Total em criar um task force 
conjunto para mapear os pagamentos 
pendentes e cujas mercadorias tinham 
sido ordenadas pelas empresas con-
tratadas e facilitar o cumprimento das 

obrigações com as pequenas e médias 
empresas nacionais.

De acordo com a fonte, a Total, na 
qualidade de líder do consórcio em-
presarial que opera em Cabo Delgado, 
está preocupada com as consequências 
dos ataques e com o funcionamento de 
outras instituições, como é o caso da 
EDM, TDM, bancos e outras entidades 
para a prossecução do projecto.

Sobre a polémica à volta das Ilhas 
Mayotte, localizadas no Oceano Índi-
co, tanto o embaixador, como a Total 
referiram que não as têm como opção 
para o projecto de LNG, mas apenas 
para a instalação de serviços hospitala-
res para a evacuação dos seus quadros 
em caso de doença, uma vez que Palma 
não tem licença internacional para o 
efeito. Explicou ainda que a Total con-
firma que os aspectos de segurança es-

tão a ser devidamente acautelados pelo 
Governo moçambicano, o que garante 
segurança no seu acampamento e nas 
suas operações. O presidente da CTA 
esclareceu que o facto de a Total ter 
decidido manter os equipamentos no 
local é um sinal de que não pretende 
se transferir para outros pontos e nem 
terminar o projecto. 

O embaixador da Franca em Mo-
çambique, David Izzo, reafirmou que 
este é o maior investimento em África 
e também da Total, assegurando o seu 
interesse de manter estes investimen-
tos no país. O diplomata aproveitou 
informar que está em curso a prepa-
ração de um fórum internacional de 
investimentos França – África, à mar-
gem do qual se irá realizar o encontro 
de negócios bilateral entre o seu país e 
Moçambique.

FACE AO TERRORISMO E À COVID-19

Nações Unidas renovam 
solidariedade com o país

A
S Nações Unidas re-
novaram ontem o seu 
interesse em apoiar o 
Governo a encontrar 
soluções para os di-

ferentes problemas que o país 
enfrenta, sobretudo o terroris-
mo, HIV e Sida e a Covid-19.

A intenção foi manifesta-

da pela Subsecretária-geral 
das Nações Unidas e Direc-
tora Executiva da ONUSIDA, 
Winnie Byanyima, na audiên-
cia que foi-lhe concedida on-
tem pelo Presidente da Repú-
blica, no quadro da visita de 
trabalho que efectua ao país.

Ela disse ter vindo a Mo-

çambique para prestar solida-
riedade e apresentar os cum-
primentos do secretário-geral 
da ONU, António Guterres, ao 
Presidente da República e aos 
moçambicanos face aos di-
versos desafios que, de há um 
tempo a esta parte, enfren-
tam. Entre estes, Byanyima 

apontou o terrorismo em Cabo 
Delgado, o HIV e Sida e a Co-
vid-19.

A diplomata afirmou que 
a organização mundial reco-
nhece o empenho do Governo 
de Moçambique, particular-
mente do Presidente Nyusi, na 
busca de soluções para estes 

Segundo Byanyima, a ONU está atenta aos esforços do Presidente Nyusi na busca de soluções face ao terrorismo, HIV e Covid-19

Presidente do Chade 
morre em combate

cesso entretanto anulado após 
a sua morte.

Ministros e oficiais de alta 
patente deram conta, na se-
gunda-feira, que Déby tinha 
visitado a linha da frente para 
se juntar ao seu Exército, que 
enfrentava uma coluna de re-
beldes da Frente para a Mu-

dança e Concórdia no Chade 
(FACT), que lançaram uma 
ofensiva a partir de bases re-
cuadas na Líbia no dia das elei-
ções, 11 de Abril.

O Exército chadiano anun-
ciou na segunda-feira que ti-
nha provocado mais de 300 
baixas entre os rebeldes.

Idriss Déby Itno comandando militares na frente de combate

INSTABILIDADE EM PALMA E MOCÍMBOA DA PRAIA

Paralisação das actividades
afecta mais de 400 empresas

Assegurados fundos para
a resiliência climática

vulneráveis.
A terceira e última reso-

lução aprovada ontem pelo 
Conselho de Ministros tem a 
ver com a nomeação de Lou-
rino Chemane para o cargo 
de presidente do Conselho de 
Administração do Instituto de 
Tecnologias de Informação e 
Comunicação (INTIC).

No capítulo de informa-
ções, Filimão Suaze, que é 
também vice-ministro da Jus-
tiça, Assuntos Constitucionais 
e Religiosos, disse que a sessão 
serviu igualmente para a apre-
sentação do balanço e perspec-
tivas de aplicação das medidas 
sobre a prevenção da Covid-19 
e seu impacto na economia, a 
iniciativa presidencial PraVida 
II e a situação de emergência 
gerada pela época ciclónica e 
chuvosa, e ainda as acções de 
assistência humanitária aos 
deslocados internos.

Houve ainda o balanço da 
veda de pescaria de camarão 
de superfície no Banco de So-
fala, baía de Maputo e na foz do 
rio Limpopo. 

Consta ainda do rol de in-
formações apresentadas on-
tem o relatório de petições, 
queixas e reclamações trami-
tadas da Administração Públi-
ca no segundo semestre do ano 
passado e a electrificação dos 
postos administrativos do país.

problemas e felicitou os mo-
çambicanos pela sua entrega e 
dedicação a causas nacionais.

No encontro foram tam-
bém afloradas questões rela-
cionadas com programas que 
as Nações Unidas estão a im-
plementar em Moçambique.

“Estamos a apoiar as pes-
soas vivendo com o HIV e 
Sida e encorajamos a que es-
tes façam testes e procurem 
os serviços de saúde para tra-
tamento. O essencial é que se 
continue a combater a questão 
da estigmatização dos infecta-
dos”, apelou.

Winnie Byanyima acres-
centou que na audiência o 
Presidente Filipe Nyusi falou 
dos esforços que o Governo 
está a empreender para reter 
a rapariga na escola, de modo 
a evitar que prematuramente 
esta se envolva em casamentos 
e tenham gravidez precoce.

“Traçamos estratégias para 
reforçar esta iniciativa. Como 
Nações Unidas, estamos pron-
tos para continuar a ajudar 
Moçambique a ultrapassar es-
sas preocupações”, disse.

Winnie Byanyima está no 
país em resposta a um con-
vite formulado pelo Chefe do 
Estado e durante a sua estadia 
no país visitará organizações 
locais de pessoas vivendo com 
HIV e Sida na cidade de Ma-
puto e manter encontros com 
membros do Governo e outras 
entidades.

As mudanças climáticas têm estado na origem de ciclones que destroem no país

O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, participa esta 
manhã, no Centro Internacional de Conferências Joaquim 
Chissano, em Maputo, na 7ª Conferência e Exposição de Mi-
neração, Petróleo, Gás e Energia de Moçambique. O evento 
visa avaliar e explorar os avanços registados nestes sectores, 
devendo focar a atenção nas potenciais oportunidades e li-
ções aprendidas pelos principais investidores, assim como 
incentivar a criação de novas parcerias comerciais.

A ASSEMBLEIA da República (AR) enviou uma mensagem 
de felicitação ao jornal “Notícias” pela passagem do 95.º 
aniversário da sua criação, celebrado no dia 15 deste mês. 
Na missiva, o Parlamento refere que o matutino é um dos 
maiores ganhos do país, sendo reprodutor e detentor de 
acontecimentos relevantes da história de Moçambique. 
Para a Assembleia da República, o jornal tem dado um con-
tributo valioso na disseminação de informação de grande 
utilidade para os cidadãos, contribuindo para o desenvolvi-
mento e promoção da imagem de Moçambique além-fron-
teiras. Destaca ainda o seu contributo na aproximação en-
tre o Parlamento e o cidadão, cumprindo o constitucional 
direito à informação.

Covid-19 já fez 802 óbitos

O MINISTÉRIO da Saúde (MISAU) anunciou ontem mais dois óbitos devido 
à Covid-19, elevando para 802 o total de vítimas mortais provocadas pela 
doença, desde a sua eclosão há um ano. As mortes ocorreram na cidade de 
Maputo, sendo as vítimas um homem de 39 anos anos e uma mulher de 46 
anos de idade.  O número de pacientes internados subiu para 42, com a ad-
missão de seis doentes, entre segunda-feira e ontem. Os dados de actuali-
zação diária partilhados pela Direcção Nacional de Saúde Pública apontam 
para o registo de 81 infectados pelo novo coronavírus, elevando para 69.309 o 
cumulativo de casos positivos. A região metropolitana de Maputo concentra 
o maior número de casos activos, com 4.958 infectados em isolamento, para
além de 673 mortos e 29 internados.  Entretanto, foram notificados ontem
oito casos de recuperação da doença.

Este caderno faz parte da edição do Notícias de 21 de Abril de 2021, não podendo ser vendido separadamente 
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PARA o pesquisador, é neces-
sário olhar para o instrumento 
na perspectiva da histórica ét-
nica do continente africano.

“A mbira não é um pa-
trimónio de um único povo ou 
país, é de vários povos africa-
nos hoje divididos por frontei-
ras coloniais; e, na semelhança 
das línguas, os seus nomes, 
assim como as versões variam 
de uma região para a outra”, 
afirma. 

Na classificação comum-
mente usada na academia as-
sim como em curadoria e em 
diversas plataformas científi-
cas, a chamada Hornbostel-
-Sachs, mbira pertence a classe
dos idiofones de dedilhe, pois
toca-se dedilhando as suas te-
clas com os dedos, e faz parte
da família dos lamelofones. 

Ultimamente, o lamelofo-
ne encontra-se disseminado 
em vários pontos do planeta, 
levado em memória por es-
cravos africanos às Américas, e 
por exploradores, estudiosos e 
artistas para a Europa, Austrá-
lia, e novamente para América.

“Mbira/lamelofone é um 
dos instrumentos mais antigos 
que sempre evoluiu, integran-
do-se aos novos contextos de 
aplicação, graças à adaptabili-

dade da sua técnica”. 
Sabendo-se que a mbira é 

património comum e transna-
cional, lamenta-se o facto de 
Moçambique ter sido excluído 
no processo da sua candida-
tura para património imaterial 
da humanidade da UNESCO, 
instruído pelo Zimbabwe e 
Malawi. Esta falha, na opinião 
de Luka, pode ter resultado de 
algum problema de comuni-
cação entre os pesquisadores 
destes países, assim como de 
consciência histórica do conti-
nente africano.

“Não podemos apontar 
dedos a ninguém”, disse, re-
conhecendo que por questões 
linguísticas, o país tem tido 
várias dificuldades em aceder 
à diversas plataformas interna-
cionais, cuja língua de comu-
nicação é o inglês. 

“Deve se dizer com sen-
timento de alívio e satisfa-
ção, mais que orgulho, que a 
pesquisa desencadeada pela 
Mukhambira, já tem vários 
frutos em Moçambique, sendo 
o primeiro, a dar visibilidade
da mbira/lamelofone e de ou-
tros instrumentos tradicionais,
tanto no domínio artístico as-
sim como no académico”, re-
fere.

Luka adianta ainda que o 
envolvimento das novas ge-
rações neste processo garante 
a continuidade desta cultura. 
Diz ainda que Moçambique já 
tem muitos fabricadores e mú-
sicos especializados em mbira 
e instrumentos tradicionais, o 
que mostra o despertar de uma 
consciência cultural própria. 

“Este é o primeiro passo 
para a libertação das mentes 
dos remanescentes detrimen-
tais do colonialismo que ainda 
fustigam a nossa sociedade, 
pois, quer seja a educação, 
a política, a economia, têm 
como sua base de sustentação 
a cultura”, continuou.

Traz como exemplos des-
tacáveis deste processo, Micas 
Silambo, que está a fazer dou-
toramento sobre mbira no Bra-
sil; Ozias Macoo, que defendeu 
a sua licenciatura com mbira; o 
Ivan Mukhavele, artista a acti-
vista cultural incontornável no 
âmbito de musica tradicional 
moçambicana, cuja especiali-
dade é a mbira; o atelier Xitata 
Lutheria, que se tornou uma 
grande referência de mbira; os 
músicos João Mbalango, May 
Mbira, Alcídio Matavel, e mais, 
que se especializam neste ins-
trumento. 
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“Mbira”: um património transfronteiriço

LUCAS MUAGA

O 
PAÍS submeteu re-
centemente a can-
didatura do ins-
trumento musical 
tradicional “mbira” 

para património imaterial da 
Organização das Nações Uni-
das para Educação, Ciência e 
Cultura (UNESCO), um pro-
cesso já iniciado pelos vizinhos 
Malawi e Zimbabwe, que es-
tão prestes a ver esta intenção 
concretizada.

Quando é certo que a 
UNESCO irá declarar a “mbi-
ra” património imaterial da 
humanidade, Moçambique 
age no sentido de haver uma 
candidatura tripartida, assim 
como aconteceu, por exemplo, 
com a dança tradicional nyau, 
declarada pela mesma entida-
de património da imaterial da 
humanidade em 2005. 

O estilo é praticado por 
vários grupos étnicos, como 
os chewa, achipetas e azim-

bas, espalhados pelas regiões 
transfronteiriças de Moçambi-
que, Malawi e Zâmbia. 

Este processo foi iniciado 
nos finais do ano passado por 
um grupo de profissionais in-
teressados nesta matéria, lide-
rados pelo músico e fabricante 
do instrumento Ivan Mucave-
le. A ele se juntaram o antro-
pólogo e docente universitário 
Eugénio Santana, que desem-
penha as funções de chefe do 
Departamento de Acção Ar-

tístico-Cultural na Direcção 
Nacional das Indústrias Cultu-
rais e Criativas no Ministério da 
Cultura e Turismo. Ambos par-
tilham o amor pelo instrumen-
to, que tocam com perfeição.

Deste encontro nasceu o 
Fórum de Música Tradicional 
de Moçambique (FOMUTRA-
MO), um grupo da sociedade 
civil composto por artistas, 
construtores, académicos, en-
tre outras individualidades de 
peso no panorama artístico-

Instrumento não é só de um país
UMA das figuras interessadas neste processo é Luka 
Mukhavele, (etno) musicólogo, músico, investigador, 
professor e construtor de instrumentos musicais mo-
çambicano. Actualmente reside na Alemanha, para 
onde foi em 2017, no âmbito da sua pesquisa doutoral 
em (etno)musicologia, com especialização em Trans-
cultural Music Studies (Estudos Transculturais de Mú-
sica). 

Em paralelo com os seus estudos, Luka Mukhavele 
é docente de musicologia africana, uma vertente que 
está a ganhar muito espaço na sociedade europeia. Isso 
mostra o despertar da consciência da Europa sobre o 
verdadeiro valor das músicas, assim como das “abor-
dagens científicas globais”, pois a academia europeia 
está com muita avidez de incorporar músicas africanas 
nos seus currículos. 

Para Luka Mukhavele, o conceito e a prática de in-
vestigação têm que ser desmistificados, e descoloniza-
dos. 

“A investigação começou quando, na infância, 
dentre os vários brinquedos fabricávamos e tocávamos 
nossos próprios instrumentos musicais, especialmente 
o xibavhani, também conhecido por xigogogwani, a
típica guitarra de lata de cinco litros; musengere (flau-
ta); svigoviya; etc”, explica o investigador. 

Em 1991, Luka tomou a investigação como sua car-
reira profissional, no ARPAC (Arquivos do Património 
Cultural), sub-tutela do Ministério da Cultura, tendo 
em 1993 tido a sua iniciação na execução do lamelofone 
santse, vulgarmente conhecido 

por mbira, com o músico João Brás, na cidade de 
Tete. 

Em 1995, durante a sua formação em etnomusico-
logia no Zimbabwe College of Music/Ethnomusicology 
Trust, em Harare, Luka aprendeu a tocar e começou a 
estudar as mbiras mais predominantes no Zimbabwe, 
nomeadamente, Nyunganyunga, Mbira Dzavadzimu, 
e Njare, com os professores Dumisani Maraire, Samuel 
Mujuru, Ephat Mujuru, Pepukai Mudzingwa, e Sekuru 
Gora, Masasa. 

Regressado a Moçambique em 2005, Luka criou 
Mukhambira e começou a construir mbira na base da 
sua investigação em acústica e organologia, e descons-
trução do próprio instrumento, com o objectivo de ver 
este e os instrumentos tradicionais, e a suas tecnologias 
e práticas de fabrico reavivadas em Moçambique. A sua 
motivação foi a constatação da quase extinção desta 
prática no país. 

Técnicas de construção
diferentes

EXPLICA Luka que a técnica 
de construção usada em Mo-
çambique, a partir de Maputo, 
para a construção da mbira, 
não é tão tradicional quanto 
pareça, apesar de consistir em 

mesmos processos, tais como 
martelar para espalmar o me-
tal e montar as teclas na tábua 
de madeira. Porém, o detalhe 
desta técnica não caberiam 
neste texto. 

Ancorado à escravatura

-cultural. É o caso do etno-
musicólogo, professor uni-
versitário e exímio tocador
de instrumentos tradicionais
Luka Mukhavele; David Abílio, 
antigo director da Companhia
Nacional de Canto e Dança
(CNCD), e o músico Stewart
Sukuma. Estes artistas de re-
ferência nacional integram um
conjunto composto por mais
de 50 profissionais das artes,
alguns dos quais têm expe-
riência neste tipo de processos,
pois participaram na candi-
datura da timbila e do nyau,
expressões culturais declara-
das património imaterial da
UNESCO em 2005.

Com efeito, o Fórum de 
Música Tradicional de Moçam-
bique fez o trabalho de base 
para a candidatura da mbira à 
selectiva lista de expressões da 
humanidade, antes de o pro-
cesso ser encaminhado ao Mi-
nistério da Cultura e Turismo.

Segundo contou ao “Notí-
cias” o músico Ivan Mucavele, 
por pouco Moçambique não 
se candidatava, mas tudo foi 
concretizado quase na meia-
-noite de 31 de Março, isto é,
no último dia aberto para as
submissões. É que, de acordo
com as regras das Nações Uni-
das, somente os governos têm
esta prerrogativa.

Depois da submissão da 
documentação seguirá a re-
colha profunda de dados, um 
processo que será continuado 
pelo FOMUTRAMO, lidera-
do pelo Governo, mas sob as 
orientações da Organização 
das Nações Unidas para Edu-
cação, Ciência e Cultura. 

“A papelada vai ser ana-
lisada por peritos internacio-
nais”, explicou o músico, re-
ferindo que “temos chances 

de ganhar”, embora seja um 
processo moroso. Aliás, recor-
da o facto de haver processos 
moçambicanos que por vários 
motivos estão pendentes des-
de a década de 1990. 

“Conseguimos submeter 
toda a documentação e agora 
estamos à espera”, continuou 
o director do Atelier Mukham-
bira, localizado no distrito
de Marracuene, província de
Maputo, um dos espaços mais
significativos do sul do país

no que respeita à produção da 
“mbira”. O lugar acolhe tam-
bém artistas moçambicanos 
que se dedicam ao fabrico de 
diferentes instrumentos tradi-
cionais, promovendo o inter-
câmbio de várias manifesta-
ções artísticas.

Ivan Mucavele defende que 
neste tipo de procedimentos 
está também em jogo o poder 
dos países, tanto é que, fora o 
Malawi e a Zimbabwe, diz ha-
ver mais de cem candidatos 

que submeteram processos 
sobre o mesmo instrumento. 
Diante disso, o grande argu-
mento de Moçambique está no 
facto de o país apresentar uma 
imensa variedade de mbiras. 

“O Zimbabwe tem apenas 
dois tipos, mas nós temos por 
aí seis”, exemplificou.

A mbira é um instrumen-
to que consiste numa placa de 
madeira equipada com hastes 
de metal tocadas com os de-
dos.

Segundo Luka Mukhavele, 
citando fontes musicológicas, 
etnográficas, e históricas, e 
iconográficas afins, o lamelo-
fone é um dos instrumentos 
melódicos mais antigos e ela-
borados do continente africa-
no, que se conjetura ter sido 
inventado há cerca de 2000-
3000, na intersecção da África 
Ocidental e Central. 

Refere que a versão de te-
clas metálicas surge, natural-
mente, já na época do ferro, há 
cerca de 1300 anos, ao longo do 
vale do Zambeze, entre Zâm-
bia, Zimbabwe, Moçambique 
e Malawi, muito bem antes da 
invasão e colonização dos po-
vos africanos pelas potências 
europeias; e muito antes da 
invenção do piano, ou dos de-
mais instrumentos ocidentais 
hoje dominantes. 
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CIDADE DE MAPUTO 3

Estrada para
Macaneta
em obras de
pavimentação

Quarta-feira, 21 de Abril de 2021

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

21625031

   21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

PUBLICIDADE

“Promovendo a segurança sanitária e o desenvolvimento sustentável 
através da investigação científica transdisciplinar”

Parceiros:Organização 

Prazo para submissão 
de resumo prorrogado 
até o dia 30 de Abril

8-10
de Setembro

Objectivos
Perfil dos Participantes

Promover a investigação em 

Saúde no país

Promover a disseminação de 

resultados de pesquisa

Promover a cultura de tomada 

de decisão em saúde baseada 

em evidência científica

Mais info:

www.ins.gov.mz

jornadas.nacionais@ins.gov.mz

Cidade de Maputo

• Profissionais de Saúde
• Decisores Políticos
• Académicos
• Investigadores e a Socie-
dade Civil em Geral

3916

O AUMENTO de casos de consumo de 
bebidas alcoólicas nas instituições do 
ensino  preocupa direcções de algumas 
escolas secundárias da cidade de Mapu-
to, que estão a  intensificar as medidas 
de fiscalização.   

Na Escola Secundária Zedequias 
Manganhela, por exemplo, foram re-
centemente encontrados em flagrante 
dois alunos em estado de embriaguez, 

facto que obrigou a  administração da 
escola a reunir-se com os pais e encar-
regados de educação. 

“Redobrámos o controlo na princi-
pal entrada porque já registámos várias 
situações similares”, disse a directo-
ra-adjunta da instituição, Alzira Mota, 
acrescentando que alguns alunos in-
troduziam as bebidas alcoólicas em 
bebedouros de água para despistarem 

a segurança na entrada principal e pro-
fessores nas salas de aula. 

A fonte apelou aos encarregados de 
educação para que passassem a vigiar o 
comportamento dos educandos na ida 
e regresso da escola. A “Secundária de 
Malhazine” também registou  esta se-
mana um caso de consumo de álcool no 
recinto escolar envolvendo três alunos, 
sendo dois rapazes e uma rapariga.

Para minimizar este problema, que 
já é antigo, a direção da instituição de 
ensino disse ter redobrado os mecanis-
mos de controlo das pastas e o compor-
tamento dos alunos.  

A “Eduardo Mondlane” não é uma 
excepção, uma vez ter reportado, há se-
manas, o caso de um aluno que passou 
mal depois de ingerir álcool no estabe-
lecimento.

ESTÁ em curso a pavimenta-
ção da estrada que liga a vila 
de Marracuene à zona turís-
tica da Macaneta. Segundo as 
autoridades, a construção da 
estrada, de aproximadamen-
te 10 quilómetros, poderá ser 
concluída em cinco meses.

O projecto contempla 
também a reabilitação das 
passagens de água e pontes. 
Em contacto com o “Notí-
cias”, o administrador de 
Marracuene, Shafee Sidat, 
disse que a obra será fun-
damental para o desenvol-
vimento do distrito, dado 
a praia de Macaneta ser um 
dos pontos turísticos daquela 
zona e da província de Mapu-
to. 

Os operadores de trans-
porte suspendiam as activi-
dades em períodos chuvosos, 
vezes sem conta, para pre-

servar os meios de trabalho, 
o que dificultava a vida a resi-
dentes, trabalhadores e outros 
que diariamente necessitam 
de se deslocar à Macaneta.

Os residentes de Marra-
cuene enaltecem o trabalho 
das autoridades, mas enten-
dem que se deve intervir em 
mais vias de acesso. “Gostaria 
que todos os acessos do distri-
to fossem melhorados para fa-
cilitar a nossa circulação, pois 
alguns operadores de trans-
porte aproveitam-se da situa-
ção para encurtar as rotas”, 
comentou Gilda Mabunda.

Por sua vez, Carlos de 
Abreu reclamou que a preca-
riedade das vias é responsá-
vel por avarias frequentes dos 
automóveis, facto que com-
promete o desenvolvimento 
dos residentes dos bairros em 
expansão.

COVID-19

Exclusão na atribuição de 
subsídio agita Maxaquene “B”

 Agitação no pagamento de PASD no Bairro da Maxaquene “B”

U
MA alegada exclu-
são no pagamento do 
Apoio Social Direc-
to Pós-Emergência 
(PASD) no âmbito da 

Covid-19 está a agitar os mora-
dores do Bairro da Maxaquene 
“B”, na cidade de Maputo. 

A atribuição deste subsí-
dio decorreu ontem no meio a 
tumultos, pois algumas famí-
lias não abrangidas pelo acto 
aglomeraram-se em frente à 
administração local exigindo 
satisfação das autoridades. 

Joana Timane, viúva e mãe 
de cinco filhos, disse ao “No-
tícias” que o seu nome não 
consta da lista dos beneficiá-
rios, situação que a deixa preo-
cupada, uma vez ter entregue 
todos os documentos solicita-
dos. “Estão a dar prioridade a 
pessoas que têm renda para o 
sustento e algumas são nossas 
vizinhas”, acusou. 

Maria Fernandes, outra re-
sidente, lamentou o facto de as 
autoridades não terem divul-
gado a informação sobre a aju-
da  para que a população ade-

risse à campanha. “Só agora 
é que fiquei a saber que existe 
um fundo de apoio às famílias 
desfavorecidas”, revelou.

Ananias Zungene, secre-
tário do bairro, assumiu que 
houve fraca divulgação da in-
formação e atribuiu a respon-
sabilidade ao Instituto Nacional 
de Acção Social (INAS). “Eles é 
que estiveram em frente desta 
iniciativa e fomos chamados 
apenas para ajudar na organi-
zação das listas”, referiu.

Reconheceu igualmente 
que há pessoas alistadas cujos 
nomes não constam dos regis-
tos, o que poderá ser corrigido 
pelas autoridades.

Por sua vez, o técnico do 
INAS responsável pelo pela 
atribuição do PASD nesta zona 
recusou comentar sobre o as-
sunto, alegando não ter autori-
zação para falar à imprensa. 

Naquele lugar, a nossa Re-
portagem deparou-se com 
aglomerado de pessoas, que 
não respeitavam as medidas de 
prevenção e contenção da Co-
vid-19. 

Aumenta consumo de álcool nas escolas

Em cinco meses será mais fácil ir à Macaneta
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A VALE anunciou ontem 
que assinou o contrato definiti-
vo Investment Agreement com 
a Mitsui para adquirir a totali-
dade das participações da com-
panhia japonesa na mina de 
carvão de Moatize e no Corre-
dor Logístico de Nacala (CLN). 

A conclusão da saída da Mi-
tsui é esperada para este ano, 
sujeita às condições preceden-
tes usuais neste tipo de tran-
sacção, conforme foi comuni-
cado ao mercado de assinatura 
do Heads of Agreement, a 20 de 
Janeiro de 2021.

A assinatura do contrato 
definitivo com a Mitsui, como 
etapa inicial para o desinves-
timento do negócio de carvão, 
está em linha com a estratégia 
de disciplina na alocação de 
capital e simplificação do por-
tfólio da Vale, e reforça tanto a 
meta da companhia brasileira 
de se tornar líder na mineração 
de baixo carbono, como o seu 

CERCA de três milhões de agricultores 
africanos, que fornecem a maior par-
te da castanha de caju consumida do 
mundo inteiro, não estão a colher os 
benefícios da demanda crescente da 
amêndoa devido à falta de capacidade 
de processamento, alerta a Conferên-
cia das Nações Unidas sobre Comércio e 
Desenvolvimento (UNCTAD).

A produção e o comércio mundial da 
castanha de caju não processada dupli-
cou desde o ano 2000 com os produtores 
africanos liderados pela Costa do Marfim. 
Lamentavelmente, o ganho dos agri-
cultores e exportadores do continente 
constitui apenas uma fracção do preço 
final de retalho revela um novo relatório 
da UNCTAD, intitulado “Commodities at 
a Glance Special Issue on Cashew Nuts”. 
“Os países produtores da castanha de 

caju, que são incapazes de processar em 
escala significativa, ganham apenas uma 
parte do valor agregado no percurso en-
tre a farma e a loja”, disse Miho Shiro-
tori, que lidera o trabalho da UNCTAD. 
“Agricultores, exportadores e trabalha-
dores africanos estão perdendo muitas 
oportunidades”, acrescentou.

O caju é uma cultura que se adapta 
facilmente ao clima tropical de 20 paí-
ses da África Ocidental e Oriental, onde 
cerca de 90% da sua castanha não pro-
cessada é produzida.

Segundo a UNCTAD, a Costa do 
Marfim é o maior produtor africano 
de caju, seguida de Tanzania, Nigéria, 
Benim, Guiné-Bissau, Moçambique e 
Gana.

Entretanto, menos de 15% da cas-
tanha de caju do continente é proces-

sada em solo africano.
O restante é exportado principal-

mente para a Ásia, onde é agregado o 
valor. A Índia e o Vietname apresentam 
cerca de 98% das importações mun-
diais de caju não processado no período 
compreendido entre 2014 e 2018, de 
acordo com o relatório.

Mais de 60 por cento da amêndoa 
comercializa é depois torrada, salgada, 
embalada e consumida como aperitivo 
ou ingrediente em outros produtos, na 
Europa e na América do Norte.

Embora seja um desafio calcular 
as perdas dos países africanos, o re-
latório fornece cálculos indicativos. 
Em 2018, por exemplo, o preço de ex-
portação da castanha de caju da Índia 
para a União Europeia era cerca de 3,5 
vezes mais alto do que o pago aos pro-

dutores de caju na Costa do Marfim - 
uma diferença de preço de 250%.

Após o processamento secundá-
rio na UE, o preço da amêndoa de caju 
era cerca de 2,5 vezes mais elevado 
do que quando exportado da Índia - e 
cerca de 8,5 vezes mais do que quando 
deixou a fazenda na Costa do Marfim. 
“Isso mostra o potencial de criação de 
valor nos países africanos produtores 
de caju, 14 dos quais são classificados 
como menos desenvolvidos”, disse 
Shirotori. 

“A criação de valor pode levar a 
melhores salários para os trabalhadores 
e mais dinheiro para a economia local.” 
Entre 2000 e 2018, o comércio mun-
dial de castanha de caju não processada  
duplicou para 2,1 milhões de toneladas, 
segundo a UNCTAD. -(AIM)

O 
GOVERNO vai con-
tinuar a implementar 
programas de aces-
so ao financiamento 
e estabelecimento 

de ligações entre as grandes 
empresas e mercados de con-
sumo com vista a promover o 
desenvolvimento das Micro, 
Pequenas e Médias Empresas 
(MPME).

Outra área que continuará 
a merecer atenção do execu-
tivo é a execução da estratégia 
de reforma do sector público, 
com vista a melhorar o am-
biente de negócios em Mo-
çambique.

A garantia foi dada, em 
Maputo, pelo Primeiro-minis-
tro, Carlos Agostinho do Rosá-
rio, no quadro da realização do 
seminário económico, evento 
organizado pelo Ministério da 
Indústria e Comércio.

Segundo Carlos Agostinho 
do Rosário, com a efectiva-
ção da estratégia de reforma 
do sector público pretende-se 
continuar a melhorar a pres-
tação dos serviços públicos ao 
cidadão, simplificar proce-
dimentos e melhorar o aten-
dimento aos empresários na 
tramitação de projectos de 
investimento, de entre outros. 

“O Governo está a aprimo-
rar a estratégia industrial com 
o objectivo de dinamizar este
sector que é vital para a diversi-
ficação e crescimento da nossa
economia. Na nossa visão, com 
o aprofundamento desta es-
tratégia, queremos assegurar o
realinhamento do planeamen-

PARA AS PEQUENAS EMPRESAS

Governo implementa plano
de acesso ao financiamento

to estratégico e operacional 
em torno da industrialização”, 
disse o Primeiro-ministro.

De acordo com o gover-
nante, o executivo quer asse-
gurar que haja maior eficácia 
nas suas intervenções através 
de uma abordagem holística e 
integrada com a identificação 
das acções concretas que cabe 
a cada um dos intervenientes 
dos diferentes sectores público 
e privado.

O alcance deste objectivo 
passa por um processo de pla-
neamento estratégico e opera-
cional inclusivo e participativo, 
o que exige uma concertação
intra e inter-sectorial, bem
como diálogo público-privado. 

“Esta é uma oportunidade 
para que juntos possamos con-
solidar as linhas de actuação, 
assente numa visão consensual 
e integrada sobre o processo de 
industrialização em Moçambi-

que”, afirmou.
Por seu turno, o presidente 

da Confederação das Associa-
ções Económicas de Moçam-
bique (CTA), Agostinho Vuma, 
defende que a indústria precisa 
de uma linha de financiamento 
vocacionada ao desenvolvi-
mento para se tornar competi-
tiva. Nesta triangulação e tendo 
em conta a escala da indústria 
nacional é crucial apostar na 
abordagem dos parques in-

dustriais que facilitam acesso 
à energia e outras infra-es-
truturas essenciais para a sua 
competitividade.  “Todos nós 
somos desafiados a fazer dife-
rente, algo que não tenhamos 
feito até agora. E é aqui que a 
CTA se propõe a introduzir uma 
nova abordagem de industria-
lização que assenta na promo-
ção do conteúdo local através 
das compras do Estado”, disse 
Vuma. 

 PM apela para o reforço da interacção para o alcance progressivo do processo da industrialização no país

Vale avança na aquisição
da participação da Mitsui

compromisso com o Acordo de 
Paris.

Refira-se que, em Janeiro 
último, a Vale havia anunciado 

um princípio de entendimento 
com a parceira japonesa Mitsui,  
que permite a ambas as partes 
estruturar a saída dos japoneses 

da mina de carvão de Moatize e 
do Corredor Logístico de Nacala 
como primeiro passo para o de-
sinvestimento da brasileira no 

negócio de carvão.
Após a saída da Mitsui e até 

à venda da exploração, a Vale 
deverá preservar a continui-
dade operacional da mina de 
Moatize e do NLC e continuar 
com as ações do aumento da 
capacidade produtiva do pro-
jecto, bem como manter todos 
os compromissos com a socie-
dade. O carvão é actualmente 
um dos principais produtos de 
exportação de Moçambique, 
destinado sobretudo à Ásia.

A Vale aponta como ob-
jectivo ser neutra ao nível das 
emissões de carbono até 2050 e 
reduzir algumas das suas prin-
cipais fontes de poluição da-
quele tipo até 2030.

A transacção com a japone-
sa Mitsui é feita pelo preço sim-
bólico, mas passam para a Vale 
todas as despesas e encargos 
associados - incluindo um sal-
do em aberto de 2,5 mil milhões 
de dólares.

CAJU
Incapacidade de processamento
prejudica produtores em África
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PUBLICIDADE

É MAIS QUE UMA MOTA.
É UM MEIO DE SUSTENTO PARA A SUA FAMÍLIA

+258 21 309 068
+258 21 328 998

afritool@afritool.co.mz www.afritool.com

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVINCIA DE NIASSA

SERVIÇO PROVINCIAL DE SAUDE

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Serviço Provincial de Saúde, convida as empresas interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas, para os concursos abaixo indicados:

Concurso Modalidade Objecto de Concurso Prazo para entrega das propostas Abertura das propostas Garantia Provisória

58B000141/

CP/02/SPS/21

Concurso 

Público 

Fornecimento de viaturas: Lote I - uma viatura cabine dupla 

Lote II – Um camião

Dia: 14/5/2021

Hora: 9.00h

Dia: 14/5/2021

Hora: 9.10h 51.000,00MT

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou levantá-lo no endereço indicado pela importância não reembolsável de 1.500,00MT (Mil e quinhentos meticais).
3. O período de validade das propostas deverá ser de 90 dias.
4. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
5. O endereço para a entrega e abertura das propostas é o seguinte:

Serviço Provincial de Saúde
Unidade Gestora Executora das Aquisições

Av. Júlios Nyerere Bairro de Massenger
Edifício da extinta Direção do trabalho

Lichinga, aos 19 de Abril de 2021
O Director do Serviço Provincial

José Alberto Manuel
/Médico de Clínica Geral Principal/
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MUNHAVA-MATOPE

Lixeira vira fonte 
de renda familiar

HORÁCIO JOÃO

E
STIMA-SE que 500 pes-
soas disputem diaria-
mente a lixeira municipal 
da Munhava-Matope, 
nos arredores da cidade 

da Beira, transformando assim 
a reciclagem de resíduos sólidos 
depositados naquele local em 
fonte de geração de renda.

Para o efeito, estão a emergir 
nas imediações da lixeira algu-
mas unidades de produção liga-
das especialmente à reciclagem 
do lixo, através de investidores 
franceses, chineses e tailandeses.

Na manhã de segunda-feira, 
com o céu-cinzento e debaixo de 
uma temperatura amena, a nos-
sa Reportagem trabalhou naque-
le local e no seio dos catadores 
de lixo com intuito de apurar seu 
“modus vivendi”. Verificámos 
então um intenso movimento de 
crianças, adolescentes, jovens e 
adultos que têm na lixeira muni-
cipal da Munhava-Matope a sua 
fonte de sobrevivência, servin-
do-se de flechas, catanas, facas, 
picaretas, machados e ancinhos, 
entre outros instrumentos.

São, maioritariamente, pes-
soas com certas responsabilida-
des sociais, algumas das quais 
até improvisaram acampamen-
tos com sacos de plásticos e lonas 
para se prevenirem do frio, ven-
to e chuva.  Mesmo com muitas 
moscas e cheiro nauseabundo, 
a chegada das viaturas com lixo 
constitui motivo de júbilo para 
todos.

João Castigo, de 12 anos de 
idade e residente na Munhava-
-Matope, conta que devido à po-
breza dos seus progenitores nem

sequer entrou em alguma escola 
na sua infância. Acrescentou que 
exerce esta actividade desde os 
sete anos. De pá na mão e botas 
de cano alto, junta o lixo para ser 
removido pelos chamados “txo-
vas” (carrinhas de mão, usadas 
também para a recolha de resí-
duos sólidos na periferia).

Contudo, orgulha-se pelo 
facto de conseguir ganhar pelo 
menos 500,00 meticais por dia 
na venda do lixo para fabrican-
tes do material de plástico, uma 
receita que ajuda, em grande 
medida, na gestão doméstica 
dos seus pais.  Para Domingos 
Joaquim, de 20 anos de idade e 
também morador naquela zona, 
com o valor arrecadado na venda 
do lixo, formado por ferro, alu-
mínio, bronze, fios e latas, paga 
as despesas da sua formação na 
Escola Secundária e Pré-Univer-
sitária Mateus Sansão Muthem-

ba, onde frequenta a 11ª classe no 
curso nocturno.

Queixou-se, no entanto, de 
os preços de venda do material 
terem baixado significativamen-
te nos últimos tempos devido à 
pandemia do novo coronavírus. 
Exemplificou que o material de 
plástico reduziu de cinco para 
três meticais cada quilograma 
comprado por diversas empresas 
ligadas à reciclagem do lixo.

Situação semelhante verifi-
ca-se na tabela de ferro e alumí-
nio, que reduziu de 30,00 para 
20,00 meticais o quilograma, e 
de 200,00 para 150,00 meticais 
o cobre.

Sem luvas, botas, másca-
ras ou uniforme, ele reconhece 
que corre sérios riscos de con-
trair doenças. Aliás, já contraiu 
alguns ferimentos em contacto 
com objectos cortantes.

“Estou a apanhar o lixo por 

falta de emprego, mas com o 
dinheiro que ganho aqui consi-
go alimentar a minha família e 
suportar as despesas dos meus 
estudos para ser mecânico um 
dia”, perspectivou.

Aproveitou para apelar a ou-
tros jovens do seu bairro a aban-
donarem a prática da criminali-
dade e a abraçarem a actividade 
de reciclagem do lixo, por ser 
uma forma honesta de ganhar a 
vida. O mesmo sentimento foi 
partilhado por Marta Chico, de 
30 anos de idade, casada e mãe 
de dois filhos, que vive na Mu-
nhava-Matope e se dedica à re-
ciclagem do lixo há cerca de um 
mês.

Regozijou-se pelo facto de 
com o dinheiro que consegue já 
ter comprado vestuário e comi-
da e estar a ajudar na gestão das 
despesas domésticas do seu côn-
juge.

Crianças, jovens e adultos disputam lixo para reciclagem na Munhava-Matope 

Compradores indiciados de burla
NÃO obstante as imensas di-
ficuldades e o risco de con-
traírem doenças, os opera-
dores da lixeira municipal da 
Beira denunciam a ocorrên-
cia de casos de burla por par-
te de alguns compradores.

António Caetano, de 21 
anos de idade, também mo-
rador da Munhava-Matope, 
acusa alguns desses com-
pradores de nem sequer pe-
sarem o lixo e preferirem 
carregá-lo a grosso, deter-
minando eles mesmos o seu 
preço, sem qualquer nego-
ciação.

“Isto é muito prejudi-
cial, pois a nossa actividade 
é de grande risco. Estamos 
expostos a doenças e ainda 
somos burlados pelos com-

pradores”, lamentou.
Sobre o assunto, tentá-

mos, junto à empresa Redu-
zir, Reusar e Reciclar, mais 

conhecida como “3R”, ou-
vir alguma reacção mas sem 
sucesso, alegadamente por 
falta de autorização da di-
recção-geral da instituição, 
baseada na capital do país.

Também as empresas 
francesas e chinesas que se 
dedicam à reciclagem do lixo 
doméstico na Munhava-Ma-
tope e Vaz declinaram a fazer 
qualquer pronunciamento 
sobre este assunto.

Porém, o recolector de 
lixo António Caetano enfa-
tizou que nos momentos áu-
reos da actividade conseguiu 
construir a sua própria casa e 
concluir a 12ª classe na Esco-
la Secundária e Pré-Univer-
sitária Mateus Sansão Mu-
themba.

Violência 
à mistura

PELO menos 50 camiões com 
capacidade entre dez e 50 to-
neladas cada recolhem diaria-
mente lixo doméstico naquela 
urbe para Munhava-Matope, o 
que resulta num intenso tráfe-
go.

Dados facultados ao nos-
so Jornal por Bento Selemane, 
apontador de frota naquela li-
xeira, indicam que os resíduos 
sólidos manuseados ultrapas-
sam uma média diária de duas 
mil toneladas.

Observou, no entanto, que 

a grande concorrência mui-
tas vezes resulta em actos de 
violência. Por exemplo, na 
presença de agentes da Polícia 
algumas pessoas penduram-
-se nos camiões em marcha, o
que já acabou em acidentes de
viação.

Por outro lado, apurámos 
que todo o lixo hospitalar e 
industrial é exclusivamente 
depositado no crematório da 
Munhava-Central, o que faz 
com que ainda haja espaço na 
Munhava-Matope.

Este jovem está no negócio do lixo para poder custear as suas despesas com a escola

A reciclagem é uma actividade cada vez mais essencial na sociedade

Exige-se 
perícia dos 
maquinistas 
O MOVIMENTO de uma máquina buldozer pesada mobi-
lizada pelo Conselho Municipal da Beira para a lixeira da 
Munhava-Matope arrasta multidões para o local. O maqui-
nista principal, Tomás Albino, e a sua auxiliar Laura Choco-
late descrevem que a actividade que realizam, durante seis 
anos, exige alguma perícia para se evitar acidentes contra 
os “catadores” de lixo, “porque está tudo descontrolado”.

“Não é fácil manusear o lixo, mas tudo fazemos para 
evitar o pior”.

A chegada de um camião de lixo é motivo de festa para os catadores
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PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

Pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de 
Maputo correm éditos de trinta dias, citando os executados: Zahra 
Trading-Sociedade Unipessoal, Lda, com último endereço conhecido 
na Av. Irmãos Roby, nº 27, R/C e Sarfaz Roshanbhai Somani, com último 
endereço conhecido na Av. 24 de Julho, nº 2552, 1º andar, bairro Central, 
ora em parte incerta do país, para no prazo de dez dias, que começa a 
correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da data da segunda 
e última publicação deste anúncio no jornal “Notícias”, pagarem ao 
exequente BCI-Banco Comercial e de Investimentos, S.A., a quantia 
de 1 740 497,97MT, em dívida nos Autos de Execução Ordinária nº 
104/2020-N, que por esta Secção lhes move o referido exequente ou no 
mesmo prazo nomearem á penhora bens suficientes para pagamento da 
dívida e do mais que acrescerem ou deduzirem a oposição que tiverem, 
nos termos do art. 812° e seguintes do C.P.C., sob pena de não o fazendo, 
se devolver esse direito ao exequente, prosseguindo a execução seus 
termos, conforme tudo melhor consta do duplicado da petição inicial que 
se encontra arquivado no Cartório desta Secção à vossa disposição, onde 
poderão levantar dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos 26 de Março de 2021

O Escriturário Judicial
Julião Jossias Mauai

Verifiquei

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

3968

MUNICÍPIO DE PEMBA

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE PEMBA
GABINETE DO PRESIDENTE

ANÚNCIO DE ADIAMENTO DA DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS 

De acordo do artigo 50 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 

Decreto n° 5/2016, de 8 de Março, comunica-se aos concorrentes do Concurso 

Público n° 06/REAB/CMCP/UGEA/313/2021, REABILITAÇÃO DA ESTRADA 

URBANA N/C,TROÇO ANE – CHUIBA (4+600 Km), que por motivos de organização 
dos processos pela sua complexidade será alterada a data prevista do dia 28 de Abril 

de 2021, passará para o dia 6 de Maio de 2021, pelas 10.00h entrega das propostas 
e 10.15h abertura.

Pelos transtornos causados, queiram aceitar nossas sinceras desculpas. 

Pemba, aos 20 de Abril de 2021

Autoridade Competente

101

A
S obras de construção da nova 
ponte sobre o rio Save, no limite 
entre as províncias de Inhambane 
e Sofala, ganham nova dinâmica, 
depois de um mês de interrupção, 

na sequência das das chuvas intensas ocor-
ridas em Fevereiro passado.

O delegado da Administração Nacional 
de Estradas (ANE), Dady Mendes, explicou 
que a infra-estrutura, de grande engenha-
ria, tem como prazo para a conclusão das 
obras finais do terceiro trimestre do próxi-
mo ano. Este limite vai ser observado, não 
obstante as interrupções verificadas devido 
às calamidades naturais, associadas à pan-
demia da Covid-19.

O nível de execução é calculado em 
cerca de 51 por cento, uma vez concluí-
dos três pilares principais, seis viadutos de 
aproximação, entre outras etapas.

A fonte indicou que as obras retoma-
ram com a coferagem dos pilares nos via-
dutos de acesso, betonagem e, assim que a 
água baixar até aos níveis desejados, o tra-
balho incidirá na montagem da ponte.

Dados disponíveis apontam que a pon-
te em construção, ao lado da antiga infra-
-estrutura, com mais de 50 anos, poderá
precisar de 21 pilares, cerca de 4.777,55 to-
neladas de aço, 12.152,66 toneladas de ci-
mento, 30.381,40 metros cúbicos de betão.

A construção desta gigantesca infra-
-estrutura tem objectivo aliviar as restri-
ções impostas na antiga infra-estrutura,
neste momento também se beneficiar de
obras de reabilitação.

O trabalho vai custar ao Estado mo-
çambicano 5.589.209.009,19 meticais, 
incluindo o IVA e cinco por cento de con-
tingências e envolve cerca de 299 trabalha-
dores, dos quais 238 trabalhadores nacio-
nais e 60 expatriado.

O delegado da ANE disse que concluí-
dos os trabalhados em curso, as duas pon-
tes, a nova e antiga, poderão funcionar em 

INHAMBANE

Nova ponte sobre o “Save”
começa a ganhar forma

Um dos 21 pilares que vão assegurar o tabuleiro da nova ponte sobre o rio Save

A INSPECÇÃO Nacional de Ac-
tividades Económicas (INAE), 
em Gaza, está a intensificar a 
fiscalização do peso e preço 
do pão, para evitar a onda de 
especulações e açambarca-
mento de outros  produtos de 
primeira necessidade.

A medida surge em res-
posta à ameaça de aumento 
do preço do pão feita recente-
mente pelas indústrias panifi-
cadoras nacionais. A entidade 
assegura, porém, que a situa-
ção na província de Gaza está 
controlada, referindo que o 
preço do pão se mantém es-
tável. A preocupação das au-
toridades é com o controlo do 
peso.

“Qualquer suspeita que o 
consumidor  tiver com o pão, 
tem o direito de solicitar uma 
balança para aferir o seu peso. 
Já instruímos as padarias para 
colocarem balanças à dispo-
sição dos  clientes, para que 
estes possam pesar o pão”, fri-
sou Gabriel Chongo, delegado 
da INAE, em Gaza.

No trabalho operativo, a 
instituição constatou que o  
preço dos produtos alimen-
tares de necessidade bási-
ca registaram oscilações nas 

INAE em Gaza atenta ao preço e peso do pão

primeiras semanas do mês de 
Abril nos mercados da pro-
víncia. O preços de ovos, ba-
tata-reno, cebola, tomate, 
arroz, feijão e óleo alimentar 
registaram variações entre 15 
e 30 meticais o quilograma ou 
unidade. Outros produtos de 
primeira necessidade obser-
varam subidas ligeiras, entre 
cinco e sete meticais, sendo 
que o peixe e o frango con-
gelados não tiveram qualquer 

alteração do preço.
Gabriel Chongo explicou 

que se trata de oscilações e 
não especulações de preços. A 
situação que se verificou tam-
bém nas fábricas, armazéns e 
fornecedores ao nível da cida-
de e província de Maputo foi 
causada pela variação da moe-
da cambial. 

Durante as últimas duas 
semanas, a INAE, segundo 
Chongo, visitou 162 unidades 

comerciais da cidade de Xai-
-Xai, distritos de Chókwè e
Bilene. Desse total, a equipa de
inspecção ordenou o encerra-
mento de sete estabelecimen-
tos, dos quais cinco barracas,
uma indústria panificadora e
um bottle store, devido a di-
versas irregularidades, como a
falta de água corrente, higiene
e segurança, falta de habilita-
ção para exercício da activida-
de, entre outras.

O preço e peso do pão sob controlo em Gaza

CINCO cidadãos de nacionalidade ma-
lawiana estão, desde há dias, a contas 
com as autoridades policiais, na cidade de 
Cuamba, província do Niassa, depois de 
terem sido surpreendidos na posse de do-
cumentos pertencentes a cidadãos  nacio-
nais, a quem pagavam, em troca, valores 
monetários. 

A detenção dos indivíduos, que se en-
contravam de viagem num autocarro ido 
de Ngaúma, Niassa, foi possível mercê da 
fiscalização rotineira da Polícia. 

Na circunstância, as autoridades 

apreenderam três bilhetes de identidade, 
duas cédulas pessoais e um talão de BI.

O porta-voz da Direcção Nacional 
de Identificação Civil (DNIC), Alberto 
Sumbane, afirmou que das investigações 
feitas se constatou que alguns moçam-
bicanos têm “alugado” os documentos a 
estrangeiros por 17 mil kwachas (moeda 
malawiana), o equivalente a 13 mil me-
ticais. 

Sumbane apontou que os indivíduos 
que portavam as cédulas pessoais preten-
diam tratar o BI.

“Estes receberam os talões de BI, mas 
não obtiveram o documento, mercê da 
atenção dos funcionários da DNIC”, co-
mentou, adicionando que a maioria dos 
malawianos procura por documentação 
moçambicana para facilmente chegar à 
África do Sul.

O porta-voz indicou que, noutras oca-
siões, 12 indivíduos foram neutralizados 
na posse de documentos moçambicanos.

Indicou ainda que a Polícia investiga a 
localização dos titulares dos documentos 
para a sua responsabilização.

Malawianos neutralizados na posse
indevida de documentos moçambicanos

A POLÍCIA da República de Moçambique 
(PRM) em Nampula está apostada em in-
tensificar acções tendentes a desmantelar 
todas as redes de tráfico de diverso tipo de 
droga, sobretudo pesada. 

Segundo a corporação, tal trabalho visa 
fundamentalmente que Nampula, em par-
ticular a capital provincial, não continue a 
ser considerada corredor para a circulação 
de droga. 

O trabalho incide no reforço da fisca-
lização, envolvendo as várias forças nos 
postos de controlo que dão acesso à cidade 
de Nampula, incluindo o aeroporto local e 
outras zonas da província.

Segundo o porta-voz do Comando 

Provincial da PRM, em Nampula, Zacarias 
Nacuti, esta determinação surge do facto 
de, no primeiro trimestre do presente ano, 
terem sido apreendidas cerca de uma to-
nelada de diverso tipo de droga na região.

Há dias uma quantidade significativa 
de droga foi apreendida numa viatura que 
tinha sido abandonada no distrito de Mur-
rupula, encontrando-se os respectivos tra-
ficantes foragidos.

 Há bem pouco tempo a Polícia apre-
sentou uma suposta vendedora e consu-
midora de droga, residente na cidade de 
Nampula, concretamente no bairro Muha-
la-Expansão.

Trata-se de uma cidadã que desde há 

muito se vem dedicando à venda de dro-
ga a nacionais e estrangeiros, detida mercê 
de um trabalho de investigação policial que 
vem sendo realizado em torno do combate 
ao consumo e venda de drogas ao nível de 
toda província.

Neste momento decorrem trâmites 
para a responsabilização da cidadã, ora nas 
celas da 2ª Esquadra da PRM.

Os distritos localizados na zona costeira 
da província de Nampula são considera-
dos pelas autoridades policiais como sendo 
pontos preferenciais para entrada de dro-
gas, sendo, por isso, que, segundo Nacute, 
urge a necessidade de apertar o cerco con-
tra os traficantes.

Polícia no encalço das redes
de tráfico de droga em Nampula

simultâneo, sendo que haverá um regu-
lamento para a circulação de viaturas em 
ambas infra-estruturas.

Mendes chama atenção aos utentes das 
estradas na província de Inhambane no 
sentido de evitarem o derramamento de 
combustíveis na plataforma, porque, se-
gundo disse, isto contribui para a degrada-
ção das vias de acesso. 

Recorda-se que a província de Inham-

bane vai construir ao longo da via EN1 três 
portagens nos distritos de Inharrime, Mas-
singa e Vilankulo. Estas infra-estruturas, 
cujas obras já foram adjudicadas a três em-
presas diferentes, poderão custar ao Estado 
106 milhões de meticais. As mesmas visam 
melhorar as condições da transitabilidade 
ao longo a Estrada Nacional Número Um, 
troco que atravessa a província de Inham-
bane.
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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

Quarta-feira, 21 de Abril de 2021

PUBLICIDADE

P
ELO menos 62 técni-
cos da empresa Fun-
do de Investimento e 
Património do Abas-
tecimento de Água 

(FIPAG) - Área Operacional 
de Nampula, beneficiaram, há 
dias, de uma acção de capaci-
tação em matérias de taxa de 
saneamento, recentemente 
introduzida pela edilidade.

O coordenador da Empre-
sa Municipal de Saneamento 
de Nampula (EMUSANA), Al-
fredo Alexandre, disse que os 
beneficiários foram escolhidos 
pela instituição por ser o grupo 
que lida com os consumidores 
de água, pois são responsáveis 
pela distribuição de facturas e 
do atendimento ao público em 
caso de reclamações.

“Pretendemos dotar de 
ferramentas de funcionamen-
to da referida taxa de sanea-
mento e incutir as habilidades 

de interacção com os muníci-
pes”, disse.

Explicou que os clientes 
do FIPAG classificam-se em 
categorias de consumidores, 
sendo domésticos, públicos, 
comerciantes e industriais, 
prevendo-se que os domésti-
cos e públicos paguem o valor 
de dez por cento sobre o valor 
da factura, enquanto os co-
merciantes e industriais pa-
gam 15 por cento.

Segundo as palavras da-
quele responsável, a tarifa in-
cide sobre a percentagem da 
factura mensal e assegura que 
os trabalhos de sensibilização 
dos cidadãos ajudam as pes-
soas a ter conhecimento da 
existência da taxa.

“Significa, por exemplo, 
que uma factura domésti-
ca que apresenta o valor de 
422,00 meticais, os 42,00 me-
ticais serão canalizados aos 

cofres do Conselho Municipal 
de Nampula, mas existe um 
grupo que está isento des-
sa taxa. Trata-se de clientes 
com a capacidade de consumo 
igual ou abaixo de 5 metros 
cúbicos, para além daqueles 
que usam fontanários públi-
cos”, disse.

Entretanto, a populari-
zação da taxa de saneamento 
acontece numa altura em que 
nem todas as residências da 
cidade de Nampula têm be-
neficiado de recolha de lamas 
fecais, contudo a nossa fonte 
informou que os proprietários 
dessas casas tomam banho ou 
lavam os pratos, sendo que a 
água resultante dessas acti-
vidades uma parte vai para os 
solos e a outra acaba nas valas 
de drenagem e esgotos.

Aliás, informou que os ci-
dadãos têm a oportunidade 
de solicitar a edilidade para 

construir um ramal a partir 
das suas casas até ao canal de 
esgotos no sentido de garan-
tir que as águas negras sejam 
direccionadas em vias apro-
priadas, porque nos próximos 
tempos a cidade de Nampula 
terá um centro de tratamen-
to das águas negras e lamas 
fecais. Segundo apurámos, as 
actividades de saneamento 
estão integradas num projecto 
financiado pelo Banco Mun-
dial que tem a duração de seis 
anos.

“Fazer a gestão do sistema 
de saneamento requer inves-
timentos avultados. Há muitas 
pessoas envolvidas que vão 
comparticipar com esse sis-
tema. Existem operadores na 
área de lamas fecais, os quais 
deitam os excrementos a céu 
aberto nas diversas lixeiras que 
existem na autarquia”, acres-
centou.

O SECRETÁRIO da Unidade 
Comunal de Muacothaia, no 
Bairro de Muahivire, arredores 
da cidade de Nampula, pede 
patrulhamento dos agentes da 
Polícia da República de Mo-
çambique (PRM) no sentido de 
travar a onda de assaltos e cri-
minalidade que se registam na 
calada da noite.

José Fio, que falava em en-
trevista ao “Notícias”, lamen-
tou a insegurança que se vive 
na sua área de jurisdição, prin-
cipalmente nas barradas aban-
donadas do famoso mercado 
rua sem saída.

Segundo descreveu, o pa-
trulhamento dos agentes da 
PRM é apenas notório durante 
a luz do dia, em que o ambiente 
é aparentemente calmo, con-
trariando as situações tristes 
de assaltos e violação sexual 
de mulheres a partir das 20.00 
horas.

Arranca pagamento 
da taxa de saneamento

Muacothaia pede 
mais acção policial

“Por vezes ouvimos gritos 
de socorro mas temos medo de 
sair fora das nossas residências 
para salvar pessoas indefesas, 
porque os malfeitores andam 
munidos de instrumentos 
contundentes, como é caso de 
catanas”, lamentou Fio.

O porta-voz da Polícia da 
República de Moçambique 

(PRM), Zacarias Nacute, tem 
reiterado existir patrulhamen-
to regular dos agentes da cor-
poração em todos bairros onde 
tem havido registo de assaltos e 
criminalidade. 

Aliás, segundo ele, a função 
dos agentes da corporação é 
trazer segurança e tranquilida-
de públicas.

OS professores do Ensino Pri-
mário são considerados como 
sendo o grupo mais vulnerável 
para a perca da voz, seguida dos 
profissionais da comunicação 
social, com destaque para os 
locutores das rádios, de acordo 
com uma revelação dos tera-
peutas afectos ao Hospital Cen-
tral de Nampula.

O esforço, aliado ao uso ex-
cessivo da voz durante o pleno 
exercício da actividade des-
tes dois grupos, são apontadas 
como sendo as principais causas 

por detrás da esfolia, doença or-
gânica conhecida como “perca 
da voz” e cancro da laringe.

A terapeuta Maria Her-
mínio, do Hospital Central de 
Nampula, que falava a jornalis-
tas semana passada, pela pas-
sagem do Dia Mundial da Voz, 
disse ainda que dentre outros 
profissionais que apresentam 
problemas de voz destacam-se 
cantores, pastores e padres, 
devido à sua natureza de uso da 
voz nas suas actividades diárias.

Para evitar problemas de 

voz, aconselham a estes pro-
fissionais a terem o hábito de 
aquecimento vocal e conse-
quentemente preparação física 
da mesma. 

“Aos professores, na sala de 
aulas, aconselhamos a não falar 
muito ao mesmo tempo que 
usam o giz”, disse Hermínio.    

Elídio Nhancale, terapeuta 
igualmente afecto ao Hospital 
Central de Nampula, apon-
tou que outro factor que con-
corre para a alteração da voz 
está relacionado com gritos no 

momento de discussões entre 
casais. Os gritos, segundo des-
creveu Nhancale, para além de 
alterar a voz podem causar pro-
blemas e complicações no es-
tômago bem como problemas 
psicológicos.

“O maior número de pes-
soas que dá entrada neste hos-
pital com problemas de voz é 
de professores e cobradores de 
“chapa”, que ficam todo dia a 
chamar os seus clientes, mas 
ninguém se preocupa em tratar 
a voz”, disse Nhancale.

CONSIDERAM TERAPEUTAS DO HCN

Professores e comunicadores 
vulneráveis à perda da voz
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UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES
Rua João Carlos Raposo Beirão nº 135; Caixa Postal 3276; Telefone: 21310117; Fax: 21360273, Maputo - Moçambique

Anúncio 
Arrendamento de imóvel para habitação

1. A Universidade Pedagógica de Maputo convida todos os interessados que reúnam os
requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para o arrendamento de
um imóvel para habitação, na cidade de Maputo, bairro da Sommarchield 2, composto por
três quartos com casa de banho privada, sala de estar, sala de visitas, cozinha equipada,
escritório, casa de banho de serviços, garagem para duas viaturas, anexos para serviços da
casa, com duas entradas (uma para viatura e outra para peões), sistema de segurança e um
pequeno jardim.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Termos deReferência ou levantá-los no edifício-sede desta instituição, sito na Rua João Carlos Raposo 
Beirão, nº 135, Direcção de Licitação, Bloco Principal, R/C.

3. As propostas deverão ser acompanhadas dos seguintes documentos:
a) Título de Propriedade do Imóvel;
b) Fotocópia autenticada do documento de identificação, tratando-se de pessoas singu-

lares;
c) Escritura Pública ou documento equivalente em originais ou cópias autenticadas,

tratando-se de pessoas colectivas;
d) Declaração reconhecida pelo Cartório Notarial ou Tribunal Judicial de que não se en-

contra em nenhuma das situações de impedimento de contratar com o Estado (pes-
soas singulares ou colectivas);

e) Documento comprovativo da situação fiscal regularizada (pessoas singulares ou colec-
tivas);

f) Certidão de quitação emitida pela administração fiscal;
g) Imposto Predial Autárquico regularizado.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço referido no nº 2, até às 10.00 horas do
dia 3 de Maio, do presente ano.

5. A contratação será regida pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto
n° 5/2016, de 8 de Março e demais legislação aplicável.

Maputo, aos 19 de Abril de 2021

Vice-Reitora de Administração e Recursos
Prof. Doutora Marisa Mendonça

3906

ANÚNCIO DE VAGA: Oficial de Projecto

O Centro Internacional para Saúde Reprodutiva em Moçambique (ICRH-M), com 
escritórios em Maputo e Tete, é uma organização Moçambicana que promove pesquisa, 
comunicação, advocacia e prestação de serviços no campo de saúde reprodutiva.

 Estamos a recrutar para o posto de Oficial de Projecto, baseado em Maputo. Este posto 
é responsável pela implementação do projecto de pesquisa na área de Saúde Materna e Infantil (SMI), mais concretamente na consulta do Pré-natal na província de Maputo no 
distrito de Marracuene.

Requisitos
- Educação formal: Licenciatura em Ciências Sociais/Saúde Pública ou áreas

relacionadas;
- Bons conhecimentos sobre SMI/saúde reprodutiva em Moçambique, e idealmente

experiência na área dos cuidados pré-natais e envolvimento do homem;
- Pelo menos 3 anos de experiência na planificação, implementação e monitoria de

projectos;
- Experiência em pesquisa (recolha, processamento e analise de dados qualitativas

e quantitativas);
- Conhecimentos de informática, em particular conhecimento de pacotes estatísticos

serão considerados uma vantagem adicional;
- Fluência em Português; Capacidade de comunicar verbalmente e por escrito em

inglês seria uma vantagem, assim como capacidade de comunicar verbalmente
em Changana;

- Boas habilidades interpessoais, capacidade de trabalhar numa equipa pequena.

Os termos de referência detalhados poderão ser solicitados pelo correio electrónico: 
icrh.recrutamento@gmail.com Candidatos com perfil adequado poderão enviar uma carta de interesse junto com 
o CV detalhado pelo correio electrónico: icrh.recrutamento@gmail.com até ao dia
26 de Abril de 2021.

Rua das Flores – Impasse n °1085/87 Edifício n ° 34 r/c, Bairro Central, Maputo - Moçambique
Tel: 258 21320507 – Cel: 258 82 3077814

Email: icrh.moz@gmail.com; Website: www. icrhm.org.mz
3927

“Os que defendem a in-
tervenção militar estrangeira 
deviam dar exemplos de países 
que eliminaram os grupos ter-
roristas com o envolvimento 
directo de tais Exércitos”, dis-
se.

O secretário-geral da Fre-
limo, que falava a jornalistas 
na cidade de Pemba, no ba-
lanço da sua visita de trabalho 
à província de Cabo Delgado, 
exortou aos moçambicanos a 
confiarem na capacidade das 
FDS.

Segundo ele, apesar dos 
desafios de ordem técnica e 
logística que precisam ser me-
lhorados, os militares têm-se 
mostrado à altura dos aconte-

cimentos no teatro operacio-
nal, continuando a defender 
a população e os interesses do 
Estado.

“O ataque dos terroristas 
à vila de Palma visava a sua 
ocupação, mas essa intenção 
foi  frustrada pelos jovens das 
FDS. Temos que acreditar na 
capacidade deles”, defendeu o 
político.

Em Cabo Delgado, Ro-
que Silva escalou as sedes dos 
distritos de Palma, Chiúre e 
Ancuabe.  No primeiro dis-
trito, para além de se inteirar 
dos estragos provocados pelos 
terroristas no ataque do dia 24 
Março, solidarizou-se com as 
vítimas e procedeu à entrega 

de 40 toneladas de produtos 
alimentares diversos.

Em Chiúre e Ancuabe in-
teragiu com famílias acolhidas 
nos centros de reassentamento 
implantados nas comunidades 
de Marrupa e Nanjua, respecti-
vamente, onde constatou que, 
apesar da situação de desloca-
das, as pessoas continuam com 
esperança.

“Visitámos algumas ban-
cas dos mercados locais, onde 
tivemos a oportunidade de ver 
que alguns produtos da pri-
meira colheita das machambas 
já estão a ser comercializados, 
o que mostra claramente que
os deslocados ainda não per-
deram a esperança”, enfatizou.

COMBATE AO TERRORISMO

Frelimo considera inoportuna 
intervenção militar estrangeira

Roque Silva falando a jornalistas em Pemba

JONAS WAZIR

O 
SECRETÁRIO-GERAL 
da Frelimo, Roque 
Silva, defendeu on-
tem, em Pemba, que 
a intervenção militar 

directa estrangeira em Mo-
çambique não constitui a úni-
ca variável para o combate aos 
grupos terroristas que matam 
e destroem infra-estruturas 
nalgumas regiões do centro e 
norte de Cabo Delgado.

Roque Silva, que reagia a 
algumas vozes que defendem a 
intervenção militar estrangeira 
como caminho para o país aca-
bar com o terrorismo, explicou 
que o Presidente da República, 
Filipe Nyusi, já definiu as ne-
cessidades para a solução do 
problema, nomeadamente, 
formação e apoio logístico às 
Forças de Defesa e Segurança 
(FDS).

“Se a solução do proble-
ma do terrorismo residisse na 
intervenção militar estrangei-
ra, não teríamos terrorismo 
no Afeganistão ou no Iraque, 
onde os americanos se en-
contram há vários anos. Há 
também forças estrangeiras na 
Síria. Aqui em África há fran-
ceses e outras forças na Líbia, 
mas os terroristas estão lá”, 
elucidou Silva.

Lembrou que na guerra dos 
16 anos, movida pela Renamo, 
o país contou com a interven-
ção militar de forças estrangei-
ras, com destaque para zim-
babweanas e tanzanianas mas,
segundo Silva, tal não determi-
nou o fim das hostilidades.

Margarida Talapa defende 
união e coesão de todos
A CHEFE da brigada central do parti-
do Frelimo de assistência à província de 
Nampula, Margarida Talapa, disse, em 
conferência de imprensa, que a união e 
coesão dos moçambicanos devem cons-
tituir as principais armas para pôr cobro 
às acções de desestabilização no país.

Em alusão às situações que ocorrem 
na região Centro protagonizadas pela au-
to-proclamada Junta Militar da Renamo e 
os ataques terroristas em alguns distritos 
do norte de Cabo Delgado, Talapa pediu 
aos residentes de Nampula para oferece-
rem todo o carinho aos deslocados que 
procuram abrigo nesta província.

Nampula acolhe neste momento o 
maior número de deslocados vindos de 
Cabo Delgado, o que para a dirigente re-
quer solidariedade de todos para aliviar o 
sofrimento dos concidadãos vítimas dos 
ataques terroristas nas respectivas zonas 
de origem. “Assim, temos que criar um 
movimento para a recolha de bens não 
perecíveis e alimentares para ajudar os 
nossos concidadãos, porque eles fogem 
das agressões sem nada para sobreviver. 
Acredito que a população de Nampula 
está a solidarizar-se com os deslocados, 
criando condições mínimas para os des-
locados sobreviverem”, anotou Talapa.

A membro da Comissão Política da 
Frelimo encorajou, igualmente, à aber-
tura de um movimento de apoio ao tra-
balho e bravura que as Forças de Defesa e 
Segurança têm levado a cabo nas diferen-
tes frentes operacionais, com particular 
incidência nos distritos de Cabo Delgado.

“É graças à dedicação e empenho das 
FDS que se estão a conseguir os resulta-
dos que registamos em todo o território 
nacional, com destaque para as acções 
que realizaram em Mocímboa da Praia, 
Muidumbe, Macomia e, mais recente-
mente, em Palma, daí a necessidade de 
encorajar estes jovens”, apontou.

Provedor de Justiça concede 
estágios a futuros magistrados
UM grupo de formandos do 
Centro de Formação Jurídica e 
Judiciária iniciou esta semana 
um estágio de imersão de cerca 
de duas semanas no Gabinete 
do Provedor de Justiça, na ci-
dade de Maputo.

Trata-se de finalistas do XX 
curso de formação inicial para 
o ingresso nas carreiras de Ma-
gistratura Judicial e do Ministé-
rio Público, que decorre desde
o primeiro trimestre do ano em
curso.

Pretende-se que o presen-
te estágio de imersão, com as 
componentes teórico e práti-
ca, contribua para que os for-
mandos assumam uma atitude 
aberta, auto-confiante, huma-
na, dinâmica na resolução de 
questões teóricas e práticas que 
vão enfrentar no exercício das 
suas funções.

A ideia é ainda, segundo 
uma nota do Gabinete do Pro-
vedor de Justiça, enviada ao 
“Notícias”, dotar os formandos 
de capacidades para argumen-
tar com rigor e seriedade as po-
sições defendidas, bem como 
dominar os conhecimentos 
práticos essenciais para o exer-
cício das suas futuras activida-

des.
Dirigindo-se aos forman-

dos, o Provedor de Justiça, 
Izaque Chande, destacou o 
sentido de independência no 
exercício da magistratura e 
exortou o grupo a ser o baluarte 
na luta contra a corrupção.

“É contribuindo para 
combater este fenómeno que 

os cidadãos nacionais e não 
só terão a necessária confian-
ça no Sistema de Administra-
ção de Justiça”, disse Izaque 
Chande.

O estágio de imersão de-
corre desde segunda-feira (19) 
e deverá prolongar-se até ao 
próximo dia 30 de Abril cor-
rente, com a participação de 23 

formandos daquele centro, lo-
calizado no município da Ma-
tola, província de Maputo.

O estágio de imersão con-
cedido aos 23 formandos de-
corre ao abrigo de uma parceria 
para a colaboração institucio-
nal entre o Centro de Formação 
Jurídica e Judiciária e o Gabine-
te do Provedor de Justiça.

Provedor de Justiça dá boas vindas aos estagiários do seu gabinete
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A APROVAÇÃO da proposta do 
Plano Nacional de Desenvolvi-
mento Territorial (PNDT), em 
debate na Assembleia da Re-
pública, poderá contribuir para 
elevar o ritmo de crescimento 
económico e social do país e da 
província de Inhambane, em 
particular.

Segundo a Secretária de Es-
tado em Inhambane, Ludmila 
Maguni, o documento define a 
estratégia de desenvolvimen-
to e o modelo de organização 
do território nacional, consti-
tuindo uma ferramenta vital no 
processo de ordenamento ter-
ritorial e de desenvolvimento 
do país.

“É um instrumento de ca-
pital importância para o país, 
tendo o mérito de trazer uma 
visão de desenvolvimento na-
cional e um factor impulsio-
nador da unidade nacional”, 
afirmou Maguni.

Ludmila Maguni falava no 
município de Inhambane du-
rante a auscultação pública que 
um grupo de deputados de di-
ferentes comissões de trabalho 
da AR realiza a diversos órgãos 
nacionais sobre a proposta do 
PNDT.

Na ocasião, a governan-
te  explicou que o documento 
define e estabelece as perspec-
tivas e as directrizes gerais que 
devem orientar o uso do solo 
de todo o território nacional e 
as prioridades de intervenção à 
escala nacional.

Na sua óptica, o cenário ac-
tual de desenvolvimento que se 
verifica no país, caracterizado 
pela implantação de grandes 
projectos de investimento, 
propicia a demanda de áreas 
extensas para a implantação de 
infra-estruturas e serviços.

Por seu turno, o governa-
dor provincial, Daniel Chapo, 
realçou a importância do PNDT 
no desenvolvimento nacional, 
tendo vincado que a missão 
primordial da proposta é de es-
tabelecer a visão de longo prazo 
da ocupação, uso e transforma-
ção da terra que melhor cor-
responda aos objectivos estra-

Governo vai ao Parlamento

SEGUNDO GOVERNANTES EM INHAMBANE

Plano territorial vai contribuir 
para o crescimento nacional

tégicos do país, prevenindo os 
potenciais efeitos negativos da 
exploração dos seus recursos 
territoriais com maior procura 
nos mercados globais. 

O governante acrescentou 
que a implementação do PNDT 
dentro dos ciclos quinquenais 
de governação poderá contri-
buir para o desenvolvimento 
global do país, no geral, e da 
província de Inhambane, em 
particular.

Para o governador de 
Inhambane, o PNDT pode de-
sempenhar funções primor-
diais na explicitação da estra-
tégia de desenvolvimento de 
Moçambique e do modelo da 
organização do território na-
cional, servindo de fonte de 
inspiração para a produção de 
planos de desenvolvimento 
local.  Para Armindo Chaúque, 
técnico da direcção nacional de 
Terras no Ministério da Terra e 
Ambiente, o plano é também 
uma estratégia de mobilização 
dos recursos do território para 
o desenvolvimento nacional e
valorização da diversidade.

Vai contribuir também 
na promoção da participa-
ção equitativa das diversas 
regiões do país nos esforços e 
nos resultados do crescimen-

to económico, bem como de 
afirmação da sustentabilidade 
e resiliência na ocupação do 
espaço. 

De acordo com Chaúque, 
partindo da visão da Estratégia 
Nacional de Desenvolvimento 
(ENDE) 2015-2035, Moçambi-
que é um país próspero, com-
petitivo, sustentável, seguro e 
de inclusão.

“O plano propõe uma fer-
ramenta que aponta objectivos 
estratégicos e as linhas de acção 
para os atingir, tendo em con-
ta a interdependência entre as 
opções territoriais e as acções 
de política sectorial”, disse. 

Falando durante a apre-
sentaçao do PNDT, Armindo 
Chaúque explicou ainda que as 
dinâmicas da globalização e de 
aceleração das mudanças tec-
nológicas agravam os riscos de 
marginalização dos territórios 
que não sejam capazes de gerar 
vantagens competitivas a nível 
internacional e contribuem, 
frequentemente, para um uso 
desequilibrado e insustentável 
do espaço nacional e dos seus 
recursos. 

Por sua vez, o presidente da 
Comissão dos Assuntos Cons-
titucionais, Direitos Humanos 
e de Legalidade, que lidera o 

grupo de deputados, António 
Boene, explicou que as au-
dições visam, dentre outros 
objectivos, recolher sensibili-
dades de diversos órgãos para 
enriquecer a proposta de lei 
do plano a ser apreciada ainda 
durante a III sessão ordinária da 
Assembleia da República, que 
decorre em Maputo. 

O deputado sublinhou que, 
da apreciação inicial, as comis-
sões da Assembleia da Repúbli-
ca constataram que a proposta 
é um instrumento de capital 
importância para o desenvol-
vimento do país, que define 
a estratégia de crescimento e 
o modelo de organização ter-
ritorial. O PNDT é uma visão
de longo prazo do Governo de
Moçambique para a ocupação,
uso e transformação do ter-
ritório nacional e define um
conjunto de princípios que
devem orientar a elaborar os
instrumentos de ordenamento
territorial.

Vai determinar também a 
ordem de prioridades e a pro-
gressiva eliminação das assi-
metrias regionais. Trata-se de 
um plano com um impacto 
orçamental da sua execução no 
período 2020-2040 de mais de 
285.8 mil milhões de meticais.

O uso do solo no país será melhor gerido com a aprovação do plano territorial

O 
GOVERNO vai hoje e 
amanhã à Assembleia 
da República (AR) res-
ponder às perguntas 
das bancadas da Fre-

limo, Renamo e do Movimento 
Democrático de Moçambique 
(MDM) sobre a situação políti-
ca, económica e social do país. 

Para esta deslocação, o 
Executivo, a ser encabeçado 
pelo Primeiro-Ministro, Carlos 
Agostinho do Rosário, deverá 
responder as quinze perguntas 
hoje em sessão plenária, de-
vendo regressar amanhã para 
as insistências.

A Frelimo quer saber o que 
está a ser feito para providen-
ciar protecção e assistência às 
vítimas de violência armada 
nas províncias de Cabo delga-
do, Manica e Sofala.

Pretende saber qual é a fase 
da expansão da rede sanitária, 
do abastecimento e da estraté-

gia para garantir medicamen-
tos essenciais para o Sistema 
Nacional de Saúde.

Esta bancada quer ainda 
que o Executivo responda o 
que está a ser feito para atingir 
as metas traçadas no programa 
de expansão da rede eléctrica 
no país; bem como as acções 
para melhorar a transitabili-
dade nas estradas nacionais, 
regionais e outras vias.

A última pergunta da Fre-
limo é sobre os planos para 
maximizar a exploração e ges-
tão sustentável dos recursos da 
pesca e aquacultura, para me-
lhoria a segurança alimentar.

Por sua vez, a bancada da 
Renamo quer saber qual é a es-
tratégia adoptada pelo Gover-
no para o combate à pobreza 
e o desenvolvimento agrário. 
Pretende ainda saber qual é o 
estágio do desenvolvimento 
de infra-estruturas públicas 

estratégicas para o desenvolvi-
mento económico e social.

Este grupo questiona ainda 
qual é a situação dos contratos 
da indústria extractiva, as op-
ções de política e diligências 
diplomáticas para o combate ao 
terrorismo. A outra questão da 
Renamo é sobre a situação das 
obras e serviços públicos adju-
dicados no âmbito do combate 
à pandemia da Covid-19.

Por último, a Renamo quer 
saber que acções estão a ser 
tomadas pelo Governo para 
reverter a situação de crianças 
a estudar ao relento, escassez 
do livro escolar e das más con-
dições do abastecimento de 
água nos estabelecimentos de 
ensino.

Enquanto isso, a bancada 
do MDM quer saber o que está a 
ser feito para garantir assistên-
cia e reassentamento dos des-
locados do terrorismo em Cabo 

Delgado. Pretende ainda ter 
informação sobre o valor gasto 
pelo Executivo com as empre-
sas militares privadas envolvi-
das no combate ao terrorismo 
nesta província.

Esta bancada questio-
na o custo do financiamento 
efectuado pelo Governo para 
conferir garantias à Empresa 
Nacional de Hidrocarbonetos 
(ENH) no negócio do gás do 
Rovuma. O MDM quer ainda 
saber para quando é que o Go-
verno pensa aumentar o salário 
mínimo e qual tem sido a res-
posta aos surtos de fome que 
ocorrem em todo o país, com 
o epicentro na província de
Nampula.

Por último, a bancada do 
MDM questiona o motivo da 
não entrada em funciona-
mento do Gabinete Central de 
Recuperação de Activos e do 
Gabinete de Gestão de Activos.
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Assim, por Despacho de 15/4/2021, da Sua Excia a Presidente do INE, foi autorizada a contratação 

de 80 Inquiridores, 16 biomarcadores, 48 motoristas e 2 editores de dados, para a realização 

do Inquérito Demográfico de Saúde 2021 (IDS), a decorrer a nível nacional, nos termos do disposto 
o nº 1 do artigo 21 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado (EGFAE), aprovado pela
Lei nº 10/2017, de 1 de Agosto, como ilustra o quadro a seguir:

Local/Província
Total de Vagas por Categoria

Inquiridores Biomarcadores Motoristas Editor de dados

Niassa 5 1 3 0

Cabo Delgado 10 2 6 0

Nampula 5 1 3 0

Zambézia 5 1 3 0

Tete 10 2 6 0

Manica 5 1 3 0

Sofala 10 2 6 0

Inhambane 5 1 3 0

Gaza 5 1 3 0

M. Província 10 2 6 0

M. Cidade 10 2 6 0

Serviços Centrais 0 0 0 2

Total 80 16 48 2

1. Perfil do Inquiridor
a) Ter nacionalidade moçambicana;

b) Ter concluído a 12 ª classe do Sistema Nacional de Educação ou equivalente;

c) Ter idade igual ou superior 18 anos;

d) Ter participado em inquéritos como IDS, MICS, INCAM, IMASIDA/INSIDA constitui vantagem;

e) Ter disponibilidade para trabalhar fora da área de residência habitual quando o trabalho

assim o exigir;

f ) Possuir residência no local para onde se candidata;

g) Ter domínio de pelo menos uma língua local da província onde se candidata é determinante;

h) Ter domínio da informática na óptica do utilizador;

i) Ter experiencia em trabalhos de campo é uma vantagem;

j) Não ser estudante ou trabalhador durante o período da recolha de dados do Inquérito;

k) Ter disponibilidade imediata para trabalhar fora da residência habitual quando o trabalho

assim o exigir;

l) Ter aptidão física comprovada para realizar trabalho de campo;

m) Ter disponibilidade de acampar em tendas durante o período de trabalho;

n) Ter residência fixa na província a que se candidata;

o) Ter capacidade de trabalhar sob pressão e fora das horas normais de expediente;

p) Habilidades de comunicar-se em público e capacidade de gestão de trabalhos em grupo;

q) Não ter sido expulso da função pública.

2. Perfil do Biomarcador
a) Ter nacionalidade moçambicana;

b) Ter concluído a 12 ª classe do Sistema Nacional de Educação ou equivalente;

c) Ter idade igual ou superior 18 anos;

d) Ter participado em inquéritos como IDS, MICS, INCAM, IMASIDA/INSIDA constitui vantagem;

e) Ter disponibilidade para trabalhar fora da área de residência habitual quando o trabalho

assim o exigir;

f) Possuir residência no local para onde se candidata;

g) Ter domínio de pelo menos uma língua local da província onde se candidata é determinante;

h) Ter domínio da informática na óptica do utilizador;

i) Ter experiência em Saúde Materno Infantil poderá ser uma vantagem;

j) Ter formação em enfermagem e/ou laboratório poderá ser uma vantagem;

k) Ter experiência em trabalhos de campo é uma vantagem;

l) Não ser estudante ou trabalhador durante o período da recolha de dados do Inquérito;

m) Ter disponibilidade imediata para trabalhar fora da residência habitual quando o trabalho

assim o exigir;

n) Ter aptidão física comprovada para realizar trabalho de campo;

o) Ter disponibilidade de acampar em tendas durante o período de trabalho;

p) Ter residência fixa na província a que se candidata;

q) Ter capacidade de trabalhar sob pressão e fora das horas normais de expediente;

r) Habilidades de comunicar-se em público e capacidade de gestão de trabalhos em grupo;

s) Não ter sido expulso da função pública.

3. Perfil do Editor de Dados
a) Ter nacionalidade moçambicana;

b) Ter concluído o nível médio em TIC´s.
c) Ter idade igual ou superior 18 anos;

d) Ter sido digitador ou analista de dados de inquéritos como IDS, MICS, INCAM, IMASIDA/

INSIDA constitui vantagem;
e) Ter participado em inquéritos como IDS, MICS, INCAM, IMASIDA/INSIDA constitui vantagem;
f) Ter conhecimento de Softwares com CsPro e Survey Solutions é uma vantagem;
g) Ter conhecimentos básicos de serviços de armazenamento de dados na Cloud;
h) Ter capacidade de fazer verificação de qualidade de dados e elaboração de relatórios de

monitorias de dados;

i) Ter disponibilidade imediata para trabalhar fora da residência habitual quando o trabalho

assim o exigir.

4. Perfil dos Motoristas
a) Ter nacionalidade moçambicana;

b) Ter concluído a 7ª classe do actual sistema ou equivalente;
c) Ter idade mínima de 18 anos;
d) Alto sentido de responsabilidade e respeito;

e) Carta de condução profissional;
f) Experiência em trabalhos de campo é uma vantagem;
g) Disponibilidade de acampar em tendas durante o período do trabalho;
h) Capacidade de trabalhar em equipa e em ambiente multicultural;

i) Noções básicas de mecânica;

j) Disponibilidade imediata para permanecer fora da residência habitual quando o trabalho

assim o exigir.

5. Qualidades exigidas para todas as categorias:
a) Possuir espírito de trabalho em equipa;
b) Demonstrar capacidade de fácil comunicação em português;
c) Ter auto-confiança;
d) Inspirar confiança;
e) Possuir espírito de responsabilidade individual e de grupo;
f) Ter bom comportamento cívico e moral;
g) Trabalhar sob pressão e fora das horas normais de expediente;
h) Nunca ter sido expulso ou ter tido algum tipo de conflito contratual com o Estado.

6. Documentos para as candidaturas
a) Requerimento com assinatura reconhecida, dirigido a Exma. Senhora Presidente do Instituto

Nacional de Estatística;
b) Certidão de Registo de Nascimento ou Bilhete de Identidade (fotocópia autenticada);
c) Curriculum Vitae detalhado, datado e assinado (em língua portuguesa);
d) Fotocópia de Certificado de Habilitações Literárias devidamente reconhecida;
e) Atestado médico de sanidade mental e capacidade física para o desempenho de funções na

Administração pública;
f) Declaração de Compromisso de Honra;
g) Certificado de Registo Criminal;
h) Declaração Militar;
i) NUIT e NIB.

Os documentos referidos nas alíneas e), g), h) e i) poderão ser entregues após o apuramento dos 
candidatos.

7. Forma de Candidatura
Os interessados devem submeter as suas candidaturas nas Delegações Provinciais do Instituto
Nacional de Estatística conforme a tabela acima, no prazo de 30 dias de calendário, contados a partir
da data de publicação do presente anúncio no Jornal Notícias.

Para os candidatos a Editores de Dados, as candidaturas devem ser remetidas nos Serviços Centrais 
do Instituto Nacional de Estatística, sito na Avenida 24 de Julho nº 1989 – Maputo.

Maputo, aos 19  de Abril de 2021

O Director Nacional

(Ilegível) 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA               
DIRECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

ANÚNCIO DE VAGAS

Nos termos do n.º 2 do artigo 25 do Estatuto Orgânico, 

aprovado pelo Decreto Presidencial n.º 9/96, de 

28 de Agosto, o INE poderá contratar pessoal fora 

do quadro para cobrir com algumas operações 

estatísticas tais como recenseamentos, inquéritos e 

outras operações de caráter inadiável e transitório.

Av. 24 de Julho nº 1989, Caixa Postal 493, Maputo, República de Moçambique
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Nissan  
NP300 Hardbody

Por apenas
MZN 1.990.000,00*

O seu parceiro de negócios

CAPACIDADE 
OFF-ROAD

Diferencial  
de deslizamento 
limitado

MOTORCARE NISSAN
Distribuidor Oficial em Moçambique

MAPUTO. Rua Kanwalanga nº141 - Tel: +258 21 35 08 00
BEIRA. Av. Samora Machel n.º 3024 - Tel: +258 23 32 65 03
MOATIZE. E.N.7 Unidade 25 de Setembro, Chithatha Moatize, Tete - Tel: +258 25 24 22 20
NAMPULA. Rua da França, Parcela 3, Bairro da Carrupeia - Tel: +258 26 21 72 51
PEMBA. E.N.106 Bairro do Alto Giongone - Tel: +258 27 22 07 71

www.nissan.co.mz  | info@mz.motorcare.com

*Enquanto o stock durar

100 OOOKM
GARANTIA

3 A
N

O
S

CONSUMO DE 
COMBUSTÍVEL 

EFICIENTE
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DE SAÚDE DA CIDADE

AVISO DE RECRUTAMENTO PARA INGRESSO NO APARELHO DO ESTADO

De acordo como Despacho de 9/4/2021 de Sua Excelência Secretária do Estado na Cidade de Maputo, 

ao abrigo dos números 2 e 3 do artigo 35 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, 

aprovado pela Lei no 10/2017 de 1 de Agosto, conjugado com o Decreto no 11/2021 de 9 de Março, 

que aprova as condições excepcionais de ingresso de profissionais de Saúde e de outras áreas de apoio 
com dispensa de concurso público, estão abertas vagas para o ingresso no Aparelho do Estado, por um 

período de 15 dias, a contar de 21/4/2021 a 5/5/2021, para provimento de 135 vagas de profissionais 
de Saúde nas carreiras de Técnico de Saúde (100 vagas), Agente Técnico (8 vagas) e Agente de Serviço 

(27 vagas), nas categorias abaixo descritos:

Carreira Categoria/Ocupação Quantidade
Técnico de Saúde Enfermeiro Geral 100
Agente Técnico Motorista de Ambulância 8
Agente de Serviço Servente de Unidades Sanitárias 27

TOTAL 135

1. Requisitos para candidatura:

a) Ser de nacionalidade moçambicana;

b) Registo de Identificação tributária (NUIT):

c) Ter idade não inferior a 18 anos;

d) Não ter sido aposentado ou reformado.

2. A admissão a vaga é solicitada à Sua Excelência Secretária do Estado na Cidade de Maputo por meio

de um requerimento (não carece de reconhecimento da assinatura), instruído com os seguintes

documentos:

a) Fotocópia do B.I. ou Certidão de Registo de Nascimento autenticada;

b) Fotocópia do Certificado de Habilitações Literárias autenticada;

c) Certidão do Registo Criminal;

d) Certificado de Aptidão Física e Sanidade Mental para o exercício de actividade;

e) Carta de condução com categoria de Profissional ou Serviços Públicos para motorista de
ambulâncias;

f) Comprovativo de inscrição ou cumprimento do Serviço Militar Obrigatório;

g) Certificado da respectiva Ordem para a categoria de Enfermeiro;

h) Curriculum Vitae.

3. A selecção dos candidatos é feita mediante avaliação curricular, ao abrigo do no 3 do artigo 4 do

Decreto no 11/2021, de 9 de Março, que aprova as condições excepcionais de ingresso de pessoal

com dispensa de concurso público de profissionais de saúde e de áreas de apoio.

4. O processo de candidatura deve dar entrada na Secretaria do Serviço de Saúde da Cidade de Maputo,

sita na Avenida de Maguiguana, no 1240, rés-do-chão.

Maputo, aos 13 de Abril de 2021

A Directora

Sheila Lobo de Castro

(Médica de Clínica Geral de 1ª) 

Serviço de Saúde da Cidade de Maputo, Av. Maguiguana nº 1240, C.P. nº2217, Telf. 21 360276/7, Fax. 21 430212, Maputo 3818
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE MAPUTO
GOVERNO DO DISTRITO DE BOANE

SERVIÇO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA

Anúncio de Concursos para Fornecimento de Bens e Prestação 
de Serviços

O Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia de Boane convida pessoas colectivas ou 
singulares, nacionais, ou estrageiras interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos 
na tabela abaixo listados:

Nº de Concurso/ 
Modalidade Objecto do concurso Concorrentes elegíveis

Hora/ Data da 
entrega  pro-

postas

Data/hora de 
abertura de 
propostas 

Validade/ 
propostas

C.Limitado. nº 01/
SDEJTB/UGEA/2021

Combustíveis e lubrificantes Empresas inscrita no 
Cadastro Único 

9.00 horas 
28/4/2021

9.05 horas                        
28/4/2021 90 dias 

C.Limitado.nº 02/
SDEJTB/UGEA/2021

Material de escritório
Empresas inscrita no 
Cadastro Único 

11.00 horas 
28/4/2021

11.05 horas              
28/4/2021 90 dias 

C.Limitado.nº03/
SDEJTB/UGEA/2021

Material de higiene e conforto
Empresas inscrita no 
Cadastro Único 

14.00 horas 
28/4/2021

14.05 horas        
28/4/2021 90 dias 

C.Limitado.nº 04/
SDEJTB/UGEA/2021

Consumíveis informático
Empresas inscrita no 
Cadastro Único 

9.00 horas 
29/4/2021

9.05 horas            
29/4/2021 90 dias 

C.Limitado nº 05/
SDEJTB/UGEA/2021

Géneros alimentícios
Empresas inscrita no 
Cadastro Único 

11.00 horas 
29/4/2021

11.05 horas            
29/4/2021

90 dias 

C.Limitado nº 06/
ESG/UGEA/2021

Material de escritório
Empresas inscrita no 
Cadastro Único

14.00 horas 
29/4/2021

14.05 horas              
29/4/2021

90 dias 

C.Limitado nº 07/
ESG/UGEA/2021

Material de higiene e conforto
Empresas inscrita no 
Cadastro Único

9.00 horas 
30/4/2021

9.05 horas               
30/4/2021

90 dias 

C.Limitado nº 08/
ESG/UGEA/2021

Mobiliário de escritório
Empresas inscrita no 
Cadastro Único

11.00 horas 
30/4/2021

11.05 horas    
30/4/2021

90 dias 

C.Limitado nº 09/
ESG/UGEA/2021

Fardamento e calçado
Empresas inscrita no 
Cadastro Único

14.00horas
30/4/2021

14.05 horas              
30/4/2021

90 dias 

C.Limitado nº 10/
ESG/UGEA/2021

Géneros alimentícios
Empresas inscrita no 
Cadastro Único

9.00 horas 
3/5/2021

9.05 horas                  
3/5/2021

90 dias 

C.Limitado nº 11/
ESG/UGEA/2021

Equipamento informático
Empresas inscrita no 
Cadastro Único

11.00 horas 
3/5/2021

11.05 horas    
3/5/2021

90 dias 

C.Limitado nº 12/
ESG/UGEA/2021

Reprografia Empresas inscrita no 
Cadastro Único

14.00 horas 
3/5/2021

14.05 horas                 
3/5/2021

90 dias 

C.Limitado nº 13/
ITP/UGEA/2021

Material de escritório
Empresas inscrita no 
Cadastro Único

9.00 horas 
4/5/2021

9.05 horas                    
4/5/2021

90 dias 

C.Limitado nº 14/
ITP/UGEA/2021

Géneros alimenticios
Empresas inscrita no 
Cadastro Único

11.00 horas 
4/5/2021

11.05 horas    
4/5/2021

90 dias 

C.P.Dimensão nº 01/
SDEJTB/UGEA/2021

Manutenção e reparação de 
viaturas

Empresas inscrita no 
Cadastro Único 

8.00 horas
5/5/2021

8.05 horas  
5/5/2021

90 dias 

C.P.Dimensão nº 02/
SDEJTB/UGEA/2021

Serviço de reprografia Empresas inscrita no 
Cadastro Único 

10.00 horas 
5/5/2021

10.05 horas 
5/5/2021

90 dias 

C.P.Dimensão nº 03/
ESG/UGEA/2021

Consumiveis informático
Empresas inscrita no 
Cadastro Único

12.00 horas 
5/5/2021

12.05 horas 
5/5/2021

90 dias

C.P.Dimensão nº 04/
ITP/UGEA/2021

Higiene e conforto Empresas inscrita no 
Cadastro Único

14.00 horas 
5/5/2021

14.05 horas 
 5/5/2021

90 dias 

Os concorrentes interessados deverão ser titulares de documentos que lhes confiram a qualificação 
jurídica, económico-financeira, técnica e regularidade fiscal ou certificado de Cadastro Único, nos 
termos do artigo 23, 24, 25, 26 e 42 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/ 2016, de 8 de 
Março.

Todos interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-
los no Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia de Boane, sita na Av. da Namaacha, Rua Julius 
Nyerere, Telefone nº 877163351, pela importância não reembolsável de 1.500,00MT, para cada caderno 
de encargo. O valor em causa deve ser depositado numa das contas nº 79507118 – MILLENNIUM BIM 
/ 022111000099 - ABSA, em nome da Direcção Distrital de Educação de Boane.

Esta contratação é regida pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 Março.

As propostas deverão ser entregues no endereço seguinte: Serviço Distrital de Educação, Juventude 
e Tecnologia de Boane, cita na Rua. Julius Nyerere, Telefone nº 877163351

Abril de 2021

O Director  do Serviço Distrital

(Assinatura ilegível)

SERVIÇO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE TETE

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES 
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS  AQUISIÇÕES (UGEA)

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com o número 3 do artigo 96 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 
5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos concursos abaixo indiciados:

Número de 
Concurso

Modalidade Objecto de Concurso
Concorrente

Vencedor
Valor da adjudicação 
incluindo IVA (Mts) 

02/UGEA-
DPST/2021

Ajuste Directo
Manutenção e reparação de 
Viatura TATA AIM 682 MC 

MOTOCARE SERVICES, 
LDA

45.715,15 

06/UGEA-
DPST/2021

Ajuste Directo
Manutenção e reparação de 8 
motorizadas AFRIFORNEC, LIMITADA

188.393,40 

Tete, aos 16 de Abril de 2021
Autoridade Competente

(Ilegível)

Palácio de Justiça, Av. Kenneth Kaunda, Bairro Francisco Manyanga – Tete, E-mail: provincia.tete@sernic.gov.mz

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

4ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Pela Quarta Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm éditos de trinta dias, citando 
o executado OCIMAN JOÃO TOMÁS, residente no Bairro Polana-Caniço “A” Q. nº 41, casa nº 100,
nesta cidade, actualmente em parte incerta, para no prazo de dez dias, a contar da data da segun-
da e última publicação deste anúncio no Jornal “Notícias”, pagar ao exequente BANCO MAIS, SA, a
quantia de 685 554,04MT (seiscentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e quatro
meticais e quatro centavos), em dívida nos Autos de Execução Ordinária para Pagamento de
Quantia Certa, registados sob o nº 09/2020-E, que por este Juízo e Cartório de Único Ofício lhe
move o exequente, ou no mesmo prazo nomear à penhora, bens suficientes para tal pagamento e do
mais que acrescer, ou deduzir oposição que tiver nos termos do artigo 812º e seguintes do C.P.C., sob
pena de, não o fazendo, se devolver esse direito ao exequente, prosseguindo a execução seus termos,
pelos fundamentos constantes da petição inicial, que se encontra arquivada no Cartório desta Sec-
ção à sua disposição, podendo levantá-la dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos 17 de Março de 2021
A Escrivã de Direito

Flora da Graça Adriano
Verifiquei

A Juíza de Direito
Luísa Arrone Samuel Matlaba

3941
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O Instituto Nacional de Minas faz saber que 
nos termos do artigo 27 do Regulamento 
da Lei de Minas em vigor, aprovado pelo 
Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro 
correm éditos de 30 (trinta) dias a contar 
da segunda publicação no jornal “Notícias”, 
chamando a quem se julgue com direito 
a opor-se que seja atribuída a Licença de 
Prospecção e Pesquisa, número 10612L 
para Quartzo e Minerais Associados, 
nos distritos de Mecanhelas e Milange, 
nas províncias de Niassa e Zambézia, a 
favor da requerente CRYSTAL MINING 
CORPORATION 03, LDA, com as seguintes 
coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -15     20     30,00 36     10     40,00

2 -15     20     30,00 36     18     40,00

3 -15     21     10,00 36     18     40,00

4 -15     21     10,00 36     18     20,00

5 -15     21     40,00 36     18     20,00

6 -15     21     40,00 36     17     50,00

7 -15     22     20,00 36     17     50,00

8 -15     22     20,00 36     17     30,00

9 -15     22     40,00 36     17     30,00

10 -15     22     40,00 36     17       0,00

11 -15     22     20,00 36     17       0,00

12 -15     22     20,00 36     15     30,00

13 -15     27     40,00 36     15     30,00

14 -15     27     40,00 36     16     50,00

15 -15     30       0,00 36     16     50,00

16 -15     30       0,00 36     10     40,00

Maputo, aos 9/4/2021

O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)

AVISO

4402

O Instituto Nacional de Minas faz 
saber que nos termos do artigo 27 
do Regulamento da Lei de Minas 
em vigor, aprovado pelo Decreto 
n.º 31/2015, de 31 de Dezembro,
correm éditos de 30 (trinta) dias, 
a contar da segunda publicação no 
jornal “Notícias”, chamando a quem 
se julgue com direito a opor-se que 
seja atribuída a Concessão Minei-
ra, número 10620C para Diaman-
te, no distrito de Massangena, na 
província de Gaza, a favor da re-
querente FTA1 FUNDAMENTAL 
TECHONOLOGICAL ADVANTA-
GES, LIMITADA, com as seguintes 
coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 - 21  28  30,00 32  18  40,00

2 - 21  28  30,00 32  16   0,00

3 - 21  28  20,00 32  16   0,00

4 - 21  28  20,00 32  16  10,00

5 - 21  28  10,00 32  16  10,00

6 - 21  28  10,00 32  16  20,00

7 - 21  28   0,00 32  16  20,00

8 - 21  28   0,00 32  16  30,00

9 - 21  27  50,00 32  16  30,00

10 - 21  27  50,00 32  16  40,00

11 - 21  27  40,00 32  16  40,00

12 - 21  27  40,00 32  16  50,00

13 - 21  27  30,00 32  16  50,00

14 - 21  27  30,00 32  17   0,00

15 - 21  27  20,00 32  17   0,00

16 - 21  27  20,00 32  17  10,00

17 - 21  27  10,00 32  17  10,00

18 - 21  27  10,00 32  17  20,00

19 - 21  27   0,00 32  17  20,00

20 - 21  27   0,00 32  17  30,00

21 - 21  26  50,00 32  17  30,00

22 - 21  26  50,00 32  17  40,00

23 - 21  26  40,00 32  17  40,00

24 - 21  26  40,00 32  17  50,00

25 - 21  26  30,00 32  17  50,00

26 - 21  26  30,00 32  18   0,00

27 - 21  26  20,00 32  18   0,00

28 - 21  26  20,00 32  18  10,00

29 - 21  26  10,00 32  18  10,00

30 - 21  26  10,00 32  18  20,00

31 - 21  26   0,00 32  18  20,00

32 - 21  26   0,00 32  18  40,00

Maputo, aos 9/4/2021

O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)

AVISO

4543

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

O Conselho Nacional de Avaliação da Qualidade do Ensino 
Superior (CNAQ) é o órgão implementador e supervisor 
do Sistema Nacional de Avaliação, Acreditação e Garantia 
de Qualidade do Ensino Superior (SINAQES), criado pelo 
Decreto n.º 63/2007, de 31 de Dezembro, que integra 
funções específicas, deliberativas e reguladoras em matéria 
de avaliação e acreditação de cursos e/ou programas das 
instituições do ensino superior (IES) no país. 
Assim, no prosseguimento da sua missão, o CNAQ irá realizar 
neste ano, em duas vagas, a Avaliação Externa de Cursos 
de Licenciatura, Mestrado e Doutoramento, em todas 
áreas de conhecimento, que nos termos do Regulamento de 

Avaliação Externa é antecedida da recepção dos Relatórios de 
Auto-avaliação, obedecendo o seguinte calendário:

1.ª Vaga 2021
• Recepção dos pedidos de acreditação e Relatórios de

Auto-avaliação – 1 a 31 de Maio de 2021

• Avaliação Externa – 1 de Junho a 31 de Julho de 2021

2.ª Vaga 2021
• Recepção dos pedidos de acreditação e Relatórios de

Auto-avaliação – 1 a 31 de Agosto de 2021

• Avaliação Externa  – 1 de Setembro a 31 de Outubro de
2021.

Nesta conformidade, o CNAQ convida todas as Instituições 
do Ensino Superior (IES) a submeterem os seus pedidos de 
acreditação de cursos e/ou programas, bem como os respectivos 
Relatórios de Auto Avaliação e evidências dos critérios de 
verificação, através dos links a serem disponibilizados pelo 
CNAQ, respeitando o calendário acima estabelecido.
O requisito para que o curso seja submetido à avaliação 
externa é ter graduados.

Maputo, aos 19 de Abril de 2021

A PRESIDENTE

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR (CNAQ)

EDITAL
Avaliação Externa de Cursos e/ou Programas - 2021
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DE SAÚDE DA CIDADE 

Anúncio de Adjudicações
De acordo com o número 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 
aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que os objectos dos concursos abaixo foram adjudicados de acordo com o seguinte quadro, incluindo 
IVA:

Nº Concurso         Objecto do concurso Concorrente Adjudicado Valor 

58L000141/CL/01/2020 Prestação de serviços de refeições e ornamentação Cancelado 

58L000141/CL/02/2020 Fornecimento de produtos alimentares  Supermercado Muzainah 2.800.144,17MT

58L000141/CL/03/2020 Fornecimento de material de escritório  Everest Solution, Lda 1.854.245,25MT

58L000141/CL/04/2020 Fornecimento de material de manutenção, em lotes 1 à 7 

Time Comercio e Serviço

Lote 1 – 20.956,27MT
Lote 3 - 147.537,58MT
Lote 4 – 86.367,09MT
Lote 5 – 58.604,39MT
Lote 7 – 9.839,70MT

Ferragens Auto Jemo
Lote 2 – 390.261,11MT
Lote 6 – 71.481,15 MT

58L000141/CL/06/2020 Fornecimento de pneus e baterias WING KOON, Lda 712.502,12MT

58L000141/CP/07/2020 Fornecimento de combustíveis e lubrificantes
Estacão de Serviço Tabaco

6.000.000,00MT

58L000141/CL/09/2020 Fornecimento de material de protecção individual, capulanas, camisetas e bonés Casa da Sorte, 
Lote 1- 33.600,00MT
Lote  2 – 2.505,00MT
Lote 3 – 4.050,00MT

58L000141/CL/11/2020 Prestação de serviços de manutenção e reparação de equipamento de frio
ICE Industria e Comercio de 
Equipamento, Lda

548.256,00MT

58L000141/CL/12/2020 Prestação de serviços de actividades culturais 
Thendeka Prestação de 
Serviço, Lda

108.225,00MT

58L000141/CL/16/2020 Prestação de serviços de manutenção e reparação de veículos Blue Reparação Auto EL 705.533,15MT
58L000141/CL/18/2020 Prestação de serviços de alinhamento de direcção, remendo e balanceamento de pneus Tyrecom, Lda 40.000,00MT

58L000141/CL/19/2020
Contratação de serviços de consultoria para projecto executivo da construção do bloco 
de fisioterapia do Hospital Geral José Macamo Dora Consultores, Lda 2.265.988,07MT

58L000141/CP/20/2020 Fornecimento e montagem de máquinas de lavar e de secar roupa para os hospitais  
ICE Industria e Comercio de 
Equipamento, Lda

11.205.768,60MT

58L000141/CL/21/2020 Construção de fossas biológicas nos Centros de Saúde 1 de Junho e Chamanculo Cancelado

58L000141/CL/22/2020 Prestação de serviços de segurança estática no SSCM e instituições subordinadas
PSSS Protecção Serviços de 
Segurança e Soluções SA 

2.316.600,84

58L000141/CL/23/2020 Fornecimento de gás doméstico Bongas Moz, Lda  3.468,50MT
58L000141/CL/24/2020 Prestação de serviços de manutenção e reparação de máquinas fotocopiadoras Global Copy 72.000,00MT
58L000141/AD/02/2020 Reabilitação da Maternidade do Hospital Geral José Macamo WEBCAD, LDA 1.777.497,91MT

Maputo, aos 2 de Março de 2021

Autoridade Competente 

(Ilegível)
3946

3894

Unidade Gestora Executora das Aquisições 

Anúncio de Lançamento Colectivo de Concursos

1. O CEDSIF IP - Centro de Desenvolvimento de Sistema de Informação de Finanças convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas
para o fornecimento de bens e prestação de serviços dos concursos na tabela a seguir:

Nº Concursos 
(1) 

Objecto do concurso
(2) 

Modalidade de 
contratação (3)

Data de visita e 
esclarecimento de TdR

(4)

Data e hora limite 
da entrega das 
propostas (5)

Data do 
anúncio do 

posicionamento 
(6)

Garantia 
provisória cada 

lote (MT) (7)

27A001141
CP12021

Prestação de serviços para suporte e manutenção da 
infra-estrutura de TI dos centros de dados:

Concurso 
Público

26/4/2021
10.00h

11/5/2021
10.00h

27/5/2021
10.00h

1
Equipamentos de computação e Softwares 
Associados – FLEXPOD

285.000,00

2
Equipamento de Computação e Leitores de Tapes – 
IBM

49.500,00

3
Licenciamento de softwares e subscrição para 
suporte

34.500,00

4
Equipamento de segurança de perímetro – 
Checkpoint Firewall

105.000,00

5
Plataforma Microsoft Windows – Windows Server e 
Exchange Server

19.500,00

6 Monitoria de sistemas 24.000,00

7
Equipamento de comunicação e interligação - 
Transmode

75.000,00

8 Controladores da rede Wireless 600,00

27A001141
CL00132021

Prestação de serviços de terceirização de moto-
ristas para o CEDSIF, IP

Concurso 
Limitado

N/A
4/5/2021

10.00h
20/5/2021

10.00h
N/A

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações dos Documentos de Concurso, preferencialmente baixando no website:

www.cedsif.gov.mz ou solicitá-lo através do endereço electrónico ugea@cedsif.gov.mz.

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

4. As propostas deverão ser entregues no CEDSIF, IP sito na Av. Guerra Popular n.º 20, em Maputo, e serão abertas 30 minutos após a hora limite para

entrega das mesmas, na Sala de Reuniões sita no 3º andar, na presença dos representantes dos concorrentes e outros interessados que desejarem

presenciar o acto.

5. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,

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

Maputo, aos 15 de Abril de 2021

A Autoridade Competente

(Ilegível)

CONSELHO MUNICIPAL DE MAPUTO 
Gabinete de Desenvolvimento Estratégico e Institucional 

Projecto de Transformação Urbana de Maputo

Solicitação de Manifestação de 
Interesse

Assessor Sénior de Boa Governação 

O Governo de Moçambique, representado 
pelo Conselho Municipal de Maputo (CMM), 
recebeu um financiamento do Banco Mundial 
para o custo do Projecto de Transformação 
Urbana de Maputo (PTUM) e pretende aplicar 
parte dos recursos aos pagamentos elegíveis 
para a contratação do Assessor Sénior de 
Boa Governação pelo período de 1 (um) 
ano, renovável, sujeito a avaliação positiva de 
desempenho.

As Principais Tarefas e Responsabilidades 
do Assessor Sénior de Boa Governação são, 
entre outras:
a) Fazer o diagnóstico da condição actual do

CMM para cada área-chave de fortalecimento
institucional: (i) modernização administrativa e
desmaterialização dos processos administrativos 
municipais, (ii) descentralização das funções
administrativas para os distritos municipais,
(iii) gestão e avaliação de recursos humanos por
desempenho, (iv) formação e capacitação de 
funcionários-chave do CMM, e (v) transparência 
e participação dos cidadãos; b) Formular 
um plano preliminar com base na análise 
da linha de base para actividades ou acções 
que precisam ser realizadas mensalmente, 
trimestralmente, semestralmente, e anualmente 
para alcançar o resultado intermediário do 
PTUM para cada área-chave de fortalecimento 
institucional; c) Identificar os arranjos 
institucionais, organizacionais e legais para 
o alcance dos resultados intermediários do
PTUM que contribuem para cada área-chave
de fortalecimento institucional. No âmbito do
PTUM, o Consultor contribuirá para o alcance do
resultado intermediário que visa ter 4 serviços
municipais de e-governo. Para o efeito, foram
preliminarmente seleccionadas: i) cadastro dos
funcionários; e ii) cadastro de mercados e dos
vendedores; e iii) gestão de cemitérios.
O Conselho Municipal de Maputo convida
consultores individuais qualificados para
manifestarem seu interesse em fornecer os
serviços. Os consultores interessados devem
fornecer informações que demonstrem que
possuem as qualificações necessárias e a
experiência relevante para executar os serviços.

Perfil do Candidato:
(i) Nível de Mestrado em Governação e Gestão
de Recursos Humanos, Administração Pública 
ou Gestão e Administração de Empresas; (ii) 
Mínimo de quinze (15) anos de serviço (trabalho 
ou consultoria) em Gestão de Recursos Humanos, 
Administração Pública,  Melhoramento dos 
serviços municipais de e-governo ou Gestão e 
Administração de Empresas; (iii) Experiência 
de trabalho com munícipios em Moçambique 
ou nos Países Africanos de Língua Oficial 
Portuguesa (PALOPs) será uma vantagem; (iii) 
Experiência comprovada em desenvolvimento 
de programas de reformas institucional e 
legislativa e em liderar projectos, com ênfase 
em gestão de reformas públicas, implementação 
ou melhoramento dos serviços municipais de 
e-governo, revisão de processos e procedimentos 
de gestão administrativa, financeira e tributária, 
incluindo a respectiva legislação; (iv) Fluência 
na Línguas Portuguesa e nível intermediário 
comprovado em Inglês. 
Termos de Referência e outras informações 
adicionais podem ser obtidas no endereço 
abaixo, entre 7.30 e 15.30 horas.
Consultores interessados deverão submeter suas 
manifestações de interesse acompanhadas de 
certificado de habilitações e outros documentos 
de suporte, por email ou em documento físico 
no endereço abaixo até 28 de Abril de 2021, às 
14.30 horas. 

Conselho Municipal de Maputo
Gabinete do Desenvolvimento Estratégico e 
Institucional
Projecto de Transformação Urbana de Maputo 
(PTUM)
Av. Da Marginal, 9149, R/C, Triunfo, Maputo
Email: 
transformacaourbana.maputo@gmail.com
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA 

DE MAPUTO
Av. Dr. Nkutumula-C.P. 167, 
Tel. 720223/720378, Fax 

720389-Matola
2ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOU-
TOR PAULO SALOMÃO MANHIÇA, 
JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA 
SECÇÃO CÍVEL DO TRIBUNAL PRO-
VINCIAL DE MAPUTO-MATOLA

Pela 2ª Secção deste Tribunal correm 
uns Autos de Acção Declarativa 
de Condenação, registados sob o 
nº 33/15/A, em que é requerente 
Pedro Henrique N. da Silva e 
requerido Eugénio Januário 
Arouca.
É desta forma que é notificado 
o requerido Eugénio Januário
Arouca, com última residência
no Bairro Djonasse, bem como
o seu mandatário judicial, o Dr. 
Télio Chamusso, em virtude
do mandatário judicial não ser
localizado no endereço constante da
procuração, a fim de se pronunciar, 
querendo, dos documentos de folhas 
185 a 187 e do despacho de folhas
188, conforme tudo melhor consta
do duplicado que se encontra à
disposição neste Cartório, sob pena
de prosseguimento dos autos à sua
revelia.

Matola, aos nove de Abril do ano 
dois mil e vinte e um

O Escrivão de Direito
dr. Alfredo César Bila

Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. Salomão Paulo Manhiça

4528

VENDO uma propriedade a berma da estrada (Av. de Na-
mahacha) com a área de quatro mil setecentos e onze 
metros quadrados e dois decímetros (4.711m²), 
situados no Bairro Chinonaquila, Localidade do Posto 
Administrativo da Matola-Rio, Distrito de Boane, devi-
damente demarcada, composta por prédio de alvenaria 
em condições degradada, descrita na Conservatória do 
Registo Predial da Cidade de Maputo, ideal para vários 
fins, desde imobiliário, comercial, industrial e mais.

O preço para a venda da propriedade é a quantia de 
Cento e vinte Milhões (120.000.000,00). 

Nb: o valor é aberto a negociacão.

CONTATOS:
a Celular: +258 86 48 555 48 
a Pessoa do contato: Sr. Carlos
a Email:contacte.sarc.mz@gmail.com

4490

OPORTUNIDADE 
DE COMPRA

1. O MISAU, através da Central de Medicamentos e Artigos Médicos
convida todas micro, pequenas e médias empresas inscritas no
Cadastro Único a apresentarem propostas seladas para contratação
de fornecimento de caixas de reembalagem de medicamentos e
artigos médicos para os armazéns da CMAM.

2. Os concorrentes interessados poderão obter informações adicionais
e examinar os documentos do concurso a partir do dia 22 de Abril
de 2021, das 7.30 às 15.30 horas (hora local), no seguinte endereço:

Central de Medicamentos e Artigos Médicos
Av. Agostinho Neto/Salvador Allende – HCM, 1º andar

Tel.: +258 21-304697 - Fax.: +258 21-304696
Maputo-Moçambique

3. O Caderno de Encargos em língua Portuguesa, pode ser adquirido pelos 
concorrentes interessados, no endereço indicado no número 2, pelo
valor não reembolsável de 1,000.00MT (mil meticais). O pagamento
será feito exclusivamente por depósito ou por transferência bancária
para as seguintes contas:

CMAM MISAU POOLING F
Banco: Millennium Bim

Conta nº: MZM 54620507 ou NIB: 000100000005462050757
Swift Code: BIMOMZMXXXX

Balcão: 25 de Setembro nº 1800

Maputo-Moçambique

4. As propostas de fornecimento deverão ser entregues à CMAM até às
10.00 horas (hora local) do dia 11 de Maio de 2021 e serão abertas 
na presença dos representantes dos concorrentes que queiram 
participar no acto de abertura que será no endereço indicado no 
número 2, às 10.15 horas do dia 11 de Maio de 2021. As propostas 
que forem entregues após o dia e hora indicados, serão rejeitadas.

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

6. Finda a avaliação das propostas, a comunicação do posicionamento
dos concorrentes será efectuada às 14.00 horas do dia 15 de Junho
de 2021.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA SAÚDE
CENTRAL DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS

CONVITE PARA CONCURSO LIMITADO
Concurso Limitado Nº 58A001241/CL/08/OE – CAIXA DE REEMBALAGEM/020 – Para Contratação de Fornecimento de Caixas de Reembalagem de Medicamentos e Artigos Médicos para Armazéns da CMAM

3888

3936

República de Moçambique
STAE - Secretariado Técnico de Administração Eleitoral

Direcção Provincial de Maputo
UGEA- Unidade Gestora Executora das Aquisições

Repartição de Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO  DE CONCURSOS
Nos termos da alínea d) do número 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens 

e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do seguinte concurso:

N° do Concurso Objecto Modalidade  Concorrente Adjudicado
Valor de 

Adjudicação

02/STAE/DPM/RA/2021 Fornecimento de material de escritório Concurso por Cotações Thandi Investimentos 251.438,85 MT

03/STAE/DPM/RA/2021 Fornecimento géneros alimentícios Concurso por Cotações Tesha Comercial E.I 183.993,43 MT

04/STAE/DPM/RA/2021
Fornecimento de produtos e material de 
higiene e limpeza

Concurso por Cotações
SOS-Smart Office Solution, 
Lda

149.111,00 MT

05/STAE/DPM/RA/2021 Fornecimento de fardamento e calçado Concurso por Cotações Mega Corporation Service 133.754,40 MT

06/STAE/DPM/RA/2021 Serviços de limpeza Concurso por Cotações Star Cleaning & Serviços, Lda 238.680,00 MT

02/STAE/DPM/RA/2021 Manutenção e reparação de viaturas de marca Ford Ajuste Direto Inter Auto, Lda 200.000,00 MT

03/STAE/DPM/RA/2021 Fornecimento de água mineral 18,9 litros Ajuste Direto
Sociedade Moçaº5 
mbicana de Água

50.000,00 MT

A Autoridade Competente:

(ILEGÍVEL)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVINCIA DE NIASSA

SERVIÇO PROVINCIAL DE SAUDE

ANÚNCIO DE CONCURSOS 
1. O Serviço Provincial de Saúde, convida empresas interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas, para os concursos abaixo indicados:

Concurso Modalidade Objecto de Concurso
Prazo para entrega das 

propostas
Abertura das 

propostas
Garantia 

Provisória

58B000141/CL/3/SPS/21 Concurso Limitado Fornecimento de material de higiene e limpeza
Dia: 30/4/2021
Hora: 9.00h

Dia: 30/4/2021
Hora: 9.10h

Não exigida

58B000141/CL/04/SPS/21 Concurso Limitado
Fornecimento de maquinaria e equipamento 
informático

Dia 30/4/2021
Hora: 9.10h

Dia 30/4/2021
Hora: 9.20h

Não exigida

58B000141/CL/05/SPS/21 Concurso Limitado Fornecimento de produtos alimentares
Dia: 30/4/2021
Hora: 9.30

Dia 30/4/2021
Hora: 9.40h

Não exigida

58B000141/CL/06/SPS/21 Concurso Limitado
Fornecimento de material para manutenção e 
reparação de imóveis

Dia: 30/4/2021
Hora: 10.00h

Dia: 30/4/2021
Hora: 10.10h

Não exigida

58B000141/CL/07/SPS/21 Concurso Limitado Manutenção e reparação de viaturas 
 Dia: 30/4/2021
Horas: 10.20

Dia: 30/4/2021
Horas: 10.30

Não exigida

58B000141/CL/08/SPS/21 Concurso Limitado Fornecimento de peças e acessório para viaturas
Dia: 30/4/2021
Hora: 10.30

Dia: 30/4/2021
Horas: 10.40

Não exigida

58B000141/CL/09/SPS/21 Concurso Limitado Construção de cozinha para CICOV
Dia: 30/4/2021
Horas: 10.40

Dia: 30/4/2021
Horas: 10.50 Não exigida

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou levantá-lo no endereço indicado pela importância não reembolsável de
1.000,00MT (mil meticais).

3. O período de validade das propostas deverá ser de 90 dias.
4. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto

nº 5/2016, de 8 de Março.
5. O endereço para a entrega e abertura das propostas é o seguinte:

Serviço Provincial de Saúde
Unidade Gestora Executora das Aquisições

Av. Julius Nyerere Bairro de Massenger
Edificio da extinta Direcção do trabalho

Lichinga, aos 16 de Abril de 2021
O Director do Serviço Provincial

José Alberto Manuel
/Médico de Clínica GeralPrincipal/

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO 

ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO

DEPARTAMENTO DE REGISTOS E 
NOTARIADO

3.º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE 
DE MAPUTO

Av. Vladimir Lenine, n.º 1472 – 1.º 

andar

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 

DE LUZIA GILDA LUIS 
ZANDAMELA XERINDA

Certifico, para efeitos de publicação, que 
por escritura de quinze de Abril de dois 
mil e vinte e um, exarada de folhas dezoi-
to a folhas vinte, do livro de notas para 
escrituras diversas número oitocentos 
e setenta e oito, traço “D”, no Terceiro 
Cartório Notarial, perante ALDINA GUI-
LHERMINA SAMUEL RUTUTO MOMA-
DE, licenciada em Direito, Conservadora 
e Notária Superior, foi lavrada uma Escri-
tura de Habilitação de Herdeiros por óbi-
to de LUZIA GILDA LUIS ZANDAMELA 
XERINDA, casada com José Laissene Xe-
rinda, sob regime de comunhão de bens 
adquiridos, natural de Zavala, residente 
que foi em Maputo, sendo filhA de Luís 
Zandamela e de Alda Macassane.

Que, ainda pela mesma escritura pública 
foram declarados como únicos e univer-
sais herdeiros de todos os seus bens e di-
reitos, seu cônjuge acima identificado, e 
seus filhos: Irene Gedalias José Laissa-
ne Xerinda, casada com Eusébio Rafael 
Nhamussua, Melatias José Xerinda, 
solteiro, Jabinel Melatias José Xerinda, 
casada com Urbano Frederico Nha-
mussua, sob o regime de bens adquiri-
dos, natural 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 dezasseis de Abril de 2021

A Notária
(Ilegível)

4579

PRECISA-SE
MOTORISTA particular para trabalhos do dia 
a dia, tais como ir às compras, tratar de expe-
dientes particulares, levar crianças à escola, 
etc., precisa-se. Incentiva-se a candidatura 
de mulheres. Os CV poderão ser enviados até 
do dia 30/4/2021, para o seguinte endereço 
mparruquene@gmail.com 

3863
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PUBLICIDADE18 Quarta-feira, 21 de Abril de 2021

CONSELHO MUNICIPAL DE MAPUTO 
Gabinete de Desenvolvimento Estratégico e Institucional 

Projecto de Transformação Urbana de Maputo

Solicitação de Manifestação de Interesse
Especialista de Comunicações e Media Social

O Governo de Moçambique, representado pelo Conselho Municipal de Maputo (CMM), recebeu um financiamento do 
Banco Mundial para o custo do Projecto de Transformação Urbana de Maputo (PTUM) e pretende aplicar parte dos 

recursos aos pagamentos elegíveis para a contratação do Especialista de Comunicações e Media Social pelo período 

de 1 (um) ano, renovável, sujeito a avaliação positiva de desempenho. O objectivo desta contratação é de assegurar 

comunicação interna a nível do CMM, externa, documentar e dar visibilidade das intervenções do PTUM junto das 

partes interessadas. 

Responsabilidades do Especialista de Comunicações e Media Social: 
Ele(a) será responsável por liderar o processo de comunicação e realização de sensibilização do público para diferentes 

públicos (por exemplo, pessoal técnico e outros quadros municipal a todos os níveis e agências envolvidas como partes 

interessadas, representantes na Media e os meios de comunicação profissionais e, através deles, dos representantes 
autárquicos, organizações não governamentais, prestadores de serviços privados; potenciais investidores bem como 

dos munícipes em geral) sobre o PTUM e as oportunidades que oferece. 

As Principais Tarefas, entre outras, são: a) Elaborar e implementar um Plano de Comunicação que permita a 

satisfação máxima das necessidades de informação às partes interessadas do PTUM; b)Gerir e actualizar o website 

do PTUM para que ele forneça informação relevante para os munícipes relacionados com as actividades do Projecto 

bem como as oportunidades existentes; c) Elaborar e executar acções de divulgação das intervenções do PTUM junto 

a redes sociais como, Facebook, Twitter, Whatsap, Youtube, etc; d) Elaborar e distribuir um boletim do PTUM com uma 

periodicidade trimestral com informações actualizadas; e) Assegurar a comunicação interna no CMM e externa, sobre 

os desenvolvimentos do PTUM; f) Organizar conferências de imprensa em consonância com o Gabinete de Comunicação 

e Imagem do CMM, sempre que ocorrem eventos de impacto e relevantes; g) Apoiar a equipa das Salvaguardadas do 

PTUM nos processos de comunicação e divulgação do projecto, no âmbito da gestão do Fórum das Partes Interessadas 

do Projectos.

O Conselho Municipal de Maputo convida consultores individuais qualificados para manifestarem seu interesse em 
fornecer os serviços. Os consultores interessados devem fornecer informações que demonstrem que possuem as 

qualificações necessárias e a experiência relevante para executar os serviços.  

Perfil do Candidato:

(i) Grau mínimo de licenciatura em Comunicação ou Media Arts; (ii) mínimo de 5 anos de experiência de trabalho em

comunicação; (iii) experiência de 4 anos comprovado em gestão de websites; (iv) experiência de 3 anos em jornalismo 

online e gestão de plataformas online; (v) experiência na produção de publicações ou jornais informativos; (vi)

excelente domínio da língua Portuguesa, escrita e falada e comprovados conhecimentos de nível intermediário da

língua Inglesa.

Termos de Referêcia e outras informações adicionais podem ser obtidas no endereço abaixo, entre 7.30 e 15.30 horas.

Consultores interessados deverão submeter suas manifestações de interesse acompanhadas de certificado de
habilitações e outros documentos de suporte, por email ou em documento físico no endereço abaixo até 28 de Abril
de 2021, às 14.30 horas.

Conselho Municipal de Maputo

Gabinete do Desenvolvimento Estratégico e Institucional

Projecto de Transformação Urbana de Maputo (PTUM)

Av. Da Marginal, 9149, R/C, Triunfo, Maputo

Email: transformacaourbana.maputo@gmail.com

3917

CONSELHO MUNICIPAL DE MAPUTO 
Gabinete de Desenvolvimento Estratégico e Institucional 

Projecto de Transformação Urbana de Maputo

Solicitação de Manifestação de Interesse
Web Designer

(Consultor Individual)

O Governo de Moçambique, representado pelo Conselho Municipal de Maputo (CMM) recebeu um 
financiamento do Banco Mundial para o custo do Projecto de Transformação Urbana de Maputo (PTUM) 
e pretende aplicar parte dos recursos aos pagamentos elegíveis para a contratação de serviços de 
Desenvolvimento de um Website para o Projecto de Transformação Urbana de Maputo. O objectivo da 
criação de um Website para o PTUM e permitir a acessibilidade pública a informação sobre as actividades 
do projecto e implementar mecanismos de interacção activos e modernos com os utilizadores (chat, 
e-mail e linha verde). O CMM seguirá um procedimento de concertação progressiva com o Consultor (Web
Designer) sobre o detalhamento tipo e formato de informação a ser disponibilizada no website do Projecto. 

O Conselho Municipal de Maputo convida consultores individuais qualificados a manifestarem seu interesse 
em fornecer os serviços. Os consultores interessados devem fornecer informações que demonstrem que 
possuem as qualificações necessárias e a experiência relevante para executar os serviços.

O website do CMM vai comportar e publicar dados de valor elevado e sensíveis, pelo que se trata de um 
website exigente em termos de profissionalismo e qualidade, o que demandar da equipa de desenvolvimento, 
competências específicas para que possa produzir os resultados esperados. Espera-se que o consultor 
a contrate para o desenvolvimento deste projecto, uma equipa com experiência comprovada no 
desenvolvimento de projectos similares e que possa responder aos requisitos do projecto

Perfil do Web Designer:

Experiência profissional geral: (i) Portfólio de pelo menos 15 projectos já realizados de websites 
com sistemas de gestão de conteúdo e usuários com pelo menos 10 mil acessos/mês; (ii) Experiência 
comprovada (pelo menos 5 anos) em desenvolvimento e implementação de sistemas; (iii) Experiência 
prévia comprovada no desenvolvimento e administração de bases dados MySql; (iv) Experiência prévia 
comprovada na integração de websites com serviços de otimização de SEO, como por exemplo Google 
Analytics; (v) Experiência no desenvolvimento e consumo de Web Services ReST e SOAP; (vi) Domínio 
comprovado do Sistema Operativo Linux, ferramentas de Monitorização, Gestão de Versões, ferramenta 
de gestão mais modernas, tais como a dupla trello, github ou outras. 

Termos de Referência e outras informações adicionais podem ser obtidas no endereço abaixo, entre 7.30 
às 15.30 horas.

Consultores interessados deverão submeter suas manifestações de interesse acompanhadas de certificado 
de habilitações e outros documentos de suporte, por email ou em documento físico no endereço abaixo 
até ao dia 28 de Abril de 2021, às 14.30 horas.

Conselho Municipal de Maputo
Gabinete do Desenvolvimento Estratégico e Institucional
Projecto de Transformação Urbana de Maputo (PTUM)
Av. Marginal, n.º 9149, R/C, Triunfo - Maputo
Email: transformacaourbana.maputo@gmail.com

3917
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DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE INHAMBANE

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
03/RDC/ANE-DPI/2021

1. A Administração Nacional de Estradas “ANE”, Delegação Provincial de Inhambane, convida pessoas

singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnem os requisitos de

elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para empreitada de manutenção de rotina financiada
pelo Fundo de Estradas para as estradas asfaltadas da província de Inhambane.

2. Os concorrentes deverão ser titulares de Alvará de Empreiteiro de obras públicas não inferior a 3ª Classe

- Categorias III, a submeterem propostas seladas para os serviços abaixo indicados:

Intervenção Lote 
Nº

Estrada Localização 
(Distrito)

Garantia Provisória 
(MT)Ref. Inicio Fim

R
ep

ar
aç

ão
 

d
e 

d
an

o
s 

ca
u

sa
d

o
s 

p
el

a 
ch

u
va

1 N242 Inhambane Tofo Inhambane 40.000,00

2 N1 Lindela Massinga Maxixe 75.000,00

3 R481 Furvela Mocodoene Morrumbene 100.000,00

4 NC Maxixe Chicuque Mongue Maxixe 60.000,00

Total

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de concurso ou

adquirí-los a partir do dia 23/4/2021 durante as horas normais de expediente, no seguinte endereço:

Administração Nacional de Estradas (ANE)   
Delegação Provincial de Inhambane (DPI)
 Estrada R482, CP nº 101 Telefax: 293 30894 
Cidade de Maxixe

 Mediante o pagamento de uma quantia não reembolsável de 2.500,00MT (dois mil e quinhentos meticais) 

por exemplar, fazendo depósito na conta 0802111001056 do Grupo ABSA.

4. As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias após a data de abertura e deverão ser

acompanhadas de uma caução provisória por cada lote, válida pelo prazo de 120 dias a contar a partir da

data da abertura das propostas.

5. As propostas deverão ser entregues no endereço referido no no 3 até às 9.00 horas do dia 20/5/2021, e
serão abertas em sessão pública, nos respectivos dias e mesmo endereço, ás 9.15 horas.

6. A DPI conduzirá uma visita ao local das obras, nos dias 30/4/2021, com concentração nas instalações da

Delegação Provincial de Inhambane, sita no endereço acima pelas 8.00 horas.

7. No dia 11/6/2021 será feito o anúncio do posicionamento dos concorrentes no endereço acima, pelas

9.00 horas.

8. 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 8 de Março.

ENTIDADE CONTRATANTE
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PUBLICIDADE 19Quarta-feira, 21 de Abril de 2021

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CONSELHO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR (CNAQ)

EDITAL
Avaliação Externa de Cursos e/ou Programas para efeitos de 

Acreditação Prévia- 2021

O Conselho Nacional de Avaliação da Qualidade do Ensino Superior (CNAQ) é o órgão implementador 
e supervisor do Sistema Nacional de Avaliação, Acreditação e Garantia de Qualidade do Ensino 
Superior (SINAQES), criado pelo Decreto n.º 63/2007, de 31 de Dezembro, que integra funções 
específicas, deliberativas e reguladoras em matéria de avaliação e acreditação de cursos e/ou 
programas das instituições do ensino superior (IES) no país. 
Assim, no prosseguimento da sua missão e de acordo com o n⁰ 5 do artigo 22, conjugado com 
o n.⁰ 3 do artigo 29 ambos do Decreto 46/2018 de 1 de Agosto, o CNAQ irá realizar neste ano,
Avaliação Externa para efeitos de Acreditação Prévia de Cursos de Licenciatura, Mestrado e
Doutoramento, em todas áreas de conhecimento, que nos termos do Regulamento de Avaliação
Externa é antecedida da recepção dos Relatórios de Auto-avaliação, conforme indicado a seguir:

Vaga única

• Recepção dos pedidos de acreditação prévia e Relatórios de Auto-avaliação: 1 de Janeiro a
31 de Março de 2021.

• Avaliação Externa: 1 de Abril a 30 de Novembro de 2021.

Nesta conformidade, o CNAQ convida todas as Instituições do Ensino Superior (IES) a 
submeterem os seus pedidos de acreditação prévia de cursos e/ou programas, os respectivos 
Relatórios de Auto-Avaliação e evidências dos critérios de verificação, através dos links a 
serem disponibilizados pelo CNAQ, respeitando o calendário acima estabelecido.

Maputo, aos 19 de Abril de 2021

A PRESIDENTE

(Ilegível)
3938

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CONSELHO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR (CNAQ)

EDITAL
Avaliação Externa Institucional às Instituições

de Ensino Superior, 2021

O Conselho Nacional de Avaliação da Qualidade do Ensino Superior (CNAQ) é o órgão implementador 

e supervisor do Sistema Nacional de Avaliação, Acreditação e Garantia de Qualidade do Ensino 

Superior (SINAQES), criado pelo Decreto n.º 63/2007, de 31 de Dezembro, que integra funções 

específicas, deliberativas e reguladoras em matéria de avaliação e acreditação de cursos e/ou 
programas e das instituições do ensino superior (IES) no país. 

Assim, no prosseguimento da sua missão, o CNAQ irá realizar neste ano, em uma única vaga, a 
Avaliação Externa Institucional às IES, antecedida da recepção dos Relatórios de Auto-avaliação 

conforme indicado a seguir:

Vaga única

• Recepção dos Relatórios de Auto-avaliação – Até 31 de Agosto de 2021

• Avaliação Externa Institucional – 01 de Setembro a 31 de Dezembro de 2021.

Nesta conformidade, o CNAQ convida todas as Instituições do Ensino Superior (IES) a 

submeterem os seus pedidos de acreditação de cursos e/ou programas, os respectivos 

Relatórios de Auto Avaliação e evidências dos critérios de verificação, através dos links a 
serem disponibilizados pelo CNAQ, respeitando o calendário acima estabelecido.

Maputo, aos 19 de Abril de 2021
A PRESIDENTE

(Ilegível)

ADMINISTRAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUA E SANEAMENTO -  IP
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE VAGA
MOTORISTA ADMINISTRATIVO

O Governo de Moçambique recebeu um donativo da Associação Internacional 
de Desenvolvimento (IDA) para financiar os custos do Projecto de Saneamento 
Urbano (PSU), e pretende utilizar parte dos fundos para cobrir pagamentos 
elegíveis nos termos do contrato para a Contratação de Um  Motorista – 
Administrativo para apoiar a unidade de implementação do projecto.

Os concorrentes interessados poderão levantar os Termos de Referência, na                             
Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, sita na Av. Eduardo 
Mondlane, n.o 1352, 4o andar, Tel: +258 21 321 838, Cell.: +258 84 300 8126, 
Maputo entre 7.30 e 15.30 horas.  

As propostas deverão ser entregues no endereço acima mencionado até às 
14.00 horas do dia 10 de Maio do ano em curso.

Maputo, Abril de 2021
A Entidade Contratante

(Ilegível)
3881

CLUBE NAVAL DE MAPUTO

ANÚNCIO
O Clube Naval de Maputo serve-se da presente para anunciar a todos interessados 
que está a receber propostas para gestão da Secção de Natação para a próxima 
época 2021/2022. Informa-se ainda aos interessados que deverão apresentar o 
respectivo projecto até às 16.00 horas do dia 30 de Abril de 2021.

Pela Direcção

Maputo, aos 14 de Abril de 2021

3887

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

INSTITUTO NACIONAL DA MARINHA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ADITAMENTO AO ANÚNCIO 
DE CONCURSOS PÚBLICOS Nº 05 e 11/INAMAR.UGEA/2021

Relativamente aos concursos em título, temos a esclarecer que a abertura de propostas foram alteradas 
para seguintes datas no quadro abaixo:

Concursos Fornecimento de Bens Entrega das propostas
Abertura das 

propostas

05/INAMAR.UGEA/2021
Contratação de empresa para 
fornecimento de uniformes e 
calçados

27/4/2021, 
até às 10.00 horas 10.10 horas

11/INAMAR.UGEA/2021

Contratação de empresa para 
pintura exterior do edifício-sede do 
INAMAR (Lote1) e ornamentação 
(Lote 2) 

27/4/21, 
até às 10.10 horas 10.45 horas

Endereço:

INSTITUTO NACIONAL DA MARINHA
Rua Ngungunhana, nº 297, na Cidade de Maputo
Telefone: 21301963/21320552
Fax: 21324007
Endereço electrónico: inamar@tvcabo.co.mz

A Autoridade Competente

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de 
vinte e quatro de Março de dois mil e vinte e um, exarada de 
folhas dez a doze, do livro de notas para escrituras diversas 
número trezentos e cinquenta e oito, traço “B”, do Segundo 
Cartório Notarial de Maputo, perante mim Lécio Dirceu 
Cumbe, Conservador e Notário Superior em exercício no 
referido Cartório, foi celebrada uma Escritura de Habilitação 
de Herdeiros por óbito de MARIA BENIGMA MONDJANA, 
de cinquenta e oito anos de idade, no estado de casada 
sob o regime de comunhão de bens adquiridos com Cesar 
Augusto de Pena e Manuel, que era natural de Maputo, com 

última residência habitual na Beira, filha de Alexandre Laisse 
Mondjana Manuel e de Cecília Somanhane Machava.

Que a falecida não deixou testamento ou qualquer outra 
disposição da sua última vontade, tendo deixado como únicos 
e universais herdeiros de todos os seus bens, seu esposo Cesar 
Augusto de Pena e Maunel, viúvo e seus filhos: José Carlos 
Mondlane Cossa, solteiro, maior; Cesar Mondlhane Augusto 
Cossa, solteiro, maior e Ana da Graça Mondlhane Dimande, 
casada sob o regime de comunhão geral de bens com Válter 
Efigénio Sebastião Dimande, naturais de Maputo, onde residem.

Que segundo a lei não há quem com eles possa concorrer a esta 
sucessão, que da herança fazem parte bens móveis e imóveis, 
incluindo contas bancárias.

Está conforme

Maputo, aos 9 de Abril de 2021

A Notária Superior
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA CIDADE DE MAPUTO

DIRECÇÃO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS DA CIDADE
DEPARTAMENTO DOS REGISTOS E NOTARIADO

2º CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE MARIA BENIGMA MONDJANA

4580

4497
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PUBLICIDADE20 Quarta-feira, 21 de Abril de 2021

De acordo com o Despacho de 13/4/2021, de Sua Excelência Secretária de Estado na Província de 

Maputo, ao abrigo dos números 2 e 3 do artigo 35 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do 

Estado, aprovado pela Lei nº 10/2017, de 1 de Agosto, conjugado com o disposto no Decreto nº 11/2021, 

de 9 de Março, que aprova as condições excepcionais de ingresso de profissionais de Saúde e das áreas de 

apoio com dispensa de concurso público, estão abertas candidaturas, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

a contar da data da primeira publicação do presente aviso no jornal, para o provimento de vagas 28 

vagas no Serviço Provincial de Saúde, nas carreiras e categorias que seguem.

N.º Carreira Categoria/ocupação 
Nº de 
Vagas

1 Médico de Clínica Geral Médico de Clínica Geral de 2ª 3

2
Técnico de Saúde

Técnico de Farmácia 1
Enfermeiro Geral 15
Técnico de Medicina 4

3 Agente Técnico Condutor de Veículos de Serviço Público 2
4 Agente de Serviço Servente de Unidades Sanitárias 3
Total 28

1. Requisitos gerais para a candidatura:
• Nacionalidade moçambicana;

• Registo de Identificação Tributária;
• Idade igual ou superior a 18 anos;

• Sanidade mental e capacidade física compatível com a actividade que vai exercer na
Administração Pública;

• Não ter sido aposentado ou reformado;

• Situação militar regularizada;

• Carreira de Médico de Clínica Geral: Possuir Licenciatura em Medicina

• Carreira de Técnico de Saúde: ter concluído com sucesso o curso da especialidade para a qual
se candidata (Técnico de Medicina Geral, Técnico de Farmácia e Enfermeiro Geral).

• Agente Técnico (Condutor de veículos de serviço público): possuir 7ª Classe ou equivalente e
carta de Condução de Serviços Públicos

• Carreira de Agente de Serviço: possuir a 7ª Classe ou equivalente.

2. Os candidatos devem apresentar o seu pedido de admissão, acompanhado dos seguintes
documentos:

a) Certidão de registo de nascimento ou fotocópia de bilhete de identidade;

b) Certificado de habilitações literárias;
c) Certidão de registo criminal;

d) Certidão de aptidão física e mental para o exercício da actividade;
e) Duas fotografias tipo-passe;

f) Comprovativo de inscrição ou cumprimento de serviço militar;

g) Currículo vitae;

h) NUIT;

i) Certificado da Ordem de Enfermeiros (para as vagas na categoria de Enfermeiro Geral) (Lei n°
2/2016, de 11 de Janeiro);

j) Certificado da Ordem dos Médicos (para as vagas na categoria de Médico de Clínica Geral) (Lei
n° 3/2006, de 3 de Maio)

No acto de candidatura é dispensada a entrega dos documentos indicados nas alíneas c), d) ,f),  i) e j).

Os candidatos devem declarar em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação em que 
se encontram relativamente:

• Não ter sido expulso da Administração Pública e não se encontrar na situação de aposentado
ou reformado;

• Sanidade mental e capacidade física para o desempenho de funções na Administração Pública
ou reformado;

• Não ter sido condenado a pena de prisão maior, de prisão por crime contra a segurança do
Estado, por crime desonroso ou por outro crime manifestante incompatível com o exercício de
funções de Administração Pública.

A selecção dos candidatos será feita mediante a avaliação curricular, ao abrigo do nº 3 do artigo 4 do 
Decreto nº 11/2021, de 9 de Março, que aprova as condições excepcionais de ingresso de pessoal com 
dispensa de concurso público de profissionais de saúde e das áreas de apoio.

O pedido de admissão é solicitado à sua Excelência Secretária de Estado na Província de Maputo, por 
meio de um requerimento com assinatura reconhecida, indicando a vaga pretendida, a dar entrada na 
Secretaria do Serviço Provincial de Saúde, sito na Rua “A” nº11129, Praça do Município da Cidade da 
Matola.

Maputo, Abril de 2021

Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE

AVISO DE RECRUTAMENTO E SELECÇÃO PARA O INGRESSO NO APARELHO DO ESTADO
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República de Moçambique
Instituto Nacional de Educação à Distância

Unidade Gestora Executora das Aquisições-UGEA 

ANÚNCIO DE CONCURSOS

1. O Instituto Nacional de Educação à Distância (INED) convida pessoas colectivas
ou singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas a apresentarem propostas
fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:

Número  do 
concurso

Objecto de contratação
Modalidade 
de concurso

Concorrentes 
elegíveis

Data e hora-
-final da

entrega da 
proposta

Data e hora de 
abertura da 

proposta

CLnº 01/
INED/
UGEA/2021

Fornecimento de géneros 
alimentícios e produtos de 
higiene e limpeza

Concurso 
Limitado

Pessoas singula-
res, 
micro, pequenas 
e 
médias empresas

6/5/2021 até
 às 10.15 ho-

ras

6/5/2021
às 10.30 horas

CLnº 02/
INED/
UGEA/21

Aquisição e instalação de 
equipamento informático

Concurso 
Limitado

Pessoas singu-
lares, micro, pe-
quenas e médias 
empresas

6/5/2021 até 
às 13.15 horas

6/5/2021
 às 13.30 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os
documentos do concurso ou adquirí-los no endereço abaixo indicado, a partir
do dia 22 de Abril de 2021, nas horas normais de expediente, pela importância
não reembolsável de mil meticais (1.000,00MT) a ser depositada na conta n.º
151304869 MILLENIUM BIM.

2. Endereço: Secretaria do INED, sita na Av. Salvador Allende, n.º1060; Tel: 21487629,
Maputo Cidade.

3. O período de validade das propostas é de noventa (90) dias, a contar a partir da
data de abertura das mesmas.

4. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado
pelo Decreto n.º5/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos 21 de Abril de 2021

Autoridade Competente
(Ilegível)
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CONVITE PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

CONCURSO PÚBLICO N°004 /ADPP/2021

A ADPP Moçambique pretende apetrechar os Institutos Politécnico em Nacala e 
Nhamatanda do ensino técnico profissional de nível médio com fundos próprios com 
o objectivo de providenciar à jovens moçambicanos uma educação profissional de
qualidade, visando o mercado de emprego em três sectores produtivos: Agro-pecuária,
Hotelaria e Turismo e Construção Civil. É neste contexto que a ADPP Moçambique
convida potenciais fornecedores a submissão das suas propostas para fornecimento
dos materiais para agro-pecuária em Nacala-Porto e Nhamatanda.

1. Os concorrentes devem apresentar uma proposta detalhada segundo as
especificações fornecidas no caderno de encargos, indicando o prazo de entrega
em cada local e as condições de pagamento.

2. Prazo de validação mínima das propostas deve ser de 30 (trinta) dias, contados a
partir da data-limite de entrega das propostas.

3. As propostas deverão ser entregues em envelope fechado (Original e cópia)
visivelmente escrito “CONCURSO NR. 004/ADPP/2021 - Fornecimento de material
para Agro-pecuária”.

4. DATA-LIMITE PARA ENTREGAS DAS PROPOSTAS: 4/5/2021 às 11.00 horas, na
Sede da ADPP, em Maputo, sita na Av. Massacre de Wiriamo, n.º 258, Machava,
Matola - Moçambique.

5. O caderno de encargo e Pedidos de Esclarecimento poderão ser solicitados pelo
endereço: procurement@adpp-mozambique.org

6. Os seguintes documentos deverão ser anexados à proposta: Alvará, Quitação do
INSS, Quitação das Finanças e do Tribunal.

7. Este concurso será realizado de acordo com as políticas e procedimentos constantes 
no manual de licitação da ADPP e em conformidade com as políticas do doador.

ADPP MOÇAMBIQUE

Av. Massacre de Wiriamo,n.º 258, Machava, Matola - Moçambique 
Tel: 21750106  Cel: 823092050
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PUBLICIDADE

Obras de reabilitação de infraestruturas de formação profissional
Pedido de Manifestação de Interesse (EoI) 

No âmbito do programa cofinanciado pela NORAD e aGIZ - Cooperação Alemã para o 
Desenvolvimento,pretende contratar um empreiteiro para reabilitar as infraestruturas da Rede Sale-
siana de Formação Profissional (RSFP), seguidamente:

• Lote 1: Instituto Medio Salesiano de Inharrime Inhambane
• Lote 2: Centro de Formação Profissional de São Jose de Lhanguene, o CFP Matola e o Instituto

Comercial São Jose de Lhanguene
• Lote 3: Instituto Medio Dom Bosco de Matundo - Tete

Pelo presente, são convidados empreiteiros com alvará não inferior a IV Classe a submeterem 
EoI.O concurso será regido pelos procedimentos da GIZ em conjugação com as nacionais.Os con-
correntes elegíveis e interessados devem submeter as suas EoI no abaixo descriminado e ainda 
interessados devem preencher a tabela abaixo e fornecer as respetivas copias de documentos de 
suporte e elegibilidade.

Descrição A preencher pelos empreiteiros

Nome da empresa e endereço
Pessoa de contacto (nome, função e telefone)
Alvará (classe e validade)
3 obras similares
Volume de negócios nos últimos 3 anos 2018:

2019:
2020:

Numero de Trabalhadores nos últimos 3 anos 2018: Trabalhadores fixos ……Trabalhadores eventuais ….
2019: Trabalhadores fixos ……Trabalhadores eventuais ….
2020: Trabalhadores fixos ……Trabalhadores eventuais ….

As EoI devem ser submetidas até ao dia 26 de Abril 2021 para GIZ (Av. Francisco Orlando Ma-
gumbwe nº 976 – Maputo). Apenas firmas que forem pré-selecionadas serão convidadas a apresen-
tarem proposta técnica e financeira.

Por favor indicar o lote que pretende concorrer usando as seguintes referências: “Lote 1 - Inhar-
rime”; “Lote 2 -Lhanguene”; “Lote 3 - Matundo”

3848
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ANÚNCIO DE CONCURSO 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA O DESENHO E IMPLEMENTAÇÃO 

DE UMA LAN (LOCAL AREA NETWORK) NO ESCRITÓRIO DA HELVETA EM DE PEMBA, NA 
PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

A HELVETAS Swiss Intercooperation (HELVETAS) é uma Organização Não Governamental que 

tem vindo a implementar projectos na área de desenvolvimento rural em Moçambique com foco 

nas províncias de Nampula e Cabo Delgado. Desenvolve actividades nas áreas temáticas de: i) 

Economia Sustentável e Inclusiva; ii) Educação e Desenvolvimento de Capacidades; iii) Governação, 

Paz e Migração e iv) Água e Infra-estruturas.

A HELVETAS pretende implementar uma rede estruturada de dados (internet, telefone), que 

pondere a elaboração de um projecto eléctrico para que se possa fazer melhor aproveitamento da 

infra-estrutura que se propõe implementar, através da integração de pontos de corrente na calha, 

no escritório da organização em Pemba, na província de Cabo Delgado.  

Neste contexto, pretende-se contratar serviços de consultoria de uma empresa com experiência no 

ramo de tecnologias de informação e comunicação, telecomunicações e serviços, para o desenho e 

implementação de uma LAN (Local Area Network).

As propostas técnicas e financeiras, junto dos documentos de registo da empresa deverão ser 
apresentadas até o dia 23 de Abril do ano corrente, através do endereços físico: Bairro Cimento – 
Rua CI – 034 N.21, cidade de Pemba. 

A proposta financeira deverá ser apresentada em Meticais.

A HELVETAS reserva-se ao direito de contactar apenas os candidatos pré-seleccionados.

Anexos:

1 Termos de referência

Promoção de Leilões de Energias Renováveis

Projecto de Produtor Independente de Energia Solar Fotovoltaica em Moçambique

SELECÇÃO DE UM PRODUTOR INDEPENDENTE DE ENERGIA PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE UM PROJECTO SOLAR FOTOVOLTAICO DE 30MW/40MW

P

IPC No.: 39A000141/CP/03/2020

ANÚNCIO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO
Na sequência do Concurso acima mencionado, para pré-seleccão de um produtor 

independente de energia para o desenvolvimento de um projecto solar fotovoltaico com 

capacidade de 30MW/40MWp, no distrito de Dondo, província de Sofala, a Autoridade 
Reguladora de Energia-ARENE pública, por ordem alfabética, a lista dos Proponentes Pré-

Qualificados conforme se segue:

• EDF RENOUVELABLES
• ENEL GREEN POWER S.P.A
• GLOBELEQ AFRICA HOLDING LIMITED / AKUO ENERGY SAS
• SCATEC SOLAR ASA

• TOTAL EREN S.A

Maputo, aos 19 de Abril de 2021
_____________________________

Autoridade Reguladora de Energia
(Entidade de Procurement) 

1. A Procuradoria da República - Cidade de Maputo, comu-
nica a todos interessados que pretende contratar por ajus-
te directa, residências para habitação de Magistrados nos
seguintes termos:

Nº de Residências 
Pretendidas

05

Bairros pretendidos Bairro Central e Bairro da Coop

A contratação será regida pelo Regulamento de Contra-
tação de Empreitadas e Obras Públicas, Fornecimento de 

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

Para entrega das propostas e a obtenção de mais informa-
ções, os concorrentes poderão se dirigir para o endereço 
abaixo:

Procuradoria da República - Cidade de Maputo
Av. Ahmed Sekou Touré, n 2318, R/C, Maputo- Tel (21) 

303059/69- Fax (21) 325427/UGEA
Maputo, Abril de 2021

República de Moçambique

PROCURADORIA DA REPUBLICA - CIDADE DE MAPUTO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Contratação De Arrendamento De Residência Para Habitação Por Ajuste Directo

AVISO
Avisa-se aos proprietários das viaturas com as chapas de 
matrícula MMI 82-04, AGE 407 MC, e ABN 068 MC, que as 
mesmas serão removidas do local onde se encontram esta-
cionadas há mais de 45 dias, caso os proprietários não se 
manifestem. Para mais informações podem contactar pelos 
números: 86-7874802 ou 84-0397748.

4589
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PUBLICIDADE22 Quarta-feira, 21 de Abril de 2021

Número do Concurso 
Modalidade

Objecto de Contratação Concorrente adjudicado
Valor 
adjudicado  
incluindo IVA

52A002341/CP/008/2020
Contratação de serviços de contrução de um sistema de abastecimento 
de água  de multiuso em Malangane, Sábie 

AFRIDEV MATI MOZANBIQUE, LDA 4.398.494,49

52A002341/CP/012/2020
Fornecimento de equipamento de rede para o novo edifífio da Escola de 
Comunicação e Artes 

Lote I - O PAPEL BUSINESS CENTER, LDA 1.415.113,15

Lote II - EHIKO ELECTRONICS TRADES 265.959,72

52A002341/CP/013/2020
Fornecimento  de equipamento de monitoria de humidade e nutrientes 
no solo

SETE AGRÁRIA E CONSULTORIA, LDA 1.390.802,40

52A002341/CC/010/2020
Fornecimento e montagem de venil tipo Froze para a Sala de Isolamento 
da Nova Reitoria da Universidade Eduardo Mondlane WAMI- SERVIÇOS E COMÉRCIO, LDA 27.149,85

52A002341/CC/011/2020
Contratação de serviços de lavagem e desinfeção de espaços na 
Universidade Eduardo Mondlane GOLD SOLUTION, LDA 350.000,00

52A002341/CC/013/2020
Fornecimento e montagem de persianas verticais com material  block-
out, no Gabinete do Reitor da Universidade Eduardo Mondlane WAMI- SERVIÇOS E COMÉRCIO, LDA 349.270,74

52A002341/CC/014/2020
Fornecimento de kits de protecção individual para o Centro de Saúde da 
Universidade Eduardo Mondlane GOLD SOLUTION, LDA 29.250,00

52A002341/CC/015/2020
Fornecimento e montagem de equipamento informático para o Gabinete 
do Vice-Reitor para Administração e Recursos

MEGABYTE 136.407,96

52A002341/CC/016/2020
Fornecimento e montagem de persianas no Gabinete do Vice-Reitor para 
Administração e Recursos

WAMI- SERVIÇOS E COMÉRCIO, LDA 42.847.65

52A002341/CC/017/2020
Fornecimento de material epidemiológico para a Universidade Eduardo 
Mondlane

GOLD SOLUTION, LDA 292.500,00

52A002341/CC/018/2020
Contratação de serviços de transporte de carga para a Universidade 
Eduardo Mondlane CORREIO 24 EXPRESSO, LDA 93614,04

52A002341/AD/006/2020
Contratação para a restauração  do mobiliário dos anfiteatros 1501, 
2501 e 2502 do Complexo Pedagógico da Universidade Eduardo 
Mondlane 

XACANE SERVICES, LDA 1.451.565,57

52A002341/AD/007/2020
Fornecimento de material de prevenção da Covid 19 para a Universidade 
Eduardo Mondlane BIHOMEQ, LDA 1.881.295,00

52A002341/AD/008/2020
Fornecimento de material de prevenção da Covid 19 para a Universidade 
Eduardo Mondlane GOLD SOLUTION, LDA 45.630,00

52A002341/AD/009/2020

Fornecimento, montagem, treinamento e manutenção de aparelho 
automático para Imonohistoquimica Autostainer 360-2D incluindo PT 
Module Recuperador  Antigénico, 240V à  Faculdade de Medicina da 
Universidade Eduardo Mondlane

THL, LDA 4.458.636,00

52A002341/PD/001/2020
Fornecimento da máquina fotocopiadora para a Universidade Eduardo 
Mondlane

WISB GLOBAL 382.346,50

52A002341/PD/002/2020
Contratação de serviços de limpeza para o Instituto Confúcio da 
Universidade Eduardo Mondlane SO DETERGENTES, LDA 369.240,00

Anúncio de Cancelamento de Concursos

52A002341/CP/0014/2020 Contratação de serviços de conclusão do desenvolvimento de plataforma online bilingue cdo ensino dual em Moçambique

52A002341/CP/008/2020 Contratação de serviços para concepção de layouts e impressão de materiais gráficos  para a dessiminação do ensino dual em Moçambique

52A002341/CP/008/2020 Contratação de serviços para produção de materiais audiovisuais  para a dessiminação do ensino dual em Moçambique

52A002341/QP/001/2020 Contratação de serviços de consultoria para realização de trabalhos de Auditoria Externa aos Fundos do Orçamento do Estado

Maputo, Abril  de 2021

3939

DIRECÇÃO DE LOGÍSTICA E APROVISIONAMENTO
Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com o artigo 33, nº 2, alínea c) do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas; Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo indicados: 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, AS-
SUNTOS CONSTITUCIONAIS E 

RELIGIOSOS
CARTÓRIO NOTARIAL DA 

CIDADE DE PEMBA

C E R T I DÃO

Certifico, para efeitos de publicação, que 
por escritura de  vinte  de Abril de dois mil 

e vinte e um, lavrada de folhas dezasseis   

a dezasseis verso,  do livro de notas para 

escrituras diversas número um “A” barra 

de dois mil e vinte e um, deste Cartório 

Notarial, foi celebrado uma escritura de 

Habilitação Notarial por óbito de que às 

que, às  zero   horas, do dia sete de Feve-

reiro de dois mil e vinte e um,  no Hospital 

Provincial da Cidade de Pemba, no distri-

to de Pemba, Província de Cabo Delgado, 
faleceu código da causa da morte R99 

JOSEFINA MOHAMED PEDRO, de então  

sessenta e seis anos de idade, casada em 

comunhão geral de bens com Salésio 
Teodoro Nalyambipano, de nacionali-

dade moçambicana, natural   de Mueda e 

com sua última residência no distrito de 

Pemba, Província de Cabo Delgado, filho 
de Mohamed Pedro  e Victória Cairo.  

Que deixou como seus  herdeiros, seus  

filhos: ISABEL SALÉSIO TEODORO, casa-

da com Calvino André Tobela, sob regi-

me de comunhão de bens adquiridos, de 

nacionalidade moçambicana, natural de 

Mueda e residente em Pemba.

VITÓRIA DORIS SALÉSIO NALYAMBIPA-
NO, solteira, maior, de nacionalidade mo-

çambicana, natural de Mueda e residente 

em Pemba. 

SALÉSIO MUANGA DA JOSEFINA 
NALYAMBIPANO, casado com Tatiana 
Jorge Marrufo, sob regime de comunhão 

de bens adquiridos, de nacionalidade mo-

çambicana, natural de Mueda e residente 

em Pemba.-

 EUGÉNIA GUELFRIDA SALÉSIO TEODO-
RO, solteira, maior, de nacionalidade mo-

çambicana, natural de Mueda e residente 

em Pemba. 

---Que não existem outras pessoas que 

por lei prefiram ou com eles possam con-

correr à sucessão.

---Que não existem herdeiros sujeitos à 
inventário obrigatório e que deixou bens 

e não deixou testamento.

ESTÁ CONFORME 

Cartório Notarial da Cidade de Pemba, aos 

vinte dias do mês de Abril do ano dois mil 

e vinte  e um

O NOTÁRIO

31

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS 
E RELIGIOSOS

CONSERVATÓRIA DO REGISTO 
CIVIL E NOTARIADO 

DE MARRACUENE

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 
EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO 
POR ÓBITO DE ESTER MARIA 

GUAMBE

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de catorze de Ou-
tubro de dois mil e vinte, exarada 
de folhas quarenta do livro de notas 
para escrituras diversas número 
um B barra dois mil e vinte, desta 
Conservatória do Registo Civil de 
Marracuene, com funções notariais, 
a cargo de ANTÓNIO ALMEIDA 
CARROÇA, Conservador e Notário 
Superior, foi celebrada uma Escri-
tura de Habilitação de Herdeiros 
por óbito de ESTER MARIA GUAM-
BE, de quarenta anos de idade, ca-
sada sem convenção antenupcial 
com Arnaldo Minijo Dique, natural 
de Maputo, filha de Johane Chibobo 
Guamba e de Maria Dianora José 
Jossias, com última residência no 
Bairro Guava, em Marracuene.
Que a falecida não deixou testamen-
to ou qualquer outra disposição de 
última vontade.
Deixou como único e universal her-
deiro dos seus bens, seu filho AN-
TÓNIO MÁRIO MANUSSE, natural 
de Maputo e residente em Marra-
cuene.
Que, segundo a lei, não há pessoas 
que lhe prefiram ou que possam 
concorrer a esta sucessão ao indi-
cado herdeiro.
Que da herança fazem parte bens 
móveis e imóveis, incluindo contas 
bancárias.

Está conforme

Marracuene, aos 19 de Abril de 
dois mil e vinte e um

O Técnico
(Ilegível)

4588

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS 

DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E 

TRABALHO DA ZAMBÉZIA
CARTÓRIO NOTARIAL DE QUELIMANE

Avenida 1 de Julho, número 366, rés-do-chão

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 
CERTIDÃO

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de dezanove de 
Abril de dois mil e vinte e um, lavra-
da a folhas 30 verso e seguintes, do 
livro de notas para escrituras diver-
sas número 126/A, deste Cartório 
Notarial, a cargo de ANIFA VALE�
RIANO GONZAGA MESA, Conserva-
dora e Notária Superior, do referido 
Cartório, se procedeu uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros por 
óbito de ALIMAMAD NURMAMAD 
SAMAMAD, ocorrido no dia doze de 
Janeiro, no distrito da Matola, faleceu 
Alimamad Nurmamad Samamad, 
de sessenta e cinco anos de idade, 
casado, que foi natural de Pebane, fi-
lho de Nurmamad Samamad Abdula 
e de Rosalina Guimarães, deixando 
meeira a senhora Sarbay Aboo Bacar 
Sulemane Samamad e como herdei-
ros universais, seus filhos: DENISSE 
ABOO SAMAMAD, solteira, maior, 
natural de Nampula e residente em 
Maputo, FARIDE ABOO SAMAMAD, 
solteiro, maior, natural de Pemba e 
residente em Tete, ZULFICAR AU-
GUSTO SAMAMAD, solteiro, maior, 
natural de Pemba e residente na 
cidade de Pemba, DOLLATE DO 
ROSÁRIO AUGUSTO SAMAMAD, 
solteiro, maior, natural de Pemba e 
residente em Maputo, OMAR ABOO 
SAMAMAD, solteiro, maior, natural 
de Quelimane, onde reside, ANAIZA 
SARBAY ABOO SAMAMAD, solteira, 
maior, natural de Maputo e residente 
em Maputo, ROSSANA ABOO SA-
MAMAD, solteira, maior, natural de 
Maputo e residente em Quelimane, 
SORAYA ABOO SAMAMAD, solteira, 
maior, natural de Quelimane e resi-
dente em Maputo, concorre ainda 
por substituição por via de óbito de 
ALIMAMAD ABOO SAMAMAD, a se-
nhora SANEILA CARLOS SAMAMAD, 
solteira, maior, natural de Maputo e 
residente na cidade de Maputo.
Que pelas relações que tiveram com 
o falecido, têm perfeito conhecimen-
to destes factos em justificação dos 
quais me apresentaram certidões
de óbitos de “de cujus”, certidões de 
nascimento da meeira e dos herdei-
ros.
Que não existem outras pessoas que
segundo a lei prefiram a mesma he-
rança ou que com eles possam con-
correr à sucessão e não há lugar a
inventário obrigatório orfanológico.
Que o falecido não deixou qualquer
disposição da última vontade.
Que a herança é constituída por bens 
móveis e imóveis, incluindo contas
bancárias no Banco Internacional de 
Moçambique (BIM) e Banco Comer-
cial e de Investimentos (BCI).
Está conforme

Cartório Notarial de Quelimane, 20 
de Abril de dois mil e vinte e um

A Conservadora
(Ilegível)

66

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPARTI-

ÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO

SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DA 
CIDADE DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR 
ÓBITOS DE CRISTINA RICARDO 
FADUCO E DE SAMUEL ARRONE

Certifico, para efeitos de publicação, que 
por escritura de catorze de Abril de dois 

mil e vinte e um, exarada de folhas trinta e 

dois a trinta e quatro, do livro de notas para 

escrituras diversas número trezentos e cin-

quenta e oito, traço “B”, do Segundo Cartório 
Notarial de Maputo, perante mim DANILO 
MOMADE BAY, Conservador e Notário Su-

perior, em exercício no referido Cartório, foi 
celebrada uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros, por óbito de CRISTINA RICAR-
DO FADUCO, de cinquenta e três anos de 

idade, no estado de casada sob o regime de 

comunhão de bens adquiridos com Samuel 
Arrone, que era de nacionalidade moçam-

bicana, com última residência habitual no 

Bairro do Alto Maé, filha de Ricardo Faduco 
e de Dique.

Que no dia treze de Março de dois mil e sete, 

na sua residência, faleceu um indivíduo de 
sexo masculino, de nome SAMUEL ARRO-
NE, de sessenta e dois anos de idade, no 

estado de viúvo, que era natural de Moçam-

bique, com última residência habitual no 

bairro do Alto Maé, filho de Arrone Guilaze 
e de Joaquim Selimane.
Que os falecidos não deixaram testamento 

ou qualquer outra disposição das suas últi-

ma vontades. 

Deixando como únicos e universal herdeiro 

de todos seus bens seu filho SÉRGIO SA-
MUEL GUILAZE, solteiro, maior, natural de 

Maputo, onde reside.

Que segundo a lei não há quem com ele pos-

sa concorrer a esta sucessão, que da herança 

fazem parte bens móveis e imóveis, incluin-

do contas bancárias. 

Está conforme

Maputo, aos 20 de Abril de 2021

A Notária Superior

(Ilegível)
4587

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE SERVIÇOS DE REPRE-

SENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE 
MAPUTO

QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MA-
PUTO

Rua João Carlos Raposo Beirão, nº 345, R/C

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR 
ÓBITO DE BEATRIZ MARIA ELIAS 

DOS ANJOS

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura pública de vinte de 
Abril de dois mil e vinte e um, lavrada 
de folhas vinte e nove a folhas trinta, 
do livro de notas para escrituras diver-
sas número duzentos e oitenta, traço 
“C”, deste Cartório Notarial, perante 
mim SÉRGIO CUSTÓDIO MIAMBO, 
Conservador e Notário Superior, em 
exercício no referido Cartório, foi la-
vrada uma Escritura de Habilitação 
de Herdeiros, por óbito de BEATRIZ 
MARIA ELIAS DOS ANJOS, de ses-
senta anos de idade, solteira, maior, 
natural de Nampula, de nacionalidade 
moçambicana, com última residência 
no Bairro Muhala-Nampula, sem ter 
deixado testamento ou qualquer outra 
disposição da sua última vontade.

Mais certifico, que na operada escritu-
ra pública foi declarada como única e 
universal herdeira de todos seus bens, 
sua filha FÁTIMA ALI ANSANE MACU-
ME, casada sem convenção antenup-
cial, com Nelson Marcos Macume, 
natural de Nampula, de nacionalidade 
moçambicana e residente em Maputo.
Que não existem outras pessoas que 
segundo a lei prefiram ou com ela 
concorram à sucessão da herança, e 
que dela fazem parte bens móveis e 
imóveis.

Está conforme

Maputo, aos 20 de Abril de dois mil e 
vinte e um

O Conservador e Notário Técnico
(Ilegível)

4594
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3954
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3960

3962

ANÚNCIO DE VAGA
POSIÇÃO: GESTOR DE PROJECTO

(Prorogação do Prazo de Candidatura)

A Right To Play é uma Organização Não Governamental Internacional com a missão de Educar, Proteger e Empoderar 
crianças e jovens e ajudá-los a superar adversidades em comunidades carentes, através do poder transformativo de 
jogos e desporto. Para o efeito apoia crianças a superarem desafios relacionados com pobreza, discriminação, violência 
baseada no género, casamentos prematuros, abuso dos direitos educacionais, analfabetismo e desigualdade.

O escritório da Right To Play em Moçambique procura um candidato qualificado para juntar-se a uma equipa de 
profissionais, como Gestor de Projecto de Educação em Saúde Sexual e Reprodutiva (SHARE)

O SHARE é um novo projecto financiado pela Global Affair Canada (GAC) e será implementado por um consórcio 
liderado pela Right To Play em parceria com a WaterAid, Forum for African Women Educationalist (FAWE) e a FHI360, 
com duração de 5 anos.

RESUMO DO TRABALHO

O(A) incumbente, é responsável pela planificação, implementação, monitoria e avaliação do projecto, gestão estratégica 
operacional, desenvolvimento e gestão do orçamento, gestão da equipa, garantia da qualidade, produção de relatórios 
do projecto, gestão de parcerias, angariação de fundos e representação da Right to Play junto do consórcio e partes 

interessadas.

APTIDÕES E EXPERIÊNCIA

• Bacharel em ciências sociais, estudos de desenvolvimento ou áreas relacionadas;
• 5 anos de experiência na gestão de projectos de desenvolvimento internacionais;
• Experiência comprovada na planificação, implementação e monitoria de projectos, Controlo de orçamento,

incluindo habilidades em ler e compreender dados financeiros;
• Redação de relatórios de projectos, desenvolvimento de parcerias e trabalho com ONGs.
• Experiência de trabalho em programas com ênfase para Saúde Sexual Reprodutiva e igualdade de género e

desenvolvimento da rapariga;
• Criativo e capacidade de flexibilidade na resolução de problemas;
• Capacidade de gestão de pessoas, particularmente, fazer o coaching;
• Habilidades sólidas de trabalhar em equipa e de agir com profissionalismo e diplomacia;
• Conhecimentos sólidos de MS Office, de ferramentas e procedimentos de gestão de programas;

Para se candidatar: Por favor siga o seguinte link para aceder à descrição detalhada do cargo e enviar a sua candidatura 
até ao dia 28 de Abril de 2021: www.righttoplay.com. Caso preencha os requisitos, pode também enviar a sua 
candidatura para o email: info_mozambique@righttoplay.com indicando no campo do assunto, o nome da posição 
“Gestor de Projecto”.

Apenas candidatos pré-seleccionados serão contactados.

A Right To Play está comprometida com a protecção da criança e com a prevenção de qualquer comportamento 
indesejado no trabalho, incluindo assédio sexual, abuso de crianças, falta de integridade financeira e má conduta 
financeira. A RTP espera que todo o pessoal, parceiros e voluntários partilhem este compromisso através da adesão ao 
nosso código de conduta. Somos um empregador que oferece um ambiente favorável de trabalho, oportunidades iguais 
para homens e mulheres, pelo que incentivamos a candidatura de mulheres.

ANÚNCIO N.°05
Auditoria Externa

CONTEXTUALIZAÇÃO

O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC) é uma instituição 
apartidária, sem fins lucrativos, formalmente estabelecida em 2009, vocacionada para 
o desenvolvimento de capacidades de participação activa do cidadão e das Organizações
da Sociedade Civil (OSC), nos processos de desenvolvimento socioeconómico e político 
através da promoção de ferramentas e facilitação de engajamento cívico, na partilha de 
aprendizagem, monitoria e advocacia em prol de políticas e serviços públicos, que respondem 
às necessidades dos cidadãos.

Objectivo
O CESC pretende contratar os serviços de consultoria para realização de auditoria financeira 
geral às suas contas e a alguns projectos que implementa.

Financiadores
Actualmente os projectos em curso são financiados pela USAID, Chemonics, Visão Mundial/
USDA, PAANE-União Europeia, Pestalozzi Children’s Foundation, TOTAL, FNDS, Centro de 
Formação Jurídica e Judiciária/SDC-LUR, N’weti/PAANE, COUNTERPART INTERNATIONAL, 
CANADA e SDC-LUR

Perfil do Consultor
Ter no mínimo 10 experiências comprovadas em trabalhos e organizações similares;

Ser membro de uma instituição nacional de certificação e acreditação de contabilistas e de 
auditores independentes ou órgão de fiscalização ou instituição que por sua vez é membro 
da Federação Internacional de Contabilistas (IFAC);

Ser auditor independente e qualificado certificado pela IFAC e inscrito na OCAM;

A equipa destacada para efectuar o trabalho de campo, no mínimo deve ser composta por 
três membros sendo um Supervisor de Auditoria, um Sénior e um Assistente.

Documentos do Concurso
1. Proposta Técnica e Financeira em envelopes fechados e separados entregues em

formato físico;

Os interessados poderão solicitar os Termos de Referência completos através do email
info@cescmoz.org e submeter os documentos do concurso até ao dia 19 de Maio de 2021 
para o endereço do CESC, em Maputo, sita na Av. Julius Nyerere, n.º 258.

Unidade Gestora Executora das Aquisições

Anúncio do Concurso de Consultoria nº 27A001141SC0032021

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Contratação de Serviços de Consultoria de Construção Civil para 

Desenho de Projecto Executivo e Fiscalização de Construção da Sala de 
Reuniões e de Gabinete de Trabalho de Apoio do CEDSIF, IP

O CEDSIF, IP pretende contratar uma empresa de consultoria de construção civil para 
desenho de projecto executivo e fiscalização de construção da sala de reuniões e de gabinete 
de trabalho de apoio do CEDSIF, IP.

Para o efeito, convida pessoas colectivas interessadas, a apresentarem a Manifestação 

de Interesse, podendo obter mais informações baixando os Termos de Referência 
disponibilizados no Portal do CEDSIF www.cedsif.gov.mz ou solicitá-los por meio do 

seguinte endereço electrónico: ugea@cedsif.gov.mz. 

A visita as instalações é de carácter obrigatório, estando programada para às 10.00 horas 
do dia 27 de Abril corrente na Av. Guerra Popular, nº 20, 3º andar, Porta 301/2, na Cidade 
de Maputo – Moçambique.

Informa-se aos interessados, que para efeitos de esclarecimento de dúvidas, está reservado 
o dia 30 de Abril do corrente ano, às 10.00 horas no local acima indicado.

As Manifestações de Interesse devem ser apresentadas em envelopes fechados com 

identificação do concurso e consultor até ao dia 10 de Maio próximo e serão abertas 
às10.30 horas, no local acima indicado.

A presente contratação rege-se pelos procedimentos previstos no artigo 269 e seguintes, 
do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens 
e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março. 

Maputo, Abril de 2021
Autoridade Competente

(Ilegível)

Av. Guerra Popular nº 20, Prédio CEDSIF 1º andar – Maputo Tel.: 21-327363/6, Fax. 21-309784, 84 3982706/7 ou 823042172/3042169 E-mail:
direcçao.geral@cedsif.gov.mz ou cedsif@cedsif.gov.mz

MUNICÍPIO DE MAXIXE
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE MAXIXE

(UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇOES)

ANÚNCIO DO CONCURSO N°: 090I000241/CP/0002/2021
Conselho Municipal da Cidade de Maxixe convida pessoas colectivas e singulares, nacionais ou estrangeiros, empresas 
de Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecedores de Bens e Prestação de Serviços interessadas com alvará igual ou 
superior a 3ª classe a apresentarem suas propostas em cartas fechadas para os seguintes lotes:

Lote Objecto
Data para apresentação 

das propostas
Data da abertura das 

propostas
Garantia 

Provisória (MT)

I
Contratação de empreitada para pavimentação 
em bloco de pavé na estrada Cruz EN1 Guamo- 
Rua 482

12/5/2021
9.00 horas

12/5/2021
9.15 horas 72.800,00MT

II
Contratação de empreitada para pavimentação 
em bloco de pavé na estrada Cruz EN1-Cruz 
NC Mademo Chicuque

12/5/2021
9.00 horas

12/5/2021
9.15 horas 70.000,00MT

III
Contratação de empreitada para pavimentação 
em bloco de pavé na estrada Rua da Escola

12/5/2021
9.00 horas

12/5/2021
9.15 horas 35.000,00MT

IV Contratação de empreitada para Manutenção 
de Rotina nas Estradas Revestidas da Cidade

12/5/2021
9.00 horas

12/5/2021
9.15 horas 46.200,00MT

1. Os concorrentes deverão ser titulares de alvará igual ou superior a 3ª classe.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e examinar os documentos do concurso ou levantá-
los no endereço abaixo, pela importância não reembolsável de 3.500,00MT (três mil e quinhentos meticais)
que deverá ser depositada na conta Millennium Bim: 10032323- Titular CMC- Maxixe. As propostas podem ser

entregue no seguinte endereço: Conselho Municipal da Cidade de Maxixe, esquina entre Av. Heróis Moçambicanos
e Eduardo Mondlane, Caixa Postal 54, Telefax 29330095, Maxixe, gabpresidentecamxx@gmail.com. O Prazo de

validade das propostas é de 120 dias.

3. A visita ao local de execução das obras é obrigatória e será efectuada no dia 28/4/2021 pelas 9.30 horas, com

concentração em frente do edifício da Urbanização.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço até à hora e data-limite acima indicadas e serão abertas em
sessão pública que terá lugar no Salão Nobre desta instituição.

5. O anúncio do posicionamento será feito no dia 20 de Maio de 2021, pelas 9.30 horas em sessão pública pelo júri
no mesmo local, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer. Adjudicação será em lotes.

6. NB: O concorrente pode candidatar-se em todos os lotes mas não será permitido a adjudicação em mais de um lote.

Maxixe, aos 21 de Abril de 2021
O Presidente

Fernando Bambo
(DN1)
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 REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO PÚBLICO

Gabinete Central de Combate à Corrupção

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO DE CONCURSOS
De acordo com o nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 

Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº5/2016, de 8 de Março, 

comunica-se que os concursos abaixo indicados foram cancelados:

Nº do Concurso Objecto Motivo 

Concurso Público  nº 
13A000241/CP/04/2020 
Lote2

Fornecimento de motorizadas

Todos os  concorrentes apresentaram  

propostas acima do valor estimado para a 

contratação

 Concurso Limitado nº 
13A000241/CL/22/2020 
Lote1

Fornecimento de equipamento 
informático-computadores de mesa

Cancelamento do concurso para reformulação 

do objecto de concurso

 Concurso Limitado nº 
13A000241/CL/22/2020 
Lote5

Fornecimento de equipamento 
informático-digitalizador de 
documentos

Desclassificação de todos concorrente por  
inexequibilidade do valor e por inobservância 

dos requisitos do documento de concurso

 Concurso Limitado nº 
13A000241/CL/31/2020 

Para concepção  fornecimento e 
montagem de barreiras em material 
acrílico no âmbito da implementação 
das medidas de prevenção do Covid-19

Todos os  concorrentes apresentaram  

propostas acima do valor estimado para a 

contratação

Concurso por Cotações nº 
13A000241/CC/17/2020

Prestação de serviços de concepção e 
fornecimento de placas de identificação 
de espaços 

Todos os  concorrentes apresentaram  

propostas acima do valor estimado para a 

contratação

Concurso por Cotações nº 
13A000241/CC/80/2020

Fornecimento de extensões de corrente 
elétrica

O Concurso ficou deserto por falta de 
concorrentes

Concurso Limitado nº 
13A000241CL00032021

Prestação de serviços de limpeza de 
instalações  

Desclassificação de todos concorrentes por  
inexequibilidade e por inobservância dos 
requisitos estabelecimento do documento de 
concurso

Concurso por Cotações nº 
13A000241CC00092021

Prestação de serviços elétricos 
Todos os  concorrentes apresentaram  
propostas acima do valor estimado para a 
contratação

Concurso por Cotações nº 
13A000241CC00102021

Prestação de serviços de manutenção 
de persianas 

Todos os  concorrentes apresentaram  
propostas acima do valor estimado para a 
contratação

Maputo, aos 21 de Abril de 2021

A Autoridade Contratante
3963

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO PÚBLICO
Gabinete Central de Combate à Corrupção

  Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS POR COTAÇÕES E LIMITADO

1. O Gabinete Central de Combate à Corrupção convida empresas interessadas 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

CR13A000241CC00182021

Prestação de serviços de lavagem 
de tanques de depósito de água 
em 5(cinco) residências oficiais 
de  habitação de magistrados 

 28/4/2021 
Até às 8.30 

horas 

Isento

500,00MT
28/4/2021 – 

9.00 horas

CR13A000241CC00192021
Fornecimento de pneus para 
viaturas

500,00MT
28/4/2021 – 

9.30 horas

CR13A000241CC00202021

Prestação de serviços de 
manutenção e reparação de 
persianas

500,00MT
28/4/2021 – 
10.00 horas

CR13A000241CL00072021
Prestação de serviços de limpeza 
de instalações

7/5/2021 
Até às 8.30 
horas

500,00MT
7/5/2021 – 
9.00 horas

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

Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 

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

de Março.

Maputo, aos 21 de Abril de 2021

A Autoridade Contratante
3963

República de Moçambique

Ministério da Saúde
Instituto de Ciências de Saúde de Maputo

Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA)

Anúncio de Lançamento de Concursos
1. O Instituto de Ciências de Saúde de Maputo convida pessoas interessadas em apresentar propostas fechadas para os concursos indicados na tabela

que se segue:

Número do concurso Objecto
Validade das 

propostas

Data e hora da 
entrega das 
propostas

Data e hora da 
abertura das 

propostas

Garantia 
provisória

Concurso Limitado n° 58A001441/CL/9/UGEA/2021
Manutenção e reparação de equipa-
mento de laboratório 120 Dias

4/5/2021
8.40 horas

4/5/2021
9.00 horas

N/A

Concurso Limitado n° 58A001441/CL/10/UGEA/2021 Fornecimento de hortícolas 90 Dias
4/5/2021

10.40 horas
4/5/2021

11.00 horas

Concurso Limitado n° 58A001441/CL/11UGEA/2021 Fornecimento de carnes 90 Dias
4/5/2021

12.40 horas
4/5/2021

13.00 horas

Concurso Limitado n° 58A001441/CL/12/UGEA/2021
Fornecimento de material de cama, 
banho e mesa

120 Dias
4/5/2021

13.40 horas
4/5/2021

14.00 horas

Concurso por Cotações n° 58A001441/CC/13/UGEA/
ICSM/2021

Fornecimento de material de tipogra-
fia 90 Dias

28/4/2021
8.40 horas

28/4/2021
9.00 horas

Concurso por Cotações n° 58A001441/CC/14/UGEA/
ICSM/2021

Manutenção e reparação de bombas 
de água

90 Dias
28/4/2021
9.40 horas

28/4/2021
10.00 horas

Concurso por Cotações n° 58A001441/CC/17/UGEA/
ICSM/2021

Fornecimento de serviços de limpeza 
de fossas e esgotos

90 Dias
28/4/2021
10.40 horas

28/4/2021
11.00 horas

Concurso por Cotações n° 58A001441/CC/18/UGEA/
ICSM/2021

Fornecimento de serviços de catering 90 Dias
28/4/2021
12.40 horas

28/4/2021
13.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações ou examinar os documentos do concurso, ou levantá-los na UGEA do ICSM, sita na Av.

Tomás Nduda, n° 977, 2° andar, cidade de Maputo, pela importância não reembolsável de 1.200,00MT (mil e duzentos meticais), para Concursos

Limitados, que deverá ser depositada na conta número 1040021881053 Standard Bank.

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

que desejarem comparecer.

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

Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

Maputo, Abril de 2021

Autoridade Competente

(Ilegível)
3964

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção Comercial do 

Tribunal Judicial da Cidade de Mapu-

to correm éditos de 20 (vinte) dias, 
contados da segunda e última publi-

cação deste anúncio, citando os cre-

dores desconhecidos do executado: 

OBRA PRIMA, LIMITADA, com sede 

na Av. União Africana, nº 6905, Lín-

gamo, Cidade da Matola, Província de 

Maputo, para no prazo de 10 (dez) 
dias, posteriores àquele dos éditos 

reclamarem querendo, o pagamento 

dos seus créditos pela produto dos 

bens móveis, constituídos por diver-

sos mobiliário de escritório, penho-

rado, sobre que tenham garantia real, 

nos Autos de Execução Ordinária nº 
42/2019-I, movidos pelo exequente: 

FNB-MOÇAMBIQUE, SA.

Maputo, aos 14 de Abril de 2021

O Escrivão de Direito

Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei
A Juíza de Direito

Nilza Neemias Covane
3933
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AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos 
termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas 
em vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de 
Dezembro correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar 
da segunda publicação no Jornal “Notícias”, chamando 
a quem se julgue com direito a opor-se que seja 
atribuída a Concessão Mineira número 10595C para 
Ouro e Minerais Associados, no distrito de Manica, 
na província de Manica, a favor da requerente GEMS 
WAY, LIMITADA, com as seguintes coordenadas 
geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -18  48    0,00 33  02   20,00

2 -18  48    0,00 33  05   40,00

3 -18  52   10,00 33  05   40,00

4 -18  52   10,00 33  02   20,00

Maputo, aos 29/3/2021

O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)
4304

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

9ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Faz-se saber que, nesta Secção e Cartório deste Tribunal, nos Autos de Acção 
Executiva para Pagamento de Quantia Certa, sob forma Ordinária, 
número 33/20/C correm éditos de 30 (trinta) dias, citando o executado 
NOVAPLAS, LDA, com sede na rua de Xigutsa, nº 1312, Bairro Fomento, Cidade 
da Matola, actualmente em parte incerta, para no prazo de 10 (dez) dias, a 
partir da data da publicação do segundo número do presente anúncio, pagar ao 
exequente BANCO INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE, SA, a quantia de 12 
038 047,52MT (doze milhões, trinta e oito mil, quarenta e sete meticais 
e cinquenta e dois centavos), sob pena de o direito à nomeação de bens à 
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 811º, nº 1, 836, nº 1, al. a), 812, 816 e 685, nº 1 do C. P. 
Civil.
Mais notifica-se ao executado para dentro do mesmo prazo constituir 
mandatários judiciais na área de jurisdição deste Tribunal ou nela indicar o 
domicílio no qual irá receber as notificações, sob pena de não ter seguimento 
qualquer recurso que vier interpor, ou ser de nenhum efeito qualquer oposição 
que deduzir, nos termos do art 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 vinte e quatro dias do mês de Março de dois mil e vinte e um

A Escrivã de Direito
Atália Manjate

Verifiquei
O Juiz de Direito

(Ilegível)

AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em 
vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar da 
segunda publicação no Jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a opor-se que seja atribuída 
a Concessão Mineira número 10619C para Diamante, no distrito de Massangena, na província de Gaza, a 
favor da requerente INTERNACIONAL GEM TRADING, LDA, com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -21  21    0,00 32  24    0,00

2 -21  21    0,00 32  27    0,00

3 -21  20   50,00 32  27    0,00

4 -21  20   50,00 32  28   20,00

5 -21  22   50,00 32  28   20,00

6 -21  22   50,00 32  24    0,00

Maputo, aos 9/4/2021
O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO – INAHINA

UNIDADE GESTORA DAS AQUISIÇÕES

Avenida Karl Marx, n.º 153, 5ºa 12º Andares, Maputo, Tel. 21430186/8 Fax 21430185

Concurso 45A000741/SC/01/2021 - Fiscalização 
de Obras de Reabilitação da Torre do Farol Vilhena, 

Manutenção de Moradias e Abertura de Furo de Água
-Nota de Esclarecimento-

Relativamente ao concurso acima discriminado, tendo-se observado 
divergências entre o valor da garantia provisória constante do Anúncio 
e nos Documentos de Concurso, serve a presente para esclarecer o 
seguinte: é Exigida Garantia Provisória de 70.000,00MT.
Mais se informa que:

• São exigidos Dois fiscais-residentes com os perfis arrolados nos
TdR. dos Documentos do Concurso

• A duração dos Serviços é de 16,5 meses conforme descrito nos
TdR.

• O Regime aplicavel é de Preço Global

Maputo, aos 15 de Abril de 2021

O Director-Geral

(Ilegível)
3969

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Faz saber que, pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial 
da Cidade de Maputo correm éditos de trinta dias, citando o executado 
LUCÍLIO MATSINHA, com último domicílio conhecido no bairro da Coop, 
Rua Aquino de Bragança, nº 200, ora ausente em parte incerta, para no 
prazo de dez dias, que começa a correr depois de findo o dos éditos, 
tudo a contar da data da segunda e última publicação deste anúncio no 
Jornal “Notícias” pagar ao exequente BANCO MAIS, SA, a quantia de 1 472 
216,00MT, em dívida nos Autos de Execução Ordinária nº 06/2019-P, 
que por esta Secção lhe move o referido exequente ou, no mesmo prazo 
nomear à penhora, bens suficientes para pagamento da dívida e do mais 
que acrescer ou deduzirem a oposição que tiver, nos termos do art. 811° e 
seguintes do CPC, sob pena, de não o fazendo, se devolver esse direito ao 
exequente, prosseguindo a execução seus termos, conforme tudo melhor 
consta dos duplicados da petição inicial que se encontram arquivados no 
Cartório desta Secção à sua disposição onde poderá levantar dentro das 
horas normais de expediente.
Para constar lavrou-se o este presente edital que será legalmente afixado.

Maputo, aos 22 de Março de 2021
A Escriturária Judicial Provincial

Isménia Mendes Naroromele Vilanculo
Verifiquei

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

3934

MUNICÍPIO DA VILA DE NHAMATANDA
CONSELHO MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

(UGEA)

Anúncio de Concursos
1. O Conselho Municipal da Vila de Nhamatanda convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas a apresentarem

propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:

N.º/
Or

Modalidade de 
contratação 
e respectiva 
referência

Objecto do 
Concurso

Data e hora 
de visita da 

obra

Data e hora 
de entrega de 
documentos 

de 
qualificação e 

propostas

Data e hora de 
abertura de 

documentos de 
qualificação e 

propostas

Data e hora 
de Anuncio de 

posicionamento 
dos 

concorrentes

Validade 
das 

propostas

Garantia 
Provisória

Valor 
(MT)

Validade

1
90H000541/
CP/N˚12/2021

Abertura de 
furos de água

27/4/2020
10.00 horas

11/5/2021
9.00 horas

11/5/2021
9.15 horas

25/5/2021
10.00 horas

120 dias
Não 

exigida
120 dias

2
90H000541/
CP/N˚13/2021

Manutenção e 
reparação de 
estradas

27/4/2020
10.00 horas

11/5/2021
9.00 horas

11/5/2021
9.45 horas

25/5/2021
10.00 horas

120 dias
Não 

exigida
-

3
90H000541/
CP/N˚14/2021

Pavimentaço de 
estradas

27/4/2020
10.00 horas

11/5/2021
9.00 horas

11/5/2021
10.15 horas

25/5/2021
10.00 horas

120  dias 66.412,16 120 dias

4
90H000541/
CP/N˚15/2021

Abertura 
de valas de 
drenagem

27/4/2020
10.00 horas

11/5/2021
9.00 horas

11/5/2021
10.45 horas

25/5/2021
10.00 horas

120  dias
Não 

exigida

5 90H000541/
CP/N˚16/2021

Construção de 
alpendre no 
Mercado 1 de 
junho

27/4/2020
10.00 horas

11/5/2021
9.00 horas

11/5/2021
11.15 horas

25/5/2021
10.00 horas

120  dias
Não 

exigida

6
90H000541/
CP/N˚17/2021

Continuação 
da construção 
do edifício 
do Conselho 
Municipal

27/4/2020
10.00 horas

11/5/2021
9.00 horas

11/5/2021
11.45 horas

25/5/2021
10.00 horas

120  dias
Não 

exigida

2. Os concorrentes deverão ser titulares de Alvará igual ou superior a 4a Classe categorias I e III para o Terceiro (Pavimentação de Estradas) objecto de
contratação e para os restantes objecto de contratação igual ou superior a 3a Classe categoria I.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou levantá-los nos  na Sede do Conselho
Municipal da Vila de Nhamatanda, sita na Vila-sede, rua Heróis Moçambicanos, pela importância não reembolsável de 2.000,00MT.

4. As propostas deverão ser acompanhadas de seguintes requisitos indispensáveis no acto de abertura:

1.1 Alvará de especialidade, autenticada; 4.2 Cópia de certidão de Cadastro Único, autenticada; 4.3 Certidão de quitação de fazenda emitida pela
Administração fiscal, autenticada;

1.4 Declaração válida emitida pela instituição responsável pelo Sistema Nacional de Segurança Social, autenticada;

4.5  Certidão válida emitida pela instituição responsável pelo Instituto Nacional de Estatística, autenticada;

5. O período de validade das propostas será de 120 dias.

6. As propostas deverão ser entregues em triplicado e em envelopes lacrados no endereço abaixo. A abertura das propostas será  em sessão pública, no
mesmo endereço e  na presença dos concorrentes que desejarem comparecer. Na Sala de Sessões do Governo do Distrito de Nhamatanda.

7. A visita ao local de execução das obras é obrigatória. Para o efeito o concorrente poderá efectuar visita ao local no dia 27 de Abril de 2021, pelas
10.00 horas. A concentração será no endereço indicado no item 3, acima.

8. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Púbilcas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao
Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março

Nhamatanda, aos 19 de Abril de 2021

O Presidente

(Ilegível) 68

RUA DE SOFALA NO 437- MATOLA ‘’F’’ 
+258 84 9104309

+258 84 7625486 

Email: comercial.grafica@snoticias.co.mz

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS 
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES 
EM TODAS AS PROVÍNCIAS 

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

SN GRÁFICA
RAPIDEZEFICIÊNCIAINOVAÇÃO 

Certifico, para efeitos de publicação, que por 
escritura de dezasseis de Abril de dois mil e 
vinte e um, lavrada de folhas trinta e três a 
trinta e quatro, do livro de notas para escrituras 
diversas número 163-D, 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 MARIA IVONE DA CONCEIÇÃO MUSSANE, 
viúva que era, natural de Maputo, falecida no 

dia catorze de Março de dois e vinte e um, na 
sua residência, filha de Lourenço Mussane e 
de Rosa Cossa, com última residência habitual 
na Manhiça, não tendo deixado testamento 
nem qualquer outra disposição de sua última 
vontade e sucedem-lhe como únicos e universais 
herdeiros de todos seus bens móveis e imóveis, 
seus filhos: CUSTÓDIA INOCÊNCIA BELA PERES, 
CHRISTIAN ALEXANDER DIONISIO PERES e 
JAMES HERMINIO LOURENÇO PERES, solteiros, 
maiores, naturais de Maputo e Amaramba, 

residentes nesta cidade.
Que não existem outras pessoas que segundo a 
lei prefiram aos declarados herdeiros ou com 
eles possam concorrer na sucessão à herança 
da referida MARIA IVONE DA CONCEIÇÃO 
MUSSANE.

Está conforme

Maputo, aos 19 de Abril de 2021
O Técnico
(Ilegível)

4586

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA
1º Cartório Notarial de Maputo

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE MARIA IVONE DA CONCEIÇÃO MUSSANE

4543

3943
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3966 

3967 3969

CONSELHO MUNICIPAL DE MAPUTO
PELOURO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO LOCAL

DIRECÇÃO MUNICIPAL DE MERCADOS E FEIRAS
ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO DE PEIXE

COMUNICADO
A Administração do Mercado de Peixe comunica aos 

vendedores, utentes e ao público em geral que no 

dia 28 de Abril de 2021, o Mercado de Peixe estará 

encerrado, para dar lugar a realização de trabalhos 

de Fumigação, Desratização, Desinfecção e Limpeza 

Geral, e voltará estar aberto ao público, no dia 

seguinte, dia 29 de Abril de 2021.

Pelos transtornos, apresenta as mais sinceras 

desculpas.

Maputo, Abril de 2021

A Directora Adjunta

Mercado de Peixe, Av. Marginal nº 7660, Bairro Polana Caniço “B”, Distrito Municipal KaMaxakeni, Maputo- Moçambique

O Artigo 8, do Capítulo II do Aviso n.º 10/GBM/2018, de 22 de Outubro, sobre as Instituições 

de Crédito Domésticas de Importância Sistémica (D-SIBs), estabelece que o Banco de 

Moçambique deve publicar, até ao dia 30 de Abril de cada ano, a lista de instituições de 

crédito classificadas como D-SIBs ou quase sistemicamente importantes (Quase D-SIBs), 

com base nos dados reportados a 31 de Dezembro do ano anterior.

Para o efeito, a metodologia proposta no referido Aviso segue uma abordagem de deter-

minação de D-SIBs que assenta numa pontuação média de três indicadores com pesos 

distintos, designadamente:

a) Tamanho - com um peso de 50%;

b) Interligação - com um ponderador de 25%; e

c) Substituibilidade - com um peso de 25%.

Após o cálculo de cada indicador e a sua ponderação pelo respectivo factor, as pontuações 

(scores) obtidas para cada instituição determinam que:

• As instituições de crédito cuja pontuação excede os 130 pontos serão classificadas

como D-SIBs;

• As instituições de crédito cuja pontuação esteja compreendida entre 65 e 130

pontos serão designadas Quase D-SIBs; e

• As instituições de crédito cuja pontuação esteja abaixo dos 65 pontos serão consi-

deradas sem importância sistémica.

Assim, de acordo com a pontuação que consta na tabela abaixo, temos para o ano 2020 

como D-SIB as seguintes instituições:

• Banco Comercial e de Investimentos, SA;

• Banco Internacional de Moçambique, SA; e

• Standard Bank.

O Absa Bank Mozambique, SA mantém-se classificado como Quase D-SIB.

C O M U N I C A D O

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

VA LO R I Z AÇ ÃO  D O  M E T I C A L

TABELA DA CLASSIFICAÇÃO DOS BANCOS DOMÉSTICOS DE ACORDO 

COM A SUA IMPORTÂNCIA SISTÉMICA

Banco Comercial e de Investimentos, SA - BCI

Banco Internacional de Moçambique, S.A. - BIM

Absa Bank Mozambique, SA - ABSA

Standard Bank 

D - SIB

Quase D - SIB

Sem Importância Sistémica

DESCRIÇÃO

BANCO MAIS

BancABC Moçambique – ABC

Moza Banco

First National Bank Moçambique – FNB

Banco National de Investimento – BNI

Société Générale Moçambique – SGM

Cooperativa de Poupança e Crédito, S.C.R.L – CPC

MyBucks Banking Corporation - MBC

Banco Único

First Capital Bank Moçambique – FCB

Banco Letshego

Bayport Financial Services Moçambique S.A.

Ecobank Mozambique

Gapi - Sociedade de Investimento, AS

United Bank for Africa – UBA

Futuro Mcb, S.A. 

Socremo Banco de Microfinanças, S.A

RÁCIO
DSIB/QUASE

DSIB

278

257

159

68

55

46

36

20

11

10

9

8

7

6

5

5

5

4

4

3

2

CAPITAL ADICIONAL

Escalão 2 (+3,0% Capital nível 1 e 2)

Escalão 2 (+3,0% Capital nível 1 e 2)

Escalão 1 (+2,0% Capital nível 1 e 2)

Escalão 0 (1,0% Capital nível 1 e 2)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO – INAHINA

UNIDADE GESTORA DAS AQUISIÇÕES
Avenida Karl Marx 153, 5ºa 12º Andares, Maputo, Tel. 21430186/8 Fax 21430185

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos do art. 33, n.º 3, alíneas d) e f) do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 

de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação 

dos concursos abaixo indicados:

N/O
Modalidade/nº do 

Concurso
Objecto Concorrente

Valor incluindo 
IVA

1
Adenda ao Contrato 

n°40/INHN/
UGEA/B/2020

Fornecimento de equipamento e 
acessórios de ajudas à navegação para a 
balizagem do Porto de Mocímboa da Praia

N&M LOGOTECH, 
LDA

8.515.366,70MT

2
45A000741/

AD//2021
Fornecimento de combustíveis e 
lubrificantes para o Navio Bazaruto PETROMOC, SA 4.800.000,00MT

3
45A000741/

AD//2021
Fornecimento de consumíveis 
informáticos

GSIS 2.212.770,65MT

4
CP/19/INHN/UGEA/

OB/2020
Reabilitação da Cúpula do Farol Boa Paz 
em Gaza

BPHO – 
ENGENEERING AND 

BUILDING, LDA
1.952.584,92MT

5
CP/21/INHN/UGEA/

OB/2020

Empreitada de obras de reabilitação do 
Farol Monte Belo e abertura de furo de 
água

CANOL 
CONSTRUÇÕES, LDA

30.719.377,13MT

6
CP/17/INHN/UGEA/

OB/2020
Empreitada de obras de reabilitação do 
Farol Barra de Inhambane

ENGSERV, LDA 3.201.792,17MT

7
CP nº 27/INHN/
UGEA/OB/2020

Reabilitação do Farol Inhamiara  e 
construção de uma moradia para 
faroleiros”

SHAQUIL 
CONSTRUÇÕES, LDA

13.842.349,92MT

8
CP nº 25/INHN/
UGEA/OB/2020

Reabilitação do Farol Chinde e construção 
de uma moradia para Faroleiros

SHAQUIL 
CONSTRUÇÕES, LDA

16.240.636,83MT

10
45A000741/

AD//2021
Prestação de Serviços de Formação e 
Capacitação Marítima

ESCN 1.936.734,00MT

11
45A000741/

AD//2021
Reparação do Navio Bazaruto

MANUTENÇÕES 
INDUSTRIAIS DE 

MOÇAMBIQUE
1.462.500,00MT

O Director-Geral

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 

E COMUNICAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DA MARINHA

ADMINISTRAÇÃO MARÍTIMA DE INHAMBANE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA 

DAS AQUISIÇÕES-UGEA

ANÚNCIO DO CONCURSO  
N° 45I000641/C. PÚBLICO/01/ADMA-

RI/UGEA/2021

1. A Administração Marítima de Inhamba-
ne convida a apresentação de propostas
(Técnica e Financeira) com vista à Contra-
tação de Consultoria para Elaboração do
Projecto de Remodelação das Instala-
ções da ADMAR.

2. Os concorrentes interessados poderão ob-
ter mais informações, examinar os docu-
mentos do concurso ou levantá-los na Se-
cretaria desta ADMAR, no endereço abaixo.

3. O período da validade das propostas será
de 30 dias, a contar da data-final da sua en-
trega.

4. As propostas (Técnica e Financeira) deve-
rão ser recebidas pela Entidade Contratan-
te, no endereço abaixo, até à data e hora
abaixo especificadas. Propostas atrasadas
não serão consideradas.

Data: 10/5/2021

Hora: 10.00 Horas

5. Participam no concurso empresas inscri-
tas no Cadastro Único de Empreiteiros de
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e
Prestação de Serviços ao Estado.

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

Inhambane, aos 19 de Abril de 2021

Administração Marítima de Inhambane, A.v da 
Independência Telf: 293 20599 Fax: 293 20719
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MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

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

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO E CANCELAMENTO

De acordo com alínea d) do nº 2 do artigo 63, ambos do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Pública, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços 

ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se adjudicação do Objecto do concurso abaixo indicado, suportado pelo Orçamento Municipal:

Nº de 
Ordem

 Nome do concorrente
Modalidade de 

concurso
Objecto de Concurso Valor de Adjudicação 

01 SUPERMERCADO JULY, LDA Concurso Limitado Fornecimento de material de limpeza e higiene 653.876,15MT

02 ROBERTO HOLDING, LDA Concurso por Cotações Fornecimento de material de copa e cozinha 95.214,60MT

03 CANCELADO Concurso Limitado Fornecimento de géneros alimentícios -

04 TIMSAY GESTÃO E COMÉRCIO, LDA Concurso Limitado Compra de combustíveis e lubrificantes 1.067.025,00MT

Maputo, Abril de 2021

A Vereadora do Distrito

(Ilegível) 

MUNICIPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

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

A Administração do Distrito Municipal KaMpfumu – Unidade Gestora Executora das Aquisições convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para 

participação no concurso abaixo indicados:

N.º
Ordem

Nº de Concurso Objecto
Modalidade de 

Concurso
Data e Hora de Entrega 

Final

1 90L000141/CC/ADMKaMpfumu/11/2021 Aquisição de baterias, macaco hidráulico e chave de roda 
Concurso Por 

Cotações
28/4/2021
14.00 horas

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso na UGEA da Administração, a partir do dia 22

de Abril de 2021.

2. OS DOCUMENTOS DO CONCURSO POR COTAÇÕES SÃO GRÁTIS.

3. O período de validade das propostas será de 60 dias, acontar da data-final da sua entrega.

4. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Serviços ao Estado, aprovado pelo

Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

5. O endereço acima indicado é Av. Eduardo Mondlane, n.º 511, esquina com Av. Tomás Nduda.

Maputo, Abril de 2021

A Vereadora

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

INSTITUTO NACIONAL DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO – INAHINA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Avenida Karl Marx, n.º 153, 5º a 12º Andares, Maputo, Tel. 21430186/8 Fax 21430185

ADENDA AO ANUNCIO DE CONCURSOS

Relativamente aos concursos abaixo discriminados, informa-se da alteração das datas para apresentação de propostas.

N/O
N º do Concurso e 

Modalidade
Objecto de Contratação

Data e Hora de Entrega de 
Propostas

Data e Hora de Abertura  de 
Propostas

Garantia 
Provisória (MT)

1 45A000741/CP/02/2021

Contratação de um Provedor 
de Serviços para a Construção 
e Fornecimento de um Navio 
Balizador 

18/5/2021 às 9.00 horas - 
9º Andar (UGEA)

18/5/2021 às 9.30 horas - 
Sala de Reuniões do 12º Andar 

4.000.000,00

Maputo, aos 15 de Abril de 2021

O Director-Geral
(Ilegível)

3969

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE SOFALA

6ª SECÇÃO

ANÚNCIO
A SENHORA DOUTORA LÚCIA DE 

LOURDES NHACHALE DE CARVALHO, 
MERITÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO 
DA SEXTA SECÇÃO DO TRIBUNAL 
JUDICIAL DA CIDADE DA BEIRA

Faz saber que correm seus termos legais 
uns Autos de Acção Declarativa de 
Condenação (para pagamento de quantia 
certa), registados sob número, cento e 
setenta um barra sexta secção, barra 
dois mil e dezanove, 171/6ª/2019) 
em que é Autor: TYRE CORPORATION 
BEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL e Réu: 
ZAMBEZI LOGISTIC, SA e actualmente em 
parte incerta, nos quais, por este meio, é 
CITADO o réu acima indicado, para no prazo 
de 10 (dez) dias, finda a dilação mínima 
de 5 (cinco) dias, contestar da acção, 
querendo, sob pena de ser condenado do 
pedido (art. 783) do C.P.C. cujo duplicado 
da petição inicial se encontra disponível no 
Cartório deste Tribunal, nesta Secção, nas 
horas normais de expediente, sito na Rua 
Luís Inácio, próximo da DSTV, 2º andar.
Para constar se passou o presente 
anúncio, que será publicado no jornal de 
maior circulação na praça, conforme a lei 
determina.

Beira, aos seis dias do mês de Abril do ano 
dois mil e vinte e um

A Juíza de Direito
Drª Lúcia de L.N de Carvalho

O Escrivão de Direito
Mamudo Tomás

4597 

3967
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Quarta-feira, 21 de Abril de 2021

PUBLICIDADE

MANICA EM FOCO

Superfície 62.272 km²
População  1 412 248 (2007); 12 Distritos

28

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO PÚBLICO

Gabinete Central de Combate à Corrupção

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com o nº2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 

Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº5/2016, de 8 de Março, 

comunica-se a adjudicação de concursos, nos seguintes termos:

Nº do Concurso Objecto Nome do Concorrente
Preço

 (incluindo o IVA)

Concurso Limitado nº 
13A000241CL00042021

Fornecimento de material de escritório EVEREST SOLUTIONS 343.945,00MT

Concurso Limitado nº 
13A000241CL00052021

Prestação de serviços de catering PALACE COMPLEXO, LDA 479.220,30MT

Concurso Por Cotações nº 
13A000241CC00142021

Fornecimento de antivírus para 
computadores

MLX CONSULTORIA E 
SERVIÇOS 

11.990,16MT

Concurso Por Cotações nº 
13A000241CC00082021

Fornecimento de água em galões e 
manutenção de bebedouros 

SOCIEDADE DE ÁGUA DE 
MOÇAMBIQUE 

76.800,00MT

Concurso Por Cotações nº 
13A000241CC00112021

Prestação de serviços de manutenção de 
Jardinagem

REIS CLEAN  SERVICE 119.400,00MT

Concurso Por Cotações nº 
13A000241CC00122020

Prestação de serviços de manutenção de 
extintores

SAN FOGO, LDA 15.444,00MT

Concurso Por Cotações nº 
13A000241CC00622021

Prestação de serviços de reparação de sistema de canalização de residência oficial EVALISA CONSTRUÇÕES 17.784,00MT

Prorrogação de contrato
Prestação de serviços de seguros de 
viaturas  

PALMA COMPANHIA DE 
SEGUROS, SA

535.627,50MT

Prorrogação de contrato
Prestação de serviços de manutenção e 
reparação de ar - condicionados

JB REFRIGERAÇÃO, LDA 229.297,06MT

Ajuste Directo

Ajuste Directo

Prestação de serviços de manutenção e 
reparação de viaturas de marca Fiat e 
Mitsubishi

TÉCNICA INDUSTRIAL 480.000,00MT

Prestação de serviços de manutenção e 
reparação de viaturas de marca Ford

INTERAUTO 1.202.480,00MT

Prestação de serviços de manutenção e 
reparação de viaturas de marca Nissan 

MOTORCARE 
MOÇAMBIQUE, LDA

162.000,00MT

Prestação de serviços de manutenção e 
reparação de viaturas de marca Hyundai

RONIL 142.000,00MT

Prestação de serviços de manutenção e 
reparação de viaturas de marca Kia e Foton

INTERCAR 262.000,00MT

Prestação de serviços de manutenção e 
reparação de motorizadas de marca Honda

CICLOMOTORES 146.000,00MT

Prestação de serviços de publicação de 
anúncios públicos e fornecimento de jornal

SOCIEDADE NOTÍCIAS, SA 401.720,00MT

Prestação de serviços de publicação de 
diversos actos administrativos no Boletim 
da República e produção de livros de 
registo de actos processuais 

IMPRENSA NACIONAL DE 
MOÇAMBIQUE  

562.000,00MT

Fornecimento de jornal “Público” SOCIEDADE NOVO RUMO 8.000,00MT

Fornecimento de jornal  “O País” 
SOICO – SOCIEDADE 
INDEPENDENTE DE 
COMUNICAÇÃO, LDA

2.680,00MT

Fornecimento de jornal “Canal de 
Moçambique “

CANAL LIMITADO 6.500,00Mt

Fornecimento de jornal “Magazine 
Independente”

MAGAZINE MULTIMÉDIA 4.000,00MT

Fornecimento de jornal “Zambeze” NOVA MEDIA 4.450,00MT

Maputo, aos 21 de Abril de 2021

A Autoridade Contratante

3963

Falta de financiamento 
emperra comercialização

BERNARDO JEQUETE

A 
FALTA de financia-
mento por parte dos 
intervenientes que 
compõem a cadeia de 
produção e comercia-

lização agrícola constitui um 
dos principais entraves ao pro-
cesso ao nível da província de 
Manica.

Falando, semana passa-
da, em Gondola, no decurso 
da cerimónia de lançamento 
da campanha de comerciali-
zação agrícola, que decorreu 
sob o lema “Comercialização 
Agrícola Dinamizadora do 
Agro-Negócio e Industrializa-
ção”, o secretário de Estado na 
província, Edson Macuácua, 
considerou haver um défice de 
informação no seio dos actores 
do ramo agrícola para o finan-
ciamento, daí que não têm 
acesso a oportunidades para a 
obtenção de fundos oriundos 
do sector público, banca co-
mercial e da parceria público-
-privado.

Para fazer face a este de-
siderato, conforme deu a co-
nhecer, está prevista este ano a
realização de uma conferência
provincial sobre o acesso ao fi-
nanciamento e inclusão finan-
ceira, com vista à exposição
dos diferentes intervenientes
das cadeias de produção e de
comercialização.

No referido encontro os 
intervenientes vão ter a opor-
tunidade de conhecer os di-
ferentes pacotes, programas 
e projectos de financiamento 
para as suas actividades.

Para além da questão de 
financiamentos, outro cons-
trangimento relaciona-se com 
a dificuldade de importação e 
exportação via aérea de produ-
tos agrícolas frescos por falta de 
um cargueiro, facto que limita 
bastante o desenvolvimento da 
actividade agrária, tornando 
assim a economia menos com-
petitiva.

É dentro deste âmbito que, 
de acordo com Edson Macuá-

A PROVÍNCIA de Manica dispõe de 12 mil 
doses de vacinas a serem aplicadas na se-
gunda fase da administração do imuni-
zante a grupos de pessoas consideradas 
prioritárias e de alto risco de contágio 
com a pandemia da Covid-19, cujo pro-
cesso arrancou na última segunda-feira, 
em todo o país.

Trata-se do pessoal da Saúde, de 
diabéticos, pacientes com patologias 
crónicas com idade superior a 60 anos, 
professores do Ensino Primário, agentes 
da Polícia, funcionários penitenciários, 
entre outros. 

Igualmente, serão vacinados os 
doentes que não foram abrangidos na 
primeira fase do processo de imuniza-
ção, nomeadamente os pacientes em 
terapia imunossupressora e aqueles que 
padecem de insuficiência renal, respira-
tória e cardíaca, conforme explicou Xa-
vier Isidoro, director do Serviço Provin-

cial de Saúde.
A administração da vacina é feita em 

locais ou pontos previamente referen-
ciados pelo sector da Saúde, nomeada-
mente nos postos fixos montados nas 
unidades sanitárias das sedes distritais e 
na cidade de Chimoio, designadamente 
nos centros de Saúde Eduardo Mondlane 
e 7 de Abril, bem assim no Hospital Pro-
vincial.

Na primeira fase do processo foram 
imunizadas na província 5354 pessoas 
contra o novo coronavírus, um núme-
ro correspondente a 80 por cento do 
planificado. Xavier Isidoro aproveitou 
a ocasião para apelar aos abrangidos a 
aderirem à vacinação, porque são tidos 
como vulneráveis à contaminação com 
a Covid-19, que já causou a morte de 
milhares de pessoas no mundo.  

O director dos Serviços Provin-
ciais de Saúde em Manica esclareceu 

que a segunda fase não irá abranger 
toda a população, estando reservada 
apenas a pessoas dos grupos já refe-
renciados, devido à sua exposição à 
doença, para além do seu débil estado 
imunológico.

Disse que enquanto a vacina não 
chegar para todos o melhor remédio é 
a prevenção, daí a necessidade de to-
dos continuarem a observar o protocolo 
sanitário e as medidas emanadas pelo 
decreto presidencial sobre a matéria. O 
mesmo com relação aos vacinados por-
que, segundo explicou, a vacina não é 
curativa da doença.

Apelou à calma e serenidade, adian-
tando que o facto de a prioridade serem 
os idosos e pessoas de outros grupos de-
finidos não significa que a população, em 
geral, não esteja na agenda nacional do 
Governo visando a sua imunização con-
tra a Covid-19. 

Disponíveis 12 mil doses para
a segunda fase de imunização

COVID-19

cua, na conferência provin-
cial vai se fazer também uma 
reflexão sobre o transporte 
aéreo de carga, para o que se 
vão juntar, à mesma mesa, as 
empresas Aeroportos de Mo-
çambique e a Linhas Aéreas de 
Moçambique.

Desafiou os agricultores a 
se organizarem no sentido de 
garantir a fluidez na circula-
ção da informação para que 
os actores ou intervenientes 
nos processos de produção e 
comercialização tomem me-
lhores decisões, bem avisadas 
e informadas, conhecendo as 
oportunidades que o mercado 
oferece.

Quer igualmente que os 
camponeses e agricultores se 
organizem em forma de asso-
ciações e de cooperativas com 
vista a garantir a partilha de 
informações, conhecimentos, 
técnicas, tecnologias e todos os 
factores de produção que im-
pulsionam não só o aumento 
da produção, mas também da 
própria produtividade.

“Temos que melhorar o 
diálogo, a negociação, a in-
teracção entre os actores da 

produção agrícola e os da co-
mercialização, até aos donos 
das lojas, supermercados e 
barracas, para permitir que o 
produto produzido na provín-
cia, que reconhecemos que é 
de alta qualidade, possa chegar 
às bancas, lojas, mercados, até 
aos grandes supermercados, a 
um preço competitivo” – ar-
gumentou.

Acrescentou haver uma 
experiência local que deve ser 
acarinhada e replicada, em 
referência à Agência de De-
senvolvimento Económico de 
Manica, que possui uma plata-
forma digital que constitui uma 
base de dados que tem permi-
tido a circulação e a partilha 
de informação relevante e ac-
tualizada para todos os inter-
venientes das cadeias de valor 
de produção e comercialização 
agrícola.  

Disse ainda que para o de-
senvolvimento da comercia-
lização os agricultores devem 
estar organizados em associa-
ções para garantir a tomada de 
decisões ajuizadas, sobretudo 
nas opções para os melhores 
momentos de compra e venda 

dos seus produtos.
No entanto, Macuácua dis-

se que um dos grandes desafios 
que aflige a comercialização 
agrícola reside no preço prati-
cado, pois, segundo ele, algu-
mas vezes pode não ser com-
pensatório e encorajador.

“Encorajamos também que 
haja acordos que podem ser 
celebrados entre os produtores 
e os intervenientes da comer-
cialização agrícola. Podem ser 
celebrados também contratos-
-promessa logo ao início ou ao
longo da época agrícola, onde
pode se definir obrigações das
partes, para além da negocia-
ção atempada de preços jus-
tos para as partes criarem um
ambiente de concorrência leal
entre os vários intervenientes e 
assim saírem todos a ganhar”,
disse Edson Macuácua.

Para a presente campanha 
agrícola a província de Mani-
ca prevê comercializar 1.164. 
403 toneladas de culturas di-
versas, o correspondente a um 
crescimento de três por cento 
comparativamente à campa-
nha finda, que foi de 1.136.003 
toneladas.

Edson Macuácua visitando uma feira agrícola

Campanha de solidariedade
com as vítimas do terrorismo
FOI lançada há dias, em Manica, uma 
campanha de angariação de produtos 
e bens alimentares e não alimentares 
não perecíveis a serem canalizados às 
vítimas dos actos terroristas no norte 
da província de Cabo Delgado.

Estima-se em 500 mil o número 
de pessoas deslocadas em consequên-
cia dos ataques terroristas no norte da 
província de Cabo Delgado e que ne-
cessitam de apoio multiforme urgente, 
conforme anotou a governadora pro-

vincial de Manica, Francisca Tomás, 
no acto do lançamento da campanha, 
com a duração de um mês. Considerou 
que os donativos a angariar vão ajudar 
a mitigar o sofrimento daquelas víti-
mas.

Como resposta a esta campanha, o 
Conselho Executivo Provincial (CEP) já 
recebeu o primeiro donativo, consti-
tuído por 300 colchões e igual número 
de mantas doados pela Empresa Avíco-
la Abílio Antunes.

Francisca Tomás disse que o CEP, em 
nome da população da província e mo-
vido pelo espírito de solidariedade, de-
cidiu desencadear esta campanha para 
angariar também cobertores, abrigos, 
produtos de higienização, entre outros.

Disse que o seu executivo está aber-
to a receber outros tipos de contribui-
ções que concorram para minorar o 
sofrimento da população deslocada e 
que perdeu tudo por conta dos ataques 
protagonizados pelos terroristas.

ENTRETANTO, por sua vez, 
a Organização da Mulher 
Moçambicana (OMM) no dis-
trito de  Báruè lançou igual-
mente há dias um movimento 
de solidariedade para com as 
vítimas dos ataques terroristas 
em Cabo Delgado, denomina-
do “Uma Mulher, Uma Capu-
lana”.

Esta iniciativa, de acor-
do com a secretária distrital 
daquela organização de mas-
sas, Artimiza Lucas, tem como 
objectivo apoiar as mulheres 
que estão a passar por momen-
tos difíceis, particularmente no 
norte de Cabo Delgado.

Espera-se que esta iniciati-
va, que decorre até ao próximo 
dia 30 do mês em curso, abran-
ja 16.796 mulheres membros 
da organização no distrito, que 
poderão contribuir com igual 
número de capulanas.

“Nós a OMM em Báruè es-

OMM com “Uma Mulher, Uma Capulana” em Báruè

tamos muito preocupadas com 
os estragos que os terroristas 
estão a causar em Cabo Del-
gado. As mulheres e as crian-
ças estão a ser aterrorizadas, a 
economia está sendo destruí-
da, por isso aderimos ao movi-
mento “Uma Mulher, Uma Ca-

pulana” para minimizarmos o 
sofrimento da mulher naquele 
ponto de Moçambique” - ex-
plicou Artimiza Lucas. 

Apelou à população no 
sentido de agudizar a vigilância 
e fortalecer a unidade nacional, 
como forma de acabar com os 

ataques no norte do país, visto 
que é com a união que podere-
mos acabar com os malfeitores.

Algumas mulheres per-
sentes na cerimónia de lan-
çamento do movimento ga-
rantiram que vão transmitir a 
mensagem em todos os postos 
administrativos, localidades, 
povoados e bairros, para que 
todas as mulheres a nível da-
quele distrito abracem este 
movimento.

Por seu turno, o secretá-
rio para área de Organização, 
Mobilização, Propaganda e 
Assuntos Sociais no Comité 
Distrital do Partido Frelimo, 
em representação desta forma-
ção política, em Báruè, Celesti-
no Niquice, agradeceu o gesto 
das mulheres, de solidariedade 
com as outras que passam dias 
e noites lacrimejando por causa 
das acções dos terroristas em 
Cabo Delegado.

Francisca Tomás recebendo o donativo em apoio aos deslocados
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  OPINIÃO & ANÁLISE
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ARQUIVO: Artimiza Machel (Chefe) e Daniel Nguetse

DELEGAÇÕES:  Sofala: Eliseu Bento (Delegado), Horácio 

João (telefones: 23323033 e 23322882); Nampula: Carlos 

Coelho (Delegado) Mouzinho de Albuquerque     e Luís 

Norberto (Telef.: 26212483); Niassa: Carlos Tembe 

(Delegado) Gaza: César Langa (Delegado) (Telef.: 28222780); 

Inhambane: Victorino Xavier (Delegado), (Telef.: 29321319 
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PATRÍCIO CRISTÓVÃO RAJA

O QUARTO mês do ano, reverenciado por 
todos moçambicanos por dois acontecimen-
tos que se realizam sempre neste mês em Mo-
çambique, um dos quais dia 7 de Abril, que 
desde o ano de 1971 representa a mulher mo-
çambicana, a mãe negra moçambicana, como 
todas as outras mulheres de todo o mundo que 
são reverenciadas a 8 de Março de todos os 
anos por uma razão global restrita a este gé-
nero.  

Cá entre nós, a mulher é homenageada a 
7 de Abril de todos os anos por uma questão 
histórica que remonta à morte da primeira 
mulher moçambicana que tomou coragem ao 
trocar a sua submissão como esposa, mãe, mu-
lher agricultora e recolectora de como eram 
as nossas bisavós, avós, mães e são, cultural-
mente, caracterizadas às comunidades africa-
nas na divisão do trabalho por sexo e idade, 
nos reinos e impérios africanos. Rompendo 
este tabu, enfrentou na linha da frente, a luta 
de libertação contra o colonialismo português, 
tendo se destacado por várias acções levadas 
a cabo no processo de valorização e empode-
ramento da mulher moçambicana, desde sua 
rejeição na retoma dos estudos no estrangeiro 
em prol do bem das mulheres à mobilização 
de movimento feminista no seu tempo que 
prevalece até os dias que correm OMM (Or-
ganização da Mulher Moçambicana).

Exalta-se a data em  homenagem a Josina 
Machel, a moçambicana que com determi-
nação, esteve lado a lado com os Jovens de 
1935-50 para juntos lutar pela mesma causa, 
pelo território e riquezas moçambicanas. Ela 
demonstrou, pela primeira vez, a capacidade 
da mulher não ser simplesmente àquela sub-

missa ao seu marido e incapaz de prover qual-
quer rendimento de relevo, fora de cuidados 
de um simples espaço-infraestrutura de quatro 
cantos contendo filhos, como primeira rique-
za africana e os bens que o homem por obri-
gação adquiria em prol do desenvolvimento 
de sua família. E em retribuição, mais do que 
marido, era considerado o senhorio, com ca-
pacidade suprema no lar.

Nesta senda, Josina Machel empunhou 
em armas e demonstrou a parte adversa das 
capacidades do universo feminino. Hoje, se 
pode dizer bem-haja a mulher moçambicana, 
porque no dia-a-dia nota-se a sua presença 
em todas esferas da vida social e já se pode 
falar de igualdade do género. Pode-se falar 
da mulher envolvida em todo o tipo de acti-
vidades que provavelmente eram tidas como 
específicas ao homem. Só para citar algumas 
das profissões: mulher militar, polícia, carpin-
teira, motorista de curto e longo curso, sapa-
teira, electricista, pederneira, engenheira, etc.; 
Nota-se o crescimento da mulher na educação 
e, só para realçar a visão moderna de como os 
pais aconselham as filhas, acompanhamos o 
seguinte: “filha, o seu primeiro marido é a es-
cola”. Isso representa e revoluciona os tabus 
que eram construído nos tempos das nossas 
avós e bisavós, que a mulher só estava para 
ser esposa e cuidar do lar, marido e filhos. 

Como reflectirmos o mês da mulher mo-
çambicana na sua plenitude? Cada época é 
específica a si mesmo, mas sempre existem 
acontecimentos por serem referenciados. Nos 
anos de 50 houve acontecimentos que tiveram 
repercussão e impulsionaram o desenvolvi-
mento da mulher moçambicana. Hoje, não se 
fala de concurso de emprego ou ingresso em 
universidade em que não se realça maior nú-

mero para a mulher. Na política concretiza-se 
os ideais da Josina Machel, no mais alto nível 
da Primeira-Ministra (Luísa Diogo – 02/2004 
a 01/2010), presidente da Assembleia da Re-
pública (Verónica Macamo – 2009/2019, Es-
perança Bias -2020…), Procuradora-Geral da 
República (Beatriz Buchili - 2010...) e várias 
outras em outros pelouros na governação.

Estendendo o olhar para o 08 de Março 
pode-se referir pelo mundo fora, a Isabel II ou 
Elizabeth II (26 de Abril de 1926), a primeira 
monarca mulher, actual rainha do Reino Uni-
do e de quinze outros Estado independentes 
conhecidos como Reinos da Comunidade 
de Nações e chefe da Commonwealth, e re-
centemente na África austral, a recém presi-
dente interina da Tanzânia (Samia Suluhu – 
2021…), isso demonstra o reconhecimento da 
capacidade da Mulher na gestão dos assuntos 
sociais não restritos ao papel de esposa, mãe e 
simplesmente mulher “submissa ao marido”, 
como era antes reduzida. 

Pode-se enaltecer nos casos muito recen-
tes da mulher, a sua contribuição na opinião 
pública análises diversas de assuntos na es-
fera pública, com destaque aos programas 
Resenha Semanal da TV Miramar, onde a 
opinião feminina está representada, o mais 
recente quadro da STV opinião no Feminino 
onde são monótonas no programa de análise 
sobre diversas matérias de relevo à opinião 
pública. Apesar de moderado por um jorna-
lista, só para variar e mostrar o grau de in-
terdependência da existência humana como 
diz o ditado “Por trás de uma grande mulher 
existe um grande homem”. Esses são sinais 
marcantes sobre a emancipação, o empode-
ramento da mulher no geral e da mulher mo-
çambicana em particular.

QUANDO estive hospitalizado no HCM muitos amigos e colegas ali se 
dirigiram para mostrar o apoio e solidariedade para comigo, dada a situação 
de doença, o AVC, que me tinha acometido.

Além dos amigos de longa data, como os Drs. Moisés Mabunda e Vic-
tor Miguel, que comigo estudaram nos tempos de licenciatura na UEM, 
em 1989, que não arredaram-pé da Unidade de Urgências ali no Banco de 
Socorros e voltaram nos dias subsequentes à Enfermaria de Medicina, a que 
fui dirigido, fizeram sempre chegar a sua solidariedade, através de men-
sagens telefónicas.

Foram-me visitar também, neste lugar, logo nos primeiros dias do meu 
internamento, o meu director e actual PCA da Sociedade do Notícias, o 
Dr. Júlio Manjate, acompanhado pelo editor do espaço cultural do jornal, 
Francisco Manjate.

Com os dois fiquei ali numa cavaqueira e risadas do momento e eles me 
incentivaram dizendo que rapidamente eu sairia daquela situação. Foi essa 
força e esse incentivo que depois me fortaleceram bastante. Quando voltei 
à casa a tensão arterial estava ainda muito alta. Por isso foi difícil iniciar a 
fisioterapia no Centro de Saúde do Hospital Psiquiátrico do Infulene, para 
onde tinha sido dirigido pelo Hospital Geral José Macamo. Voltei então ao 
Banco de Socorros do HCM, onde uma médica me receitou a medicação 
adequada para enfrentar a hipertensão.

Criei em mim uma fé e crença inabaláveis necessárias para poder 
começar a vencer a doença que me acometera. De princípio, antes de ser 
declarada esta pandemia, ou pandemónio ou pam-pam, como diria o nos-
so Roberto Chitsondzo, vinham também à minha casa os meus irmãos da 
Igreja Metodista Unida - Paróquia de Macedónia, na Zona Verde, que me 
apoiavam em orações. Também me visitavam cheios de fé os irmãos da 
minha classe naquela igreja, que oravam sempre por e para mim. Desapa-
receram quando chegou este tempo de ódio às multidões e tudo aquilo que 
incentiva aglomerações de pessoas. Isso tudo convida à Covid-19, por isso 
era necessário combater.

Recebia igualmente em casa visitas do meu amigo Abel Chaúque e 
também do já referido Dr. Moisés Mabunda. Os meus padrinhos de casa-
mento, Luísa e Rogério Langa ,também não me abandonaram durante este 
momento difícil. Saiam lá de Malhampsene, onde passaram, a residir e vin-
ham sempre visitar-me aos sábados. Chegavam de manhã e transmitiam o 
seu calor amigo e só iam embora ao anoitecer.

Também recebemos a visita amiga de Cizenando Gabriel, da UEM, e 
Abibo Selemane, do jornal “Domingo”, preocupados com a nossa longa 
ausência. Os nossos afilhados de casamento, Luísa Matsinhe, Orlando e Lú-

cia Matsinhe, Fininha e Martins Zunguze, Isaura e Amiro Bachir e Ancha 
Nhawando, foram também nossas visitas assíduas. Não podemos deixar de 
referir as visitas frequentes dos afilhados Maria e Beto Nhapendo, José e 
a esposa Amina e também o primo Belizário e a esposa Gina Dibonzante.

Nesse ano de 2020 vieram também visitar-me em casa colegas da Re-
dacção, num grupo chefiado por Ana Rita Tene, que integrava o repórter-fo-
tografo Jerónimo Muianga, a repórter Quitéria, a estagiária Marlina e o 
motorista Samuel Mahalambe. Esses colegas vieram igualmente encher-me 
de alegria e esperança de cura dessa doença que é formidável e demasiado 
prolongada e que precisa muito de foco e atenção. O seu combate, digamos, 
exige também muitos exercícios físicos e caminhadas à mistura. Vieram 
também me ver os vizinhos Samuel Matimele, Olinda Nhaliguangue,

Francisco Nhamué e esposa, bem como os elementos que chefiam o 
nosso quarteirão, nomeadamente o Sr. António Matsimbe, João Cuna, Ar-
mando Matsinhe e duas senhoras que compõe o colectivo.

Foi numa destas caminhadas que um vizinho, o Sr. Francisco Nhamué, 
vendo-me a caminhar, arrastando-me pela zona, forneceu um número de 
contacto de um fisioterapeuta, o Sr. Chavana, que passou a atender-me em 
casa. Esse fisioterapeuta, que se tornou num amigo, me atendia às 2ª, 4ª e 
6ª feiras. E as suas sessões vieram melhorar bastante o meu estado, porque 
se juntaram àquela que eu recebia no Hospital José Macamo, com os técni-
cos daquele hospital, às 5as feiras. Antes das sessões do Sr. Chavana eu 
tinha ido “enterrar-me” a uns três quilómetros da minha casa, quando me 
arrastava pela zona, em direcção ao campo de futebol, que existia no bairro, 
fazendo exercícios físicos. Consegui normalmente chegar ao sítio deseja-
do. Já no regresso a perna direita começou a tremer, cheia de cansaço.

Apercebi-me que não ia chegar à casa pelos meus próprios pés. Agar-
rei-me a um poste de iluminação. Calhou que um amigo meu chamado 
Ngoka ia sair de casa e viu-me agarrado ao poste. Levou-me de boleia 
para casa, numa altura que a família já estava preocupada, pois não sabia 
onde eu estava. Eu saíra cedo para fazer exercícios físicos não sabiam 
aonde.

Uma das coisas que também estas sessões trouxeram foi libertar-me 
da dependência. Passei a conseguir tomar banho sozinho, assim me lib-
ertando da necessidade da intervenção da minha esposa. Essa foi uma das 
grandes libertações. Deixar de ser dependente. Libertei a ela para fazer o 
seu trabalho e me tornei autónomo. Agora os níveis de tensão arterial estão 
controlados e andam nos 130/80 e tenho feito exercícios

físicos regulares recomendados na terapia ocupacional, para voltar ao 
meu normal.

Solidariedade dos
colegas e amigos

O mês da mulher 
moçambicana

ROSA VENTURA (*) 

A UNESCO instituiu, em 1995, o Dia Mun-
dial do Livro. A data escolhida foi 23 de Abril, 
pois, neste dia, em 1616, faleceu Miguel de 
Cervantes e a 23 de Abril de 1899 nasceu Vla-
dimir Nabokov. O dia 23 de Abril é também 
recordado como o dia em que nasceu e morreu 
William Shakespeare.

Esta efeméride tem como objetivo reco-
nhecer a importância e a utilidade dos livros 
como bem cultural, essencial para o desenvol-
vimento pessoal e social, incentivar hábitos de 
leitura na população e fomentar a partilha de 
obras preferidas. O livro que eu elegi para par-
tilhar, chama-se Caminho.

“Caminho” é o título feliz de um livrinho 
de S. Josemaria Escrivá, que muita gente co-
nhece, lê e medita muitas vezes e até, talvez, te-
nha adotado como o “seu caminho” em algum 

momento da vida. São frases curtas e incisivas 
que tocam muito fundo no coração. Frases que 
se lêem muitas vezes ao longo da vida e sem-
pre surpreendem com um novo sentido. É que 
o nosso caminho é longo, percorre-se por mui-
tos atalhos, e com a ajuda destes conselhos,
vai-se descobrindo em cada “Ponto”.

A primeira vez que abri o “Caminho” 
deparei-me com o Ponto nº 1: “Que a tua 
vida não seja uma vida estéril... sê útil... dei-
xa rasto... ilumina... incendeia os caminhos 
da terra...” eram frases que apontavam um 
caminho belíssimo, imenso, mas, para mim, 
demasiado exigente! Por isso, não me detive 
neste primeiro Ponto e continuei a ler. A ver-
dade é que, sem o querer, eram sempre aque-
las frases que me vinham à memória até que 
compreendi que eram, afinal, o meu caminho 
em toda a sua simplicidade. “Que a tua vida 
não seja uma vida estéril”! Sim, compreendi 

que a minha vida, no concreto de cada dia, 
não podia resumir-se a uma sucessão de dias 
ainda que vividos o melhor possível. Era uma 
enorme aventura que deixa frutos: de início 
com a família, com os filhos ainda jovens e 
os seus amigos, com colegas de trabalho, nas 
associações culturais ou sindicais, com as ami-
gas e depois, mais “outros filhos” – genro e 
nora – e netos e sempre as amigas, agora ainda 
com mais atenção porque mais velhas, mais 
cansadas.

Foi isto que o livro “Caminho” me ensi-
nou, afinal, tão ao meu tamanho: ser útil nas 
coisas pequenas e nas grandes, deixar um rasto 
de ternura, levar entusiasmo... “incendiar os 
caminhos da terra com o fogo de Cristo” no 
que nos cabe fazer em cada momento, com os 
pequenos ou grandes gestos de cada dia.

(*) Professora

O EXPEDIENTE que me levava àquele lugar adivinhava-se sinuoso. Por 
natureza tenho pavor aos balcões de atendimento de serviços públicos. 
Chateia-me o mau humor e o desprezo pelo utente de alguns funcionários 
públicos. Aquele andar dengoso e em permanente “slow motion”, próprio 
de quem não tem pressa e acredita estar ali a fazer um grande favor às 
pessoas que estão do outro lado do guichet é irritante, ultrajante e, sobre-
tudo, desnecessário. Mas, às vezes um gajo não tem como, deve mesmo 
sujeitar-se àquela malta com andar dengoso, sem pressa e em permanente 
“slow motion”. 

Naquele dia a repartição nem sequer estava cheia, o que já de si é es-
tranho. Entrei e desconfiei da “ausência de enchente.” Olhei para os lados e 
só estavam ali perto de quatro pessoas, pelo que me apercebi já atendidas. 
Espreitei pelo “guichet” de vidro e deparei-me com uma senhorita de meia 
idade. Não devia ter mais de trinta anos. Tinha a cadeira virada para frente, 
mas o corpo quase todo enveusado acrobaticamente para trás. Esticou a 
mão e recebeu parte de uma página necrológica do jornal “Notícias”. A 
malta toda comentava o desaparecimento físico de alguém de certeza co-
nhecido por quase todos. Havia ali uma espécie de comoção geral, o tipo 
que “filipou” granjeava muita simpatia. Arranhei de leve a garganta para 
chamar a atenção da senhorita, que ainda estava virada para trás, apesar de 
parte do corpo estar alinhada para o “guichet”. Voltei a arranhar a garganta 
e desta vez com algum ruído. A senhorita virou-se e antes mesmo de qual-
quer saudação indicou com o dedo: “Fachavor de desinfectar as mãos 
aliiiii...”. Delicadamente, persisti com um, desta vez, ligeiro arranhão à 
garganta: “Bom dia minha senhora... já desinfectei as mãos... trago 
meu próprio álcool-gel... venho por causa daquele processo que...” - In-
terrompeu-me bruscamente: “Senhor, não é aqui esse assunto. Saia por 
aquela porta e entre no edifício à esquerda, vais encontrar elevadores. 
Sobe daí mesmo até ao terceiro andar, fale com o Dr. Altino...” - e vi-
rou-se para continuar o patati patatá por conta do finado. 

“Mas minha senhora já lá estive semana passada...” - insisti. 
“Senhor, já disse, vá falar com o Dr. Altino, terceiro andar...”. En-

colhi os ombros e desalentado saí do edifício. Dei a volta e pelo elevador 
assomei ao terceiro andar. À primeira pessoa que encontrei perguntei pelo 
senhor Altino. 

“Dr. Altino...” -  rectificou disfarçadamente o homem. “Pergunte ali 
à Dra Paula...”. Fiquei com a cara à balda. Perguntei a mim mesmo se não 
me teria enganado na instituição. Eram tantos os epítetos doutorescos que 
quase acreditei estar na sucursal moçambicana da selecta Universidade de 
Oxford. Voltei e perguntei ao mesmo rapaz com quem tinha-me cruzado à 
saída do elevador: “Desculpe mano... aqui é a direcção provincial de...”.

“É sim... e por favor fale ali com a Dra. Paula....”. Qual Oxford, qual 
carapuça, resmunguei atónito com tamanha doutorização de uma reparti-
ção com atendimento torpe e defeituoso. Não me fiz de rogado e entrei na 
onda dos doutorados, com alguma dose de cinismo cinzento.

“Bom dia senhora Dra Paula. Tenho a indicação lá de baixo para 
me dirigir ao senhor Dr. Altino, consigo falar com ele?” - sem sequer 

responder à minha cortês saudação com requintes de grau académico su-
perlativo, a Dra Paula empertigou-se na cadeira, pegou no telefone interno 
e com jeito de hospedeira de bordo de uma nave espacial, fez-se anunciar: 
“Dra Márcia, aqui é a Dra Paula. O Dr. Altino está aí? Está? Está aqui 
um senhor à procura”. Tapou o bocal do telefone com mão esquerda e 
olhou para mim fixamente: “O senhor tem marcação?” - perguntou.

“Não senhora Dra Paula, não sabia que devia marcar.” Acho que 
ficou combalida e sem jeito com o tratamento superlativo absoluto sintético 
que cinicamente dispensei à sua pessoa que tratou logo de voltar à chamada 
e à fala com a Dra Paula. Confesso que fiquei ainda mais atrapalhado. O 
único não Dr. naquele momento era mesmo eu. “O senhor espere um 
pouco que o Dr Altino já o atende, está ocupado agora.”

Anuí sem reclamar. Não valia a pena. Entretanto, a cruzada burlesca 
da tribo dos doutores continuava. Era Dr. para ali e Dr. para lá. Aquilo 
era uma espécie de constelação de estrelas. Na verdade decidi que me 
divertia com a constelação enquanto esperava pela estrela maior que es-
tava muito ocupada. Trinta e cinco minutos depois eis que o Dr. Altino 
se fez ao balcão de atendimento. Calmo e altivo. Parecia a escultura 
de George Washington. Empertigado. Vestia um fato cinza com sinais 
claros de exaustão de uso e em processo adiantado de reforma. A camisa 
cor de rosa destoava com a gravata verde alface berrante e umas mo-
cassins castanhas. Comentou alguma coisa ao ouvido da Dra Paula, que 
desatou numa gargalhada sonora em tudo menos académica. Perguntou 
por mim e a Dra Paula, ainda não refeita da gargalhada e com os olhos 
marejados de lágrimas, apontou na minha direcção com um sinal ténue 
de cabeça. Levantei-me e anunciei-me. O Dr. Altino olhou para mim 
e, com movimentos lineares tipo padre católico, convidou-me a entrar 
para um cubículo que deduzi ser o seu gabinete. Sentou-se e remexeu a 
gaveta lateral da mesa. Pelo cheiro e restos de côdea de pão espalhados 
pela escrivaninha percebi que o Dr. acabava mesmo de tomar a sua refei-
ção do meio-dia. Afastou a enorme chávena de chá da frente e escondeu 
mesa abaixo o recipiente de açúcar e folhas de chá. Palitou com alguma 
violência partes específicas da cavidade bucal desprovidas de dentição 
e perguntou disfarçadamente: “Senhor, afinal o seu assunto ainda não 
teve resposta?!” - encolhi os ombros e expliquei que a única razão de 
estar ali era mesmo por não ter tido resposta. “Estranho, eu mesmo 
despachei esse documento” - titubeou entrelaçando os dedos das mãos 
num ritual eclesiástico, deixando à vista grossos anéis dourados de ori-
ginalidade duvidosa. “Faz o seguinte amigo...”- continuava a falar com 
uma altivez desconcertante - “volte amanhã e procure falar com o Dr 
Lopes... não se esqueça do nome: Dr. Lopes, escreva aí...” - Puxei de 
um stick´n, daqueles amarelos com cola, e escrevi... dr. Lopes, primeiro 
andar.

“`d` grande senhor. Escreva doutor Lopes com `d` grande.” 
Corrigi e agradeci. Fechei à porta do cubículo-gabinete e ainda fui a 
tempo de ouvir o tilintar característico da colherzinha rodopiando pela 
chávena de chá. Dr. Altino voltou a estar muito ocupado!             

A tribo dos doutores!

NUM’VAL PENA!
Leonel Abranches

leonelmagaia.sn@gmail.com

TIMBILANDO
Alfredo Dacala

adacala@yahoo.com.br

Dia Mundial do Livro
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CANTO DO INOVADOR

   SAIBA MAIS

Teste caseiro da Covid-19  
usa cápsulas de café

UMA equipa de investigadores criou 
o “CoroNaspresso”, um teste caseiro,
fácil e barato à Covid-19 feito através
de cápsulas da máquina de café. A
pesquisa tem como mentor químico
Vittorio Saggiomo, da Universidade
de Wageningen, nos Países Baixos.

De momento, existem dois tipos 
principais de teste à Covid-19: o teste 
PCR e o teste de fluxo lateral (LFT). O 
PCR é uma técnica altamente sensí-
vel, que precisa de materiais e equi-
pamentos especializados para fun-
cionar, razão pela qual os testes são 
enviados para um laboratório, que 
demora um ou dois dias para obter o 
resultado.

O segundo teste mais comum é o 
teste de fluxo lateral (LFT). Os LFTs 
são rápidos, baratos e fáceis de usar, 
tornando-os ideais para testes casei-
ros e comunitários. Mas não são, nem 
de longe, tão sensíveis quanto os tes-
tes PCR, o que significa que muitas 
pessoas infectadas obterão um falso 
negativo dos testes LFT.

Por esta razão, seria ideal ter um 
teste caseiro tão fácil de usar quan-
to os LFTs, mas tão sensível quanto o 
teste de PCR. E um excelente candi-
dato é um método denominado am-
plificação isotérmica mediada por 
loop (Lamp), que funciona de acordo 
com princípios muito semelhantes ao 
PCR, mas com algumas vantagens.

Pode, por exemplo, ser combi-
nado com uma “leitura de cores”. 
Quando ocorre a reacção do Lamp, 
esta provoca um aumento na acidez 
da amostra, o que significa que pode 
adicionar uma substância que muda 
de cor de acordo com o valor do pH 
na mistura da reacção, fornecendo 
uma indicação visual de um resulta-
do positivo ou negativo. Outra van-
tagem é que as reacções do Lamp são 
realizadas a uma temperatura fixa.

No entanto, fabricar e enviar no-
vos dispositivos electrónicos pro-
jectados especificamente para testes 

de Lamp domésticos é impraticável 
(especialmente durante uma pande-
mia).

Então, Saggiomo tentou encon-
trar uma maneira de contornar isso 
e encontrou substâncias chamadas 
materiais de mudança de fase que 
absorvem energia (calor) à medida 
que derretem e, assim, mantêm uma 
temperatura constante.

Depois de encontrar uma cera 
feita do tal material que derretia 
exactamente à temperatura exigida, 
Saggiomo começou a construir um 
dispositivo. De seguida, precisava de 
ser inserido noutro material que pu-
desse ser aquecido.

Acabou por olhar para o invólu-
cro perfeito enquanto preparava o 
seu pequeno-almoço: cápsulas para a 
máquina de café expresso.

A etapa final foi apenas encontrar 
a maneira certa de aquecer as cáp-
sulas. Depois de experimentar a má-
quina de lavar louça (funcionou, mas 
as amostras continuaram a perder-
-se), o micro-ondas (falhou porque
os tubos sobreaqueceram e as tampas 
estouraram) e as chávenas cheias de 
água quente (sem controlo suficiente 
da temperatura), Saggiomo desco-
briu a solução numa panela simples 
de água a ferver.

O dispositivo “CoroNaspresso” 
resultante, quando testado por ou-
tros membros da equipa, com zara-
gatoas de seis pessoas, identificou 
correctamente três casos de Covid-19 
(estes tinham uma cor diferente dos 
testes negativos).

O teste, incluindo as cápsulas, 
cera e frascos para inserir material 
genético, seriam fáceis de produzir 
aos milhões e as pessoas poderiam 
recolher o material genético em casa 
e aquecer as cápsulas para obter os 
resultados. Estes dispositivos tam-
bém são baratos, fáceis de fazer, fá-
ceis de usar e amplamente reciclá-
veis. - (ZAP/The Conversation)

O pé diabético 
O PÉ diabético é uma das complicações 
mais comuns da diabetes, que pode 
ocorrer devido à lesão dos nervos ou da 
circulação deficiente do sangue, resul-
tante dos altos níveis de açúcar.

Os nervos são responsáveis pela 
sensibilidade e quando ficam alterados 
pela diabetes a sensibilidade é com-
prometida e a pessoa não consegue 
sentir dor ou a temperatura e, como 
consequência, os ferimentos e bolhas 
que podem aparecer na planta dos pés 
passam despercebidos.

Como identificar os sinais de perigo 
nos pés 

Inchaços, vermelhidão, bolhas, fe-
ridas, rachaduras, sangramento, fissu-
ras (entre os dedos) e calos.  

Conselhos úteis para cuidar dos pés
Examinar os seus sapatos diaria-

mente antes de calçá-los; verifique o 
sapato por dentro usando a mão para 
verificar algumas irregularidades  ou 
objectos estranhos.  

Lavar os pés diariamente com água 
morna e sabão (evitar água muito 
quente ou muito fria); secar bem os 
pés com uma toalha macia; limpar bem 
entre os dedos; hidratar a pele com hi-
dratante; evitar aplicar creme ou vase-
lina entre os dedos.

Cuidados com as unhas dos pés: 
Utilizar um corta-unhas e não te-

soura;
Cortar as unhas em linha recta para 

não encravarem;
Não cortar os cantos das unhas. 

Utilizar uma lixa de unha;
Não usar calicidas ou instrumentos 

cortantes para aparar calos. Os calos 
devem ser tratados por alguém com 
experiência.

Sapatos e meias à medida:
Nunca andar com pés descalços. 

Objectos cortantes ou superfícies ás-
peras podem causar cortes, bolhas e 
outras lesões;

Não usar meias ou sapatos molha-

dos muito apertados, sapatos e meias 
de tamanhos inadequados podem cau-
sar bolhas, feridas, alterações nos de-
dos e calos.

Não usar chinelos de dedo, sandá-
lias ou qualquer sapato aberto;

Evitar sapatos de salto alto e de bico 
fino;

Mudar as meias e sapatos todos os 
dias se tiver mais de um par de sapatos;

Calçar meias, de preferência de cor 
branca, pois irá ajudá-lo a identificar 
qualquer ferida que possa aparecer.

Outros cuidados a ter com os seus 
pés

Mantenha bom fluxo sanguíneo nos 
pés, evitando cruzar as pernas quando 
estiver sentado(a). Mantenha os seus 
pés em posição elevada ao sentar-se 
sempre que possível.

O calor pode provocar uma quei-
madura grave, especialmente se a 
sensibilidade estiver alterada. Alguns 
cuidados como não andar descalço na 
praia ou no asfalto podem ajudar.

Não pôr os pés de molho em água 
quente.

Não aplicar compressas ou bolsas de 
água quente nos pés.

Adoptar hábitos alimentares ade-
quados contribui para o controlo do 
açúcar no sangue e do peso, além de 
auxiliar na cicatrização de feridas.

Não fumar, pois o fumo impede que 
o oxigénio chegue aos pés.

Um nutricionista pode orientá-lo
na escolha de uma alimentação saudá-
vel.

Praticar exercícios físicos, pois au-
mentam a circulação sanguínea nos 
pés, ajudam a manter as articulações 
saudáveis, além de auxiliar no controlo 
do açúcar no sangue.

O esforço necessário para cicatriza-
ção de uma úlcera é 20 vezes maior do 
que a manutenção de um pé saudável. 
Por isso, cuide sempre muito bem dos 
seus pés. 

PARQUE NACIONAL DO LIMPOPO

Reassentamento dinamiza  
desenvolvimento comunitário

A 
TRANSFERÊNCIA 
das comunidades do 
interior do Parque 
Nacional do Limpopo 
(PNL) para as zonas-

-tampão desta área de conser-
vação deve ser vista como uma
oportunidade para dinamizar
o desenvolvimento das comu-
nidades, estimulada pela me-
lhoria dos meios de vida e de 
subsistência das famílias.

Quem o diz é o administra-
dor deste parque, localizado na 
província de Gaza, Francisco 
Pariela, que falava recente-
mente à margem da cerimónia 
de inauguração, pelo Presiden-
te da República, Filipe Nyusi, 
da Unidade Habitacional na 
Vila de Salane, distrito de Chi-
cualacuala, que vai beneficiar 
140 famílias transferidas de 
Makandazulo.

“Não estamos a obrigar 
as famílias a saírem do inte-
rior do parque, simplesmen-
te demonstramos a elas que o 
reassentamento é uma opor-
tunidade para melhorar as 
condições de vida, não apenas 
por passarem a contar com 
casas resilientes, mas também 
com a implantação de infra-
-estruturas sociais, como es-
colas, hospitais, sistemas de
abastecimento de água potá-
vel, que por razões ambientais
não podem estar dentro de

uma área de conservação”, ex-
plicou o administrador.  

Pariela esclareceu ainda 
que a criação de uma área de 
conservação visa a preservação 
da biodiversidade e a promo-
ção do desenvolvimento das 
comunidades locais e que isso 
só é possível com a geração de 

receitas, através da prática de 
turismo baseado na natureza, 
que requer, em primeira ins-
tância, a protecção dos recur-
sos existentes dentro de uma 
área de conservação.   

O administrador explicou 
que o reassentamento é um 
processo que requer o enga-

jamento das próprias comu-
nidades e, por isso, depois da 
conclusão das obras em Junho 
de 2020, foram criadas con-
dições para garantir o sucesso 
da transferência das famílias, 
nomeadamente oito fontaná-
rios e quatro tanques de 10 mil 
litros de água cada, 140 kits de 

iluminação solar, 140 hectares 
para agricultura de sequeiro, 
25 hectares para agricultura de 
irrigação, cesta básica com gé-
neros alimentícios da primeira 
necessidade, cujas quantidades 
variam de acordo com o nú-
mero de membros do agregado 
familiar.

movimentação. 
A comunidade de 

Makandazulo é a quarta a ser 
reassentada, depois de Nan-
gane, Macavene e Massingir 
Velho, o equivalente a 625 
famílias reassentadas, de um 
total de 1200 famílias esti-
madas no início do programa 
em 2003. A perspectiva é de 
reassentar, ainda este ano, 
a comunidade do posto ad-
ministrativo de Mavodze, no 
distrito de Massingir.  

Na ocasião, o embaixador 
extraordinário e plenipoten-
ciário da República Federal 
da Alemanha em Moçambi-
que, Lothar Freischlander, 
reafirmou o compromisso de 
continuar a apoiar o progra-
ma de reassentamento das 
comunidades que residem 
no interior do parque.   

“Estamos muito felizes, 

pois o Governo alemão con-
tribuiu para a construção 
das infra-estruturas aqui 
presentes, e isto é impor-
tante para o desenvolvi-
mento, não só do parque, 
mas também das pessoas 
que vivem ao redor. É nossa 
intenção continuar a finan-
ciar o processo de reassen-
tamento, porque este é um 
exemplo de como a vida de 
muitas comunidades do PNL 
pode melhorar futuramen-
te”, realçou.

O engajamento da Ale-
manha no processo de reas-
sentamento visa, segundo o 
embaixador, a conservação 
da natureza e do ambiente, 
tomando em conta as neces-
sidades das pessoas. “Não 
podemos preservar a natu-
reza sacrificando a vida das 
populações”, referiu.  

Alemanha reafirma apoio

PARA além das infra-es-
truturas primárias entre-
gues, as famílias receberam 

compensações em valores 
monetários para viabilizar 
a construção de capoeiras, 

celeiros e para o plantio e 
reposição de árvores frutei-
ras, perdidas devido à sua 

Beneficiários satisfeitos
ALETA Mbombi é uma das be-
neficiárias do reassentamento 
e diz estar bem acomodada e 
satisfeita na nova casa. “Em 
Makandazulo vivíamos numa 
palhota maticada de barro e 
sempre que chovia tudo mo-
lhava. Mas agora, aqui em Sa-
lane, dormimos bem, a chuva 
já não é um problema com 
que se preocupar”.

Patrícia Maluleque, que 
também vivia numa palhota 
em Makandazulo, mostrou-
-se satisfeita com as condi-
ções criadas no novo local.
“Agora estamos bem, nas ca-
sas não entra água das chuvas. 
Já não percorremos longas
distâncias em busca de água
para beber, temos painéis so-
lares para iluminação noctur-
na, carregar celulares e tocar
rádio”, disse. 

Sebastião Maluleque, ou-
tro beneficiário e líder da co-
munidade de Makandazulo, 
afirmou que com o reassen-
tamento fica mais fácil chegar 
ao distrito de Mapai e regres-
sar no mesmo dia e, porque a 

nova vila localiza-se próximo 
à fronteira com a África do 
Sul os seus filhos que traba-
lham no país vizinho poderão 
também facilmente canalizar 
o apoio necessário às suas fa-
mílias.

O líder reiterou a dispo-
sição para colaborar com os 
membros da comunidade 
hospedeira na resolução das 
preocupações que forem a 
surgir, uma vez que são todos 
membros da mesma comuni-
dade. 

Referiu, adicionalmen-
te, que a criação do PNL está 
a trazer benefícios, porque 
para além das casas melho-
radas existem os chamados 
20 por cento das receitas pro-
venientes do turismo, que as 
comunidades podem decidir 
utilizar para melhorar as suas 
condições de vida.

Por sua vez, Piter Java-
ne, líder comunitário da 
vila de Salane, manifestou 
a sua satisfação por receber 
os membros transferidos da 
comunidade de Makandazu-

lo. Segundo ele, a iniciativa 
permitiu que os membros da 
comunidade pudessem viver 
em casas resilientes, assim 
como fez surgir uma vila me-
lhor organizada. “Hoje tenho 

casa muito bem mobilada 
com a qual nunca sonhei. Não 
tenho nenhuma reclama-
ção”, afirmou. 

Por outro lado, Javane 
afirmou que todos os mem-

bros formam uma única co-
munidade e devem viver em 
harmonia e em paz, apoian-
do-se em todos os assuntos 
de modo a ultrapassar quais-
quer desafios futuros.

Francisco Pariela explicando os detalhes do processo de reassentamento ao Presidente da República, Filipe Nyusi

Alemanha reafirma compromisso de continuar a apoiar o programa de reassentamento

Aleta Mbombi, uma das beneficiárias do reassentamento em Salane
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RECREIO  &  DIVULGAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS

31Quarta-feira, 21 de Abril de 2021

PUBLICIDADE

21 de Abril de 2021

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

“Toda dor pode ser suportada se sobre ela pud-
er ser contada uma história”

- Hannah Arendt (1906-1975), filosofa e

política alemã.

LUA CHEIA – Será na terça-feira, às 13.24h

00:20 - FLASH CULTURAL

01:05 - FALA MOÇAMBIQUE 

(REPETIÇÃO)

02:00 - RITMOS E VIDA

03:10 - CONSULTÓRIO JURÍDICO

04:00 - PORTAL CIENTÍFICO 

04:55 –  HINO NACIONAL

05:10 –  CAMPO E DESENVOVI-

MENTO 

05:30 –  EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

05:45 –  UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00 –  JORNAL DA MANHÃ

08:05 –  O NOSSO PORTUGUÊS

08:30 -   PARLAMENTO

12:00 –  SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS 

DO JORNAL DA TARDE 

12:02 – MAGAZINE DESPORTIVO

12:20 – BOLETIM METEOROLÓGI-

CO

12:30 – JORNAL DA TARDE

13:00 -  INFORMATIVO CORONA-

VIRUS

14:25 –  EDUCAÇÃO FINANCEIRA

14:30 –  MOMENTO JOVEM

15:10 - DEBATE POLÍTICO

16:10 -   SEGURANÇA RODOVIÁRIA

16:15 - MINUTO DO CONSUMIDOR

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/TÓPICOS 

DO JORNAL DA NOITE

19:02 –    MAGAZINE DESPORTIVO

19:20 –    BOLETIM  METEO-

ROLÓGICO

19:30 –   JORNAL DA NOITE

20:00 -  INFORMATIVO CORONA-

VIRUS

20:30-  QUESTÃO FINANCEIRA

22:10 -  CONVERSAS DE CASA

NOTICIÁRIOS: 01, 03, 05, 06, 07, 08,  09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 21, 

22:00 E 23:00 HORAS.

PREIA-MAR – Às 10.49, 
com 2.31

BAIXA-MAR – Às 04.16 

e às 17.39 horas, com 
1.70 e 1.70, respectiva-
mente

INHAMBANE

29/21

VILANKULO

30/18

TETE

31/20

QUELIMANE

28/21

NAMPULA

28/20

PEMBA

29/22
LICHINGA

24/11

BEIRA

28/22

XAI-XAI

29/18

CHIMOIO

24/15

MAPUTO

31/19

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05:40  HINO NACIONAL  

05:45  GINÁSTICA 

06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE 

DIRECTO

08:00  GRANDE DEBATE  

REPETIÇÃO

09:00  NOTÍCIAS 

09:05  DESENHOS ANIMADOS: NARU-

TO SHIPPUDEN  DESENHOS 

ANIMADOS: CHAVES - “A CASA 

DA BRUXA” 

09:30  A HORA DO CTP DI-

RECTO

10:00  NOTÍCIAS 

10:05  TUDO ÀS 10 

DIRECTO – 1ª PARTE

11:00  NOTÍCIAS 

11:05  TUDO ÀS 10 

DIRECTO – 2ª PARTE

12:00  NOTÍCIAS 

12:05  TELENOVELA: “A DAMA E O 

OPERÁRIO”  

REPETIÇÃO 

13:00  JORNAL DA TARDE  

DIRECTO

14:00  TOP FRESH 

REPETIÇÃO

15:00  NOTÍCIAS 

15:05  TELESCOLA  

DIRECTO

16:00  NOTÍCIAS 

16:05  ENCONTROS DA MALTA 

DIRECTO

17:00  JORNAL EM LÍNGUAS MOÇAM-

BICANAS 

DIRECTO

17:45  GINÁSTICA 

18:00  PRIMEIRA PÁGINA 

DIRECTO

19:00  HISTORIAS NEGÓCIOS E CON-

QUISTAS  

19:30  EDUCAÇÃO FINANCEIRA  

19:40  LOTTO (PUB) 

19:50  PUB 

20:00  TELEJORNAL 

DIRECTO

21:15  ENCANTOS DE NAMPULA: 

DISTRITO DE MOGOVOLAS 

22:15  TELENOVELA: “A DAMA E O 

OPERÁRIO”  

23:30  MOÇAMBIQUE DIGITAL 

REPETIÇÃO

00:00  PRIMEIRA PÁGINA 

REPETIÇÃO

01:00  ENCONTROS DA MALTA 

REPETIÇÃO

02:00  JUNTOS A TARDE  

REPETIÇÃO

03:00  TUDO ÀS 10 

REPETIÇÃO

04:40  TELESCOLA: ENSINO SE-

CUNDÁRIO - FÍSICA 

REPETIÇÃO

05:40  HINO NACIONAL  

05:45  GINÁSTICA  

06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE 

DIRECTO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

INSTITUTO NACIONAL DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO – INAHINA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES
Avenida Karl Marx, n.º 153, 5º a 12º Andares, Maputo, Tel. 21430186/8 Fax 21430185

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Instituto Nacional de Hidrografia e Navegação-INAHINA convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas e lacradas, para a contratação do

seguinte:

N/O
N º do Concurso e 

Modalidade
Objecto de Contratação

Data e Hora de Entrega 
de Propostas

Data e Hora de Abertura  de 
Propostas

Garantia 
Provisória (MT)

1 45A000741/CP/05/2021
Aquisição de nove (9) motorizadas de serviço para faroleiros 19/5/21 às 9.00 horas9º Andar (UGEA) 19/5/21 às 9.30 horas

Sala de Reuniões do 12º Andar
40.000,00

2 45A000741/CP/06/2021 Aquisição de material de consumo informático 20/5/21 às 9.00 horas9º Andar (UGEA) 20/5/21 às 9.30 horas
Sala de Reuniões do 12º Andar

150.000,00

3 45A000741/CP/07/2021
Fornecimento de peças, acessórios e ferramentas para a manutenção de viaturas 18/5/21 às 9.30 horas9º Andar (UGEA) 18/5/21 às 10.00 horas

Sala de Reuniões do 12º Andar
50.000,00

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-los em formato electrónico no INAHINA (UGEA),sita na Av. Karl Marx, nº 153, em Maputo pela importância não reembolsável de 500,00MT (quinhentos meticais) a depositar na conta 3111002010 do BancoBarclays. Para o efeito deverão trazer consigo um flashdrive e disponibilizar o endereço electrónico.
3. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada e Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovadopelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

O Director-Geral
(Ilegível)

O 
FUNDO Nacional 
de Investigação 
(FNI) e o Institu-
to de Investigação 
Sociocultural (AR-

PAC) assinaram nas instala-
ções do FNI, na província de 
Maputo, um memorando de 
entendimento cujo objecti-
vo é promover a cooperação 
entre as partes, no âmbito da 
ciência, tecnologia e inovação 
em Moçambique.

A ideia é criar soluções aos 
problemas que enfermam a 
saúde pública e consequente-
mente o desenvolvimento so-
ciocultural das comunidades.

Deste modo, o Fundo 
Nacional de Investigação 
deposita no Instituto de In-
vestigação Sociocultural a 
responsabilidade de identi-
ficar as acções concretas que 
possam dinamizar a investi-
gação, inovação e transferên-
cia de tecnologias no sector 
sociocultural que possam tra-
zer resultados significativos 

O INSTITUTO Nacional das 
Indústrias Culturais e Cria-
tivas (INIC) vai beneficiar de 
um apoio para a digitalização 
do seu acervo fílmico, por si-
nal um dos mais importantes 
que Moçambique detém.

Para a concretização des-
te projecto, esta instituição 
conta com o apoio da Orga-
nização das Nações Unidas 
para Educação, Ciência e 
Cultura (UNESCO), segundo 

avançou Ivan Bonde, direc-
tor-geral do Instituto Nacio-
nal das Indústrias Culturais e 
Criativas.

Com efeito, o primei-
ro passo foi dado recente-
mente na cidade de Maputo, 
onde os técnicos do INIC e 
da UNESCO encontraram-
-se com o intuito de avaliar
a criação de um cronograma
de actividades com vista ao
arranque da digitalização do

arquivo fílmico.
O encontro serviu igual-

mente para a adopção das 
estratégias de mobilização de 
recursos com vista a garan-
tir a conservação deste pa-
trimónio.

Segundo o director-ge-
ral, a preservação deste acer-
vo é de extrema relevância, 
por se tratar de um material 
único na história de Moçam-
bique no período que seguiu 

UMA pintura chinesa de 1924 vai a leilão, em Hong-Kong, com 
uma estimativa mínima de 45 milhões de dólares, ilustrando o 
apetite dos coleccionadores por arte, apesar da crise económica 
provocada pela pandemia da Covid-19.

A pintura, do artista moderno chinês Xu Beihong, retrata um 
escravo, escondido numa caverna, e um leão. É baseada na mitolo-
gia romana antiga e nas Fábulas de Esopo, segundo a casa de leilões 
Christie’s.

Xu usa frequentemente a figura do leão no seu trabalho, para 
exemplificar a crença na ascensão da nação chinesa. O leão na pin-
tura surge ferido, mas permanece digno, justo e orgulhoso - um 
símbolo do espírito chinês, segundo a casa de leilões.

A pintura “Escravo e Leão” é considerada uma obra inovadora, 
que inspirou as pinturas posteriores de Xu, e uma das pinturas a 
óleo mais importantes da história da arte chinesa.

“O próprio Xu Beihong é um dos mais importantes artistas mo-
dernos da China, que influenciou gerações de pintores e artistas”, 
disse Francis Belin, presidente da Christie’s para a Ásia-Pacífico.

“Este tipo de trabalho e de prestígio não chegam ao mercado 
com muita frequência”, descreveu.

Estima-se que a pintura “Fature” entre 45 milhões de dólares 
e 58 milhões de dólares, num leilão de lote único, em 24 de Maio.

Belin observou que há um apetite diversificado por obras-pri-
mas modernas e contemporâneas e que o mercado deve permane-
cer forte.

No ano passado, uma pintura chinesa de 700 anos intitulada 
“Cinco Príncipes Bêbados a Retornar a Cavalo”, da Dinastia Yuan, 
arrecadou 41,8 milhões de dólares, num leilão da Sotheby’s em 
Hong-Kong.

ENTRE ARPAC E FNI

Cooperação vai dinamizar
investigação sociocultural

na criação de novo conheci-
mento.

A directora do Fundo Na-
cional de Investigação, Vitó-
ria Langa de Jesus, disse que 

a sua instituição tem na pro-
moção e apoio financeiro à 
pesquisa científica, inovação e 
transferência de tecnológica, 
considerados alicerces para o 

alcance do desenvolvimento 
multissectorial dos países, e 
em particular Moçambique.

Por outro lado, a res-
ponsável do Instituto de In-

vestigação Sociocultural na 
província do Maputo, Sónia 
Gomes, anotou que o memo-
rando assinado entre as par-
tes vai promover a divulgação 
do conhecimento, inovação 
tecnológica e a formação de 
desenvolvimento socioeco-
nómico de Moçambique, que 
constitui uma vantagem para 
os pesquisadores. 

“Queremos transformar as 
nossas bibliotecas como cen-
tro de promoção de pesquisa 
científica, inovação e transfe-
rência de tecnologia e desen-
volvimento de acções no do-
mínio da ciência, tecnologia e 
inovação”, disse. 

É ainda sua convicção que 
as acções a serem implemen-
tadas vão concorrer para o 
combate à pobreza, melho-
ria da qualidade de vida das 
comunidades e no desenvol-
vimento socioeconómico de 
Moçambique.

De referir que a assinatura 
deste memorando acontece 

numa altura em que o país e 
o mundo são assolados pela
pandemia da Covid-19, daí
que representa uma força para 
a promoção e realização de
acções no domínio da inves-
tigação científica e inovações
tecnológicas.

Estas pesquisas serão ex-
tensivas ao desenvolvimen-
to das artes e cultura no seio 
das comunidades, incluindo 
o incentivo a mudanças de
comportamento no seio da 
população, sobretudo com 
aquelas práticas que chocam 
as medidas de prevenção da 
Covid-19.

Durante os três anos de 
vigência deste instrumento o 
Fundo Nacional de Investiga-
ção vai, dentre outros, parti-
cipar, de forma activa, com 
os investigadores do ARPAC 
nos eventos organizados pelo 
FNI, a começar pelo III Semi-
nário Internacional de Inves-
tigação Científica, a decorrer 
em Outubro.

INIC e UNESCO avaliam
digitalização do acervo fílmico

à independência. 
O mesmo material trou-

xe um contributo importan-
te para o engrandecimento 
e fortalecimento da cultura 
moçambicana com recurso à 
imagem em movimento.

É neste sentido que Ivan 
Bonde diz esperar que as ac-
tividades que agora iniciam 
tragam benefícios a todos 
cidadãos, uma vez que os 
mesmos poderão ter acesso a 
estes materiais, o que servirá 
para perpetuar a história do 
país, ao dar a conhecê-la às 
gerações mais novas.

Já Adama Palm, con-
sultor-chefe da Organiza-
ção das Nações Unidas para 
Educação, Ciência e Cultura 
em Paris para as áreas de Ar-
quivos Fílmicos e Gestão de 
Arquivos Informáticos, de-
fende que há condições para 
apoiar a digitalização deste 
património e assim preservar 
o espólio audiovisual e cine-
matográfico depositado no
Instituto Nacional das Indús-
trias Culturais e Criativas.

CHIRSTIE’S

Pintura chinesa 
leiloada a 45 milhões 
de dólares
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ARMANDO MUCAVELE

FALECEU

A Direcção Geral da LAM, Comité Sindical e trabalhadores em 
geral comunicam com mágoa o desaparecimento físico do Sr. 
ARMANDO MUCAVELE, trabalhador reformado, ocorrido no dia 
19/4/2021, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 
21/4/2021, pelas 10.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedido de velório 
na capela do HCM, pelas 9.00 horas. À família enlutada endereçam sentidas con-
dolências. Paz à sua alma.

4601

ARMANDO MUCAVELE

(TIO MANDÓ)

FALECEU

Sua mãe Albertina, irmãos Beatriz, Joana, João, Gustavo, Isabel e 
Isaura, filhas, sobrinhos, cunhados, netos e demais familiares comu-
nicam com pesar o falecimento do seu ente querido ARMANDO MUCAVELE, ocorrido na 
sua residência, na Urbanização, no dia 19/4/2021, vítima de doença, cujo funeral se realiza 
hoje, dia 21/4/2021, no Cemitério de Lhanguene, pelas 10.00 horas, antecedido de velório 
na Capela do HCM, pelas 9.00 horas. Paz à sua alma.

3972

FRANCISCA DE ASSIS 
LEONARDO DOS SANTOS 

SAMBOCO

FALECEU

O Conselho de Direcção, membros e colaboradores da Associação PROGRESSO lamentam com 
profunda mágoa e consternação o desaparecimento físico do seu membro, Srª FRANCISCA DE ASSIS 
LEONARDO DOS SANTOS SAMBOCO, ocorrido no dia 17/4/2021, cujo funeral se realizou ontem, dia 

20/4/2021. À família enlutada apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
4600

ARLINDO JOSÉ MAGAIA

FALECEU

O Conselho de Administração da Electricidade de Moçambique, EP, 
Comité da Empresa e trabalhadores em geral comunicam com profunda 
mágoa e consternação o falecimento do Sr. ARLINDO JOSÉ MAGAIA, 
irmão do Sr. André Magaia, trabalhador da empresa, ocorrido no dia 
18/4/2021, vítima de doença, cujo funeral se realizou ontem, dia 20/4/2021, no Cemitério 
de Minkadjuíne, Bairro Chali, na KaTembe, em Maputo. À família enlutada apresentam as 
mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

3959

MARIA ROSA DE MORAIS

FALECEU

A Empresa Moçambique Telecom, SA –Tmcel comunica o falecimento da 
Srª MARIA ROSA DE MORAIS, mãe do trabalhador desta empresa, Nuno 
Miguel Morais do Rosário, ocorrido no dia 16/4/2021, na sua residência 
em Nampula, vítima de doença, cujo funeral se realizou no dia 18/4/2021, 
em Nampula. À família enlutada, endereça as mais sentidas condolências. 
Paz à sua alma.

159

INÊS GUEBO CHIVINDZI

FALECEU

Sua Excelência a Ministra, Sua Excelência o Vice-Ministro, Excelentíssimo Senhor Secre-
tário Permanente, membros do Conselho Consultivo e demais funcionários do Ministério 
da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos comunicam com profunda dor e cons-
ternação o desaparecimento físico da Srª INÊS GUEBO CHIVINDZI, mãe do Excelentíssimo 
Sr. Director do Serviço Provincial de Justiça e Trabalho de Gaza, ocorrido no sábado, dia 
17/4/2021, vítima de doença, cujo funeral se realizou ontem, dia 20/4/2021, pelas 10.00 
horas, no Cemitério de Lhanguene. À família enlutada endereçam as mais sentidas con-
dolências. Paz à sua alma.

3965

JULIA DOMINGOS 

SALVADOR GASPAR

FALECEU

Seus filhos Timóteo, Cândido, Emerência, Carlos, Vitor e Dadada, 
cunhada, noras, genros, primos, sobrinhos, netos e bisnetos comu-
nicam com profunda mágoa a súbita perda do seu ente querido ocorrido no dia 19 de 
Abril em Quelimane, cujo funeral se realiza no Cemitério de Lhanguene amanhã, dia 
22 de Abril às 11:00 horas, antecedido de oração na Capela do HCM às 10:00 horas. 
Paz eterna à sua alma.

FRELDA MUCHENA

FALECEU

Foi com profundo pesar e consternação que a Direcção e todos traba-
lhadores da Nacional Brokers Corretora de Seguros, Limitada tomaram 
conhecimento do falecimento da Srª FRELDA MUCHENA, esposa do Sr. 
Israel Muchena, Director da Hollard Mozambique, ocorrido no dia 19/4/2021 
em Maputo, vítima de doença. À família enlutada apresentam as mais 
sentidas condolências. Paz à sua alma.

4590

LUCÍLIO LEOBERTO 

DA SILVA MAVIE

(24/7/1961-15/4/2021)

(AGRADECIMENTO)

Sua esposa Gabriela, filhos Camila, Dário e Lu-
zumila, genro Rui, nora Deiby, netos Bruno e Otto 
comunicam com muita tristeza o falecimento do seu 
ente querido LUCÍLIO LEOBERTO DA SILVA MAVIE, 
no dia 15/4/2021, vítima de doença, cuja cerimónia 
fúnebre se realizou no dia 17/4/2021 e agradecem 
a todos que directa ou indirectamente os apoiaram 
neste momento difícil. Descanse em paz, papá!

3973 Renovar a subscrição
dos seus Jornais digitais

É Simples, Rápido e Prático.

*Termos e condições aplicáveis

Internet 
(ebanking)

Apoio ao cliente:
+258 84 3400623

Info@snoticias.co.mz

PUBLICIDADE
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VENDE-SE

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

3949

49

3961 3961

ARRENDA-SE

OPORTUNIDADE de investimento em 
Marracuene, de grande armazém novo 
com 20x35 área coberta, vende-se por 1 
000 000USD; outro armazém pequeno, 
1600² por 200 000USD, negociáveis; 
Espaço com muro 20x50 por 750 
000,00MT. Contacto: 82-6421191 ou 
84-8474370. 4042

FLAT tipo 3, com suite e wc geral, num 
2.º andar, bem localizada, na Av. Eduar-
do Mondlane, Pandora, vende-se por 9 
000 000,00MT, negociáveis. Contacto:
82-6421191 ou 84-8474370. 4244

FARMA na cidade de Maputo, contendo 
37 hectares, água própria, geradores 
de corrente eléctrica, moradias tipo 4, 
escritórios e várias fruteiras, no Bairro 
das Mahotas, vende-se. Contacto: 
84-5770916 ou 82-7368613, A e M
Imobiliária.   4503

VIVENDA tipo 3+1, no Triunfo vende-se 
por 16 000 000,00MT; apartamento na 
F. Engels por 27 000 000,00MT; proprie-
dades: de 4000m², na Av. Marginal por
USD 3000 000; de 3 300m², na baixa por 
USD 400 000; de 5, 4/ha, na Av. Marginal 
por USD 350/m²; de 900m², na C. Matola 
por USD 600 000; de 3 000m², na Mozal
por 12 000 000,00MT; de 1500m², no
Fomento por 3 000 000,00MT; 400ha,
na Macaneta. Contacto: 82-4795100 ou 
84-4592235. 3921

VIVENDA tipo 3, com suite, na Coop 
vende-se por 22 500 000,00MT; flat 
tipo 3, na Coop por 8 500 000,00MT; 
estaleirro no Zimpeto, com gabinetes, 
oficina e armazém por 14 000 000,00MT; 
tipo 4, com suite e piscina, na C. Matola 
por 14 000 000,00MT; tipo 5, com suite, 
no Belo Horizonte, por 19 900 000,00MT; 
tipo 1, num R/C, no Alto Maé, por 2 800 
000,00MT. Contacto: Facebook: orga-
nizersmz; 84-5354121 ou 85-0522030, 
nelton@organizersmz.com 4570

APARTAMENTO tipo 2, com anexo, wc, 
quartos com guarda-fatos, espaçoso, 
num 3º andar e último, pronto a habitar, 
no Bairro do Alto Maé, na Av. Ho Chi Min, 
próximo à Escola Francisco Manyanga, 
vende-se por 4 000 000,00MT, nego-
ciáveis. Contacto: 82-3007720 ou 84-
6047183.   4518

FLAT tipo 3, com 3 casas de banho, 
sendo 2 completas, 2 varandas, esta-
cionamento na garagem, num 8º andar 
com elevador, área total aproximada 
170m², vende-se, sem intermediação. 
Contacto: 84-3053579. 

4577

CASA tipo 1, com área de 25x30m, 
pronta para habitação, tem sombra e 
mais de vinte árvores já a produzir, está 
à 1km da EN1, em Bolole, vende-se. 
Contacto: 84-5270399.

4582

VIVENDAS: na Matola tipo 4, com 
suite, 4 anexos e piscina, arrenda-se 
por 90 000,00MT; tipo 3, com suites e 
anexos, na Coop, por 90 000,00MT; 
na Julius Nyerere, H. Polana, 21 com-
partimentos e anexos por 10 000USD; 
apartamentos: no B. Central tipo 3, com 
suite por 50 000,00MT; na Polana por 
50 000,00MT; armazém ou escritório, 
na Guerra Popular por 40 000,00MT. 
Contacto: Facebook: organizersMz 84-
5354121 ou 85-0522030.

4570

APARTAMENTO tipo 2, no prédio 
Tilwene, num 1.º andar, mobilado, com 
garagem e segurança arrenda-se por 
65 000,00MT,condomínio incluido; tipo 
3, no prédio Imoinveste, num 7.º andar, 
com vista para o mar por 3 000USD; 
tipo 3, na Sunrise, com vista para o 
mar, piscina e segurança. Contacto: 
82-4102076. 4542

GUEST HOUSE na Avenida Mao 
Tsé Tung, tem quartos simples por 
1500,00MT, quartos suite, climatizados, 
com plasma, DSTV, sofá, frigo-bar e 
internet por 2000,00MT, 2500,00MT e 
3000,00MT, inclui pequeno almoço, ser-
viço de quartos e lavandaria. Contacto: 
84-2181444 ou 87-2181444. 3789

SUPER moradia, com 8 suites, salão 
enorme com divisórias amovíveis, pis-
cina, estacionamento para 10 carros, 
terreno de 1500m² e jardim, situada na 
Sommerschield, arrenda-se. agencia 
espada-2@gmail.com precisa urgente 
de moradias,flats, lojas, armazéns, etc. 
Contacto: 84-8605875 ou 82-9822186, 
Sr. Espada.  4417

FLATS: tipo 4, num 11º andar, com 2 
elevadores 24 horas, móveis luxuosos, 
3wc e parqueamento, no B. Polana, 
arrenda-se por 80 000,00MT; tipo 3, 
num 1º andar, com parqueamento, no 
B. Polana por 46 000,00MT; tipo 3, num 
2º andar, luxuosa, com parqueamento
no B. Central, próximo da Migração por 
32 000,00MT, negociáveis. Contacto:
82-2286365, Sr. Missasse.

4592

VIATURAS

PRECISA-SE

DIVERSOS

FORD RANGER, de 2019, em boas 
condições, 6 velocidades, manual, 36 
000Km, manutenção e garantias em 
dia no agente, vende-se por 1 700 
000,00MT. Contacto: 84-5205527 ou 
84-8636227. 4520

AGÊNCIA imobiliária precisa para com-
prar, vender ou arrendar: hotéis, prédios, 
condomínios, lodges, vivendas, aparta-
mentos, fábricas, armazéns, projectos, 
e outros imóveis, no território nacional 
ou internacional. Contacto: Av. Salva-
dor Allende, n.º 1376, no Sommers-
chield. Facebook: organizersmz; 86-
0659047, 85-0522030 ou 84-5354121,                                                 
comercial@organizersmz.com

4570

TEMOS terrenos, na KaTembe, Ponta 
d’Ouro, Ponta Malongane, Matutuíne, 
quintas, terrenos na praia, terreno para 
agricultura de 20 a 500 hectares. Ligue 
e agende visita: 84/87-3999454, GL 
Imobiliária.

4251

TÁXI Marcelo. Prestação de Serviços 
24 horas por dia. Baixe o nosso aplicati-
vo através do App Store ou Google Play 
e destrute de melhores preços e mais 
baratos no valor 150,00MT por corrida 
ou pague 70,00MT por km nas viagens 
efectuadas. Contacte-nos ainda pelos 
números: 82-5050050, 84-5050050 ou 
86-5050050.

3926

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

Administração Judicial
UGEA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ADITAMENTO AO ANÚNCIO
DO CONCURSO LIMITADO Nº 04 /TJPM/UGEA/2021

Relativamente ao concurso em título, temos a esclarecer que a abertura de propostas fica alterada para a data no quadro abaixo:

Nº do Concurso Objecto do Concurso
Custo do
Caderno

Local de Abertura 
das Propostas

Garantia 
Provisória

Data e horas-final de 
entrega de propostas

    Data e hora da 
abertura de propostas

Concurso Limitado 

nº04 /TJPM/

UGEA/2021

 Fornecimento de refeições para 

polícias e funcionários  do Tribunal 

Judicial da Província de Maputo     

       1000,00MT

Não 

reembolsáveis

Na Sala de 

Audiências do TJPM

Não 

aplicável

              3/5/2021

às 10.00 horas

    3/5/2021

às 10.30 horas

 Endereço:
 Tribuna Judicial da Província de Maputo, sita na Av. Governador Raimundo Bila –C.P Nº 377, na Província de Maputo

 Telefax : 21724799, email –tjpm.adm.judicial@gmail.com

Matola, aos 21de Abril de 2021

A Autoridade Competente

(Ilegível)

República de Moçambique
Tribunal de Menores da Cidade de Maputo
Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos da alínea h) do artigo 94, do Regulamento 
de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de 
Março, comunica-se a adjudicação por ajuste directo 
o arrendamento de imóvel com a Sra. CRISTINA
JOAQUIM MACUACUA, no valor de 2.462.400,00MT
(dois milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil
e quatrocentos meticais).

Maputo, aos 20 de Abril de 2021

A Autoridade Competente

(Ilegível)

1. O Conselho Municipal da Vila de Sussundenga convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais 
ou estrangeiras, interessadas e que reúnem os requisitos de elegibilidades a apresentarem
propostas fechadas, para os seguintes concursos:

No de 
Concurso

Objecto de concurso Documentação 
Data e hora 

Entrega de 
propostas

Abertura de 
propostas

90G000541/
CL/N01/2021

Construção de 3 salas de 
aula

Alvará da 3a Classe, 
Cadastro único, INSS, INE, 

C. Quitação

4/5/2021
8.00 horas

4/5/2021
8.30 horas

90G000541/
CL/N02/2021

Construção do Mercado 
Macorocoza 2

Alvará da 3a Classe, 
Cadastro único, INSS, INE, 

C. Quitação

4/5/2021
8.30 horas

4/5/2021
9.00 horas

90G000541/
CL/N03/2021

Pavimentação parcial da 
estrada urbana em pavês 

(500m)

Alvará da 3a Classe, 
Cadastro único, INSS, INE, 

C. Quitação

4/5/2021
9.00 horas

4/5/2021
9.30 horas

90G000541/
PD/N02/2021

Construção de duas casas 
para idosos

Alvará da 3a Classe, 
Cadastro único, INSS, INE, 

C. Quitação

4/5/2021
9.30 horas

4/5/2021
10.00 horas

90G000541/
SBQP/Nº 
1/2021

Contratação de serviços 
de consultoria para fisca-
lização de 3 salas de aula

Alvará da 1a Classe, 
Cadastro único, INSS, INE, 

C. Quitação 

4/5/2021
10.00 horas

4/5/2021
10.30 horas

90G000541/
SBQP/Nº 
2/2021

Contratação de serviços 
de consultoria para fisca-
lização do Mercado Maco-

rocoza 2

Alvará da 1a Classe, 
Cadastro único, INSS, INE, 

C. Quitação 

4/5/2021
10.30 horas

4/5/2021
11.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de 
concursos ou adquirí-los no Conselho Municipal da Vila de Sussundenga, Bairro Nhamawaia,  n.º 
260, Telefone: 251-52-069, Fax: 25152069, pela importância não reembolsável de 2.000,00MT 
(mil meticais).

3. O prazo de validade das propostas será de 90 dias. 

4. A visita ao local de obra é obrigatória e será no dia 23/4/2019, pelas 9.00 horas.

5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até as horas (vêr a tabela acima) e serão 
abertas em sessão pública, no mesmo endereço abaixo até, a partir das horas (vêr a tabela 
acima) na presença dos concorrentes que desejarem comparecerem.

6. Serão anunciados os posicionamentos dos concorrentes às 9.00 horas do dia 11/5/2019, na
Sala de Reuniões do Conselho Municipal.

7. A garantia provisória é dispensada.

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

Sussundenga, aos 16 de Abril de 2021

(Assinatura Ilegível) 
A Presidente do Município

Lídia Luís MassuveNicuadala
(Docente N1)

CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE SUSSUNDENGA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS

República de Moçambique
Tribunal de Menores da Cidade de Maputo
Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos da alínea a) do artigo 94, do Regulamento 

de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 

Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 

Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de 

Março, comunica-se a adjudicação por ajuste directo o 

fornecimento de Cabina de Fibra à empresa KAYA MOZ, 

no valor de 269.100.00MT (duzentos e sessenta e 
nove mil e cem meticais).

Maputo, aos 20 de Abril de 2021

A Autoridade Competente
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
DEPARTAMENTO DE REGISTOS E NOTARIADO

3.º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, n.º 1472 – 1.º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO 
DE BEATRIZ JOAQUIM

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de quinze de Abril de dois mil e vinte e 
um, exarada de folhas dezasseis a folhas dezassete, do livro de notas para escrituras diversas 
número oitocentos e setenta e oito, traço “D”, no Terceiro Cartório Notarial, perante ALDINA 
GUILHERMINA SAMUEL RUTUTO MOMADE, licenciada em Direito, Conservadora e Notária Su-
perior, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de BEATRIZ JOAQUIM, 
solteira, natural de Xai-Xai, residente que foi em Maputo, sendo filha de Joaquim Velemo e de 
Albertina Afonso.
Que, ainda pela mesma escritura pública foi declarado como único e universal herdeiro de to-
dos os seus bens e direitos, seu irmão VICTORINO JOAQUIM, casado com Palmira Jacinto 
Sumbane, sob o regime de bens adquiridos, natural da Maxixe e residente nesta cidade.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ao declarado herdeiro ou com ele 
possam concorrer à sua sucessão.

Está conforme
Maputo, aos dezasseis de Abril de 2021

A Notária
(Ilegível)

4595

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA

MAIS PRÓXIMO

SAIBA O QUE ACONTECE 
NO SEU MUNICÍPIO
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PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO E REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES

DIRECÇÃO REGIONAL NORTE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSOS
De acordo com o artigo 33, n° 3, alínea d) conjugado com o nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de 
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 
5/2016 de 8 de Março, comunica-se que foram adjudicados os concursos abaixo indicados:

Nº de Concurso Objecto 
Concorrente 
adjudicado

Valor da adjudicação 
incluindo o IVA

25D003141/
AD/0004/2021

Fornecimento de géneros alimentícios, 
material de higiene, limpeza e de 

conforto

VIP Supermercado 
Limitada

350.000,00MT

25D003141/
AD/0005/2021

Reparação e manutenção de veículos 
automóveis

Auto Maiaia 100.000,00MT

25D003141/
AD/0006/2021

Reparação, manutenção e fornecimento 
de acessórios de veículos e motociclos

Auto Chef Dustin 
Lda 

25.000,00MT

25D003141/
AD/0007/2021

Fornecimento de bens alimentares e não 
alimentares 

G.B. International 
Sociedade 

Unipessoal, Lda
1.000.000,00MT

25D003141/
AD/0008/2021

Fornecimento de material de escritório e 
consumíveis de informática 

Star Stationery, Lda 200.000,00MT

25D003141/
AD/0009/2021

Reparação e manutenção de viaturas
Entreposto Auto, 

S. A.
600.000,00MT

Nacala, Março de 2021
Autoridade Competente

(Ilegivel)
160

Aliás, Agnelli foi uma das 
ausências (algo que já era 

esperado) nesta reunião do 
Comité Executivo.

RYAN Mason vai orientar o Tottenham até final da épo-
ca, após a despedimento de José Mourinho na segunda-feira. 
O antigo internacional inglês vai assumir o papel de interino e 
terá como adjuntos Chris Powell e Nigel Gibbs, enquanto o ex-
-internacional holandês Michel Vorm ficará responsável pelo
treino dos guarda-redes. 

De resto, Ledley King continua como adjunto, função 
que desempenhava quando o técnico português estava nos 
“spurs”.

Mason, de 29 anos, terminou a carreira de futebo-
lista em 2017 no Hull City e começou o percurso de trei-
nador nos Sub-19 do Tottenham, na época passada.  
Os ”spurs” jogam a final da Taça da Liga inglesa diante do 
Manchester City no domingo e ocupam o sétimo lugar da Pre-
mier League. 

O 
LÍDER Sporting pro-
cura hoje (22.15h) 
conservar a inven-
cibilidade na I Liga 
de futebol, frente ao 

Belenenses SAD, numa 28.ª 
jornada em que o perseguidor 
FC Porto recebe o Vitória de 
Guimarães e o Benfica visita o 
Portimonense.

Cinco dias depois do re-
gresso às vitórias, no estádio 
do Farense (1-0), após em-
pates com Moreirense e Fa-
malicão, ambos a um golo, os 
“leões” vão tentar prolongar 
um recorde de 27 jogos se-
guidos sem perder na mesma 
época para o campeonato, na 
segunda partida sem o treina-
dor Rúben Amorim, a cumprir 
uma suspensão de 15 dias.

Em Alvalade, o Sporting, 
com 69 pontos, defrontará um 
Belenenses SAD motivado pelo 
triunfo sobre o Marítimo (2-0), 
precedido de uma igualdade 
em Braga (1-1), que o colocou 
no 12.º lugar, com 30 pontos, 
oito acima da zona de despro-
moção directa.

A sete jornadas do final da 
I Liga, os “verde e brancos” 
tentam, pelo menos, segurar a 
vantagem de seis pontos para 
o FC Porto, segundo classifi-
cado, enquanto o Benfica, ter-
ceiro, já está a distantes 12, e o

FLORENTINO Pérez, que é o presidente do Real Madrid e da Super-
liga Europeia, explicou a razão desta nova competição e alertou que 
a situação financeira no futebol é muito grave.

“Quando não temos mais fontes de rendimentos além da te-
levisão a forma de rentabilizar é fazer jogos mais interessantes. Foi 
assim que começámos a trabalhar. Chegámos à conclusão que ao 
criarmos uma Superliga durante a semana, ao invés da Liga dos 
Campeões, seríamos capazes de diminuir a perda de rendimentos”, 
disse o máximo dirigente dos merengues, em declarações ao pro-
grama El Chiringuito. Florentino Pérez explicou que as perdas fi-
nanceiras são enormes: “Ninguém montou nada. Os clubes impor-
tantes de Inglaterra, Itália e Espanha têm de encontrar uma solução 
para a situação muito má que estão a passar. A ECA (Associação Eu-
ropeia de Clubes) diz que foram perdidos cinco mil milhões. O Real 
tinha um orçamento de 800 e acabamos com 700. E este ano em 
vez de 900 vamos ver se vão entrar 600. São perdas de 400 milhões 
só no Real”. A FIFA está a ameaçar os clubes que estão envolvidos: 
“Entrei no futebol em 2000 e é preciso evoluir, como pessoas, em-
presas, redes sociais... o futebol tem de se adaptar aos tempos em 
que vivemos. O futebol foi perdendo interesse”.

Os aspectos financeiros da competição: “O que gera mais di-
nheiros? Um Real Madrid-Manchester United e um Barcelona-Mi-
lan ou um jogo contra uma equipa modesta da Champions?”

Foi criado pela UEFA um novo formato para a Liga dos Cam-
peões da próxima temporada: “Eles estavam a trabalhar noutro 
projecto, que foi apresentado hoje (segunda-feira). Com todo o 
respeito. Primeiro, não o entendo. Ninguém o entende. Não vai 

LIGAS EUROPEIAS DE FUTEBOL

Sporting sob pressão em Alvalade 

Braga - equipa que irá visitar 
na ronda seguinte -, quarto, 
a 14.

Amanhã, às 22.00, os 
“dragões”, que somaram na 

casa do Nacional o sexto triun-
fo seguido na prova (1-0), en-
cerram a jornada diante do 
Vitória de Guimarães, sexto, 
com 38 pontos, cujo recente 

ciclo de cinco derrotas termi-
nou na recepção ao Santa Clara 
(triunfo por 1-0).

Focado no acesso directo à 
Liga dos Campeões, sem des-

A PARTIR DE 2024

“Champions” 
com novo formato

UEFA anuncia mudanças na “Champions”, depois do abalo provocado pela 
introdução da Superliga Europeia

Quanto ao novo formato, 
acaba por se confirmar tudo 
aquilo que já se falava nas úl-
timas semanas. Há um maior 
número de clubes (passa de 
32 para 36), de jogos míni-
mos (passa de 6 para pelo 
menos 10), sendo que o for-
mato da prova abandonará 
a até agora utilizada fase de 
grupos, passando para uma 
liga onde estarão as tais 36 
equipas.

 Naturalmente não joga-
rão todos contra todos, mas 
sim disputarão um número 
determinado de encontros 
diante da equipa de cada 
pote (que terá a sua definição 
a partir dos rankings).

curar de uma eventual aproxi-
mação na luta pela revalidação 
do título, o FC Porto tem agora 
seis pontos de vantagem sobre 
o Benfica, que, duas horas an-
tes, enfrenta o Portimonense,
nono colocado.

Em plena melhor série de 
resultados nesta temporada, 
com três vitórias seguidas na 
I Liga, os algarvios recebem os 
“encarnados”, que foram sur-
preendidos na ronda anterior 
pelo Gil Vicente (derrota por 
2-1), interrompendo séries de 
seis triunfos consecutivos e 
sete jornadas sem sofrer golos.

Já o Sporting de Braga fa-
lhou a oportunidade de igualar 
o Benfica no terceiro lugar, ao
empatar em casa do Rio Ave
(0-0), antes de receber hoje,
às 20.00, o Boavista, 14.º, in-
victo há três jogos e inserido
numa acesa luta pela perma-
nência.

Dessa contenda fazem 
parte Marítimo, em lugar de 
“play-off’ de manutenção 
com o terceiro colocado da 
II Liga, e Rio Ave, que se de-
frontam hoje, enquanto o Gil 

Vicente enfrenta o rival mi-
nhoto Famalicão e o Tondela 
recebe o “lanterna-vermelha” 
Nacional.

O Farense, outro dos clu-
bes em zona de despromoção, 
tentará prolongar a pior fase 
da época do Paços de Ferrei-
ra, com três desaires seguidos, 
na terça-feira, no arranque de 
uma ronda que trará, no dia 
seguinte, a visita do Moreiren-
se ao terreno do Santa Clara.

CITY EM TERRENO 
DIFÍCIL

O Manchester City, líder 
destacado da “Premier Lea-
gue”, joga hoje (21.15h) no 
campo do Aston Villa, em jogo 
da 32ª jornada. 

Os “citizens”, líderes com 
74 pontos, irão procurar re-
gressar às vitórias, após desaire 
caseiro diante do Leeds United, 
mas pela frente terão uma bem 
organizada formação do Aston 
Villa, que ocupa a 11ª posição 
com 44 pontos e ainda com 
chances de terminar o cam-
peonato numa zona que per-

mite o acesso à Liga Europa. 
Ainda hoje, o Tottenham, 

no primeiro jogo sem Mou-
rinho, demitido na segunda-
-feira, recebe o Southampton,
em jogo de atraso da 29ª ronda. 

O Tottenham ocupa o sé-
timo lugar, com 50 pontos, e 
está na disputa por um lugar na 
Liga dos Campeões na próxima 
época.

REAL E SEVILHA 
FORA DE PORTAS

O Real Madrid e o Sevilha, 
equipas que estão na luta pelo 
título na Espanha, enfrentam 
fora de casa esta noite o Cadiz e 
Levante, respectivamente, em 
encontros referentes à 32ª jor-
nada da La Liga.

O Real ocupa o segundo lu-
gar, com 67 pontos, enquanto 
o Sevilha é quarto, com 64.

O Atlético de Madrid, pri-
meiro classificado com 70 
pontos, bate-se amanhã com o 
Huesca. Já o Barcelona (menos 
um jogo), em terceiro, com 65 
pontos, esgrime forças com o 
Huesca.      Depois do jogo sofrido em Faro, os “leões” recebem o Belenenses

FLORENTINO PÉREZ SOBRE A SUPERLIGA

Jogos grandes é que geram dinheiro

produzir mais rendimentos e não vai salvar o futebol. Digo o futebol 
e digo salvar todos. O Real Madrid não é meu, mas dos sócios. Que-
remos salvar o futebol, viver com mais tranquilidade. A situação é 
muito dramática”.

A Superliga Europeia conta atualmente com 12 membros-
-fundadores, que são os seguintes: Milan, Arsenal, Atlético Madrid,
Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, 
Manchester United, Real Madrid e Tottenham.

UM dia depois do ‘terramo-
to’ provocado pela oficiali-
zação da Superliga Europeia, 
a UEFA aprovou, segunda-
-feira, no seu Comité Execu-
tivo, o novo formato da Liga
dos Campeões, a entrar em
vigor a partir de 2024. 

Curiosamente, a proposta 
para esta nova “Champions” 
foi estudada e colocada em 
cima da mesa pela Asso-
ciação Europeia de Clubes 
(ECA), organismo que este 
domingo ‘perdeu’ o seu pre-
sidente, com o anúncio da 
demissão de Andrea Agnelli, 
o representante da Juventus,
que como se sabe faz parte da
Superliga Europeia. 

GIANNI Infantino, presidente da 
FIFA, falou sem rodeios sobre a 
criação da Superliga Europeia, 
manifestando o seu desagrado, 
alinhado com a UEFA.

“Deixem-me ser claro: a FIFA 
está construída sobre os valores 
do desporto e claramente con-
tra esta Superliga, só a podemos 
condenar. A UEFA e o futebol 
europeu têm todo o meu apoio. 
O futebol tem de estar unido - 
todos recordamos o golo de Paolo 
Rossi na final de um Mundial, por 
exemplo, e essa é a magia. Tra-
balhei muito tempo para manter 
o modelo de futebol na Europa,
com promoções e despromoções 

e defendo esse modelo, temos de 
protegê-lo”, disse no Congresso 
da UEFA.

“Esses 12 clubes são respon-
sáveis pelas suas decisões. Cria-
ram uma competição fechada 
que vai contra as instituições 
atuais. Não podem agora ficar 
a meio caminho, terão de viver 
com as consequências das suas 
escolhas. Mas há que respeitar 
as instituições, a UEFA, a FIFA, a 
história. Entendo que a situação 
está difícil para os clubes com a 
pandemia, mas todos devemos 
tentar superar as dificuldades 
juntos”, acrescentou o presiden-
te da FIFA.

GIANNI INFANTINO

Desertores terão 
de assumir 
as consequências

Ryan Mason 
substitui 
Mourinho 
no Tottenham
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O ENH DE VILANKULO dispensou o guarda-redes Leandro Caiado 
para estar junto da sua família enquanto recupera da lesão contraí-
da num dos dedos da mão esquerda. O jovem guarda-redes viajou à 
cidade Beira, sua terra natal, onde tem o apoio da família para todos 
efeitos, uma vez que todo o braço esquerdo ficou momentanea-
mente privado de fazer movimentos.

Com apenas Germano e Jonas, outros dois guarda-redes do 
representante de Vilankulo, espera-se que a recuperação de Lean-
dro Caiado seja muito mais rápida do que do avançado Jafete, que 
deverá ficar de fora dos trabalhos por um período superior a qua-
tro meses. De acordo com o departamento médico daquele clube, 
a reavaliação da lesão do guarda-redes, de 24 anos de idade, está 
marcada para 26 de Abril e se tudo correr dentro do previsto poderá 
retornar aos trabalhos em princípios de Maio.

Recorde-se que Leandro iniciou a sua carreira na Beira, de onde 
transferiu-se para a Liga Desportiva de Maputo, antes de assinar 
pela equipa agora treinada por Victor Mayamba.  

O ANTIGO internacional mo-
çambicano Faruk Gulamo 
Mahomed Ismael Patel, mais 
conhecido por Farukito nos 
meandros desportivos, pro-
mete trabalhar arduamente 
para levar novamente a Selec-
ção Nacional de Futsal para um 
Campeonato do Mundo, como 
aconteceu em 2016, na Colôm-
bia.

Farukito colocou esse de-
safio durante a cerimónia da 
sua apresentação como novo 
seleccionador nacional, em 
substituição de Naimo Abdul, 
que dirigiu a equipa de todos 
nós nos últimos seis anos.

“Agradeço a oportunidade 
e a confiança depositada em 
mim para esta missão. Vamos 
trabalhar. Infelizmente o nos-
so futsal está parado há ano e 

meio, mas pela frente temos 
desafios importantes. Em Ou-
tubro temos o Torneio da CO-
SAFA, em Maputo, e daqui até 
lá temos cerca de cinco meses 
para nos prepararmos. Somos 
um país de referência nesta 
sub-modalidade, por isso te-
mos a missão de resgatar isso. 
Em 2016 estivemos no Mun-
dial e agora queremos trabalhar 
para voltar a uma competição 
daquela dimensão”, disse.

Por outro lado, Farukito 
promete apostar na massifica-
ção a nível nacional e trabalhar 
para que o futsal seja incluindo 
nos Jogos Escolares, pois a par-
tir daí a sua prática seria mais 
abrangente e geraria mais ta-
lentos.

Intervindo no acto da 
apresentação do técnico, o 

presidente da FMF, Feizal Si-
dat, disse que a contratação de 
Farukito surge no âmbito da 
revolução que está a ser im-
plementada no futsal nacional, 
que começou com a candida-
tura para sediar o Torneio da 
COSAFA, num plano que inclui 
o acolhimento do CAN a curto e
médio prazos.

Para o Torneio da COSAFA, 
que terá lugar em Maputo ain-
da este ano, Farukito promete 
uma boa campanha, apesar do 
tempo escasso de preparação.

Aos 46 anos, Farukito tem 
a primeira experiência em se-
lecções. Já treinou a Liga Des-
portiva de Maputo entre 2013 
e 2017, sendo que em 2021 diri-
giu a equipa Sub-20 do mesmo 
clube. Foi internacional mo-
çambicano por 18 ocasiões.

A SELECÇÃO Nacional de Fu-
tebol de Praia entra hoje no seu 
quarto dia de preparação tendo 
em vista a sua inédita partici-
pação no Campeonato Africano 
da modalidade (CAN-2021), a 
ter lugar de 23 a 29 de Maio em 
Dakar, capital senegalesa.

O apronto de hoje tem iní-
cio às 16.00 horas, por sinal 
mesma hora da sessão de on-
tem, na arena do futebol de 
praia da Costa do Sol.

Para esta operação o selec-
cionador nacional, Abinério 
Ussaca, convocou 18 jogadores, 
sendo dois guarda-redes, cinco 
defesas, quatro médios e sete 
pivots.

Os treinos em Maputo irão 
prolongar-se até ao dia 6 de 
Maio, um dia antes da partida 
para um estágio em Marrocos, 
onde a selecção vai cumprir 
outro plano de trabalho para 
consolidar o seu nível compe-
titivo.

Moçambique qualificou-
-se pela primeira vez ao CAN
depois de derrotar as Ilhas Co-
mores, na única eliminatória de 
aceso, com vitórias em Moroni 
(7-5) e em Maputo (10-3).

A fase final contará com 
a participação de oito selec-
ções, sendo que os dois fi-
nalistas apuram-se para o 
Mundial-2021, a ter lugar em 
Moscovo, na Rússia. 

Estão qualificados Senegal 
(anfitrião), Marrocos, Egipto, 

O
S catorze clubes que 
militam no Moçam-
bola receberam na 
tarde de ontem qua-
tro mil quinhentos 

e cinquenta testes rápidos de 
despiste à Covid-19, material 
indispensável para a retoma 
segura da prova, interrompi-
da no início de Fevereiro pelo 
Presidente da República, por 
constituir um atentado à saúde 
pública.

Os testes foram adquiri-
dos e oferecidos pela Federa-

ção Moçambicana de Futebol 
(FMF) à Liga Moçambicana de 
Futebol (LMF), que por sua vez 
encaminhou aos seus associa-
dos (clubes), numa cerimónia 
pública, em Maputo.

Segundo o presidente da 
FMF, Feizal Sidat, estes 4550 
testes fazem parte de um total 
de sete mil adquiridos pelo ór-
gão reitor do futebol nacional 
com o financiamento da FIFA, 
no âmbito do plano de emer-
gência anti-Covid-19.

Com efeito, os restantes 

testes serão entregues aos des-
tinatários nos próximos tem-
pos, até porque o processo vai 
obedecer a fases, sendo que 
esta que é a primeira prevê que 
os materiais aguentem entre 12 
e 15 jornadas do Moçambola e, 
segundo Sidat, vão abranger 
também algumas selecções 
nacionais.

“É um processo que temos 
vindo a preparar já há algum 
tempo. Recentemente capa-
citámos o pessoal médico dos 
clubes em matérias de gestão e 

administração dos testes rápi-
dos da Covid-19. Prometemos 
e cumprimos com a promessa 
de tudo fazermos para a retoma 
do futebol. Este é um momen-
to importante para o nosso fu-
tebol, por isso apelamos a uma 
melhorar utilização e conser-
vação destes testes a tempera-
turas que variam entre 10 e 16º 
Celsius”, disse Sidat, acrescen-
tando que o Gabinete Médico 
da FMF irá acompanhar o pro-
cesso de testagem sob super-
visão do Instituto Nacional de 

O MARÍTIMO, de Zainadine Jr, 
joga esta noite, a partir das 18.00 
horas, com o Rio Ave, numa 
partida (28ª jornada) em que é 
obrigado a ganhar para conti-
nuar na luta pela manutenção 
na I Liga Portuguesa de Futebol.  

A turma “insular” ocupa 
a 16ª posição, com 24 pontos, 
contra 22 do Farense e 21 do Na-
cional, de Witi, que amanhã de-
fronta o Tondela.

De acordo com o regula-
mento, os dois últimos clas-
sificados (17º e 18º) descem de 
divisão e o antepenúltimo (16º) 
disputará um “play-off” com o 
terceiro classificado da II Liga.

CLÉSIO INICIA 
CORRIDA À FINAL

O Zira, de Clésio, desloca-se 
hoje, às 16.30 horas, ao campo 
do Keshla, em jogo da primeira 
“mão” das meias-finais da Taça 
do Azerbeijão.

O Zira, que ocupa o ter-
ceiro lugar no campeonato e já 
está afastado da luta pelo título, 
deposita todas as suas forças na 
Taça. Nesta eliminatória, diante 

do Keshla, último classifica-
do no campeonato, é favorito a 
continuar em prova. 

A segunda “mão” realiza-
-se no dia 29 do mês em curso.
Noutra meia-final o Qarabag
defronta o Sumqayit. 

DOMINGUEZ DIANTE DO 
ÚLTIMO NA LUTA PELA 
PERMANÊNCIA

Vencer e garantir a per-
manência na II Liga da África 
do Sul na época 2021-22 é o 
grande objectivo do Polokwa-
ne City, de Dominguez. Esta 
tarde o nosso “capitão” e seus 
companheiros têm uma boa 
oportunidade para somar três 
preciosos pontos, visto que 
enfrentam o Bizana Pondo 
Chiefs, último classificado. 

À entrada para a 24ª jorna-
da o Polokwane ocupa o 11º lu-
gar, com 27 pontos, enquanto 
o Bizana é 16º, com 19.

MALEMBANA RECEBE 
LEVSKI COM OS OLHOS NO 
TÍTULO

O futebolista moçam-

bicano David Malembana 
volta a vestir hoje a camisola 
do Lokomotiv Plovdiv para 
medir forças com o Levski 
Sofia, num embate em que 
os olhos estão postos no ata-
que ao título.

Decorridas 24 rondas, o 
Lokomotiv ocupa o segundo 
lugar, com 49 pontos, con-
tra 58 do Ludogorets, que 
joga amanhã com o CSKA 
1948.  

CAPE-TOWN EM CASA DO 
KAIZER CHIEFS

O Cape-Town, clube 
onde actua o moçambicano 
Edmilson (não foi inscrito na 
segunda volta por estar lesio-
nado), terá esta tarde, diante 
do Kaizer Chiefs, uma árdua 
tarefa, em jogo da 22ª jornada 
da I Liga da África do Sul.

A equipa da Cidade do 
Cabo entra para esta par-
tida em sétimo lugar, com 
30 pontos, mais cinco que o 
Kaizer Chiefs, que ocupa o 
nono lugar, com menos um 
jogo.

FMF E LMF CORREM CONTRA O RELÓGIO PARA A RETOMA DA PROVA

Quatro mil e quinhentos 
testes da Covid-19 para 
Moçambola

Representante da UD Songo, Paíto Foquisso (esquerda), recebendo simbolicamente os testes das mãos do secretário executivo da LMF

Saúde (INS).
“Estamos a lidar com vidas 

humanas, por isso apelamos à 
responsabilidade na conserva-
ção e administração destes tes-
tes”, exortou Feizal Sidat.

Para o presidente da LMF, 
Ananias Couana, a disponibi-
lização dos testes pela FMF aos 
clubes é sinal inequívoco de 
que o organismo máximo do 
futebol nacional está a cum-
prir à risca com o seu dever, até 
porque em causa estão vidas 
humanas. Couana apelou aos 
clubes a não relaxar no cum-
primento das medidas preven-
tivas à Covid-19, até porque, 
segundo alertou, os testes não 
são o fim, são um meio, pelo 
que precisam do complemento 
com outras formas de preven-
ção.

“Este acto aumenta as ex-
pectativas da retoma do Mo-
çambola. Estendemos a nossa 
mão à FMF, Secretaria do Esta-
do dos Desportos e ao INS pelo 
empenho nesta causa. Aos clu-
bes vai o nosso caloroso abraço, 
pois mesmo com dificuldades 
continuam em pé”, vincou.

Segundo Couana, cada clu-
be irá receber 325 testes nesta 
fase para todos os elementos 
directamente envolvidos no 
Moçambola, desde atletas, 
treinadores, pessoal de apoio, 
dirigentes, entre outros. Nas 
fases subsequentes cada clube 
terá direito a 15 testes por jor-
nada.

Para além dos clubes do 
Moçambola, a FMF fez entrega 
de 500 testes à Comissão Na-
cional de Árbitros de Futebol 
(CNAF). Os testes destinam-se 
aos juízes.

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Apenas a vitória interessa 
à equipa de Zainadine

Zainadine Jr joga mais uma carta decisiva pela manutenção

LESÃO REAVALIADA A 26 DE ABRIL

CAN DE FUTEBOL DE PRAIA

Leandro no
convívio familiar 
até recuperar

Selecção Nacional
entra no quarto dia
de preparação

Tanzania, Uganda e Moçambi-
que. Ainda estão por disputar 
duas eliminatórias; RD Congo-
-Costa do Marfim (ainda sem
datas) e Seychelles-Madagás-
car (entre 1 e 8 de Maio). Mo-
çambique, refira-se, está no 5º
lugar do ranking da CAF.

EIS A LISTA DOS 
CONVOCADOS:

Guarda-redes: Anivaldo 
Mavie e Manuel Tivane.

 Defesas: Ramossete Cum-
be, Nelson Manuel, Gerson 
Chivale, Hermínio Marcelino e 
Ângelo Artur Tomás.

Médios: Hélio Mahota, An-
tónio Pedro, Júlio Manjate e 
Eusébio Tomás.

Pivots: Rachide Smith, Fa-
dil Ainadine, Osório Mahoche, 
Silvino Mateus, Hélder Mahu-
mane, Yuran Malate e Pedro 
Xavier.

NOVO SELECCIONADOR NACIONAL DE FUTSAL AMBICIOSO

Farukito quer Moçambique
novamente no Mundial
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Sudão põe fim 
ao boicote a Israel
O GOVERNO do Sudão aprovou esta segunda-feira uma lei 
que estabelece o fim do boicote a Israel, em vigor há mais 
de meio século, dando continuidade ao processo de nor-
malização das relações entre os dois países. “O Conselho 
de Soberania e o Conselho de Ministros aprovaram uma 
lei que revoga a legislação anterior, emitida em 1958, para 
boicotar Israel”, disse o ministro da Justiça do Sudão, Nasr 
al-Din, numa declaração citada pela Agência noticiosa Efe. 
Esta aprovação põe fim à lei sudanesa de boicote a Israel, que 
proibia qualquer tipo de relação comercial com aquele país, 
aprovada em 1958, sob a liderança de Abdullah Khalil, leal 
ao partido islamista Al Umma, e que proibia qualquer forma 
de comunicação com Israel – contratual, pessoal ou através 
de intermediários.

Morreu Walter Mondale 
O ANTIGO vice-Presidente norte-americano Walter 
Mondale, morreu com 93 anos, um ícone liberal que 
perdeu as eleições presidenciais após dizer abertamen-
te aos eleitores para esperarem um aumento de impos-
tos se ganhasse. A família de Mondale disse que o ex-
-governante morreu na segunda-feira em Minneapolis.
Mondale foi procurador-geral e senador no Minnesota.
Seguiu as pisadas do seu mentor político, Hubert H.
Humphrey, até à vice-presidência, servindo sob o co-
mando de Jimmy Carter de 1977 a 1981. A candidatura
de Mondale para a Casa Branca, em 1984, contra Ronald
Reagan, ficou marcada por uma derrota eleitoral sem
precedentes, tendo o democrata vencido apenas no seu
estado natal e no Distrito de Columbia. Mondale esco-
lheu então, pela primeira vez na história da política nor-
te-americana, uma candidata a vice-Presidente, Geral-
dine Ferraro.

Mais de 34 mortos 
em operações 
anti-terrorismo no Mali
A ONG Human Rights Watch (HRW) disse ontem que 34 
pessoas morreram e 16 estão desaparecidas, na sequên-
cia de operações anti-terroristas do exército maliano na 
região de Mopti, no centro do país e alertou para a exis-
tência de alegados maus-tratos. Num comunicado ci-
tado pela EFE, a HRW apelou às autoridades de Bamako 
para que abram uma investigação “credível e imparcial” 
sobre estes incidentes e suspendam os responsáveis mi-
litares envolvidos nos mesmos. “As forças de segurança 
malianas não respeitaram vidas humanas no decurso das 
recentes operações anti-terrorismo” entre Outubro de 
2020 e Março de 2021, afirmou Corinne Dufka, directora 
do departamento para a região do Sahel da HRW, citada 
no comunicado. 

UE apela a Eritreia 
para que cumpra 
retirada de Tigray
A UNIÃO Europeia apelou à Eritreia para cumprir a sua 
promessa e retirar “imediatamente” as suas tropas na re-
gião etíope de Tigray, onde têm apoiado o exército fede-
ral contra as autoridades regionais, em conflito com Adis 
Abeba. “O progresso em Tigray continua muito limitado: 
os combates continuam, o acesso à ajuda humanitária 
continua impedido, as tropas eritreias não se retiram e 
as violações dos direitos humanos continuam”, afirmou 
o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, após uma
reunião com ministros dos Negócios Estrangeiros da UE.
“A tão anunciada retirada das tropas eritreias deve tor-
nar-se uma realidade imediatamente”, disse Borrell, ci-
tado pela Agência AFP, acrescentando que “os abusos,
crimes de guerra e violência contra mulheres devem ser
levados à justiça”.

Polisário anuncia ataques 
a posições marroquinas
UNIDADES do Exército de Libertação Popular Sarauí 
(EPLS) atacaram este fim-de-semana vários postos do 
exército marroquino no “muro de segurança” erguido 
por Rabat no Sahara ocidental, anunciou o Ministé-
rio da Defesa da República Árabe Democrática Sarauí 
(RASD). No comunicado difundido pela Agência noti-
ciosa sarauí SPS, o ministério assegura que unidades da 
Frente Polisário bombardearam no sábado e domingo. 
Os ataques não foram confirmados nem desmentidos 
por Marrocos, que mantém silêncio sobre a situa-
ção militar desde o reinício das hostilidades no sul do 
Sahara ocidental.

Registando a história de MoçambiqueRegistando a história de Moçambique

A EMME recomenda: Não passe 
um sinal em vermelho... Poderá 

ser fatal também para si

M
AHAMAT Idriss 
Déby Itno, coman-
dante da guarda 
presidencial, fi-
lho de Idriss Déby 

Itno, que perdeu a vida on-
tem, vai dirigir um Conselho 
Militar que assumirá o poder 
no país, anunciou o Exército 
chadiano.

“Foi criado um Conse-
lho Militar chefiado pelo seu 
filho, o general Mahamat 
Idriss Déby Itno” (37 anos), 
anunciou o porta-voz do 
exército, general Azem Ber-
mandoa Agouna, numa de-
claração transmitida na rá-
dio estatal.

“O conselho reuniu-se 
imediatamente e promul-
gou a Carta de Transição”, 
acrescentou Bermandoa 
Agouna.

O Presidente do Chade, 
no poder há 30 anos, morreu 
ontem devido a ferimentos 
contraídos, enquanto co-
mandava o Exército na luta 
contra rebeldes no norte do 
país, anunciou um porta-
-voz na televisão estatal.

O porta-voz do Exército,
gen eral Azem Bermandoa 
Agouna, disse, numa decla-
ração lida na estação pública 
de televisão chadiana, que 
Idriss  Déby contraiu feri-

MAIS de 260 organizações não-governa-
mentais apelaram ontem aos países doado-
res a disponibilização cinco mil milhões de 
dólares para as agências das Nações Unidas 
poderem salvar 34 milhões de pessoas em 
risco alimentar.

“Nós apelamos para a doação de cinco 
mil milhões de dólares de fundos suple-
mentares para o auxílio alimentar de urgên-
cia”, referem numa carta aberta divulgada 
ontem.

O documento assinado por organiza-
ções não-governamentais de todo o mundo 

refere que milhões de pessoas estão a morrer 
de fome no mundo e que precisam de ajuda 
de emergência.

Esta mobilização vem reforçar o ape-
lo lançado pelo Programa Mundial para a 
Alimentação (PMA) e a Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação e Agri-
cultura (FAO) que solicitaram estes fundos 
adicionais para o ano de 2021.

Segundo as ONG, bastaria dedicar o 
equivalente a 26 horas do gasto militar mun-
dial para conseguir reunir esse valor.

As organizações sublinharam que, por 

enquanto, foram prometidos apenas cin-
co por cento dos 7,8 mil milhões de dólares 
solicitados no total para o ano de 2021 pela 
ONU para garantir a segurança alimentar.

No final de 2020, a ONU estimou que 270 
milhões de pessoas em todo o mundo esta-
vam a passar fome ou prestes a não ter o su-
ficiente para comer.

Um total de 174 milhões de pessoas em 
58 países correm o risco de morrer de sub-
nutrição ou falta de alimentos “e esse núme-
ro só aumentará nos próximos meses se nada 
for feito”, denunciaram as ONG. - LUSA

O PRESIDENTE da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fon-
seca, vai ouvir hoje os representantes dos partidos com assen-
to parlamentar, com vista à indigitação do primeiro-ministro, 
após a vitória do MpD nas eleições legislativas de domingo.

De acordo com uma nota divulgada pelo próprio Chefe de 
Estado, as reuniões com os três partidos com representação 
parlamentar após as eleições legislativas visam a “indigitação, 
para posterior nomeação, de novo primeiro-ministro”, nos 
termos da Constituição da República.

O Movimento para a Democracia (MpD) venceu as sétimas 
eleições legislativas cabo-verdianas, realizadas no domingo, 
com quase 49 por cento dos votos e uma maioria absoluta no 
parlamento, permitindo reconduzir Ulisses Correia e Silva, lí-
der do partido, como primeiro-ministro.

A Constituição da República de Cabo Verde prevê, no ar-
tigo 135.º, que é competência do Chefe de Estado nomear o 
primeiro-ministro depois de “ouvidas as forças políticas com 
assento na Assembleia Nacional e tendo em conta os resulta-
dos das eleições”.

No artigo 196.º, a Constituição da República define que de-
pois de nomeado, o governo “deve elaborar o seu programa”, 
com “os objectivos e as tarefas que se propõe realizar, as medi-
das a adoptar e as principais orientações políticas que pretende 
seguir em todos os domínios da actividade governamental”.

O Programa do Governo deve ser aprovado em Conselho 
de Ministros e submetido à apreciação e aprovação da Assem-
bleia Nacional, no prazo máximo de quinze dias a contar da 
data do início da entrada em funções do governo, com o pri-
meiro-ministro a solicitar “obrigatoriamente” ao parlamento 
“a aprovação de uma moção de confiança exclusivamente so-
bre a política geral que pretende realizar”.

Ulisses Correia e Silva já anunciou que “brevemente” vai 
apresentar publicamente a proposta de programa de governo.

Segundo dados divulgados pela Comissão Nacional de 
Eleições (CNE), o MpD conseguiu 109.388 votos (48,8 por 
cento) e correspondente a 37 deputados (de um total de 72), o 
PAICV 86.066 votos (38,4 por cento), 29 deputados, e a União 
Caboverdiana Independente e Democrática (UCID) 19.810 vo-
tos (8,8 por cento), quatro deputados. - LUSA

A LIBERDADE religiosa é vio-
lada em quase um terço dos 
países do mundo, sendo os 
cristãos o grupo mais perse-
guido, conclui um relatório 
ontem apresentado que reve-
la também um agravamento 
dos preconceitos contra as 
minorias religiosas durante a 
pandemia.

O relatório “A Liberdade 
Religiosa no Mundo”, pu-
blicado pela primeira vez em 
1999, é lançado a cada dois 
anos pela Fundação Ponti-
fícia Ajuda à Igreja que Sofre 
(AIS), organização do Vatica-
no, e analisa até que ponto o 
direito humano fundamen-
tal da liberdade religiosa, 
protegido pelo Artigo 18º da 
Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos, é respeitado 
para todas as religiões nos 196 
países do mundo. Segundo o 
documento, apresentado ofi-
cialmente em Lisboa em si-
multâneo com outras capitais 
onde existem secretariados 
da fundação AIS, este direito 
fundamental não foi respei-
tado em 62 (31,6 por centro) 
dos 196 países do mundo en-
tre 2018 e 2020.

Em 26 destes países as 
pessoas sofrem persegui-
ção e em 95 por cento deles 
a situação tornou-se ainda 
pior durante o período em 
análise. Nove países apa-

recem nesta categoria pela 
primeira vez: sete em África 
(Burquina Faso, Camarões, 
Chade, Comores, República 
Democrática do Congo, Mali 
e Moçambique) e dois na Ásia 
(Malásia e Sri Lanka).

Nestes 26 países vivem 
perto de quatro mil milhões 
de pessoas, constituindo 
pouco mais de metade (51 por 
cento) da população mundial 
e quase metade destes países 
encontra-se em África.

Actualmente cerca de 
67 por cento da população 
mundial, cerca de 5,2 mil mi-
lhões de pessoas, vivem em 
países onde existem graves 
violações à liberdade religio-
sa, incluindo as nações mais 
povoadas, China, Índia e Pa-
quistão.

O relatório também abor-
da o impacto da pandemia 
de Covid-19 no direito à li-
berdade religiosa revelan-
do que perante a magnitude 
da emergência, os governos 
consideraram necessário im-
por medidas extraordinárias, 
em alguns casos aplicando li-
mitações desproporcionadas 
ao culto religioso, em com-
paração com outras activida-
des laicas.

Os preconceitos sociais 
pré-existentes contra as mi-
norias religiosas em países 
como a China, o Níger, a Tur-

APÓS A MORTE DO PAI

Filho de Idriss 
Déby assume 
o poder no Chade

mentos no fim-de-semana.
Idriss Déby foi reeleito 

para um mandato de seis 
anos com 79,32 por cento 
dos votos, de acordo com 
os resultados provisórios 
anunciados segunda-feira 
pela Comissão Eleitoral Na-
cional, num processo en-
tretanto anulado pelas no-
vas autoridades.

Neste contexto, o Chade 

realizará novas eleições “li-
vres e democráticas” após 
um “período de transição” 
de 18 meses.

“O Conselho Militar de 
Transição (TMC), presidi-
do pelo tenente-general 
Mahamat Idriss Déby, 37, 
filho do falecido Presiden-
te, garante a independência 
nacional, a integridade ter-
ritorial, a unidade nacional, 

o respeito pelos tratados
e acordos internacionais,
e assegura a transição por
um período de 18 meses”,
anunciou o porta-voz do
Exército.

Referiu que novas insti-
tuições republicanas serão 
criadas no final da transição, 
através da organização de 
eleições livres, democráti-
cas e transparentes. -LUSA

Mahamat Idriss Déby Itno, filho do Presidente falecido

PR ausculta 
hoje partidos 
antes de 
indigitar PM

Liberdade religiosa 
violada em um terço 
do mundo

LEGISLATIVAS DE CABO VERDE 

O PRESIDENTE da Somália pe-
diu à União Africana que ajude 
a resolver a crise política susci-
tada pela prorrogação de dois 
anos do mandato do Chefe de 
Estado somali.

O pedido de Mohamed Ab-
dullahi Mohamed Farmaajo foi 
transmitido, na segunda-feira, 
numa reunião, ao Presidente 
da República Democrática do 
Congo, Felix Tshisekedi, que 
detém actualmente a presi-
dência da União Africana (UA).

“Durante uma reunião 
presencial de duas horas, o 
Presidente da Somália solici-
tou a participação do Presi-
dente Tshisekedi, na sua qua-
lidade de presidente da UA, 
para enquadrar e facilitar as 
negociações com todos os ac-

tores envolvidos nesta crise”, 
anunciou o governo congolês 
através do Twitter.

“Defendendo soluções 
africanas para os problemas 
africanos, o Chefe de Estado 
[congolês] saudou a aborda-
gem do Presidente Mohamed 
Abdullahi Mohamed no senti-
do de se abrir à UA e estender 
a mão a todas as forças somalis 
envolvidas para alcançar uma 
paz justa e duradoura”, acres-
centou.

Farmaajo chegou à capital 
da República Democrática do 
Congo no domingo, dias de-
pois de a comunidade inter-
nacional, bem como os opo-
sitores e líderes regionais se 
terem oposto à moção aprova-
da semana passada pela câma-

ra baixa do Parlamento (Casa 
do Povo) para o manter em 
funções sem ir às urnas.

O mandato do chefe de 
Estado somali terminou ofi-
cialmente a 8 de Fevereiro e 
o Presidente tinha-se com-
prometido meses antes - jun-
tamente com outros cinco
líderes regionais no chamado
acordo de 17 de Setembro -
com a organização de eleições
indirectas por clãs no início de
2021.

A Somália vive num estado 
de guerra e caos desde 1991, 
quando o Presidente Moha-
med Siad Barre foi derruba-
do, deixando o país sem um 
governo eficaz e nas mãos de 
milícias e senhores da guerra 
islâmicos. - LUSA

Somália pede ajuda à UA 
para superar crise política

quia, o Egipto e o Paquistão 
levaram a um aumento da 
discriminação durante a pan-
demia através, por exemplo, 
da recusa do acesso a ajuda 
alimentar e médica.

De acordo com o relató-
rio, a perseguição religiosa 
por parte de governos autori-
tários também se intensificou 
e num crescente número de 
países foram registados cri-
mes contra raparigas e mu-
lheres que foram raptadas, 
violadas e obrigadas a mudar 
a sua fé através de conversões 
forçadas.- LUSA

FOME NO MUNDO

ONG lançam apelo para salvar 
34 milhões de pessoas
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Este caderno faz parte da edição do Notícias de 21 de Abril de 2021, não podendo ser vendido separadamente 

Não saia de casa 

e mantenha-se 

correctamente 

informado

Valorização do metical
cria incertezas no algodão

SUSTENTA cobre 
70% de beneficiários

Metical fortifica-se 35 por cento 
mas deverá inverter os ganhos
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Fundação Exxon Mobil apoia 
empoderamento da mulher

NOS POSTOS DE ABASTECIMENTO

Engen investe em boas práticas
no fornecimento de combustível

A 
empresa Vivo 
Energy Moçam-
bique anunciou 
que investiu na 
melhoria das boas 

práticas para o fornecimento 
de um serviço certo, quan-
tidade e qualidade certa, em 
toda a sua rede de postos de 
abastecimento de combustí-
vel espalhados pelo país.

Para o efeito, a empre-
sa lançou recentemente, em 
Maputo, uma campanha de-
nominada “Triplo Check”, 
que visa dar continuidade na 
melhoria e proporcionar os 
melhores serviços aos seus 
clientes.

"Triplo Check" é uma nova 
iniciativa que visa dar po-
der ao cliente de conferir em 
qualquer estação da Engen a 
melhor qualidade de combus-
tível, sem nenhuma alteração, 
onde o comprador receberá 
um tratamento de forma pro-
fissional e acolhedora.

O lançamento da cam-
panha coincidiu com a rea-

bertura oficial do posto “One 
Stop’’, localizado na Estrada 
Nacional número Dois (EN2), 
que outrora beneficiara de 
obra de reabilitação, com vista 
a garantir um ambiente lim-
po, seguro e uma renovação 
da imagem em alinhamento 
com o grande propósito de 
prestar serviços de qualidade. 

Na ocasião, o director de 
retalho da Vivo Energy Mo-
çambique, Joaquim Jibambo, 
disse que promover iniciati-
vas que dão lugar à satisfação 
garantida é o objectivo da sua 
empresa. 

“É um prazer trazer estas 
iniciativas que visam de for-
ma constante e consistente na 
melhoria do serviço ao clien-
te com participação activa do 
mesmo”, afirmou Jibambo.

De salientar que, esta 
campanha vai decorrer nas 
próximas 12 semanas e será 
acompanhada de várias ini-
ciativas complementares nos 
diferentes pontos da Engen a 
nível nacional.

A Fundação Exxon Mobil anun-
ciou, há dias, uma contribuição de 
300.000,00 dólares norte-ame-
ricanos para a iniciativa Business 
Women Connect (BWC) pelo quarto 
ano consecutivo em Moçambique. 

A iniciativa que teve início em 
2018 liderada pela TechnoServe 

irá decorrer em Maputo enquanto 
explora oportunidades de expan-
dir para o Norte dentro deste ano. 
A iniciativa em parceria com vá-
rias instituições financeiras visa 
providenciar literacia financeira e 
de gestão para mulheres donas de 
micro negócios através de aulas de 

desenvolvimento de negócios e gestão, 
bem como treinamento para promover 
maiores poupanças e formalização das 
finanças de negócio e familiares. 

O programa já graduou 700 mulheres 
nas províncias de Maputo e Inhambane. 
Apesar de muitas terem passado por di-
ficuldades nos seus negócios devido aos 
impactos da pandemia de Covid-19, as 
participantes do BWC receberam treina-
mento e instruções em formato digital e 
demonstraram boa resiliência ao alterar 
os seus planos de negócios.

Muitos dos serviços como salões, 
barracas e costura conseguiram levar o 
serviço de porta-a-porta respeitando as 
medidas de saúde.

“Empoderamento da mulher é uma 
componente essencial da estratégia 
global de investimento comunitário da 
ExxonMobil e damos valor ao papel ins-
trumental que a mulher tem na socie-
dade e na economia”, disse Jos Evens, 
director-geral da ExxonMobil Moçambi-

que, Limitada, citado num comunicado 
recebido na nossa Redacção . 

Acrescentou que “estamos felizes em 
continuar esta parceria com a Techno-
Serve promovendo o desenvolvimento 
do empoderamento da mulher moçam-
bicana”. 

A iniciativa BWC tenciona treinar 250 
mulheres em 2021. O programa conti-
nuará a providenciar formação em in-
vestimento, gestão financeira, atendi-
mento ao cliente e marketing através dos 
canais digitais enquanto as restrições de 
Covid-19 se mantiverem em vigor para 
assegurar a continuação dos negócios das 
micro empresárias. 

“Este ano foi crítico para todos os 
negócios,” disse Jane Grob, directora da 
TechnoServe que depois acrescentou - 
“estamos felizes que tantas beneficiárias 
conseguiram ajustar de forma rápida após 
a implementação das restrições para ga-
rantir o rendimento para as suas famílias 
e a continuidade dos negócios”.
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Metical valorizou-se 35 por cento 
mas deverá inverter os ganhos

Inflação homóloga no país
sobe para 5,76% em Março

O Metical valorizou-
-se 35 por cento
para 55 meticais
por dólar desde Ja-
neiro, mas “deverá

provavelmente inverter alguns 
destes ganhos”, alertou o ga-
binete de estudos económicos 
do banco sul-africano Standard 
Bank.

“O Metical, a transaccionar 
nos 55,5 por dólares, ganhou 
35% desde o início do ano ou 
22,2% face ao período homólo-
go de 2020, mas deverá reverter 
provavelmente alguns destes 
ganhos, já que os exportadores 
começaram a suspender al-
gumas conversões de moeda 
externa e os importadores re-
gressaram ao mercado benefi-
ciando dos ganhos recentes”, 
diz o banco.

Numa nota enviada aos in-
vestidores comentando a va-
lorização do Metical, e a que a 
Lusa teve acesso, os analistas 
em Moçambique, deste banco 
sul-africano escrevem que “a 
liquidez de moeda externa e 
a dinâmica da oferta e da pro-
cura, bem como o sentimen-
to negativo e os fundamentos 
económicos implicam que esta 
taxa seja insustentável devido 

A inflação homóloga em Mo-
çambique subiu 66 pontos base de 
5,10% para 5,76% em Março, vol-
tando a quebrar o recorde de valor 
mais alto dos últimos três anos, 
anunciou o Instituto Nacional de 
Estatística (INE).

É preciso recuar até Novembro 
de 2017 para encontrar um valor su-
perior de inflação homóloga (varia-
ção dos preços ao consumidor em 
relação ao mesmo mês do ano an-
terior), que na altura foi de 7,15%, 
segundo quadros do INE consulta-
dos pela Lusa.

A actual tendência de subida da 
inflação homóloga verifica-se des-
de Agosto de 2020, altura em que se 
fixou em 2,75%, de acordo com os 
valores do Índice de Preços no Con-
sumidor (IPC) de Moçambique.

Na mesma linha, a inflação mé-
dia a 12 meses em Moçambique está 

a subir desde Março de 2020, atin-
gindo 3,55% em Março último.

Em termos mensais, Março re-
gistou uma inflação de 0,86% (Fe-
vereiro tinha tido 1,34%), com des-
taque para o aumento de preços na 
categoria de "alimentação e bebidas 
não alcoólicas".

A inflação acumulada nos pri-
meiros três meses de 2021 é de 
3,42%.

Moçambique terminou 2020 
com uma inflação acumulada de 
3,52%.

A cidade de Nampula liderou a 
tendência de aumento do nível ge-
ral de preços em Março, seguida de 
Beira e Maputo.

Os valores do IPC são calculados 
pelo INE a partir das variações de 
preço de um cabaz de bens e servi-
ços com dados recolhidos nas cida-
des de Maputo, Beira e Nampula.

ao grande e histórico défice de 
balança corrente e à fraca pers-
pectiva de investimento directo 
estrangeiro, pelo menos este 
ano, depois de uma série de 
ataques terroristas em Palma no 
dia 24 de Março”.

O Metical está a ser uma das 
moedas com melhor desem-
penho a nível mundial desde o 
princípio do ano, invertendo a 
tendência de queda que vinha 
registando no ano passado e 
obrigando os analistas a refaze-
rem as previsões para a evolu-
ção da moeda moçambicana.

“Numerosos factores con-
tribuíram para este estrelar, 
ainda que contra intuitivo de-
sempenho do Metical nas úl-
timas semanas”, escrevem os 
analistas, elencando o aumen-
to da taxa de juro directora em 
300 pontos base em Janeiro, que 
abrandou a procura por impor-
tações.

Além disso, salientam, 
também havia “a expectativa 
de que o Banco de Moçambique 
iria apoiar o mercado ao vender 
moeda externa para estabilizar 
o metical, uma clara mudan-

ça da perspectiva monetária de 
2020, quando deixou o Metical 
subir face ao dólar quase numa 
linha vertical durante o ano, o 
que serviu como uma almofada 
para as pressões da balança de 
pagamentos e ajudou a proteger 
as reservas externas”.

Outros factores apontados 
pelo departamento de estudos 
económicos do Standard Bank 
estão os atrasos nos pagamen-
tos dos importadores que se 
beneficiaram com a subida da 
moeda nacional, e o investi-
mento directo estrangeiro para 

a indústria extractiva.
Na última semana, o Metical 

estabilizou-se nos 61 por dólar, 
uma estagnação que o banco 
atribui à relutância dos expor-
tadores em venderem abaixo 
dos 60 dólares e à nova política 
dos importadores “mas a mag-
nitude da correcção cambial 
continua incerta”, concluem os 
analistas do banco sul-africano.

O Metical esteve relativa-
mente estável durante o mês de 
Janeiro nos 75 meticais por dó-
lar e começou a valorizar-se no 
final de Fevereiro, tendo apre-
ciado até chegar aos 56 meticais 
na sexta-feira, sendo necessário 
recuar a Janeiro de 2020, antes 
da pandemia de Covid-19 para 
encontrar a moeda moçambica-
na tão valorizada.

A apreciação do Metical se-
gue-se a uma descida de cerca 
de 10% durante o ano passado 
no valor face ao dólar, e surge 
em contraciclo com as previsões 
da generalidade dos analistas, 
que anteviam uma queda ain-
da maior do Metical este ano, 
e acontece apesar da onda de 
violência no Norte do país, que 
catapultou Moçambique para o 
topo da agenda mediática inter-
nacional nas últimas semanas.
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Governo desafiado a rever 
subsídio ao subsector do algodão

Quarta-feira, 21 de Abril de 2021

APRECIAÇÃO DO METICAL

Jacaranda: um exemplo de superação

Os passos rumo à “Fome Zero”

Produtores pedem represas
OS Pequenos Agricultores Comerciais e 

Emergentes (PACE) exigem a construção de 
represas, barragens e outras fontes alternativas 
à irrigação de campos agrícolas para agregar 
valor ao investimento feito pelo Governo mo-
çambicano no âmbito do Sustenta.

O agricultor Zeferino Bondoso produz mi-
lho, gergelim, amendoim e feijão bóer numa 
área de 35 hectares na comunidade de Cana-
cue, no distrito de Monapo. Segundo ele, as 
expectativas da presente campanha agrícola 
estão defraudadas, porque algumas culturas 
não sobreviveram à seca severa que caracteri-
zou a região.

Bondoso faz parte do grupo de agriculto-
res que recebeu tractores e as respectivas al-
faias, pulverizadores, insecticidas, fertilizan-
tes, sementes certificadas e outros insumos 
no quadro do programa de gestão integrada de 
agricultura e recursos naturais, denominado  
Sustenta.

O facto de depender da chuva está a re-
duzir o impacto do investimento do Governo, 
pois quando não há queda pluviométrica todo 
esse esforço fica reduzido à insignificância. 
Bondoso entende que é importante garantir 
a construção de barragens, represas e outras 
fontes alternativas para assegurar a irrigação 
dos campos, o que vai agregar valor ao progra-
ma governamental que visa acabar com a fome 
no país.

Por seu turno, Sheherazat Semedo, produ-
tora na comunidade de Dacaze, na localidade 
de Carapira, está a explorar um total de 50 hec-
tares, dos quais usa 20 para cultivar gergelim, 
17 hectares para produzir milho, dez hectares 

de feijão boer e três de culturas diversas com 
destaque para o feijão holokho.

Conta que a campanha agrícola se mostra-
promissora, mas no início houve dificuldades 
relacionadas com a escassez de chuvas e quan-
do começou a cair as culturas sofreram ataques 
de pragas. Trata-se de problemas que já foram 
ultrapassados mercê do apoio de técnicos co-
locados pelo Governo.

“Acredito que vamos ter uma boa colhei-
ta, pois espero que as minhas projecções sejam 
ultrapassadas”, afirmou, defendendo que seria 
oportuno aproveitar o rio Monapo para cons-
truir represas como forma de aliviar o sofri-
mento dos agricultores.

De acordo com a nossa entrevistada, as al-
ternativas à irrigação vão dinamizar a produção 
de hortícolas para abastecer o mercado local, 
provincial e local.

O camponês Delfim Bonifácio Aiuba, co-
nhecido no distrito de Larde por “Mona Ozi-
va”, diz que é urgente o Governo investir ou 
apoiar os camponeses na construção de fontes 
alternativas à irrigação, porque está provado 
que a dependência pela chuva só origina pre-
juízos incalculáveis.

Por seu turno, o Ministro da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, Celso Correia, consi-
dera que a necessidade de fontes alternativas 
à irrigação é uma política que deve ser imple-
mentada de acordo com as condições de traba-
lho e a disponibilidade de recursos financeiros.

Fez saber que o Estado é detentor de re-
gadios públicos que, infelizmente, não estão 
operacionais na dimensão desejada, por isso, 
anunciou que está em curso a revisão dos pro-

cedimentos de gestão dessas infra-estruturas.
Correia indicou que sempre que existir 

meios que permitam aos agricultores aderirem 
às fontes alternativas à irrigação, que não de-
pendem da chuva a 100 por cento, é melhor, 
porque esse exercício possibilita a obtenção de 
mais de duas colheitas durante o ano.

“O Sustenta financia as soluções de irri-
gação desde que o agricultor tenha a vontade, 
nós somos favoráveis a iniciativas dessa natu-
reza”, disse.

Esse pronunciamento acontece numa 
altura em que a província de Nampula ficou 
afectada com a crise de chuvas, o que influen-
ciou o crescimento das culturas, porém Correia 
interpreta como sendo um problema nacional.

Aliás, referiu que durante o lançamento da 
campanha agrícola, que teve lugar no distrito 
de Cuamba, na província do Niassa, as auto-
ridades advertiram que as regiões costeiras de 
Nampula e de Cabo Delgado teriam chuvas nos 
meses de Janeiro e Março.

Na sequência dessa realidade houve um 
trabalho de exortação à população no sentido 
de não precipitar a sementeira, mas as comu-
nidades não acataram os apelos. Neste mo-
mento os extensionistas estão a ser preparados 
para estar de forma permanente com os pro-
dutores no sentido de esclarecer a questão das 
mudanças climáticas.

“Não queremos introduzir a mudança do 
calendário de sementeira, mas o facto de exis-
tir a imprevisibilidade no clima obriga o país a 
adoptar um sistema de monitoria anual, onde 
o produtor é informado sobre as previsões me-
teorológicas em tempo útil”, anotou.

SÉRGIO  FERNANDO

A 
instabilidade cam-
bial, que nos últimos 
tempos se caracte-
riza por uma valo-
rização exponencial 

do Metical em relação ao dó-
lar, desafia as autoridades do 
Governo moçambicano a rever 
o subsídio destinado ao sub-
sector do algodão para evitar
maiores prejuízos, tanto para
os produtores assim como para
os intervenientes da cadeia de
valor desta cultura de rendi-
mento.

Uma preocupação nesse 
sentido foi feito pelo Ministro 
que superintende o sector da 
Agricultura e Desenvolvimento 
Rural, Celso Correia, durante a 
sua visita à província de Nam-
pula para acompanhar o curso 
da campanha agrícola, tendo 
em simultâneo feito a entrega 
de tractores, insumos, insec-
ticidas e outros bens que visam 
dinamizar a produção agrícola.

Correia diz que a subida da 
moeda nacional desestabiliza 
o sector produtivo, porque a
campanha começou com uma

perspectiva cambial e, neste 
momento, assiste-se uma si-
tuação que oferece vantagens 
para uns e prejudica aos ou-
tros. Isso acontece numa altura 

em que o país está apostado em 
montar um sistema de produ-
ção virado para a exportação.

“Se temos, nessas con-
dições, uma moeda moçam-

bicana forte é bom, mas é 
importante que seja com fun-
damentos e não com medidas 
administrativas”, afirmou Cel-
so Correia.

O dirigente revelou que o 
sector que dirige está a ter im-
pactos negativos. Referiu, por 
exemplo, que todos os cálculos 
da cultura de algodão davam 

ao preço de 28 meticais cada 
quilograma e a valorização do 
Metical pode influenciar a que-
da do preço para 24 meticais, 
facto que obriga o executivo a 
discutir mecanismos de revisão 
do subsídio.

Segundo o ministro, a si-
tuação que o país atravessa é 
boa para uns e aos outros terão 
que se adaptar à nova realida-
de. Porém é importante que 
haja reflexão sobre a política 
monetária e fiscal no sentido 
de saber se há harmonia com os 
objectivos nacionais.

Correia deixou claro que os 
investidores estão numa situa-
ção de acumular prejuízos. A 
perspectiva de exportação ti-
nha sido definida com referên-
cia ao dólar norte-americano e 
os custos de produção fixados 
com base na taxa de câmbio 
que dava valor a moeda estran-
geira.

“A estabilidade cambial 
desempenha um papel impor-
tante. Estamos a competir num 
mercado cambial onde se apa-
rece um produto de importa-
ção mais forte teremos dificul-
dades”, acrescentou.

Na sua visita à Nampula, 
Celso Correia escalou Monapo 
onde constatou que o projecto de 
produção de banana, instalado 
na localidade de Metocheria, se 
apresenta como um exemplo de 
superação. No passado, a inicia-
tiva esteve a funcionar sob a ges-
tão da empresa Matanuska, cujas 
plantações sofreram ataque da 
doença do mal do Panamá.

Na sequência, a empresa de-
clarou falência e vários cidadãos, 
entre nacionais e estrangeiros, 
perderam os seus postos de tra-
balho. Entretanto, a empresa 
Jacaranda comprou todos os ac-
tivos da Matanuska e assumiu a 
gestão da produção de banana a 
partir de 2018. A primeira acção 
foi de remover todas as planta-
ções anteriores e depois foram 
colocadas espécies de bananeiras 
tolerantes à doença do Panamá.

De acordo com Correia, o país 

assiste uma situação de supera-
ção da crise no que diz respeito 
a produção de banana. Os novos 
gestores instalaram um labora-
tório para investigar os proce-
dimentos de combate à doença. 
Neste momento foram criados 
mais de 900 empregos directos e 
outros tantos indirectos.

Aliás, para além da reposi-
ção das plantas, está a acontecer 
a diversificação de culturas de 
rendimento, sendo que há ex-
pectativas em relação aos resul-
tados que se esperam nos próxi-
mos anos.

A tecnologia e a capacidade 
instalada mostram que é possível 
fazer muito mais. O modelo da 
agricultura comercial associado à 
agricultura familiar é a forma de 
sucesso encontrada para garan-
tir o desenvolvimento no que diz 
respeito a produção agrícola em 
Moçambique.

O Governo moçambicano está a dar passos 
para acabar com a fome no seio das famílias ru-
rais, cujo indicador de pobreza é a insegurança 
alimentar, ou seja, a falta de três refeições diá-
rias.

Apuramos que depois da independência 
houve a implementação de várias iniciativas de 
luta contra a pobreza, mas acções não produ-
ziram resultados satisfatórios. Foi com base na 
necessidade de resolver esse problema que se 
instituiu o Sustenta, que preconiza um traba-

lho aturado com as famílias que exploram áreas 
com dimensões não superiores a dois hectares.

A integração dessa classe social nas activi-
dades de produção, devidamente financiadas, 
vai permitir a redução galopante de diversos 
riscos. Os Pequenos Agricultores Comerciais 
e Emergentes (PACE) receberam tractores e as 
respectivas alfaias, insecticidas, sementes cer-
tificadas, pulverizadores para dinamizar a pro-
dução de comida.

Houve atrasos na disponibilização dos trac-

tores por causa da fraca presença de fornece-
dores de equipamentos, porém os meios foram 
adquiridos de forma estratégica para garantir o 
crescimento através do aumento das áreas de 
produção.

O governante orientou aos produtores a 
apostar nos meios de produção no sentido de 
melhorar as condições de vida. Por exemplo, 
segundo o Celso Correia, a província de Nam-
pula deve servir de modelo na réplica das acções 
no âmbito do Sustenta.
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Prime Rate volta a aumentar em Abril

EDUCAÇÃO FINANCEIRA EDUCAÇÃO FINANCEIRAEDUCAÇÃO FINANCEIRA

O que são Bolsas de Valores?
As Bolsas de Valores são institui-

ções que têm por principal função 
e competência a gestão de merca-
dos organizados e regulamentados 
onde se transaccionam valores mo-
biliários, com recurso a plataformas 
electrónicas para a sua negociação.

O que são valores mobiliários?

Valores mobiliários ou títulos de 
bolsa, para nossa realidade em Mo-
çambique, são valores emitidos pelo 
Estado e empresas dos quais os mais 
conhecidos são as acções, as obriga-
ções e o papel comercial.

O que é a Bolsa de Valores de Mo-

çambique? 

A Bolsa de Valores de Moçambi-
que ou BVM é um instituto público, 
criado pelo Governo em 1998, atra-
vés do Decreto nº 49/98, de 22 de 
Setembro, cujas actividades foram 
iniciadas em Outubro de 1999. 

A BVM tem em vista organizar, 
gerir e manter o mercado secundá-

rio centralizado de valores mobi-
liários, manter os meios e sistemas 
apropriados para o funcionamento 
de um mercado livre para as tran-
sacções de títulos cotados.

FONTE: Bolsa de Valores de Mo-
çambique

Por:  Roque Magaia e Samo Dique

D
e acordo com o comu-
nicado publicado recen-
temente pelo Banco de 
Moçambique e a Asso-
ciação Moçambicana de 

Bancos (AMB), a taxa de juros de re-
ferência (Prime Rate) que irá vigorar 
durante o mês de Abril de 2021 foi 
fixada em 18.9%, traduzindo uma 
subida em aproximadamente 110 
pontos bases face a taxa que vigorou 
durante o mês de Março, de 17.8%. 

Neste âmbito, o presente artigo pre-
tende, de forma sucinta, trazer uma re-
flexão sobre os principais factores que 
explicam este ajustamento da Prime Rate 
e analisar as implicações económico-fi-
nanceiras que este ajustamento poderá 
ter sobre o sector empresarial moçam-
bicano, bem como apresentar propostas 
de medidas para a sua mitigação. 

O aumento da Prime Rate reflecte a 
deterioração dos activos dos bancos co-
merciais e a incorporação do efeito do 
aumento da MIMO (registado em Fe-
vereiro) que não foi completado no mês 
Março. 

Os factores que explicam o aumen-
to da Prime Rate compreendem, por um 
lado, o ajustamento em alta do prémio de 
custo em 40 pontos base, de 5.2% para 
5.6%, reflectindo a deterioração da qua-
lidade dos activos dos bancos comerciais 
verificada no IV trimestre de 2020. 

Isto é, devido aos impactos da Co-
vid-19 várias empresas registaram per-
das de receitas e redução do nível de ac-
tividade, o que afectou a sua capacidade 
de cumprir com as suas obrigações com 
terceiros, dentre as quais destacam-se 
as obrigações com a banca (Serviço de 
dívida). 

Este cenário resultou no aumento do 
rácio do crédito em incumprimento e do 
rácio do crédito saneado, o que agravou 

a percepção de risco dos bancos comer-
ciais, consubstanciando-se no aumento 
do prémio de custo, com reflexos ime-
diatos sobre a Prime Rate do Sistema Fi-
nanceiro. 

Por outro lado, este aumento da Pri-
me Rate é, igualmente, explicado pela 
incorporação da parte restante do efeito 
do aumento da MIMO ocorrido no mês 
de Fevereiro que não foi incorporada no 
mês de Março. 

Isto é, o ajustamento da MIMO em 
300pb (no mês de Fevereiro) não foi in-
tegralmente incorporado no ajustamen-
to da Prime Rate realizado no mês de 
Março, visto que em Março o aumento 
da Prime Rate foi de 230pb, passando 
de 15.5% para 17.8%, o que significa que 
restaram 70pb para completar os 300pb.

Pelo que, para o mês de Abril, a in-
corporação da parte restante ocorreu 
através da subida do Indexante Único 
em 70pb que foi imediatamente repassa-
do para a Prime Rate. 

Em suma, a conjugação dos dois 
efeitos, ajustamento do prémio de custo 
em 40pb e o ajustamento do indexante 
único em 70pb, que totaliza 110pb, ex-
plica o aumento da Prime Rate de 17.8% 
para 18.9%.

O aumento da Prime Rate traduzir-
-se-á no agravamento do custo de ca-
pital em Moçambique afectando negati-
vamente o sector empresarial que ainda
se ressente dos efeitos da pandemia da
Covid-19. 

Este ajustamento da Prime Rate no 
mês de Abril, traduz um agravamen-
to cumulativo de 340pb em apenas três 
meses, o que significa que, por um lado, 
os custos financeiros das empresas irão 
aumentar tornando cada vez mais difícil 
o esforço de recuperação fece aos impac-
tos negativos da pandemia da Covid-19. 

Por outro lado, o encarecimento do 

custo de capital torna as condições de 
contratação creditícia cada vez mais res-
tritivas, limitando ainda mais o acesso ao 
financiamento às empresas severamente 
afectadas pela profunda crise causada 
por esta pandemia, sobretudo as PME 
que são caraterizadas por apresentar 
uma fraca musculatura e baixa capaci-
dade de sobreviver a choques económi-
cos persistentes.

Olhando particularmente para as 
empresas que possuem obrigações com a 
banca, pode-se notar que este aumento 
da Prime Rate irá resultar no agravamen-
to do ônus de obrigações das empresas 
com banca, com reflexos negativos nos 
fluxos de caixa das empresas e afectando 
a sobrevivência de grande parte das pe-
quenas e médias empresas.

Uma análise do plano de amortiza-
ção do stock total de dívida das empre-
sas com a banca, sugere que com este 
aumento da Prime Rate que poderá se 
reflectir na subida da taxa de juros efec-
tiva de crédito, o encargo com juros que 
as empresas moçambicanas deverão pa-
gar a banca pelos créditos contratados 
poderá aumentar em 5.7%, ou seja, de 
113.9 mil milhões de MT para 120.3 mil 
milhões de MT.

O serviço de dívida poderá aumentar 
em 2,7%, passando de 369.3 mil milhões 
de MT para 379.3 mil milhões de MT. 
Este aumento dos encargos com a ban-
ca representa um aumento dos custos 
finaceiros das empresas moçambicanas 
que ainda registam fluxos de caixa ne-
gativos, com tendência a deteriorarem-
-se devido a continuidade das restrições 
a actividade económica no âmbito da
contenção a propagação da Covid-19.
São necessárias medidas urgentes e
efectivas para minimizar o impacto do
aumento das taxas de juros no sector
empresarial.

Em resposta aos impactos negativos 
que o aumento da quase que sistemático 
da taxa de juros tem causado no sector 
empresarial e na economia nacional, é 
necessária a adopção de medidas urgen-
tes e efectivas que minimizem, pelo me-
nos a curto prazo, a profundidade destes 
impactos. 

Por um lado, propõe-se a renovação 
da medida referente a retirada da obri-
gatoriedade de constituição de provi-
sões adicionais decorrentes do artigo 
nº 19 do Aviso nº 16/GBM/2013 de 31 de 
Dezembro - que aprova o Regime So-
bre Provisões Regulamentares Mínimas, 
para os clientes afectados pela Covid-19. 

Esta medida pode ajudar a minimizar 
o impacto do encarecimento do custo de 
capital, facilitando a restruturação dos
créditos que pode, até certo ponto, ali-
viar o peso de obrigações das empresas
numa altura em que subsistem as incer-
tezas em relação a evolução da economia 
nos próximos tempos face as novas res-
trições impostas no contexto da contec-
cão à propagação da Covid-19. 

Por outro lado, propõe-se a renova-
ção e reforço do pacote de medidas fis-
cais e aduaneiras, como o adiamento dos 
pagamentos por conta e especiais por 
conta do exercício de 2021, compensa-
ção dos créditos do IVA com outros im-
postos e autorização de saída antecipada 
de mercadorias. 

Estas medidas, ao serem implemen-
tadas de forma efectiva e abrangente 
(com ênfase para micro, média e pe-
quenas empresas), podem contribuir de 
forma significativa para o alívio do peso 
de obrigações das empresas, garantido 
a sua sobrevivência e a manutenção dos 
postos de trabalho. 

Pela Melhoria Ambiente de Negó-
cios!!!

* Economistas da CTA

Ace
ss

e 
no

ss
o 

Can
al 

no
 T

ele
gr

am
: t

.m
e/

Nov
ojo

rn
al 

ou
 @

Nov
ojo

rn
al



7Quarta-feira, 21 de Abril de 2021 MERCADOS     |

SUSTENTA cobre 
70% de beneficiários

Nacala Logistics financia formação
de jovens no distrito de Monapo

O 
Programa nacional 
de integração da 
agricultura fami-
liar em cadeias de 
valor produtivas 

(SUSTENTA) já atingiu cerca de 
70 por cento dos beneficiários. 
O Presidente da República, 
Filipe Nyusi que revelou a in-
formação referiu que os da-
dos preliminares da avaliação 
da execução do SUSTENTA 
apontam que já se benefi-
ciaram do mesmo mais de 
200 mil famílias distribuídas 
em 103 distritos, de um to-
tal de 164 existentes no país. 
“Dados preliminares da avalia-
ção em curso do SUSTENTA in-
dicam que parte significativa, 
isto é, acima de 70 por cento 
dos beneficiários atingiram os 
grandes objectivos do progra-
ma, sendo este um indicador 
de sucesso”, disse Nyusi que 
falava durante a inauguração da 
maior fábrica de processamen-
to do milho na província de 

A Nacala Logistics financiou a for-
mação de 50 jovens em construção 
civil no distrito de Monapo, em Nam-
pula. A capacitação ministrada pela 
Tecnicol era dirigida exclusivamente a 
jovens residentes no distrito.

O curso teve a duração de seis me-
ses e inclui os módulos sobre saúde e 
segurança, língua portuguesa, mate-
mática e gestão de negócios.  

Na cerimónia de graduação, que 
decorreu no dia 9 de Abril, todos os 

formandos receberam kits de auto-
-emprego. Cada kit é composto por
colher de argamassa, carrinho de mão, 
pá, máquina para o fabrico de blocos,
balde de pedreiro, marreta, nível de
bolha e martelo.

Falando durante a cerimónia de 
graduação, o gerente de relaciona-
mento com as comunidades da Nacala 
Logistics, Celso Mutadiua, afirmou que 
a iniciativa assegura aos recém-gra-
duados um diferencial competitivo na 

Nampula, uma infra-estrutura 
financiada pelo SUSTENTA. 
Trata-se de uma fábrica com 
capacidade de produzir cer-
ca de 50 mil toneladas por 
ano, que deverá criar cer-
ca de 60 mil pequenos agri-

cultores do milho para o 
abastecimento da mesma. 
Citou como exemplo a subida 
da produtividade, o caso do 
milho que passou de 1,2 to-
nelada por hectare para qua-
tro toneladas por hectare. 

A mesma tendência verifica-
-se com a produtividade de
arroz nos campos de arroz
na província meridional de
Gaza, onde o estadista mo-
çambicano disse ter sido co-
lhido de surpresa quando os

agricultores pediram a ins-
talação de silos para o arma-
zenamento daquele cereal. 
“Estamos a registar uma pro-
dutividade de entre quatro até 
oito toneladas por hectare de 
arroz, o que significa que a ca-
pacidade de armazenamento, 
de colheita e de recolha implica 
mais pessoas”, afirmou o che-
fe de Estado citado pela AIM. 
O Chefe do Estado reconhe-
ceu igualmente o aumen-
to da produção de soja, que 
acredita que poderá crescer 
até 20 por cento devido ao 
fomento do SUSTENTA, es-
perando que passe de 49 mil 
para 60 mil toneladas anuais. 
“A soja tem mercado pri-
meiro aqui em Moçambi-
que, porque há muita coisa 
que se faz com ela e nós não 
conseguimos fazer”, disse. 
Refira-se que, o governo in-
vestiu cerca de 170 milhões de 
dólares norte-americanos para 
operacionalizar o SUSTENTA. 

procura de enquadramento nas em-
presas da região, e, ao mesmo tempo, 
garante uma fonte de auto-emprego.

“Esta formação visa proporcionar 
aos jovens de Monapo, uma qualifi-
cação profissional de qualidade, para 
melhor acesso ao mercado de traba-
lho” - sustentou Mutadiua.

O administrador de Monapo, Amé-
rico Assane Adamugi, sublinhou que o 
distrito precisa destes técnicos. “Nos 
últimos dias temos notado o aumento 
de pedidos para a construção de infra-
-estruturas com recurso a material
convencional. Por isso, recomendo-
-vos a aproveitarem estas oportunida-
des, aplicando o conhecimento adqui-
rido”, advertiu. 

Por seu turno, o director da Tec-
nicol Moçambique, Rui Tembe, subli-
nhou que “os participantes do curso de 
construção civil foram criteriosamen-
te seleccionados”. Além de conceder 
uma formação consistente, o curso vai 
abrir horizontes para o empreendedo-

rismo, porque a natureza desta profis-
são permite que os graduados possam 
trabalhar por conta própria”, referiu.

Talilo Essiaca, um dos recém-
-graduados, considerou que a forma-
ção vai permitir que sejam excelentes
pedreiros. “Sentimo-nos à altura de
competir, com qualquer pedreiro.
Agora queremos ganhar experiência”,
destacou o representante dos forman-
dos.

Com esta graduação, a Nacala Lo-
gistics encerra o ciclo de formação dos 
100 jovens de Nampula e Niassa, nas 
áreas de construção civil e electricida-
de, iniciado em Fevereiro do ano pas-
sado, no âmbito do Programa de Pre-
paração para o Mercado de Trabalho, 
cujo objectivo é formar jovens que re-
sidem ao longo do Corredor de Nacala. 

A empresa garante que vai conti-
nuar a apostar na formação dos jovens 
por acreditar que, desta forma, con-
tribui para base de desenvolvimento 
do país.
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Entrega ao Domicílio 

Ano Semestre Trimestre

10.536, 00 MT 5.269, 00 MT 2.633, 00 MT

Trimestre

Levantamento nos balcões da Sociedade do Notícias

Ano Semestre

9.484, 00 MT 4.742, 00 MT 2.372, 00 MT

Ano Semestre Trimestre

3.120, 00 MT 1.560, 00 MT 780, 00 MT

Entrega ao Domicílio 

5.746, 00 MT

2.874, 00 MT

1.436, 00 MT

478, 00     MT

239, 00    MT

119, 00    MT

18, 00      MT

Anual

Semestral

Trimestral

Mensal

Quinzenal

Semanal

Diária

1.872, 00 MT

936, 00    MT

468, 00    MT

156, 00    MT

27, 00      MT

Anual

Semestral

Trimestral

Mensal

Semanal

Termos e condições aplicavéis

www.jornalnoticias.co.mz www.jornaldomingo.co.mz www.desafio.co.mz

Mantenha-se informado sobre a actualidade nacional e internacional

Compromisso com  os factos!

Mais informações: +258 21427061 | +258 84 9104321

publicidade@snoticias.co.mz  | info@snoticias.co.mz

TABELA DE PREÇOS DE ASSINATURAS DOS JORNAIS FISÍCOS

TABELA DE PREÇOS DE SUBSCRIÇÃO DE JORNAIS DIGITAIS

__________________________________________________

__________________________________________________

/

Levantamento nos balcões da Sociedade do Notícias

Ano Semestre Trimestre

2.340, 00 MT 1.170, 00 MT 585, 00 MT

Levantamento nos balcões da Sociedade do Notícias

SUBSCRIÇÃODOS JORNAISEM CURSO

LEMBRETE

Não saia de casa, 
mas mantenha-

se correctamente 
informado
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