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Novo acordo diversifica
exportação de produtos

Famílias carenciadas 
recebem apoio alimentar

Chefe do posto e secretário
indiciados no roubo de gado

A COMISSÃO Nacional de 
Eleições (CNE) e o Ministério 
da Economia e Finanças (MEF) 
trabalham na reestruturação 
do orçamento para as eleições 
autárquicas do próximo ano, 
com vista a definir as despesas 
prioritárias face ao défice até 
agora existente.

A informação foi avançada 
ontem ao “Notícias” pelo por-
ta-voz da CNE, Paulo Cuinica, 
explicando que o trabalho já 
está numa fase bem avançada.

Segundo Cuinica, a rees-
truturação implica colocar os 
fundos no cronograma de ac-
tividades já desenhadas pelos 
órgãos de gestão eleitoral para 
permitir que o Governo tenha 
uma informação prévia sobre 
os gastos a serem feitos, no 
quadro dos preparativos para 
as sextas eleições autárquicas 

agendadas para 11 de Outubro 
de 2023.

Assim, dos 9,7 mil mi-
lhões de meticais necessá-
rios para custear as eleições, 
3.2 mil milhões destinam-se 
às actividades programadas 
para o presente ano, entre as 
quais a instalação dos órgãos 
eleitorais e formação do pes-
soal que compõe as comis-
sões provinciais e distritais 
de eleições.

Entretanto, do orçamen-
to previsto para este ano, o 
Governo só conseguiu, até ao 
momento, disponibilizar mil 
milhões, havendo défice de 
2,2 mil milhões de meticais.

“Nós tínhamos um orça-
mento no qual dizíamos, por 
exemplo, que precisamos de 
tantas viaturas ou dinheiro 
para pagar salários e subsídios. 

Mas, faltava o elemento fun-
damental que é a distribuição 
da verba no cronograma para 
permitir a visualização do que 
é prioritário em cada semana 
ou mês, assim sucessivamen-
te. Este exercício é impor-
tante, principalmente neste 
momento de escassez de re-
cursos”, disse Cuinica.

Acrescentou que o traba-
lho em curso se enquadra na 
busca de soluções para col-
matar o défice orçamental, 
uma vez que, segundo disse, 
“é preciso encontrar fontes 
de onde trazer a verba que fal-
ta porque que as eleições são 
inadiáveis”.

Refira-se que, no próximo 
ano, já na fase derradeira do 
processo, os órgãos eleitorais 
preveem gastar os restantes 
6,5 mil milhões de meticais.

O EXECUTIVO, através do Ministério da 
Economia e Finanças, diz que ainda não fo-
ram estabelecidos os quantitativos monetá-
rios a serem pagos no quadro da implemen-
tação da Tabela Salarial Única (TSU).

Ontem, uma fonte do Ministério da 
Economia e Finanças explicou ao “Notí-
cias” que equipas técnicas da instituição e 
de outros ministérios estão a trabalhar no 
sentido de apurar os valores a serem pagos 
a cada funcionário.

“Uma equipa multidisciplinar, in-
cluindo técnicos do MEF e do Ministério 
da Administração Estatal e Função Públi-
ca, está a trabalhar na determinação dos 
quantitativos que serão auferidos por cada 
um dos funcionários e agentes do Estado”, 
disse a fonte.

Sublinhou que tudo que circula nas re-
des sociais não passa de mera especulação 
e “visa simplesmente atingir fins obscu-
ros”. 

Segundo a fonte, até ao fim do presente 
mês será conhecido o valor a receber por 
cada funcionário.

A Tabela Salarial Única resulta da apro-
vação da lei que define os critérios para a 
fixação da remuneração dos servidores 
públicos, titulares de cargos públicos, bem 
como os modelos de tabela para os funcio-
nários e agentes do Estado e as Forças Ar-
madas.

A garantia deixada pelo Ministério da 
Economia e Finanças aquando da aprova-
ção da tabela é que nenhum funcionário 
do Estado verá o seu salário reduzido, na 
sequência da implementação do novo ins-
trumento.

Os números avançados no passado pelo 
Ministério da Economia e Finanças, no 
contexto da aplicação da TSU, apontavam 
para um impacto aproximado de cerca de 
19 biliões de meticais no Orçamento do Es-
tado deste ano.

WALTER MBENHANE 

EM DURBAN

MOÇAMBIQUE entregou ontem, em Dur-
ban, na África do Sul, diversos produtos ali-
mentares para apoiar as famílias vítimas das 
inundações registadas em Abril último no 
país vizinho.

Trata-se de 20 toneladas de massa, 10 de 
arroz e igual número de farinha de milho, 
bem como duas de açúcar, numa iniciativa 
tomada pelo Conselho de Ministros.

O donativo foi entregue pela presidente 
do Instituto Nacional de Gestão do Risco de 
Desastres (INGD), Luísa Meque, e contou 
com a presença da ministra sul-africana 
para a Área de Governação Corporativa e 
Assuntos Tradicionais, Nkosazana Zuma.

Falando na ocasião, Luísa Meque referiu 
que este é um gesto de solidariedade de Mo-
çambique com o povo da África do Sul, país 
com qual existem boas relações de amizade 
e cooperação. 

“Nós, como país, não queríamos ficar 
distantes perante esta situação, daí que 
estamos aqui para dar o nosso contributo. 
Os irmãos sul-africanos têm-se solidariza-
do com Moçambique sempre que ocorrem 
eventos similares no nosso país”, lembrou 

Meque.
A título de exemplo, aquando dos ci-

clones Kenneth e Idai, que afectaram as re-
giões centro e norte do país, a África do Sul 
disponibilizou não só ajuda alimentar, mas 
também recursos humanos e materiais para 
auxiliarem na reparação dos danos causa-
dos por estes eventos climáticos extremos.

“Alocaram vários meios, com destaque 
para helicópteros, para resgatar as pessoas 
que estavam na água. Queremos agradecer 
a presença, hoje, da ministra Nkosazana 
Zuma”, disse.

Por seu turno, Nkosazana Zuma disse 
que o donativo vai ajudar as famílias afec-
tadas e considerou que o gesto é reflexo das 
relações de amizade e cooperação entre os 
dois países.

“As relações entre Moçambique e Áfri-
ca do Sul são de há longa data, desde a luta 
contra o apartheid. Assim, podemos afir-
mar, com toda a certeza e segurança, que os 
dois países são irmãos e a convivência é mais 
forte e duradoura”, disse.

As inundações, as mais devastadoras dos 
últimos na África do Sul, mataram perto de 
quatrocentas pessoas, cinco das quais mo-
çambicanas, e provocaram avultados danos 
materiais.

PR quer melhorias na 
gestão de medicamentos

Chefe do Estado lançou desafios à nova vice-ministra da Saúde

O 
PRESIDENTE da 
República, Filipe 
Nyusi, exige me-
lhorias na gestão 
de medicamentos 

e no atendimento aos cida-
dãos. 

Falando ontem no em-
possamento da vice-Minis-
tra da Saúde, Farida Urci, o 
Chefe do Estado desafiou o 
sector a combater cobranças 
ilícitas nos hospitais.

Farida Urci já desempe-
nhou as funções de directo-
ra da Unidade de Cuidados 
Intensivos e directora clí-
nica do Hospital Central de 
Maputo (HCM). “Tendo em 
conta a sua experiência na 
gestão hospitalar, esperamos 
que coloque os seus conhe-
cimentos à disposição e ao 
serviço do sector para ajudar 
a eliminar os entraves prota-
gonizados por homens e mu-
lheres que juraram consagrar 
as suas vidas ao serviço da 
humanidade mas que, por 
vezes, mancham a classe que 
muito faz para o nosso país”, 
disse o Presidente.

Na ocasião, apelou aos 
profissionais do sector para 
trabalharem em equipa e 
porem termo aos males que 
enfermam o sector. Segun-
do Nyusi, sem um sistema 
sanitário robusto não haverá 
desenvolvimento e lembrou 
que a qualidade de saú-
de contribui decisivamente 
para o bem-estar das nações 
e prosperidade das econo-

mias.
Assumiu que a taxa de 

natalidade continua alta e à 
semelhança de outros países 
africanos, Moçambique re-
gista aumento dos índices de 
doenças não transmissíveis, 
tal como a hipertensão, dia-
betes, cancros, entre outras.

“Nestes e mais desafios, 
passamos a contar com a sua 
contribuição directa. Como 
Governo,  a nossa estratégia 
continuará assente na expan-
são do acesso e na melhoria da 
qualidade dos serviços para 
assegurar os cuidados de saú-
de primários”, garantiu.

O Presidente desafiou o 
pelouro a avançar com o en-
volvimento de outros sectores 
como o privado, na materiali-
zação, a curto e médio prazo, 
de uma indústria farmacêuti-
ca nacional. Aliás, Nyusi cha-
mou atenção para se reflectir 
na necessidade de o país co-

meçar a produzir vacinas. 
“Com a indústria farma-

cêutica nacional vamos mi-
nimizar a recorrente falta de 
medicamentos e melhorar a 
nossa rapidez na aquisição 
de medicamentos e outros 
produtos do sector”, disse.

Governo ainda sem
quantitativos da TSU

FACE AO DÉFICE

Redefine-se prioridades 
financeiras para eleições

CNE busca soluções para colmatar défice orçamental

Moçambique doa alimentos à África do Sul

Nkosazana Zuma falando a jornalistas após a entrega do donativo pela presidente do INGD

CTA e BAD procuram 
soluções para 
crise no país
A CONFEDERAÇÃO das Associações Económicas de 
Moçambique (CTA) e o Banco de Desenvolvimento 
Africano reúnem-se hoje, em Maputo, para discutir 
soluções para a crise de alimentos, combustíveis e con-
dições de crédito no país. Uma nota a que o “Notícias” 
teve acesso refere que o cerne do encontro será o Pro-
jecto de Desenvolvimento Integrado Pemba-Lichinga, 
recentemente lançado pelo BAD.

Aberta exposição 
“O Apetrechar 
do Tempo”
O CENTRO Cultural Português em Mapu-
to (Camões) inaugura hoje a exposição “O 
Apetrechar do Tempo”, do artista Gonçalo 
Mabunda. Segundo uma nota do “Camões”, 
a apresentação contará com a presença do 
artista plástico português, Francisco Vidal. 
A exposição estará patente até ao dia 31 de 
Agosto, na Galeria do Camões.

Observatório dos Direitos 
da Criança lançado 
esta semana
ORGANIZAÇÕES da sociedade civil vão lançar, quinta-feira, em 
Maputo, o Observatório dos Direitos das Crianças (ODC). Segundo 
um comunicado recebido na Redacção, o mecanismo visa aliviar 
a pobreza absoluta em que vivem aproximadamente 48 por cento 
das crianças moçambicanas. Aponta-se que a iniciativa será imple-
mentada pelo Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança 
(ROSC), em parceria com o Centro de Aprendizagem e Capacitação 
da Sociedade Civil (CESC), iniciativa apoiada pela União Europeia.
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Futuro da humanidade
pode depender de África

A
CREDITA-SE que 
a nossa espécie, 
“Homo sapiens”, 
tenha-se originado 
há centenas de mi-

lhares de anos em África. 
Agora, o continente tam-
bém pode ser a chave para 
o futuro da humanidade. É 
o que sugerem estudos po-
pulacionais que antecipam 
como será o mundo no final 

deste século.
Para estimar como fi-

cará a população mundial 
em 2100, especialistas fa-
zem projecções com base 
em uma série de factores, 
principalmente a chamada 
taxa global de fecundidade 
(TFT), que é uma média do 
número de filhos nascidos 
vivos por mulher.

Para que uma população 

cresça, ou pelo menos per-
maneça estável, é necessá-
rio, no mínimo, uma taxa de 
2,1, ou seja, que o número 
médio de nascimentos seja 
de 2,1 filhos por mulher.

Esse índice é conhecido 
como “taxa de fecundidade 
de reposição”. A ideia por 
trás dela é simples: como as 
mulheres são quase metade 
da população, se cada uma 

delas tiver pelo menos dois 
bebés, a população mundial 
não vai diminuir.

A taxa de reposição é 
de 2,1 filhos, e não apenas 
2, pois leva em conta que 
nem todos os bebés nasci-
dos chegam à idade adulta e 
que, além disso, há uma leve 
tendência de nascer mais 
meninos do que meninas.

De acordo com as esta-

ALGUNS especialistas aler-
tam que essa disparidade 
entre África e o restante dos 
continentes causará mu-
danças profundas no mun-
do que conhecemos hoje.

Em seu recente livro “8 
Billion and Counting: How 
Sex, Death, and Migration 
Shape Our World (“8 mil 
milhões e Contando: Como 
Sexo, Morte e Migração 
Moldam Nosso Mundo”, em 
tradução livre), a pesquisa-
dora Jennifer D. Sciubba, do 
Centro de Estudos Estraté-
gicos e Internacionais de 
Washington, destaca que na 
África Subsahariana a taxa 
de nascimentos é de 4,70 
crianças por mulher, quase 
o dobro do índice mundial.

Enquanto isso, na maior 
parte da Europa, do Leste e 
Sudeste Asiático, Oceânia, 
América do Norte e grande 
parte da América Latina, a 
taxa de fecundidade já caiu 
abaixo do nível de reposi-
ção.

De acordo com Sciubba, 
isso está a criar a maior la-
cuna demográfica da histó-
ria. Por um lado, diz, estão 
os países que lideraram a 
economia mundial durante 
o século passado e hoje es-
tão-se tornando socieda-
des envelhecidas. Por outro 
lado, estão as nações mais 
pobres e menos poderosas 
do planeta, onde a maioria 
da população é jovem.

A autora destaca que 
essa divisão será um factor-
-chave para impulsionar as 
relações políticas, econó-
micas e sociais nas próxi-
mas duas décadas.

Por sua vez, François 
Soudan, editor do semaná-
rio francês “Jeune Afrique”, 
alertou sobre esse fenóme-
no em um artigo intitulado 
“O futuro da humanidade 
será menos branco e cada 
vez mais africano”.

“Até 2100, uma em cada 
três pessoas no planeta terá 
nascido na África Subsaha-
riana. A Nigéria ultrapassará 
a China em população, tor-

Lacuna demográfica

MAS que impacto terá para 
África ser a principal fonte de 
juventude num mundo cada 
vez mais envelhecido?

Os especialistas estão divi-
didos. Alguns acreditam que o 
continente “mais negligencia-
do do planeta” poderia usar a 
sua vantagem sobre países com 
populações em declínio para 
aumentar o poder económico e 
geopolítico.

Nesse sentido, citam o for-
te aumento dos investimentos 
chineses no continente afri-
cano, como a construção de 
portos, aeroportos, rodovias e 
escolas, entre outras infra-es-
truturas.

“O peso dos números (da 
população) deve levar a uma 
reinvenção dos países africa-
nos e suas populações”, disse 
Edward Paice, director do Afri-
ca Research Institute e autor 
de “Earthquake of Youth: Why 
African Demography Should 
Matter”(“Terremoto da Ju-
ventude: Por que a demografia 
africana vai ser importante”, 
em tradução livre).

Numa coluna de opinião 
publicada em Janeiro passado 
no jornal britânico “The Guar-
dian”, Paice exortou a comu-
nidade internacional a deixar 
de lado suas “representações 
estereotipadas” e “marginali-
zação” de África.

O especialista antecipou 
que a importância demográfi-
ca do continente “vai afectar a 
geopolítica, o comércio global, 
o desenvolvimento tecnológi-
co, o futuro das religiões domi-
nantes no mundo, os padrões 
de migração e quase todos os 
aspectos da vida”.

Em vez disso, os mais pes-
simistas alertam que, sem mais 
educação, desenvolvimento e, 
acima de tudo, criação massi-
va de empregos, o crescimento 
exponencial da população afri-
cana pode levar a piores níveis 
de desemprego, pobreza, con-
flito e radicalização religiosa.

Uma das visões mais alar-
mistas é a de Malcolm Potts, 
professor da Escola de Saúde 
Pública da Universidade da Ca-
lifórnia, nos Estados Unidos. 

Em 2013, ele previu que a área 
conhecida como Sahel, a parte 
norte da África Subsahariana, 
“poderia tornar-se a primeira 
região do planeta Terra a so-
frer de fome em grande escala 
e conflitos crescentes à medida 
que uma população humana 
crescente ultrapassa os recur-
sos naturais em declínio.”

Para François Soudan, no 
final das contas, “o destino de 
África dependerá em grande 
parte do que os líderes do con-
tinente fizerem hoje”.

“Se África quiser manter a 
sua sociedade dinâmica, ou-
sada e criativa, ou seja, aque-
les mais propensos a aventu-
rar-se no arriscado caminho 
da emigração - e colher os 
benefícios do seu dividendo 
demográfico fora do âmbito 
do discurso político, então o 
continente deve enfatizar a 
educação, programas de ca-
pacitação profissional e polí-
ticas de criação de empregos 
voltadas para o futuro, bem 
como um melhor planeamen-
to familiar”, conclui.

Bênção ou maldição?

Movimento numa rua de Lagos, Nigéria. Ao contrário do resto do mundo, a população da África Subsahariana cresce exponencialmente

África tem uma das mais altas taxas de fecundidade do mundo

Migrantes no centro de acolhimento de Lampedusa, Itália. A imigração é potencial saída para a Europa, por exemplo

População deve
encolher no 
próximo século

HÁ algumas estimativas de quando che-
garemos ao pico populacional e quantos 
de nós estarão vivos nesse momento, 
mas todas as previsões concordam que 
a humanidade vai encolher no próximo 
século.

A ONU estima que o mundo vai che-
gar à beira de 11 mil milhões de pessoas 
até 2100.

Outros estudos realizados na Áustria 
e nos Estados Unidos sugerem que o de-
clínio vai começar mais cedo, em apenas 
meio século, e que a população não che-
gará a 10 mil milhões.

A projecção mais recente, realizada 
em 2020 pelo Institute for Health Metrics 
and Evaluations (IHME) da Universidade 
de Washington, nos Estados Unidos, em 
estudo publicado na revista científica 
“The Lancet”, indica que, até ao final 
deste século, 183 dos 195 países do mun-
do terão uma taxa de fecundidade abaixo 
dos níveis necessários para repor a sua 
população.

À primeira vista, esse declínio popu-
lacional pode parecer uma boa notícia, 
afinal, um mundo menos superpovoado 
poderia ser mais sustentável.

Mas por trás dos números há uma 
realidade muito complexa: com cada 
vez menos jovens e uma população cada 
vez mais envelhecida, como os países 
vão manter as suas economias activas? E 
como a humanidade vai sobreviver?

É neste contexto que muitos olham 
para o continente africano, em particu-

lar para os países da África Subsaharia-
na, como é conhecida a imensa região do 
centro e sul do continente, que agrupa 
54 países.

Ao contrário do que acontece no 
resto do mundo, a sua população está a 
crescer exponencialmente. Este ponto 
do planeta é considerado o berço da hu-
manidade.

As projecções indicam que a popula-
ção da região vai dobrar até 2050, che-
gando a 2,5 mil milhões de pessoas. Na 
prática, isso significa que, em menos de 
30 anos, um quarto da humanidade po-
deria ser potencialmente africana.

O crescimento populacional de Áfri-
ca ocorre duas vezes mais rápido que o 
do sul da Ásia e quase três vezes mais do 
que o da América Latina.

O que impulsiona esse crescimento é 
uma característica única desta região: na 
maioria dos países africanos, pelo menos 
70% dos cidadãos têm menos de 30 anos. 
Isso contrasta fortemente com a situação 
no resto do mundo, onde a população 
está envelhecendo rapidamente.

Nesse ponto, Jurán destaca o caso da 
América Latina e das Caraíbas, regiões 
com “o envelhecimento populacional 
mais rápido do mundo”.

A explosão demográfica de África le-
vou a ONU a concluir que o continente 
“vai desempenhar um papel central na 
formação do tamanho e distribuição da 
população mundial nas próximas déca-
das”.

Uma população cada vez mais envelhecida pode trazer problemas de sobrevivência de muitos países
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pulação da Organização das 
Nações Unidas, as mulheres 
em todo o mundo tinham 
cinco filhos em média em 
1950.

Isso fez com que a popu-
lação do planeta triplicasse 
em menos de um século - 
em breve, seremos oito mil 
milhões de pessoas.

No entanto, factores 
como a criação e divulga-
ção de melhores métodos 
contraceptivos e a maior 
participação das mulheres 
no mercado de trabalho em 
muitos países, entre outros 
pontos, fizeram com que a 
TFT caísse para menos da 
metade. Em 2022, as mulhe-
res do mundo têm 2,4 filhos 
em média. Mas, em muitos 
lugares, o número é menor.

“Hoje, mais de metade 
da população mundial vive 
em países onde a fecundi-
dade está abaixo do nível de 
reposição de 2,1 filhos por 
mulher e grande parte des-
sa população vive em países 
com níveis de fecundidade 
muito baixos e em declí-
nio”, explica Sabrina Jurán, 
membro do Fundo das Na-
ções Unidas para a Popula-
ção (FNUAP/UNFPA).

Isso levou os especialis-
tas a projectarem que a po-
pulação mundial vai atingir 
o pico em algumas décadas 
e depois começará a cair.

nando-se o segundo maior 
país depois da Índia”, disse 
no texto publicado no jornal 
“The Africa Report”, citan-
do o trabalho do IHME.

Esse estudo projecta 
que, enquanto nações como 
Japão, Espanha, Itália, Por-
tugal, Tailândia e Coreia do 
Sul verão as suas popula-
ções reduzidas pela metade 
até ao final do século, a po-
pulação da África Subsaha-
riana vai triplicar.

As projecções da ONU 
são ainda maiores, preven-
do que a população africana 
chegará a 4,3 milhões em 
2100, o equivalente a quase 
40% da população mun-
dial.

Para Soudan, o facto de 
a idade média no continen-
te africano ser de “19 anos, 
contra 42 na Europa” con-
duzirá inevitavelmente a 
um fenómeno migratório.

“A única saída potencial 
para a Europa, onde os apo-
sentados superam os traba-
lhadores por um factor de 
duas vezes e onde as mor-
tes superam os nascimen-
tos, é contar com um fluxo 
constante de imigrantes, 
com a maioria dos recém-

Europeia (UE) em 2020, 
mas 960 mil pessoas deixa-
ram a região.

“Sem migração, a popu-
lação europeia teria sido re-
duzida em meio milhão em 
2019, já que 4,2 milhões de 
crianças nasceram e 4,7 mi-
lhões de pessoas morreram 
na União Europeia”, escla-
rece a UE.

“A realidade é que, na 
lógica capitalista pura, os 
governos europeus deve-
riam incentivar a imigração 
e até cortejar os imigrantes 
com bónus em dinheiro”, 
diz Soudan. Em vez disso, 
diz, países europeus criam 
“uma miríade de obstáculos 
à imigração”. Segundo o li-
vro de Sciubba, hoje apenas 
entre 2% e 4% da popula-
ção mundial vivem fora do 
seu país de origem, algo que 
pode mudar drasticamente 
no futuro. “Com o tempo, 
teremos muito mais pessoas 
de ascendência africana em 
muitos outros países”, diz 
Christopher Murray, direc-
tor do IHME e co-autor do 
estudo publicado no “The 
Lancet”.

-chegados vindo do único 
continente que ainda tem 
um crescimento população: 
África”, disse.

De acordo com as es-
timativas citadas por ele, 
para manter a sua popula-
ção nos níveis actuais, a Eu-

ropa precisa integrar “entre 
2 e 3 milhões de imigran-
tes” por ano.

Os dados mais recentes 
publicados pela Comissão 
Europeia mostram que 1,92 
milhões de pessoas imigra-
ram para os países da União 

(©
 L

US
A)
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PUBLICIDADE

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

 “Economia para  Todos”

O que é inflação?

Inflação é o aumento dos preços da maior parte dos bens e serviços nas lojas e 

mercados, ao longo do tempo. 

Quando há inflação, o dinheiro perde valor, o que significa que precisa-mos de mais 

dinheiro para comprar a mesma quantidade de bens e serviços. Os preços do arroz, do 

tomate, da energia, das recargas do telemóvel… estão constantemente a subir.

O QUE É INFLAÇÃO

• Portanto, a inflação é um fenómeno económico que mede a estabili-dade de preços na 

economia;

• Quando os preços de bens e serviços aumentam lentamente, ao longo do tempo, diz-se 

que a inflação é baixa e estável;

• Quando os preços aumentam rapidamente, diz-se que a inflação é alta e descontrolada.

Como é calculada a inflação?

- A inflação é calculada com base na variação média de preços de um grupo ou cabaz de 

bens e serviços mais consumidos pela popu-lação;

- A inflação é calculada mensalmente pelo Instituto Nacional de Estatística de acordo com 

o período em referência:

• Inflação mensal, que é medida pela variação dos preços médios de um mês para outro;

• A inflação acumulada, que é medida pela variação dos preços médios de um mês, 

comparados com o mês de Dezembro do ano anterior; e

• A inflação anual ou homóloga, que é medida pela variação dos preços médios de um 

mês, comparados com igual mês do ano anterior.

A inflação anual é o indicador usado pelo Banco de Moçambique para monitorar a 

estabilidade de preços e melhor aferir as causas da inflação, que será o tema do próximo 

programa. 

KANYAKA

Famílias carenciadas 
recebem apoio alimentar

M
AIS de cem famí-
lias carenciadas do 
distrito municipal 
KaNyaka, na cidade 
de Maputo, recebe-

ram, na sexta-feira, produtos 
alimentares diversos que vão 
assegurar a sua sobrevivência 
nos próximos tempos.

Os bens foram entregues 
pela esposa do secretário de 
Estado na cidade de Maputo, 
Sheila Dimande, no âmbito das 
festividades do mês da criança.

Na ocasião, Sheila Dimande 
disse que a vulnerabilidade em 
que muitas famílias se encon-
tram é resultado da pobreza 
extrema que ainda prevalece 
no país. Exortou as famílias e os 
diferentes segmentos da socie-
dade a reforçarem a protecção 
das crianças de modo que te-
nham desenvolvimento inte-
gral harmonioso e alegre.

Luís Uamusse, um dos 
beneficiários do apoio, mani-
festou gratidão pelo donati-
vo e disse que deverá garantir 
a subsistência da família nos 
próximos dias.  

O vereador do distrito 
KaNyaka, Alexandre Muianga, 
apontou que o gesto do Gover-
no vai fazer muita diferença na 
vida da comunidade que vive 
em situação de  extrema vul-
nerabilidade.

A delegada do Instituto Na-
cional de Gestão de Desastres 
(INGD) na cidade de Maputo, 
Esselina Muzima, referiu que 
logo que houver disponibili-
dade será enviado um segundo 
lote de ajuda para mais famílias 

vulneráveis.
Além da entrega dos pro-

dutos, Sheila Dimande ofere-
ceu enxoval a uma criança do 
sexo masculino nascida no dia 
16 de Junho, Dia da Criança 
Africana, no Centro de Saúde 

de Inhaca.
Refira-se que a esposa do 

secretário de Estado está tam-
bém a mobilizar donativo para 
as famílias afectadas pelos 
ataques terroristas em Cabo 
Delgado. Trata-se de alimen-
tos não perecíveis, vestuário, 
material de higiene e limpeza, 
utensílios domésticos, material 
escolar, brinquedos, insumos 
agrícolas e meios de compen-
sação.  

A iniciativa visa unir esfor-
ços em apoio à população da 
província de Cabo Delgado. Os 
produtos poderão ser canaliza-
dos ao Gabinete do Secretário 
de Estado, Serviço de Saúde 
da Cidade de Maputo, Serviço 
de Assuntos Sociais/ Depar-
tamento do Género e Criança, 
Serviço de Economia e Finan-
ças e Serviço de Actividades 
Económicas até dia 7 de Julho 
próximo. A campanha decorre 
sob o lema “Cidade de Maputo 
por Cabo Delgado, Juntos so-
mos mais fortes” e vai culmi-
nar com a entrega de donativos 
no próximo mês.

Famílias carenciadas recebem apoio em KaNyaka

CUSTOS DE COMBUSTÍVEL

FEMATRO forçada a 
paralisar actividades
ALGUNS autocarros da Fe-
deração Moçambicana das 
Associações dos Transpor-
tadores Rodoviários (FE-
MATRO) suspenderam as 
actividades alegadamente 
devido à insustentabilidade 
do negócio resultante dos 
elevados custos de com-
bustível.

Segundo o presidente 
da FEMATRO, Castigo Nha-
mane, os operadores estão 
a perder a capacidade de 
abastecer os autocarros e 
estão a ser forçados a par-
quear as viaturas.

“A nossa monitoria re-
vela que a situação está a 
acontecer com maior inci-
dência na Região Metropo-
litana do Grande Maputo”, 
disse.

Segundo Nhamane, é 
complicado estabelecer a 

média do número de auto-
carros parqueados por dia, 
uma vez que os dados são 
variáveis.

“Depende da capacida-
de financeira de cada ope-
rador. Enquanto uns arru-
mam, outros podem voltar 
a colocar os carros em cir-
culação. O rendimento é 
que dita a continuidade das 
actividades ou paralisação 
de determinado número de 
autocarros”, explicou.

A FEMATRO tem estado 
a manter conversações com 
o Governo propondo a su-
bida do preço do “chapa”. 
A este respeito, Nhamane 
indicou que a proposta foi 
apresentada ao observató-
rio do Conselho Municipal 
de Maputo e esta semana 
poderá ser analisada na As-
sembleia Municipal.

Dois mortos em acidentes em Maputo
DUAS pessoas perderam a vida na sequência de igual 
número de acidentes de viação registados durante o 
fim-de-semana, na província de Maputo. Os óbitos 
resultaram de atropelamentos, sendo um no bairro 
T3, no município da Matola, e outro no posto frontei-
riço de Ressano Garcia, no distrito da Moamba.

Carmínia Leite, porta-voz da Polícia da República 
de Moçambique (PRM) na província de Maputo, in-
dicou que os sinistrados foram socorridos ao Hospital 

Provincial de Maputo (HPM), onde foram declara-
dos óbitos. Apontou o excesso de velocidade como a 
principal causa dos acidentes. 

Revelou que, durante este período, quatro indi-
víduos munidos de pistola introduziram-se numa 
residência na cidade da Matola, ameaçaram os pro-
prietários e roubaram diversos bens, com destaque 
para computadores e telemóveis.

“Neste momento, a Polícia está a trabalhar com 

vista ao esclarecimento do caso”, disse.
Acrescentou que um cidadão recolheu às celas do 

Comando Distrital da Namaacha indiciado de venda e 
consumo de drogas.

“A detenção é fruto de acções operativas com 
vista a desmantelar locais de consumo de narcóticos 
na província. Temos efectuado reuniões com a co-
munidade com vista à reposição da ordem, seguran-
ça e tranquilidade públicas”, indicou.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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                                      MERCADO CAMBIAL
                                    BOLETIM Nº  118/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 20 Junho
   de 2022

                                             CÂMBIOS(MT)
PAÍSES                 MOEDAS          COMPRA          VENDA    MÉDIA

Estados Unidos(a)      Dolar           63,22           64,48     63,85

2.   OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES          MOEDAS
  Àfrica do Sul        Rand             3,95            4,03      3,99
  Botswana             Pula             5,17            5,27      5,22
  eSwatini             Lilangueni       3,95            4,03      3,99
  Mauricias            Rupia            1,41            1,44      1,43
  Zâmbia               Kwacha           3,73            3,81      3,77

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES                 MOEDAS
  Japão                Iene           468,54          477,88    473,21
  Malawi               Kwacha          62,47           63,72     63,10
  Tanzânia             Shilling        27,18           27,72     27,45
  Zimbabwe             Dólar          167,25          170,58    168,92

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda
        PAÍSES         MOEDAS
  Brasil               Real            12,25           12,49     12,37
  Canada               Dolar           48,64           49,61     49,13
  China/Offshore       Renminbi         9,46            9,65      9,56
  China                Renminbi         9,45            9,64      9,55
  Dinamarca            Coroa            8,94            9,12      9,03
  Inglaterra           Libra           77,52           79,07     78,30
  Noruega              Coroa            6,38            6,51      6,45
  Suécia               Coroa            6,25            6,37      6,31
  Suíça                Franco          65,46           66,76     66,11
  União Europeia       Euro            66,50           67,82     67,16

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   4,7500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  2,7804300  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.838,84000
Venda..............  1.839,35000

                              Maputo,  21.06.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
     cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b)  Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
     USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
     obtidas através da Reuters.

PUBLICIDADE

PARA MERCADO EUROPEU

Novo acordo diversifica
exportação de produtos

U
M novo acordo de 
financiamento assi-
nado entre o Gover-
no moçambicano e a 
União Europeia (UE) 

permite a diversificação das 
exportações nacionais para o 
mercado europeu. Trata-se de 
um acordo de finaciamento 
das capacidades produtivas das 
Pequenas e Médias Empresas 
(PME) nacionais para respon-
der às exigências do mercado 

europeu.
De entre vários produtos 

que Moçambique exporta para 
a União Europeia destaca-se o 
açúcar, amêndoa de caju, al-
godão, camarão e outros ma-
riscos.

Entretanto, espera-se que 
no futuro o país possa também 
colocar no mercado europeu 
para além do gás natural, ou-
tros produtos como lichias, 
gerlelim, macadâmia.

O acordo contempla  tam-
bém a componente de assis-
tência técnica ao Ministério da 
Indústria e Comércio (MIC), 
através do projecto "Promove 
Comércio”, cuja duração é de 
três anos com início no pró-
ximo mês de Julho do ano em 
curso. 

A informação foi avança-
da, recentemente, na cidade 
da Beira, pelo Ministro da In-
dústria e Comércio, Silvino 

Moreno, que acrescentou que 
o projecto visa apoiar os com-
promissos comerciais dos Es-
tados-membros da Comuni-
dade de Desenvolvimento da 
África Austral (SADC) e a União 
Europeia.

Segundo Moreno,  o pro-
jecto permite ainda o acesso 
dos bens nacionais ao mercado 
europeu isentos de direitos e 
quotas no quadro do Acordo de 
Parceria Económica (APE).

O projecto "Promove Comércio” vai permitir que os bens nacionais acedam o mercado europeu isento de direitos e quotas

O MINISTRO da Economia e 
Finanças, Max Tonela, consi-
dera que o Governo moçam-
bicano continua aberto para 
que empresas portuguesas 
continuem a investir de 
modo a consolidarem a sua 
posição de destaque na lista 
dos maiores investidores no 
país.

Falando há dias, em Ma-
puto, por ocasião da celebra-
ção do Dia de Portugal, de 
Camões e das Comunidades 
Portuguesas, Tonela não se 
referiu a números, contudo, 
reconheceu que apesar des-

te país ocupar um lugar de 
destaque na lista dos maiores 
investidores em Moçambi-
que, existe ainda um grande 
potencial por explorar. 

O ministro disse que o 
Governo continuará a tra-
balhar com o sector privado 
para tornar o ambiente de 
negócios mais atractivo. 

“Saudamos a recente as-
sinatura do programa estra-
tégico de cooperação para 
os próximos cinco anos e os 
esforços em curso, visando a 
realização, no presente ano, 
da V cimeira bilateral entre 

País continua aberto
ao investimento português

Moçambique e Portugal, que 
representa uma oportunida-
de para, ao mais alto nível, 
reforçar e alargar a nossa 
cooperação”, frisou. 

Endereçou o seu apreço 
pelo papel preponderan-
te que o Governo português 
tem desempenhado no con-
texto bilateral e no âmbito 
da União Europeia, na pre-
paração das Forças de Defesa 
e Segurança de Moçambi-
que para lidar com as novas 
ameaças associadas ao terro-
rismo e extremismo violento.

Salientou que as festi-
vidades alusivas ao Dia de 
Portugal proporcionam uma 
oportunidade para “conjun-
tamente celebrarmos as re-
lações entre Moçambique e 
Portugal, que são excelentes, 
com profundas ligações his-
tóricas e têm se consolidado 
de forma progressiva”.   

É neste contexto que os 
dois países, segundo o mi-
nistro, buscam sempre uma 
cooperação consequente em 
áreas vitais e estratégicas de 
interesse comum, com des-
taque para os sectores de 
Defesa, Finanças, Boa gover-
nação, Educação, Cultura, 
Energia, Saúde, Justiça, Agri-
cultura e Pescas. 

A EMPRESA pública Electrici-
dade de Moçambique (EDM) 
está a concluir um estudo de 
viabilidade para a construção 
de uma linha de transmissão 
de 110 KV, com uma extensão 
de 41 quilómetros, que liga a 
Central Hidroeléctrica de Tsa-
te, na província de Manica, à 
rede nacional de energia.

A nova linha vai conectar a 
central à subestação da cidade 
de Chimoio. A referida central 
vai produzir cerca de 50 MW 
de energia, em linha com os 
objectivos estratégicos da EDM 
de garantir o acesso universal à 
energia até 2030.

A informação consta do 
primeiro relatório do impacto 
ambiental do projecto, docu-
mento tornado público  re-
centemente pela EDM, no qual 
refere que o projecto cobre 
algumas regiões dos distritos 
de Macate e Sussundenga, na 
província de Manica.

“A linha de transmissão 
será composta por dois seg-

mentos, nomeadamente um 
circuito duplo que irá inter-
ceptar a linha de transmissão 
de energia existente de 110 KV 
em Mavuzi, Chicamba, percor-
rendo aproximadamente 1,8 
Km de linha. O segundo seg-
mento será de circuito simples 
e irá percorrer 39 Km desde a 
futura subestação de Tsate até 
atingir a subestação de Chi-
moio 2”, lê-se no documento.

A construção da Central 
Hidroeléctrica torna o projecto 
da linha de transmissão uma 
prioridade, e as obras de cons-
trução da infra-estrutura vão 
iniciar na subestação de Tsate, 
para ligar a cidade de Chimoio, 
com uma extensão de cerca de 
41 quilómetros.

A futura subestação de 
Tsate, ainda em fase de pro-
jecto, foi partilhada com a AIM 
pelo director de Planeamen-
to e Sistemas e Engenharia da 
EDM, António Munguambe, 
tendo assegurado que a EDM 
concluiu o estudo de viabilida-

EDM projecta linha para 
central hidroeléctrica de Tsate

de da Central Hídrica, estando 
igualmente em curso o estudo 
de viabilidade da central de 
Mavuzi, também em Manica, 
com capacidade de 30 MW.

“O projecto, irá garantir 
o aumento da disponibilida-
de de energia eléctrica em 
quantidade e qualidade, que 
possa impulsionar o desen-

volvimento das áreas a serem 
beneficiadas pela iniciativa, 
incluindo a uniformização do 
acesso à energia”, disse Mun-
guambe. -(AIM)

O GOVERNO do distrito de 
Gilé, na Zambézia, está preo-
cupado com a presença mas-
siva de cidadãos nacionais e 
estrangeiros na exploração 
de minérios nesta parcela da 
província, sobretudo na loca-
lidade de Muiane.

O sentimento foi expresso 
pelo administrador distrital, 
Mariano Maquinze, em en-
trevista à Rádio Moçambi-
que(RM).

Recentemente, indiví-
duos desconhecidos tentaram 
assassinar o chefe da localida-
de de Muiane, com recurso à 
arma de fogo, alegadamente 
em protesto contra a transfe-
rência de um mercado local.

O administrador de Gilé 
acredita que o facto pode es-
tar associado à presença de 
estrangeiros de várias nacio-
nalidades em Muiane.

Entretanto, volvido cerca 
de uma semana, após a van-

dalização parcial da residên-
cia do chefe da localidade de 
Muiane, as autoridades locais 
dizem que ainda não há pistas 
para neutralizar os autores.

Importa referir que, para 
além da delapidação de re-
cursos, a exploração ilegal de 
recursos em vários pontos do 
país culmina com acidentes 
que levam muitos garimpei-
ros à morte.

Segundo o director, no ano 
passado a maioria dos aciden-
tes foi verificada em minas de 
ouro e rubis, nas províncias 
de Manica e Cabo Delgado. 
Os moçambicanos locais 
associam-se a actividades 
mineiras artesanais ou de 
pequena escala, localmen-
te conhecidas como “ga-
rimpo”, como fonte alter-
nativa de rendimento, mas 
muitas vezes são prejudicados 
ou mesmo mortos por des-
matamentos ou explosões. 

Os compradores ilegais, na 
sua maioria estrangeiros, 
contribuem para promover 
este tipo de actividade. Para 
além de comprarem minerais, 
financiam a sua extracção.

A mineração ilegal causa 
danos ambientais, acidentes 
de trabalho e doenças profis-
sionais, para além de que esta 
pode ser uma fonte de finan-
ciamento para o crime orga-
nizado.

Etas actividades ali-
mentam o contrabando de 
minerais no país, prejudi-
cando o Estado em termos 
de cobrança de receitas. 
Para reverter a situação em 
vários pontos, as autoridades 
têm sensibilizado os mineiros 
para se organizarem em coo-
perativas, com o objectivo de 
tomarem medidas adequadas 
para cumprir as normas in-
dustriais e realizar as activi-
dades em segurança.

GILÉ

Autoridades preocupadas
com corrida à mineração

Alemanha reforça uso do carvão 
face à redução nas entregas de gás
A ALEMANHA vai adoptar medi-
das de urgência para garantir a se-
gurança do abastecimento face à 
redução nas entregas de gás russo, 
nomeadamente reforçando a uti-
lização das centrais a carvão para 
produção de electricidade, anun-
ciou domingo o Governo.

“Para reduzir o consumo de gás, 
este  tem de ser menos utilizado para 
a produção de eletricidade. Em alter-
nativa, as centrais a carvão terão de 
ser mais usadas”, afirmou o Ministé-
rio da Economia em comunicado.

Esta decisão é um passo atrás para 
este Governo de coligação, onde os 
Verdes estão em destaque e que pro-

meteu eliminar gradualmente o car-
vão até 2030.

“É amargo, mas é fundamental 
reduzir o consumo de gás”, reagiu 
o ecologista Ministro da Economia, 
Robert Habeck, em comunicado.

O Governo alemão está a reagir à 
diminuição das exportações de gás 
russo em direcção a Europa desde o 
início das sanções contra a Rússia, em 
resposta à invasão da Ucrânia. A Ga-
zprom interrompeu as suas entregas 
de gás a diversos clientes europeus, 
que recusaram pagar em rublos.

O pacote de medidas anuncia-
do no domingo prevê também um 
sistema de “leilão” para a venda de 

gás aos industriais, permitindo, se-
gundo Berlim, diminuir o consumo 
no poderoso sector manufactureiro 
alemão.

Os novos créditos do banco pú-
blico KfW devem ser reservados para 
encher os reservatórios de gás do 
país, actualmente em 56%.

“A segurança do abastecimento 
está garantida, mas a situação é gra-
ve”, resumiu Habeck.

A Gazprom reduziu as entregas 
via Nord Stream esta semana em 
40%, depois em 33%, citando um 
problema técnico.

No entanto, para o Governo ale-
mão, trata-se de uma “decisão po-

lítica” devido ao confronto entre 
Moscovo e países ocidentais sobre a 
guerra na Ucrânia.

Apesar do conflito, a Alemanha 
continua a importar quase 35% do 
seu gás da Rússia. Essa proporção era 
de 55% antes de Fevereiro.

Cerca de metade das empre-
sas estrangeiras que concluíram um 
contrato de fornecimento de gás com 
a Gazprom abriram uma conta em 
rublos junto do Gazprombank para 
garantir os seus pagamentos, asse-
gurou em meados de Maio o vice-
-primeiro-ministro russo Alexandre 
Novak, citado pela agência noticiosa 
Ria-Novosti.

“Para fazermos melhor 
aproveitamento desta oportu-
nidade convidamos a todos os 
empresários moçambicanos a 
cooperar na elaboração de pro-
jectos elegíveis”, disse.

A fonte explicou que o 
executivo vai continuar a pro-
mover esforços para acelerar 
a avaliação do Plano de Acção 
para a Melhoria do Ambiente 
de Negócios (PAMAN)  em cur-
so, perspectivar um novo ins-
trumento, provar e implemen-
tar as reformas remanescentes.

Trata-se das revisões le-
gislativas sobre a Lei do Traba-
lho, que procura simplificar os 
procedimentos na contratação 
de mão-de-obra estrangeira e 
dinamizar os vistos de trabalho 
de estrangeiros.

As reformas incluem ainda 
a revisão da Lei de Investimen-
to, para simplificar os requisi-
tos necessários para os investi-
dores; garantir a aplicação das 
boas práticas internacionais e 
tornar a lei consentânea com 
os desafios de investimentos 
actuais.

Silvino Moreno explicou 
que para alcançar esse desi-
derato é preciso o comprome-
timento de todos, Governo e 
sector privado, onde cada um 
tem de assegurar a identifica-
ção, implementação e divul-
gação de reformas, com vista 
a reduzir os procedimentos, o 
tempo e custo de fazer negó-
cios em Moçambique.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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V
INTE milhões de eu-
ros estão disponíveis 
nos cofres do Con-
selho Municipal da 
Beira (CMB) para 

a reabilitação do Sistema 
de Tratamento de Águas 
Residuais destruído à 
passagem do ciclone Idai, 
em Março de 2019.

De acordo com o au-
tarca, Albano Carige, 
desde que o ciclone afec-
tou a cidade da Beira o 
sistema parou de funcio-
nar. Fez saber que o valor 

já está disponível e neste 
momento decorrem pre-
parativos para o arranque 
do processo de reabilita-
ção da infra-estrutura.

Carige contou que o 
plano inicial era de reabi-
litação e expansão do sis-
tema de esgotos, só que o 
valor existente é exíguo 
daí que apenas se vai rea-
bilitar o sistema de trata-
mento. 

O presidente do mu-
nicípio comprometeu-se 
a continuar a trabalhar 

para a angariação de mais 
valores para garantir a 
execução dessa preten-
são.

Segundo Albano Cari-
ge muitas bombas para-
ram de operar e o sistema 
de esgotos está a colapsar 
em alguns pontos.

“Esta reabilitação vai 
garantir que esses colap-
sos reduzam e o sistema 
de tratamento de águas 
residuais volte a funcio-
nar em pleno”, disse.

Acrescentou que de-

pois da intervenção, o 
sistema vai permitir que 
as águas tratadas se-
jam utilizadas para rega 
de jardins e fertilização, 
além das lamas fecais se-
rem tratadas e transfor-
madas em estrume.

Sobre a data previs-
ta para o arranque das 
obras, a fonte indicou que 
poderá ser entre os meses 
de Novembro e Dezembro 
do corrente ano. 

O concurso para o 
efeito já foi lançado. 

Disponíveis fundos para 
sistema de águas residuais

Sistema de esgotos da Beira ficou danificado pelo “Idai”

TERMINARAM as obras de cons-
trução do Centro de Saúde  Vaz, 
na cidade da Beira, cujo arranque 
teve início em 2018. Segundo a 
directora de Saúde e Acção Social 
do Conselho Municipal da Bei-
ra (CMB), Aurélia Maquessude, 
após este término a unidade sa-
nitária voltará a funcionar depois 
de ser apetrechada.

As obras foram levadas a 
cabo pelo município da Beira em 
coordenação com parceiros, que 
deverão financiar o apetrecha-
mento.

“Já temos a garantia de al-
guns parceiros que prometeram 
apoio em equipamento para as-
segurar o funcionamento deste 
hospital”, disse.

Maquessude disse que a di-
recção de Saúde e Acção Social 
do CMB já teve apoio em material 
de escritório para os gabinetes 
médicos doado pelo município 
de Oeiras, em Portugal.

Segundo a fonte, a nova uni-
dade hospitalar vai atender todas 
as consultas gerais e compreen-
derá igualmente um bloco ope-

Terminam obras do hospital do Vaz

ratório, maternidade e serviços 
de Tomografia Axial Computari-
zada (TAC) e Raio-X.

“Esta unidade hospitalar 
contará com equipamento de 
ponta, que aqui na Beira só existe 
no HCB ”, explicou.

Defendeu que a entrada em 
funcionamento daquela unidade 
vai descongestionar a demanda 
que os outros centros urbanos 
de saúde e o Hospital Central da 

Obras do Centro de Saúde Vaz que vai descongestionar outras unidades sanitárias da Beira

O AEROPORTO da Beira está a interditar o estacionamento de viatu-
ras a cerca de 300 metros da zona da aerogare como forma de reduzir 
o risco de eventuais ataques de terroristas, conforme o preconizado 
em regras globais. O director da instituição, Domingos Rodrigues, 
que revelou o facto, adiantou que tal se enquadra no cumprimento 
das medidas de segurança da aviação internacional através da análi-
se de risco pela Autoridade da Aviação Civil em Moçambique.

“O Aeroporto da Beira foi recomendado a tomar medidas para 
impedir o estacionamento de viaturas nas proximidades da aero-
gare por causa da conjuntura de terrorismo que se vive no mundo”, 
elucidou.

Trata-se, conforme indicou, de uma dinâmica de actividades 
cujos procedimentos se enquadram na mitigação dos ataques pois 
além de homens e carros bombas, os terroristas têm zonas especí-
ficas que atacam. Assim, decorrem trabalhos para melhorar o al-
pendre para acomodação dos viajantes, numa altura em que está 
em curso, há quatro anos, o processo de certificação internacional 
do Aeroporto da Beira.

Aeroporto previne-se
de ataques terroristas

UM adolescente de dezasseis 
anos de idade está detido desde 
sábado na 1.ª Esquadra da Polícia 
da República de Moçambique 
(PRM), no bairro do Chaimite, 
cidade da Beira, depois de ser 
surpreendido na posse de uma 
pistola quando tentava assaltar 
uma residência na zona da Pon-
ta-Gêa.

Trata-se de F. Alberto, que 
na madrugada de sábado esca-
lou um prédio na Ponta-Gêa, 
onde pretendia roubar dinhei-
ro mas não conseguiu porque o 
proprietário o neutralizou.

De acordo com o porta-voz 
da PRM em Sofala, Dércio Cha-
cate, trata-se de um caso de 
roubo agravado porque o menor 
furtou a arma em casa de um 
outro cidadão na zona de Chai-
mite.

Chacate contou que dois 
agentes ouviram tiros quando 
realizavam rondas e em seguida 
dirigiram-se ao local onde foi 
possível deter o presumível au-
tor em flagrante delito.

Acrescentou que a arma será 
devolvida ao legítimo proprie-
tário.

Quanto ao menor, Chacate 
disse que a Polícia vai seguir os 
trâmites legais.

Por sua vez, F. Alberto acei-
tou as acusações que recaem so-
bre si, acrescentando que a in-
tenção era roubar dinheiro mas 
quando viu a arma achou que a 
deveria levar.

Afirmou que nunca dispa-
rou arma e a intenção era as-
sustar as  vítimas. Revelou que 
foi preso uma vez e já realizou 
quatro assaltos. 

Adolescente detido
com arma de fogo

Beira (HCB) enfrentam no dia-
-a-dia.

“Existem cidadãos que não 
têm condições e nós como Con-
selho Municipal temos de ajudá-
-los para que possam ter o aten-
dimento que, eventualmente, 
necessitem”, sublinhou.

Entretanto, Maquessude 
lembrou que além desta infra-
-estrutura o Conselho Municipal 
construiu os centros de Saúde de 
Inhassassa e Manga-Loforte que 
foram entregues ao Serviço Dis-
trital de Saúde, Mulher e Acção 
Social. 

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O CENTRO de Formação Ju-
rídica e Judiciária (CFJJ) vai 
incrementar de 120 para 250 
o número anual de juízes e 
procuradores, com a expan-
são para as regiões centro e 
norte do país dos pólos de 
formação profissional inicial 
nas Magistraturas Judicial e 
do Ministério Público. 

Segundo a directora do 
CFJJ, Elisa Samuel, serão in-
vestidos três milhões de dó-
lares (cerca de 195 milhões 
de meticais) para a cons-
trução dos dois centros em 
Nampula e Sofala, com seis 
salas de aula cada, contra as 
actuais quatro salas do CFJJ 
da Matola, na província de 
Maputo. 

Explicou que o Governo 
já deu um passo importante 
neste sentido, ao disponibi-
lizar 27 milhões de meticais, 
estando em marcha mobili-
zação dos restantes fundos 
dos parceiros de cooperação 
para a edificação dos dois 
centros, ainda este ano. 

O país conta actual-
mente com 501 juízes e 568 
procuradores que desem-
penham as suas funções em 
162 tribunais do país, ex-
ceptuando 19 instâncias de 
nível distrital que ainda não 
estão em funcionamento. 

Até final do ano, mais 12 
tribunais distritais entra-
rão em funcionamento no 
âmbito da iniciativa presi-

dencial “Um Tribunal, Um 
Edifício Condigno para o 
Tribunal”.

“Com a capacidade de 
infra-estruturas instalada 
no CFJJ da Matola, que é de 
quatro salas de formação, 
com formadores a tempo 
parcial, conseguimos formar 
uma média de 100 a 120 ma-
gistrados anualmente. Com 
a expansão para as regiões 
centro e norte, bem como 
com a redefinição das infra-
-estruturas a nível da sede 
(Matola), podemos duplicar 
o número de graduados para 
250 magistrados por ano”, 
explicou.

Os números vão ajudar 
a reduzir drasticamente o 

rácio magistrados por habi-
tantes, que neste momento 
está fixado em um magistra-
do para 100 mil habitantes. 
O ideal seriam oito juízes/
magistrados por 100 mil ha-
bitantes.

Realçou que, por via 
deste programa, preten-
de-se, nos próximos cinco 
anos, aumentar o rácio para 
três juízes por 100 mil habi-
tantes, de modo a responder 
às projecções do Judiciário 
(Tribunais e Procuradoria). 

“O plano vai implicar 
dobrarmos a capacidade da 
infra-estruturas do CFJJ, 
bem como dos recursos hu-
manos e financeiros” - ex-
plicou Elisa Samuel. 

APROXIMADAMENTE 2,4 
milhões de crianças estão en-
volvidas nas priores formas 
de trabalho infantil, segundo 
dados do Instituto Nacional de 
Estatística de 2020.

A cifra de menores em ac-
tividades laborais duplicou 
nos últimos 10 anos, segundo 
os dados, divulgados há dias, 

na cidade Maputo, durante a 
apresentação do estudo sobre 
a situação da criança em mo-
vimento e trabalho infantil na 
capital do país.

Amélia Mussane, do Minis-
tério de Trabalho e Segurança 
Social (MITSS), disse que a rea-
lidade é preocupante e levou o 
Governo a aprovar o Plano de 

Acção para o Combate às Piores 
Formas do Trabalho Infantil e a 
lista das actividades perigosas 
para este grupo.

Disse que, neste contexto, 
em parceria com a Universida-
de Eduardo Mondlane, o MI-
TSS realizou um estudo exaus-
tivo, a nível nacional, tendo 
constatado que a mineração 

MAIS de mil crianças dos zero 
aos catorze anos serão abran-
gidas pela campanha de re-
gisto de nascimento lançada 
sexta-feira pela administração 
do distrito da Namaacha, pro-
víncia de Maputo.

A campanha, considera-
da pertinente e oportuna, até 
Outubro, tem em vista garan-
tir que as crianças obtenham 
identidade, um dos direitos 
fundamentais, a par da educa-
ção, saúde, protecção social.

O lançamento do proces-
so, pela administradora Suzete 
Dança, teve lugar no Centro 
Infantil Maria Urete, povoado 
de Alto Enchissa, em Changa-
lane, no âmbito das celebra-
ções do Dia da Criança Africa-
na, 16 de Junho

Dança destacou a necessi-
dade de maior adesão da po-
pulação, tendo em conta que 
as brigadas estarão a trabalhar 
próximo às comunidades, in-
cluindo as que se encontram 
nas regiões mais recônditas do 

UM indivíduo de 78 anos morreu víti-
ma da Covid-19 na província de Gaza, 
segundo revelou ontem o Ministério da 
Saúde (MISAU).

Com o óbito, subiu para 2210 o nú-
mero de mortes relacionadas com a 
Covid-19 desde que foi notificado o 
primeiro caso da doença no país, em 
Março de 2020.

Entre domingo e ontem, 34 pes-
soas, todas nacionais, foram diagnos-
ticadas com a doença em todo o país, 
de um total de 294 amostras suspeitas 
examinadas.

Entre os novos casos, há que des-
tacar seis menores, entre recém-nas-
cidos e adolescentes. O MISAU refere 
que a taxa de positividade das amostras 
testadas se situou em 11,56 por cento e a 
porção acumulada em 16,94 por cento.

No período em alusão, 81 pessoas 
previamente infectadas pela Covid-19 
recuperam-se, das quais 74 na capital 
do país, três no Niassa, duas em Manica 
e igual número em Nampula.

Por outro lado, dois doentes rece-
beram alta hospitalar e igual núme-
ro foi internado na cidade de Mapu-

to. O número de hospitalizados subiu 
para 26, sendo que 17 estão nos cen-
tros de isolamento da capital do país. 
No que concerne à vacinação con-
tra a Covid-19, já foram abrangidas 
15.232.628, das quais 6913 nas anterio-
res 24 horas, com a primeira e segun-
da doses, e outras 430.834 tomaram a 
ronda de reforço. 

Neste contexto, 14.428.058 indiví-
duos estão completamente imuniza-
dos contra a doença, o correspondente 
a 95 por cento da cobertura nacional 
vacinal. 

O CHEFE  do posto adminis-
trativo da Namaacha-sede e o 
secretário do bairro de Cala-
cala, no distrito da Namaacha, 
recolheram há dias às celas do 
Comando Distrital da Polícia 
indiciados de furto de 24 ca-
beças de gado bovino.

São no total cinco indiví-
duos suspeitos, dois dos quais 
estão a monte e três se encon-
tram detidos, incluindo o che-
fe do posto administrativo da 
Namaacha-sede e o secretário 
do bairro.

Segundo Juarce Martins, 
da Polícia da República de Mo-
çambique (PRM) na provín-
cia de Maputo, as 24 cabeças 
foram furtadas em três fases, 
no presente semestre, sendo 
quatro na primeira, seis na se-
gunda e 14 na última.

“Roubavam o gado e, com 
a cobertura dos que estão de-
tidos, matavam e transpor-
tavam para comercializar nas 
cidades de Maputo e Matola. 
Houve um conjunto de acções 
com vista ao esclarecimento 

Q
UARENTA salas de 
aula construídas 
de raiz, das quais 
30 no distrito de 
Chibabava e dez 

no Dondo, em Sofala, foram 
inauguradas há dias no âm-
bito do Projecto de Recons-
trução Pós-Ciclones (PRE-
POC).

Segundo a ministra da 
Educação e Desenvolvi-
mento Humano, Carmelita 
Namashulua, que orientou 
a cerimónia na localidade 
de Hamamba, no distrito de 
Chibabava, as novas infra-
-estruturas foram financia-
das pela República Popular 
da China e executadas pelo 
Programa das Nações Uni-
das para o Desenvolvimento 
(PNUD).

Namashulua defendeu 
que as salas vão mudar o 
cenário que caracterizava o 

ambiente escolar naquelas 
comunidades, onde os alu-
nos recebiam aulas debaixo 
de árvores.

A ministra indicou que 
as obras obedeceram a pa-
drões internacionais de re-
siliência, pelo que espera 
que toda a comunidade es-
colar e líderes comunitários 
valorizem o esforço envi-
dado para a construção das 
escolas, devendo conservá-
-las.

Aos dirigentes do sector 
que dirige, instou a man-
terem comunicação com as 
escolas, apoiarem na manu-
tenção das infra-estruturas, 
bem como encontrarem so-
luções locais para as neces-
sidades que surgirão.

Por seu turno, o gover-
nador de Sofala, Lourenço 
Bulha, saudou os parceiros 
de cooperação pelo trabalho 

que têm feito nas comuni-
dades com vista a mitigar as 
dificuldades da população 
face às sucessivas intempé-
ries.

Bulha disse que é expec-
tativa do Governo que as sa-
las de aula inauguradas ve-
nham responder aos anseios 
da população na aquisição 
de competências de leitura 
e escrita, análise e interpre-
tação de textos, entre ou-
tros conhecimentos.

Enquanto isso, o repre-
sentante do PNUD, Fran-
cisco Roquete, agradeceu à 
República Popular da Chi-
na pelo apoio financeiro de 
dois milhões de meticais e a 
confiança depositada na sua 
instituição.

Segundo Roquete, além 
de terem sido construídas 
40 salas de aula, foram er-
guidas 24 gabinetes para 

serviços administrativos 
convencionais que benefi-
ciarão 13.921 alunos do en-
sino primário do primeiro e 
segundo grau, 296 profes-
sores e 32 pessoal adminis-
trativo apetrechados com 
sistemas de abastecimento 
de água e painéis solares.

O director-executivo do 
Gabinete de Reconstrução 
Pós-Ciclones (GREPOC), 
Luís Mandate, disse que, 
após as intempéries, foi 
constatado que em Sofala 
3215 salas de aula, das quais 
2055 construídas com ma-
terial convencional e 1160 
precárias, ficaram destruí-
das, afectando 237.096 alu-
nos e 7230 professores.

Mandlate realçou que o 
sector da Educação está a 
registar progresso no pro-
grama de reabilitação de sa-
las de aula.

Inauguradas 
40 salas de aula

NAMAACHA

Chefe do posto e secretário
indiciados no roubo de gado

do caso, que culminou com 
a detenção desses três no dia 
16”, disse.

Segundo Martins, a Polícia 
efectua diligências para neu-

tralizar os outros membros da 
quadrilha a monte.

“No meio disso queremos 
também informar que o roubo 
de gado tem estado a preo-

cupar a província de Maputo. 
Recentemente, foram furtadas 
quase 100 cabeças no distrito 
de Magude, mas conseguimos 
recuperar 97”, disse.

Covid-19 faz um 
morto em Gaza

Mais de 2,4 milhões de 
crianças no trabalho infantil

Mais de dois milhões de crianças estão envolvidas nas piores formas de trabalho infantil

artesanal e garimpo, prostitui-
ção infantil, tráfico de drogas 
e transporte de carga pesada 
estão entre as piores formas de 
trabalho infantil.

“Por um lado, o Governo já 
ratificou a Convenção 29 sobre 
o Trabalho Forçado, reiteran-
do, deste modo, as medidas 
de combate ao mal. Por outro, 
elevou a idade de admissão 
ao emprego de 15 para os 18 
anos”, disse Mussane.  

Por sua vez, a directora-
-executiva da Rede da Criança, 
Amélia Fernanda, referiu que 
o estudo realizado na cidade 
de Maputo revelou que 40 por 
cento da massa laboral infantil 
provém da província de Gaza, 
34 de Inhambane e 15 de outros 
pontos do país.

Destacou que a maioria 
chega a Maputo procurando 
melhores condições de vida, 
porém acaba envolvida em 
consumo e tráfico de drogas, 
bem como na prostituição in-
fantil e exploração sexual. 

“Esperamos reflectir em 
torno destes dados para deci-
dir o que podemos fazer para 
melhorar a situação da crian-
ça”, contou.

COM EXPANSÃO PARA CENTRO E NORTE

Duplica formação de magistrados

Registo de nascimento 
para mais de mil crianças

Campanha leva registo a mais crianças na Namaacha

distrito.
De acordo com a admi-

nistradora, a materialização 
da campanha resulta do apoio 
da organização não-governa-
mental (ONG) Ayuda en Ac-
cion, que tem disponibilizado 
recursos financeiros para a 
implementação de iniciativas 

do Governo distrital em bene-
ficio das comunidades.

Felicitou as crianças pela 
passagem do Dia da Criança 
Africana, tendo exortado os 
pais e encarregados de educa-
ção a registarem os petizes.

Recorde-se que, recente-
mente, a mesma ONG contri-

buiu para a aquisição de cem 
carteiras escolares, que me-
lhoraram as condições de en-
sino e aprendizagem.

A Ayuda en Accion in-
vestiu mais de um milhão de 
meticais na construção de sa-
nitários escolares na EPC de 
Michanguelene.

SOFALA

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

Terça-feira, 21 de Junho de 2022
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Melhora assistência 
à pessoa com
deficiência

A 
ASSISTÊNCIA mul-
tiforme à pessoa 
com deficiência ten-
de a melhorar paula-
tinamente na cidade 

de Nampula, apesar de ainda 
persistirem reclamações. O 
secretário da Associação dos 
Deficientes de Moçambique 
(ADEMO), Ali Afito, que re-
conheceu essa melhoria, 
justificou que ela se deve ao 
facto de a situação de sobre-
vivência desses cidadãos já 
ser encarada com preocu-
pação não só pelo Governo, 
como também por várias en-
tidades.

Por outro lado, Afi-
to apontou a sensibilização 
que a sua agremiação tem 
estado a realizar visando à 
valorização da pessoa com 
deficiência e respeito pelos 
seus direitos como sendo um 
dos factores que contribuem 
para tal melhoria. 

Segundo a fonte, nessas 
actividades tem sido enfati-
zada a necessidade de a so-
ciedade encarar a pessoa com 
deficiência como ser huma-
no capaz, e não como alguém 
sem valor nem capacidade 
para realizar algum trabalho.

“Temos recebido apoios 
dos nossos parceiros nacio-
nais e internacionais, embo-
ra nos últimos anos tenham 
reduzido a sua presença na 
província de Nampula, im-
plicando, consequentemen-
te, a redução desses apoios. 

Cadeiras de rodas melhoram a locomoção da pessoa com deficiência

Os que aparecem agora 
apoiam principalmente a 
agricultura e crianças”, dis-
se.

Mesmo assim, alguns 
empresários locais têm es-
tado a fazer a sua parte, so-
bretudo oferecendo cadeiras 
plásticas e de rodas, mule-
tas, bens alimentares, entre 
outros que garantem a so-
brevivência da pessoa com 
deficiência. Por seu lado, o 
Governo tem disponibilizado 
o subsídio básico, que além 
das pessoas com deficiência é 
destinado aos idosos.

No entanto, a ADEMO 
na cidade de Nampula diz 

que continua a enfrentar di-
ficuldades nos transportes, 
sobretudo semicolectivos de 
passageiros, em que a pessoa 
com deficiência não está é 
respeitada, pois ninguém lhe 
cede espaço de modo a viajar 
com o mínimo de comodida-
de.  

Outra preocupação da 
pessoa com deficiência em 
Nampula é a falta de rampas 
e corrimões nas instituições 
públicas e privadas que lhe 
permitam o acesso para tra-
tar assuntos de seu interesse. 
Mas nos bairros suburbanos 
é onde as pessoas com de-
ficiência física, psicológica, 

visual e outras mais passam 
dificuldades, por causa da 
construção desordenada de 
habitações, tornando os ca-
minhos demasiadamente 
estreitos, o que não facilita 
a movimentação de cadeiras 
de rodas. 

“É verdade que, de um 
modo geral, a nossa assistên-
cia melhorou, mas ainda há 
falta de professores que pos-
sam lidar com pessoas com 
diferentes tipos de deficiên-
cia. Gostaríamos que o pro-
blema fosse resolvido. Penso, 
porém, que gradualmente 
vão sendo resolvidos os nos-
sos problemas”, destacou.

Nasce centro para assistir 
consumidores de droga
A CIDADE de Nampula é uma 
das quatro do país que terão 
pela primeira vez, este ano, 
centros comunitários de as-
sistência multiforme aos con-
sumidores de droga e outras 
substâncias tóxicas, numa 
iniciativa da Fundação para o 
Desenvolvimento da Comu-
nidade (FDC). Beira, Maputo 
e Matola são as outras cidades 
onde os centros deverão ser 
instalados. 
     A construção dos centros foi 
anunciada pelo oficial de pre-
venção de HIV/SIDA daquela 
fundação, Belarmino Langa, 
numa reunião de advocacia do 
plano de prevenção de consu-
mo de drogas e revisão de da-
dos, realizada recentemente na 
cidade de Nampula.  

Langa disse que, além do 
pacote de assistência sanitária 
e de outro tipo, os centros esta-

rão vocacionados para a pres-
tação de serviços, testagem de 
HIV/SIDA, recuperação e rein-
tegração dos consumidores de 
estupefacientes.

Por seu turno, Isabel San-
fins, directora do Gabine-
te Provincial de Prevenção e 
Combate à Droga em Nampula, 
disse que a existência de cen-
tros comunitários de assistên-
cia será uma mais-valia, pois 
ajudarão no tratamento e rein-
serção dos toxicodependen-
tes, além da testagem do HIV/
SIDA.  Para Sanfins, o anún-
cio da construção dos centros 
acontece num momento em 
que o tráfico e consumo de 
drogas tende a aumentar em 
Nampula, particularmente na 
capital provincial, onde diaria-
mente são feitas apreensões de 
quantidades diversas.

A responsável salientou 

que o mais triste e preocupante 
para as autoridades governa-
mentais da província é que esse 
consumo envolve principal-
mente os jovens, que alegam 
falta de emprego.

“Não estamos bem na 
província de Nampula. Por 
exemplo, de Janeiro à primei-
ra quinzena do presente mês, 
apreendemos 395 quilogramas 
de droga diversa, além da in-
cineração de mais de 53 qui-
logramas que também haviam 
sido apreendidos. A situação 
de tráfico e consumo de drogas 
continua complexa, apesar das 
campanhas de sensibilização 
que temos realizado”, revelou.

Durante aquele período, 
perto de 300 toxicodependen-
tes com problemas mentais fo-
ram atendidos no Hospital Psi-
quiátrico de Nampula, o único 
de referência do norte do país.

Necessária iluminação
da passadeira de Carrupeia
UTENTES da passadeira cons-
truída pelo Corredor Logístico 
de Nacala (CLN) no bairro de 
Carrupeia, na zona vulgar-
mente conhecida como Total, 
pedem iluminação da infra-
-estrutura, de modo a facilitar 
a circulação no período noc-
turno. 

    O local virou agora cen-
tro de agressões protagoniza-
das por gatunos à calada da 
noite, o que aflige os usuários, 
sobretudo os moradores da-
quela zona. 

    Construída no âmbito 
da responsabilidade social, a 
passadeira visa essencialmen-
te reduzir os acidentes ferro-

viários na linha do Corredor.
Jorge Alfredo vende no lo-

cal. Contou que os malfeitores 
atacam as suas vítimas entre 
as 18 e 19 horas, aproveitan-
do-se da escuridão. Pediu 

aos gestores da empresa para 
proverem iluminação da pas-
sadeira, ou que seja garantido 
patrulhamento policial regular 
na zona.

Mariza Mendes, moradora 

de Carrupeia, disse desconfiar 
de algumas pessoas que têm 
estado a servir-se da estação 
dos CFM para passar noite, en-
quanto esperam comboio do 
dia seguinte.

Pede-se iluminação da passadeira construída pelo CLN em Carrupeia

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

O Movimento EU+ lança um concurso para a produção de materiais de visibilidade que tem como 

objectivo promover as mensagens da lei de Prevenção e Combate às Uniões Prematuras. O foi 

criado em 2021 com o objectivo com o objectivo de contribuir para a massificação, harmonização 
e complementaridade das acções de divulgação da Lei de Prevenção e Combate às Uniões 

Prematuras em Moçambique. No contexto deste movimento, vai ser implementado um projecto 
com acções em Manica e Cabo Delgado. 

O presente projecto enquadrado no Movimento EU+ e irá beneficiar directamente cerca de 50.000 
raparigas dos distritos de Tambara em Manica, Montepuez em Cabo Delgado e da Cidade de 
Maputo. 

O ‘’Movimento EU+’’ conta com o apoio do Programa de Direitos Humanos e Democracia, 
Programa IGUAL, uma iniciativa do CESC com apoio da Embaixada do Reino dos Países Baixos e do 
Projecto financiado pela Save the Children Moçambique que tem como propósito advogar pelos 
direitos das crianças.

Para este concurso, solicita-se candidaturas para o material descrito na tabela que se segue: 

No do 

Item
Descrição dos Bens Quantidade Física

1

Impressão de Brochuras simplificadas da Lei de Prevenção e 
Combate as uniões Prematuras, 12 paginas, agrafado, tamanho A5, 

papel Glossy, 160g
300

2
Camisetes sem Gola, estampagem grande afrente, mangas e nas 

costas
200

3
Impressão e encadernação de Álbuns Seriadas com 12 paginas, 

Tamanho A1, Papel glossy, 200g
40

4
Pulôver, com bordados a frente e atrás 

100

Os presentes termos de referência visam estabelecer os termos e condições para a contratação de 

um/a profissional/singular da área vocacionada ou de uma empresa de prestação de serviços de 
designer e impressão dos materiais acima mencionados.  

1. Abordagem metodológica 
A componente metodológica do trabalho será confiada a pessoa/profissional ou a empresa contratada. 
Espera-se, porém, que qualquer método a adoptar implique envolvimento activo da equipa do ROSC e 
privilegie também consultas dos materiais já produzidos no âmbito Movimento Eu+.

5. Duração da consultoria: 

•	 A prestação de serviços terá a duração de 10 dias, a contar a partir da adjudicação da 
empresa ou consultor. 

Documentos de Elegibilidade a Apresentar: Certidão de Registo Comercial ou documento 
equivalente; Alvará ou Licença para exercício da actividade; Certidão de Quitação das Finanças; 
Declaração do INSS; Cotação; Cartas Abonatórias referentes aos últimos 3 (três) anos.

•	 É obrigatória a apresentação de documentos de qualificação jurídica, económico-financeira, 
técnica e de regularidade fiscal.

8. É importante que o/a consultor/a e/ ou a Empresa não tenha registos de abuso e violação 
de menores. Em caso de aceitação, será convidado a assinar uma declaração que atesta.

O ROSC convida pessoas colectivas, nacionais e estrangeiras, interessadas e que reúnem 
requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para o fornecimento do 
material IEC diversos, disposto nos presentes termos de referência para o seguinte 
endereço electrónico: rosc@rosc.org.mz ou para o seguinte endereço físico: Av. Base 
Ntchinga, Rua Padre António Vieira, nº 68, (perto da Clínica 222), Cidade de Maputo 
até ao dia 25 de Junho de 2022. 

MOVIMENTO EU+

TERMOS DE REFERÊNCIA PARA PRODUÇÃO DE MATERIAL DE 
INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO (IEC) DO MOVIMENTO EU+

7319

A ASSEMBLEIA da Repú-
blica de Moçambique e da 
República Socialista do 
Vietname assinaram na ma-
nhã desta segunda-feira o 
protocolo de cooperação 
que estabelece a base legal 
para o reforço das relações 
de amizade e cooperação 
entre os dois órgãos. “É 
nossa convicção que, como 
dignos representantes dos 
povos dos dois países, sa-
beremos traduzir em acções 
concretas o nosso desejo 
comum de ver aprofunda-
dos os laços que nos unem”, 
disse Esperança Bias, pre-
sidente do Parlamento mo-
çambicano, durante o ban-
quete oficial oferecido pelo 
seu homólogo vietnamita, 
Vuong Dinh Hue, por oca-
sião da sua visita àquele país 
asiático.

De acordo com Esperan-
ça Bias, os dois parlamentos 
partilharam informações 

sobre o funcionamento das 
respectivas assembleias na-
cionais, particularmente no 
que tange à representação, 
legislação e fiscalização, 
assim como identificaram 
áreas com potencial coo-
peração interparlanentar. 
“Devemos tirar o melhor 
partido das experiências e 
boas práticas de cada um 
dos nossos parlamentos, de 
modo a contribuirmos para 
o bem-estar dos nossos po-
vos”, vincou a presidente 
da Assembleia da República.

Num outro desenvol-
vimento, fez saber que, 
durante as conversações 
oficias realizadas ainda on-
tem, as partes passaram em 
revista a situação políti-
ca, económica e social nos 
dois países. “Constatámos 
que há vontade política de 
ver dinamizadas as relações 
económicas e empresariais 
com vista a explorar as po-

tencialidades existentes nos 
nossos dois países”, frisou.

Por seu turno, Vuong 
Hue, presidente da Assem-
bleia da República Socialista 
do Vietname, afirmou que 
o protocolo de cooperação 
assinado demonstra as boas 
e históricas relações exis-
tentes entre os dois povos e 
países. Na sua intervenção 
de ocasião, Vuong prome-
teu que tudo fará para que 
o compromisso formalizado 
com a sua homóloga de Mo-
çambique tenha êxito.

A presidente da Assem-
bleia da República e sua de-
legação inteiraram-se das 
actividades que são desen-
volvidas na Academia Na-
cional de Ciências Políticas 
Ho Chi Minh; Associação 
de Amizade do Vietname; e 
Academia de Ciências Agrí-
colas do Vietname, todas 
localizadas em Hanoi, capi-
tal do país.

Moçambique e Vietname 
reforçam cooperação 
parlamentar

O
S moçambicanos 
são convidados a 
se inspirarem nos 
ideais de Eduardo 
Mondlane, na busca 

de soluções para o comba-
te a males que enfermam o 
país.

Este desafio foi lança-
do ontem pelo Presidente 
da República, Filipe Nyusi, 
dia em que, se fosse vivo, 
Eduardo Chivambo Mon-
dlane, o arquitecto da uni-
dade nacional, teria com-
pletado 102 anos.

Numa mensagem emiti-
da na sua página oficial do 
Facebook, o Chefe do Es-
tado lembra Eduardo Mon-
dlane como figura deter-
minante “para a libertação 
da pátria moçambicana do 
jugo colonial”.

Dos males que enfer-
mam a sociedade moçam-
bicana, Nyusi destaca o ter-
rorismo, que afecta alguns 
distritos da província de 
Cabo Delgado, e a pande-
mia da Covid-19 que, desde 
2020, faz vítimas humanas 
e corrói o tecido económico 
nacional.

“Tomemos igualmente o 
espírito de unidade nacio-
nal para juntos prosseguir a 
obra colectiva de desenvol-
ver Moçambique e melhorar 
cada vez mais a vida de todo 
o cidadão deste belo país. 

Eduardo Mondlane, arquitecto da unidade nacional

SEGUNDO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Eduardo Mondlane 
continua a ser farol

Viva a obra indelével de 
Eduardo Chivambo Mon-
dlane”, declarou.

Eduardo Mondlane nas-
ceu a 20 de Junho de 1920, 
no distrito de Manjacaze, 
na província de Gaza, e 
morreu a 3 de Fevereiro de 
1969, em Dar-es-Salaam, 
na Tanzania.

Filho de um chefe tra-
dicional tsonga, Eduardo 
Mondlane é exemplo de 

quem conseguiu ir muito 
além do que se podia ima-
ginar. Atravessou a barreira 
das dificuldades na altura 
existentes e conseguiu se 
formar até alcançar o ní-
vel de doutoramento em 
Antropologia pela Nor-
thwestem University, nos 
Estados Unidos da Améri-
ca (EUA). Foi funcionário 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU), no Departa-

mento de Curadoria, como 
investigador dos aconte-
cimentos que levavam à 
independência dos países 
africanos.

Através desses esforços 
nacionalistas, formaram-
-se três organizações in-
dependentes com o mesmo 
objectivo, nomeadamen-
te a União Democrática 
Nacional de Moçambique 
(UDENAMO), a Mozambi-

que African National Union 
(MANU) e a União Nacional 
Africana para Moçambique 
Independente (UNAMI).

Estas organizações ti-
nham sedes em países di-
ferentes e uma base social 
e étnica também diferen-
tes, mas Mondlane tudo fez 
para uni-las, feito que re-
sultou na criação da Frente 
de Libertação de Moçambi-
que (FRELIMO), na Tanza-
nia, a 25 de Junho de 1962, e 
ele foi eleito presidente.

No II Congresso da 
FRELIMO, o primeiro no 
solo pátrio, realizado em 
Julho de 1968, em Mat-
chedje, província do Nias-
sa, Eduardo Mondlane foi 
reeleito presidente e o seu 
sonho era ver um Moçam-
bique livre do jugo colonial 
português.

Foi um sonho, pois, teve 
o azar de não ver a se tor-
nar em uma realidade já em 
1975 com a conquista da 
independência nacional. 
A 3 de Fevereiro de 1969,  
Mondlane morreu ao abrir 
uma encomenda que con-
tinha uma bomba. Por isso, 
em jeito de reconhecimen-
to dos seus heroicos e bri-
lhantes feitos em prol da 
libertação do país e do seu 
povo, celebra-se nessa data 
o dia dos heróis moçambi-
canos.

Moçambique e Vietname assinam protocolo de cooperação parlamentar

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Manifestação de Interesse 
Especialista em Gestão das Finanças Públicas 

 

 

A Consultores HODI pretende recrutar um(a) Especialista em Gestão das Finanças Públicas para prestar 

os seus serviços à Global Affairs Canada com o objectivo de aumentar o valor por dinheiro e o impacto do 

programa de desenvolvimento do governo canadiano. 

  

O(A) candidato(a) deve estar qualificado(a) para trabalhar em Moçambique, ou seja, deter um visto de 

residência permanente válido ou certificado de cidadania, experiência mínima de oito anos em 

planeamento e orçamentação das finanças públicas, gestão de receitas e afectação orçamental, 

especialização fiscal, contractações públicas/privadas e auditoria interna e externa à nível da 

administração central ou local; pelo menos cinco anos de experiência com processos orçamentais do 

Governo de Moçambique em especial com programas de apoio orçamental financiados por doadores 

(apoio orçamental directo, fundos comuns, fundos fiduciários); entre outros. 

 

Os candidatos interessados poderão solicitar os Termos de Referência detalhados por e-mail pelo: 

lidia.costa@consultoreshodi.com  

 

O prazo de submissão de propostas é: 29 de Junho de 2022. 

 

ELEIÇÕES INTERNAS NA FRELIMO

Brigadas centrais trabalham nas províncias
BRIGADAS centrais da Frelimo chefiadas pelos membros da 
Comissão Política encontram-se desde ontem nas províncias 
para acompanhar o processo de eleições internas do partido, 
com olhos postos no XII do Congresso, a ter lugar de 23 a 28 de 

Setembro próximo. No terreno, as brigadas centrais vão ain-
da proceder à divulgação das directivas eleitorais, incluindo 
os instrumentos orientadores, actividade que deverá descer às 
bases. Neste trabalho vão também se inteirar dos preparativos 

das celebrações dos 60 anos de criação da Frente de Libertação 
de Moçambique (FRELIMO), que se assinalam sábado, dia 25 de 
Junho, e da proclamação dos 47 anos da proclamação da inde-
pendência nacional.

Verónica Macamo fala de união 
e coesão na cidade de Maputo

Conceita Sortane orienta 
capacitação em Tete

Verónica Macamo

A FRELIMO realizou ontem, na ci-
dade de Tete, o seminário de capa-
citação das brigadas provinciais de 
assistência aos distritos, no âmbito 
do lançamento das eleições inter-
nas para os órgãos do partido, que 
vão decorrer a partir da próxima 
quinta-feira.

O processo, orientado pela 
Brigada Central de assistência à 
província de Tete, liderada por 
Conceita Sortane, consiste no es-
tudo da directiva, para a sua di-
vulgação ao nível das bases, onde 
igualmente se fará uma avaliação à 
volta do estudo das teses para o XII 
Congresso.

“Precisamos de fazer a di-
vulgação da directiva, para que 
os militantes saibam como é que 
o processo deve decorrer, o que e 
como fazer dentro deste mesmo 
processo”, disse Conceita Sortane, 
realçando, igualmente, a impor-
tância do estudo das teses para a 
magna reunião da Frelimo.

“É necessário interagir com 
os nossos camaradas, conside-
rando que é a partir das teses que 
traçaremos o nosso programa, que 
teremos o manifesto eleitoral e 

também o  programa quinquenal”, 
explicou a chefe da Brigada Central 
que, durante o seu trabalho em 
Tete, também deverá avaliar a si-
tuação política, económica, social 
e cultural da província.

Explicou ainda que o proces-
so de eleições internas consis-
te em dois grandes momentos, 
começando pela preparação das 
brigadas provinciais e a seguir o 
trabalho da divulgação dos instru-
mentos orientadores nos distritos.

Com uma equipa reduzida, 
devido a outras agendas, a Briga-
da Central vai escalar os distrito de 
Tete, Angónia, Tsangano, Chan-
gara, Moatize, Doa, Cahora Bassa, 
Marara e Mágoè.

“Temos a certeza de que ire-
mos abarcar mais de 50 por cento 
da província”, garantiu, lembran-
do que durante estes trabalhos, 
também haverá espaço para se afe-
rir o nível de preparação das festi-
vidades da passagem dos 60 anos 
da fundação da Frelimo.

Advertiu que o partido entrou 
numa fase em que o movimento 
de preparação do seu XII Con-
gresso está em marcha rápida, de-

pois da realização com hesito dos 
congressos das suas organizações 
sociais.

“Foram momentos que ser-
viram para o reforço da coesão 
interna e da unidade nacional, 
instrumento fundamental para a 
construção da cidadania, consoli-
dação da paz, estabilidade, demo-
cracia, auto-estima e moçambica-
nidade”, disse.

Por seu turno, Gonçalves Je-
musse, primeiro secretário do 
Comité Provincial da Frelimo em 
Tete, igualmente chefe do Gabi-
nete Provincial de Preparação do 
XII Congresso, apelou ao envolvi-
mento de todos os membros das 
brigadas provinciais, pois, segun-
do ele, o processo de eleições in-
ternas deve lograr sucesso a partir 
da célula.

é madura, e tem 60 anos de histó-
ria de democracia, trazendo como 
exemplo o próprio Eduardo Mon-
dlane, primeiro presidente da Fre-
limo, que chegou ao poder por via 
de voto secreto.

“O que temos que continuar a 
fazer é educar os nossos membros 
para que entendam que democra-
cia significa que as opiniões podem 
ser diversas, mas temos que res-

peitar”, acrescentou, apelando aos 
quadros do seu partido a pautarem 
pela forma correcta de fazer cam-
panha, evitando desavenças.

De acordo com a chefe da Bri-
gada Central, cada candidato deve 
fazer a sua campanha privilegian-
do o que vai oferecer ao partido, o 
mesmo que precisa de gente mais 
apta no trabalho e com boas rela-
ções humanas.

A CHEFE da Brigada Central da 
Frelimo para a assistência à cida-
de de Maputo, Verónica Macamo, 
exortou ontem os membros do 
seu partido a usarem as eleições 
internas, cujo processo de prepa-
ração das mesma arrancou ontem 
em todo o país, para avaliar e pers-
pectivar o futuro da sua formação 
política.

Falando a jornalistas, momen-
tos antes do lançamento das con-
ferências a nível da cidade de Ma-
puto, que visam eleições internas 
no partido, Verónica Macamo ex-
plicou que este processo irá eleger 
dirigentes e membros dos órgãos 
da organização, a partir do nível da 
célula, que é a base desta formação 
política.

As eleições internas terminam 
no congresso, evento agendado 
para 23 a 28 de Setembro, onde 
será eleito o novo secretário-geral, 
o seu secretariado e o novo Comité 
Central.

Para a chefe da Brigada cen-
tral, este é um momento impor-
tante através do qual o partido vai 
analisar e verificar os pontos fortes 

a serem consolidados, mas também 
ver os eventuais pontos fracos para 
corrigi-los e planificar o que vai ser 
feito nos próximos anos.

Verónica Macamo convidou 
os membros do partido a olharem 
para o evento como um momento 
de festa e de reflexão sobre o futuro 
do país. 

“A Frelimo, partido no poder, 
tem a missão de velar pelo país e pe-
los moçambicanos”, disse, salien-
tando que o partido está à espera das 
contribuições que virão dos dife-
rentes grupos sociais e que poderão 
permitir a preparação do congresso.

Reconheceu, no entanto, que 
às vezes, as eleições internas criam 
algumas diferenças de opinião, 
uma vez que cada membro ou gru-
po tem preferência sobre os candi-
datos que lhes são apresentados. 
Mas, sublinhou, isso não deve ser 
motivo de clivagens. “Temos que 
privilegiar a eleição que é a forma 
democrática e usada na Frelimo 
para ascensão a cargos”, acrescen-
tou.

A dirigente sublinhou igual-
mente que esta formação política 

Conceita Sortane

VÁRIAS brigadas do partido 
Frelimo ao nível da província 
de Cabo Delgado, iniciaram a 
divulgação das directivas de 
eleições internas, ao nível dos 
distritos e zonas, um processo 
lançado por Alcinda de Abreu, 
chefe da Brigada Central de as-
sistência à província de Cabo 
Delgado.

O processo de eleições in-
ternas está acontecer com os 
olhos postos no XII Congresso 
do partido no poder, a ter lugar 
em Setembro, na cidade da Ma-
tola. Trata-se da reunião magna 

do partido Frelimo que, segundo 
Alcinda Abreu, precisa ser mi-
nuciosamente preparada para 
surtir os efeitos desejados.

Segundo soube o “Notícias”, 
pretende-se com esta acção ele-
ger os membros do partido, a vá-
rios níveis, desde a base, ou seja, 
da célula até ao Comité Central, 
o principal órgão do partido no 
intervalo entre os congressos.

Falando a jornalistas, na 
mesma ocasião, Alcinda de 
Abreu manifestou solidariedade 
à população de Cabo Delgado 
por estar a atravessar o momento 

mais difícil das suas vidas devido 
às acções dos terroristas que, nas 
suas incursões, destroem bens 
públicos, privados e semeiam 
dor e luto nas famílias.

“Quero aproveitar esta oca-
sião para, em nome do partido, 
solidarizar-me com os mem-
bros, simpatizantes da Frelimo, 
e de toda população de Cabo 
Delgado, que não vive sossega-
da devido aos ataques terroristas 
em alguns pontos da província”, 
lamentou Alcinda de Abreu.

A chefe da Brigada Central, 
que integra igualmente uma das 

brigadas, irá se deslocar para al-
guns distritos da província, com 
o mesmo objectivo que é de di-
vulgar as directivas das eleições 
internas, tendo já iniciado on-
tem na cidade de Pemba, onde 
trabalhou para esse efeito.

Ao longo destes dias, as bri-
gadas têm a tarefa de divulgar 
as directivas das eleições inter-
nas que acontecem com vista 
ao XII Congresso, processo que 
vai decorrer até quinta-feira. Na 
sexta-feira, far-se-á o balanço 
do decurso de todo o trabalho na 
província de Cabo Delgado.

Alcinda de Abreu divulga 
directivas em Cabo Delgado

EM GAZA

OJM oferece uniforme
a 50 crianças vulneráveis
A ORGANIZAÇÃO da Juventude de Moçam-
bique (OJM) na cidade de Xai-Xai, em Gaza, 
ofereceu há dias 50 pares de uniforme a igual 
número de crianças vulneráveis da Escola 
Primária 7 de Outubro.

Com a iniciativa, o braço juvenil da Fre-

limo pretende minorar as dificuldades en-
frentadas por aquele grupo de crianças e, 
desta forma, assegurar que frequentem a es-
cola uniformizadas, como fez entender Dias 
Nhampossa, secretário distrital da OJM.

O uniforme foi recebido pelo conselho de 

escola que irá proceder posteriormente à dis-
tribuição às crianças já identificadas.

Ainda ontem, a OJM procedeu ao plantio 
de 30 árvores das 70 previstas no momento 
que marcou as celebrações do Dia da Criança 
Africana ao nível da cidade de Xai-Xai.

COMBATE À CORRUPÇÃO

Nyusi exige eficácia na actuação do IPAJ

O 
PRESIDENTE da Repúbli-
ca, Filipe Nyusi, exortou 
ontem os funcionários do 
Instituto do Patrocínio e 
Assistência Jurídica (IPAJ) 

a serem eficazes na actuação con-
tra a corrupção e trabalharem 
orientados por princípios de di-
reitos humanos.

Elogiando a atenção que o IPAJ 
tem dado na defesa dos interesses 
individuais e colectivos, sobre-
tudo aos moçambicanos econo-
micamente carenciados, o Chefe 
do Estado orientou esta institui-
ção a intensificar acções em prol 
da protecção do meio ambiente 
em todas as suas dimensões, bem 
como a serem imunes à corrup-
ção.

“Uma das formas de combater 
a corrupção na justiça é fazendo 
bem o vosso trabalho, que é dig-
nificante. Esperamos, por isso, 
que não enveredem por cobranças 
ilícitas”, exortou Nyusi.

Salientou ser da responsabili-
dade dos quadros desta institui-
ção não dar espaço para que os 
corruptores actuem, o que pas-
sa por se manterem funcionários 
dignos e à altura da nobre missão 
que lhes foi confiada.

Não obstante as condições de-
safiantes em que têm trabalhado, 
à semelhança de muitos outros 
moçambicanos, o Presidente da 
República afirmou que os funcio-
nários do IPAJ têm sabido cumprir 
com zelo e dedicação as suas obri-
gações de manter o país como um 
verdadeiro Estado de Direito De-
mocrático.

Reconheceu ainda o facto de 
mais de 65 por cento dos técnicos 
que prestam assistência jurídica 
aos órgãos do Executivo saírem do 
IPAJ, o que faz deste instituto um 
“viveiro” no que a matérias da sua 
alçada diz respeito.

Observou que a inauguração 
do edifício-sede do Instituto do 

Patrocínio e Assistência Jurídica 
representa mais uma vitória dos 
moçambicanos na consolidação do 
Estado de Direito Democrático, em 
que, segundo disse, o primado da 
lei é “regra de ouro”.

Nyusi sublinhou que a constru-
ção desta infra-estrutura se enqua-
dra no compromisso assumido pelo 
seu Governo de assegurar que to-
dos os órgãos do Estado funcionem 
condignamente, até porque esta 
iniciativa está a coberto do progra-
ma presidencial “Um Distrito, Um 
Tribunal Judicial Condigno”.

Destacou que o livre acesso dos 
cidadãos aos tribunais, bem como 
os direitos de defesa, assistência e 
patrocínio judicial são princípios 
consagrados na Constituição da 
República, competindo ao Estado 
garantir o exercício desses direitos 
fundamentais.

Se, por um lado, o arguido tem 
o direito de escolher o seu defen-
sor para assisti-lo em todos os ac-

tos do processo, por outro, o Chefe 
do Estado entende que, ao arguido, 
e por razões em que não está em 
condições de constituir advogado, 
deve ser assegurada a adequada as-
sistência jurídica e patrocínio judi-
cial. “É neste sentido que há mais 
de duas décadas foi criado o IPAJ”, 
disse Nyusi.

Nas suas inúmeras atribuições, 
esta instituição presta assistên-
cia jurídica e o patrocínio judicial, 
promove direitos humanos, o res-
peito pela legalidade e Estado de 
Direito Democrático e divulga os 
direitos e deveres, através de acti-
vidades de educação cívica.

Justino Tonela, director-geral 
do IPAJ, explicou que este edifício 
representa as grandes conquistas 
alcançadas pelo sector da Admi-
nistração da Justiça e, em particu-
lar, pela instituição por si dirigi-
da, nos 28 anos da sua existência.

“Naturalmente, esperamos 
que continue a afirmar-se como 

uma das instituições do Estado 
em destaque, ao serviço da defe-
sa legal da população economica-
mente desafavorecida e em prol 
do bem-estar das comunidades”, 
disse.

Referiu que o anfiteatro des-
ta instituição foi baptizado com 
o nome “Rovuma”, por ter sido 
a partir deste ponto, situado na 
província de Cabo Delgado, que 
foi desencadeada, em 1964, a luta 
armada de libertação nacional.

“Entre os vários objectivos tra-
çados para a libertação da terra e 
do povo, na altura, sonhava-se 
em termos, em Moçambique, uma 
justiça fundada nas aspirações e 
ao serviço do povo, uma justiça ao 
serviço das grandes massas e von-
tades populares. Nós, defensores 
públicos e advogados, porque 67 
por cento são também advogados, 
continuaremos engajados para 
atingir este fim”, disse o director-
-geral do IPAJ.Presidente da República quer IPAJ orientado por princípios de direitos humanos

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A Academia Militar é um Estabelecimento de Ensino Superior Militar que ministra cursos de licenciatura e 

desenvolve actividades de ensino, de investigação e de apoio à comunidade, com a finalidade essencial de 
formar oficiais destinados aos quadros permanentes das Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM).

Considerando que o regime de admissão de estudantes aos cursos de licenciatura da Academia Militar (AM) 
é idêntico ao que está estabelecido para os estabelecimentos de ensino superior público, sem prejuízo das 

exigências específicas inerentes à natureza militar dos respectivos cursos, conforme decorre do art.º 34.º do 
Estatuto da AM, aprovado por Decreto n.º 62/2003, de 24 Dezembro, do Conselho de Ministros, conjugado 
com o art.º 101 do Regulamento da mesma Academia, aprovado por Diploma Ministerial n.º 65/2005, de 02 
Março, faz-se público que o Concurso de Admissão de Estudantes para o Ano Académico de 2023 teve 
início no dia 13 de Junho de 2022 e termina no dia 8 de Julho de 2022.

1. FINALIDADE
a. Para o concurso 2023, cujas vagas para cada curso constam do quadro abaixo, os candidatos serão 

submetidos aos exames de Admissão nas disciplinas que igualmente constam do mesmo quadro: 

N/O Grupo Curso de Destino Vagas

Disciplinas

Português Matemática Física 

1 I

Infantaria 95 X X

Reconhecimento 10
X

X

Fuzileiros Navais 30
X

X

2

IV

Engenharia Mecânica /Auto/Blin 5 X X

Engenharia Mecânica Naval 5 X X

Navegação Marítima 5 X X

Total 150

2. CONDIÇÕES DE ADMISSÃO

Candidatos Civis e Militares

a. Ser cidadão moçambicano originário;

b. Ter idade mínima de 19 anos até 14 de Fevereiro de 2023;
c. Não completar, até 14 de Fevereiro de 2023, 23 anos para os candidatos civis, e 26 anos para os 

militares;

d. Caso seja candidato militar, estar na efectividade de serviço em 23 de Junho de 2022;
e. Ter, no mínimo, 1,60m de altura;

f. Não ter antecedentes criminais;

g. Possuir a robustez física indispensável ao exercício da profissão militar;
h. Estar em situação Militar Regular, tendo cumprido as obrigações militares fixadas na Lei do Serviço 

Militar;

i. Não ter sido eliminado do Serviço Militar por motivos disciplinares ou por incapacidade para o 

mesmo;

j. Não ter sido eliminado, por qualquer motivo, da Academia Militar;

k. Ter concluído a 12.ª Classe do Sistema Nacional de Educação ou habilitação legalmente equivalente;
l. Realizar o exame de admissão à Academia Militar nas disciplinas específicas estabelecidas para 

cada curso, desde que as possua no seu curriculum (Certificado);
m. Satisfazer os pré-requisitos fixados para os cursos da Academia Militar. 

3. DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS

a. Os documentos a serem apresentados, quer por Candidatos Civis, quer por Candidatos Militares, 

são os seguintes:

(1) Requerimento ao Comandante (Cmdt) da AM (impresso próprio da AM);
(2) Questionário (impresso próprio AM);
(3) Fotocópia autenticada do Bilhete de Identidade;
(4) Certificado de Registo Criminal passado nos três meses que precedem a data de entrega;
(5) Número Único de Identificação Tributária – NUIT;
(6) Duas Fotografias de tipo-passe; 
(7) Duas cópias autenticadas do Certificado de habilitações literárias, devendo nele constar as 

classificações obtidas, tendo em atenção que só são aceites os documentos que tiverem sido 
passados por estabelecimentos de ensino reconhecidos pelo Ministério da Educação e que as 
habilitações deverão corresponder às exigidas nas condições de admissão e na especialidade 
a que concorre.

NB: Os impressos de candidatura estão disponíveis nos Centros Provinciais Recrutamento e Mobilização.

Nampula, aos 15 de Junho de 2022

O Comandante da Academia Militar
Francisco Zacarias Mataruca 

(Major General)
270

Academia Militar “Marechal Samora Machel”

EDITAL

CONCURSO DE ADMISSÃO DE ESTUDANTES
Ano Académico de 2023

ANÚNCIO DE SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA AUDITORIA EXTERNA ÀS 
CONTAS DO FNDS

Data: 17/6/2022

CONCURSO PÚBLICO CR/35A006041/CP//0011/2022

1. O Fundo Nacional do Desenvolvimento Sustentável (FNDS) é uma pessoa colectiva, de direito público, com perso-
nalidade jurídica, dotado de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, criado pelo Decreto nº 6/2016 
no dia 24 de Fevereiro, pretende aplicar parte dos seus fundos para a Contratação de Serviços de Consultoria para 
Auditoria Externa aos Exercícios Económicos de 2020,2021 e 2022.

2. Objectivos específicos desta consultoria são:
•	 Apresentar resultado das operações financeiras e seus fluxos de caixa (fundos, recebidos e despesas reali-

zadas);
•	 Verificar se os fundos utilizados estão em conformidade com as finalidades estabelecidas no Plano Económi-

co e Social referente aos exercícios fiscais a serem auditados;
•	 Trazer uma opinião sobre a conformidade do fluxo de fundos, como a conformidade do uso de saldos finais;
•	 Examinar e emitir parecer sobre as Demonstrações Financeiras dos exercícios findos e dos exercícios econó-

micos preparados pelo Pelouro Financeiro;
•	 Emitir uma opinião e/ou confirmação de como foram usados os fundos, isto é se foram usadas em conformi-

dade com as condições relevantes e previstas nos acordos de financiamento, bem como as regras de discipli-
na financeira definidas para Execução do Orçamento do Estado.  

3. Assim, o FNDS, convida consultores interessados e elegíveis a manifestarem interesse para prestar os serviços 
acima descritos. Os consultores interessados deverão fornecer informações que indiquem que estão qualificados 
para realizar os serviços (através de folhetos, descrição trabalhos similares realizados, anos de experiência na 
área, incluindo experiência de trabalho)

4. A firma de consultoria será seleccionada de acordo com os procedimentos previstos no Regulamento de Contra-
tação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto n° 5/2016, de 8 de Março, o método de Selecção será baseado na qualidade e no preço e, espera -se que o 
contrato tenha a duração de seis meses.

5. Os critérios de avaliação da Manifestação de Interesse são:
i. A experiência geral da empresa (pelo menos 20 anos de mercado de consultoria);

ii. Pelo menos 7 anos de experiência na Auditoria de Instituições Públicas; 
iii. Pelo menos 10 anos de experiência na realização de Auditoria de Projectos Financiados por fundos ex-

ternos (Banco Mundial, União Europeia, Nações Unidas, entre outros organismos internacionais); e
iv. A Manifestação de Interesse deverá ter o máximo de 25 páginas.

6. As Informações adicionais e Termos de Referência poderão ser obtidos no endereço abaixo nos dias úteis, das 
8.00 às 15.30 horas. 

7. Os envelopes contendo as Manifestação de Interesse deverão ser enviadas com as seguintes indicações:                                                      
CONCURSO PÚBLICO CR/35A006041/CP/0011/2022- Contratação de Serviços de Consultoria para Audi-
toria Externas as Contas do FNDS.

8. As Manifestações de interesse deverão ser entregues no endereço abaixo até às 14.00 horas do dia 6 de Julho 
de 2022.

                Endereço:
                Avenida Vladimir Lenine, n.º 174-Edifício do Millennium Park, 16.º andar
                Maputo – Moçambique
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR PARA PROJECTO DE CONTROLO DE ACESSOS                                                                                    
E ACTUALIZAÇÃO DO SISTEMA CCTV

CONCURSO Nº HCB/DSA/ CONSULTORIA PARA CONTROLO DE ACESSOS E 
ACTUALIZAÇÃO DO SISTEMA CCTV /040/2022

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA («HCB»), no âmbito das suas actividades de melhoramento da 
sua infra-estrutura de segurança, pretende lançar um concurso, cujo objectivo é de contratar um consultor 

especializado que possa elaborar termos de referência, apoiar na contratação do empreiteiro e fiscalizar a 
execução do projecto de controlo de acessos e actualização do sistema CCTV, com qualidade especificada, 
comprovada e a um preço competitivo. 

Neste contexto, é feito o presente Pedido de Manifestação de Interesse (MI) a todas empresas nacionais 
qualificadas e com experiência relevante comprovada para estes serviços. Os interessados deverão, 
impreterivelmente reunir os seguintes requisitos mínimos de elegibilidade:

1. Possuir Certidão de Registo Comercial, Estatutos e Alvará que habilita a empresa para o exercício da 
actividade do objecto do concurso;

2. Perfil da empresa destacando a experiência relevante geral em consultorias e fiscalização efectuadas 
nas especialidades de segurança electrónica de vídeovigilância e de controlo de acessos, nos últimos 7 
anos, em empresas de dimensão e ambiente hostil similar à HCB (A experiência deverá ser comprovada 
mediante apresentação de pelo menos 3 cartas abonatórias/Contratos celebrados nos últimos 7 anos).

3. Possuir recursos humanos, equipamentos materiais e estrutura de gestão, com qualificações, 
competência em executar trabalhos de natureza similar ao objecto do concurso;

4. Possuir a situação regularizada nas Finanças e Segurança Social;
5. Possuir a declaração que demonstra que o concorrente não está em processo de insolvência e 

recuperação;

6. Possuir relatório de contas dos últimos 5 anos (Balanço, demonstração de resultados e declarações 
anuais de informação contabilística e fiscal).

As empresas interessadas e que reúnam  requisitos mínimos acima mencionados deverão manifestar o 

interesse submetendo toda documentação e evidências que comprovam a sua elegibilidade para o correio 

electrónico: concurso-consultoria-controlo-acesso-cctv@hcb.co.mz, até ao dia 4 de Julho de 2022.

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

e-mail o texto “HCB/DSA/ CONSULTORIA PARA CONTROLO DE ACESSOS E ACTUALIZAÇÃO DO SISTEMA 
CCTV /040/2022– Manifestação de interesse”.

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

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

Songo, aos 21 de Junho de 2022

5432

Sede:

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

Escritório de Maputo:

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

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Southern Africa Trade and Connectivity Project 

ANNOUNCEMENT OF REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST 

CONSULTANCY TO DEVELOP STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOPS) FOR COVID-19 AND CLIMATE CHANGE 
RESPONSE FOR NACALA DEVELOPMENT CORRIDOR REGIONS AND OTHER TARGETED BORDER AREAS

Projecto nº P164847
Número de Referência: 16/SATCP/CS-QCBS/2022

1.  The Government of Mozambique, through the Ministry of Transport and Communications (MTC), is implementing the 
Southern Africa Trade and Connectivity Project (SATCP), with funding from the World Bank. The project aims to reduce trade 
cost and time, increase regional trade coordination, develop regional value chains and improve access to infrastructure. This 
includes investments along the Nacala and Beira Corridors that link Mozambique to Malawi, and along the Maputo Corridor 
that links Mozambique to South Africa through Ponta do Ouro. 

2.  The objective of this consultancy is to develop standard operating procedures (SOPs) for covid-19 and climate change 
response for Nacala Development Corridor Regions and other targeted border areas. The consultancy will also develop SOPs 
for intra and inter-agency and institution collaboration, coordination among the stakeholders and will communicate who will 
perform the task, what materials are necessary, where the task will take place, when to perform the task, and how the staff 
will execute the tasks.

3.  The specific objectives are: a) Develop mechanisms of mitigating the negative impacts of natural disasters when they occur 
and to ensure adequate trade flows and movement of people between the countries along the Nacala Development Corridor, 
b) Identify or define appropriate governance structures, specific roles and communication protocols to properly coordinate 
the response to health or climate crisis impacting the flow of trade and people c) Streamline prevention actions against 
COVID 19 and strengthen the technical capacity of the relevant partners, government Ministries, Agencies and Departments 
to prevent the spread of the COVID-19 pandemic, among others.

4.  Thus, the Ministry of Transport and Communications (MTC), through the Southern Africa Trade and Connectivity Project, 
invites interested and eligible consulting firms to express interest in carrying out the aforementioned consultancy assignment. 
Interested consulting firms must provide information indicating that they have the required qualification, experience, 
technical and professional competence for successful implementation of the assignment (via brochures, description of similar 
work performed, years of experience in the field, including work experience, etc.) 

 5.  The consulting firm will be selected in accordance with the World Bank procedures defined in the Procurement Regulation for 
Borrowers of Investment Project Financing Operations for Goods, Works, Technical Services and Consulting Services, 2020 
edition. The selection method will be based on Quality and Cost and the contract is expected to last for three (3) calendar 
months.

6.  The Short-listing criteria will be as follows: (i) The consulting firm should have been in similar business for at least 10 
years; (ii) At least 5 years of practical experience in Climate change and at least 1 year in public health/COVID-19 programming 
and product generation, packaging, and dissemination. (iii) At least 5 years of experience working in the climate change and 
public health sectors, and one job similar to the subject of the contract performed on the last 2 years (iv) The expression of 
interest must have a maximum of 25 pages.

7.  Interested consultants may collect or request the Terms of Reference at the address below, during normal business hours.

8.  The envelopes containing Expressions of Interest must be sent with the following indications: Ref.: 16/SATCP/CS-QCBS/2022 
- Development of Standard Operating Procedures (SoPs) for COVID-19 and Climate Change Response for Nacala 
Development Corridor Regions and other targeted border areas.

9.  Expressions of Interest must be submitted electronically (preferably) or physically in Portuguese or in English by June 27, 
2022, 2:00 pm (local time) to the address below. 

Endereço:

Ministério dos Transportes e Comunicações
Projecto de Comércio e Conectividade da África Austral 

Av. Mártires de Inhaminga, n.º 336, 1º Andar-Esquerdo, Maputo-Moçambique
Email: procure.satcp@gmail.com
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Projecto de Comércio e Conectividade de África Austral

ANÚNCIO DE PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

CONSULTORIA PARA DESENVOLVER PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO (SOPS)                                                                                                                                           
           PARA COVID-19 E RESPOSTA ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS PARA REGIÕES DE DESENVOLVIMENTO                                                                           

DO CORREDOR DE NACALA E OUTRAS ÁREAS DE FRONTEIRA ALVO

Projecto nº P164847
Número de Referência: 16/SATCP/CS-QCBS/2022

1.  O Governo de Moçambique, através do Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC), está a implementar o Projecto 
de Comércio e Conectividade da África Austral (SATCP), com financiamento do Banco Mundial. O projeto visa reduzir 
o custo e o tempo do comércio, aumentar a coordenação regional do comércio, desenvolver cadeias de valor regionais 
e melhorar o acesso à infra-estruturas. Isto inclui investimentos ao longo dos Corredores de Nacala e Beira que ligam 
Moçambique ao Malawi, e ao longo do Corredor de Maputo que liga Moçambique à África do Sul através da Ponta do Ouro.

2.  O objectivo desta consultoria é desenvolver procedimentos operacionais padrão (SOPs) para resposta à covid-19 e às 
mudanças climáticas para as Regiões do Corredor de Desenvolvimento de Nacala e outras áreas fronteiriças direccionadas. 
A consultoria também desenvolverá SOPs para colaboração intra e inter-agências e instituições, coordenação entre as 
partes interessadas e comunicará quem executará a tarefa, quais materiais são necessários, onde a tarefa será realizada, 
quando executar a tarefa e como o equipe executará as tarefa 

3.  Os objectivos específicos são: a) Desenvolver mecanismos de mitigação dos impactos negativos dos desastres naturais 
quando eles ocorrem e garantir fluxos de comércio adequados e movimentação de pessoas entre os países ao longo 
do Corredor de Desenvolvimento de Nacala, b) Identificar ou definir estruturas de governança apropriadas, papéis 
específicos e protocolos de comunicação para coordenar adequadamente a resposta à crise de saúde ou climática com 
impacto no fluxo de comércio e de pessoas Pandemia de COVID-19, entre outros.

4.  Assim, o Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC), através do Projecto de Comércio e Conectividade da África 
Austral convida empresas de consultoria interessadas e elegíveis a manifestarem interesse em realizar a referida 
tarefa de consultoria. As empresas de consultoria interessadas deverão fornecer informações indicando que possuem 
a qualificação, experiência, competência técnica e profissional necessária para a execução bem-sucedida da tarefa (via 
folhetos, descrição de trabalhos similares realizados, anos de experiência na área, incluindo experiência de trabalho, etc.) 

 5.  A empresa de consultoria será seleccionada de acordo com os procedimentos do Banco Mundial definidos no Regulamento 
de Aprovisionamento para Mutuários de Operações de Financiamento de Projetos de Investimento para Bens, Obras, 
Serviços Técnicos e Serviços de Consultoria, edição 2020. O método de selecção será baseado em Qualidade e Custo e o 
contrato deverá durar três (3) meses corridos.

6.  Os critérios da lista curta serão os seguintes: (i) A empresa de consultoria deve estar em actividade similar há pelo 
menos 10 anos; (ii) Pelo menos 5 anos de experiência prática em mudanças climáticas e pelo menos 1 ano em programação 
de saúde pública/COVID-19 e geração, embalagem e disseminação de produtos. (iii) Experiência mínima de 5 anos de 
trabalho nos sectores de mudanças climáticas e saúde pública, e um trabalho semelhante ao objecto do contrato realizado 
nos últimos 2 anos (iv) A manifestação de interesse deve ter no máximo 25 páginas

7.  Os consultores interessados poderão consultar ou solicitar os Termos de Referência no endereço abaixo, durante as horas 
normais de expediente.

8.  Os envelopes contendo Manifestações de Interesse deverão ser enviados com as seguintes indicações: Ref.: 16/SATCP/
CS-QCBS/2022 - Desenvolvimento de Procedimentos Operacionais Padrão (SoPs) para COVID-19 e Resposta às 
Mudanças Climáticas para Regiões do Corredor de Desenvolvimento de Nacala e outras zonas fronteiriças visadas.

9.  As Manifestações de Interesse deverão ser enviadas electronicamente (preferencialmente) ou fisicamente em português 
ou inglês até ao dia 27 de Junho de 2022, às 14.00 horas (horário local) para o endereço abaixo. 

Endereço:
Ministério dos Transportes e Comunicações

Projecto de Comércio e Conectividade da África Austral 
Av. Mártires de Inhaminga, n.º 336, 1º Andar-Esquerdo, Maputo-Moçambique

Email: procure.satcp@gmail.com

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Projecto de Comércio e Conectividade de África Austral

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE UM PLANO DIRECTOR  DE AVIAÇÃO CIVIL

Projecto nº P164847
Número de Referência: 07/SATCP/CS-QCBS/2022

1.  O Governo de Moçambique, através do Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC) está a implementar o Projecto de 
Comércio e Conectividade da África Austral (SATCP), com financiamento do Banco Mundial. O projecto visa reduzir os custos e o 
tempo do comércio, aumentar a coordenação regional do comércio, desenvolver cadeias de valor regionais e melhorar o acesso à 
infra-estruturas. Isso inclui investimentos ao longo dos Corredores de Nacala e Beira que ligam Moçambique ao Malawi, e ao longo 
do Corredor de Maputo que liga Moçambique à África do Sul através da Ponta do Ouro, e o projecto pretende aplicar parte dos 
fundos para contratar Consultoria para Elaborar um Plano Director de Aviação Civil Plano.

2.  O objectivo desta consultoria é apoiar a preparação e adopção de um Plano Director de Aviação Civil de vinte anos pelo Governo 
de Moçambique. O “draft” será composto por Planos de curto, médio e longo prazo e uma estratégia para a reforma faseada do 
sector de aviação civil que levaria à implementação de políticas, leis e regulamentos sólidos da aviação civil, bem como programas, 
metodologias, processos e projectos assegurar a capacitação, segurança/facilitação, segurança, eficiência e regularidade do 
transporte aéreo, em total conformidade com as Normas e Práticas Recomendadas da Organização da Aviação Civil Internacional 
(ICAO). 

3.  Os objetivos específicos são: a) Revisão de toda a documentação consolidada e separada sobre políticas sectoriais previamente 
produzidas, bem como estratégias, e mostrar como as políticas e estratégias foram aplicadas e/ou alcançadas, b) Desenvolver uma 
consulta abrangente sobre a cadeia de valor do sistema de aviação, nos diversos sectores governamentais e no sector privado; 
Desenvolver uma matriz SWOT do sistema de aviação civil c) Avaliar as condições do sector com foco na administração aeroportuária 
e prestação de serviços de transporte aéreo e trabalho, entre outros.

4.  Assim, o Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC), através do Projeto de Comércio e Conectividade da África Austral, 
convida empresas de consultoria interessadas e elegíveis a manifestarem interesse em realizar a tarefa de consultoria. As empresas 
de consultoria interessadas deverão fornecer informações relevantes para demonstrar sua elegibilidade em termos de qualificação 
exigida, experiência, competência técnica e profissional para a implementação bem-sucedida da tarefa (via folhetos, descrição de 
trabalhos semelhantes realizados, anos de experiência na área, incluindo experiência de trabalho, etc)

 5.  A empresa de consultoria será seleccionada de acordo com os procedimentos do Banco Mundial definidos no Regulamento de 
Aquisição de Tomadores de Operações de Financiamento de Projetos de Investimento para Bens, Obras, Serviços Técnicos e Serviços 
de Consultoria, edição de Novembro de 2020. O método de selecção será baseado em Qualidade e Custo e o contrato deverá durar 
onze (11) meses corridos.

6.  Os critérios de lista curta serão os seguintes: (i) A empresa de consultoria deve estar no mercado há pelo menos 20 anos; (ii) Pelo 
menos 15 anos de experiência internacional no desenvolvimento de um plano director de aviação civil. (iii) Pelo menos 10 anos de 
experiência no planejamento estratégico de um sistema de aviação civil com foco em regulação, regulação económica, aeroportos, 
companhias aéreas, tráfego aéreo, desenvolvimento institucional e gestão de Recursos Humanos (iv) Pelo menos 5 empregos de 
similar natureza desenvolvida nos últimos 5 anos e a manifestação de interesse deve ter no máximo 25 páginas.

7.  Os consultores interessados poderão retirar ou solicitar os Termos de Referência no endereço abaixo, nas horas normais de 
expediente.

8.  Os envelopes contendo as Manifestações de Interesse deverão ser enviados com as seguintes indicações: Ref.: 07/SATCP/CS-
QCBS/2022 - SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MESTRE DE AVIAÇÃO CIVIL.

9.  As Manifestações de Interesse poderão ser enviadas electronicamente (preferencialmente) ou fisicamente em português ou inglês 
até ao dia 28 de junho de 2022, às 14.00 horas (horário local) para o endereço abaixo. 

Endereço:
Ministério dos Transportes e Comunicações

Projecto de Comércio e Conectividade da África Austral 
Av. Mártires de Inhaminga, n.º 336, 1º Andar-Esquerdo, Maputo - Moçambique

Email: procure.satcp@gmail.com

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Southern Africa Trade and Connectivity Project 

ANNOUNCEMENT OF REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST 

CONSULTING SERVICES TO DRAFT A CIVIL AVIATION MASTER PLAN

Projecto nº P164847
Número de Referência: 07/SATCP/CS-QCBS/2022

1.  The Government of Mozambique, through the Ministry of Transport and Communications (MTC), is implementing 
the Southern Africa Trade and Connectivity Project (SATCP), with funding from the World Bank. The project aims to 
reduce trade costs and time, increase regional trade coordination, develop regional value chains and improve access to 
infrastructure. This includes investments along the Nacala and Beira Corridors that link Mozambique to Malawi, and 
along the Maputo Corridor that links Mozambique to South Africa through Ponta do Ouro, and the project intends to 
apply part of the funds to hire Consultancy to Draft a Civil Aviation Master Plan.

2.  The objective of this consultancy is to support preparation and adoption of a twenty-year Civil Aviation Master Plan 
by the Government of Mozambique. The draft will comprise of short, medium and long term Plans and a strategy for 
the phased reform of the civil aviation sector that would lead to the implementation of policies, solid civil aviation 
laws and regulations, as well as programs, methodologies, processes and projects to ensure capacity building, safety/
facilitation, safety, efficiency and regularity of air transport, in full compliance with International Civil Aviation 
Organization (ICAO) Standards and Recommended Practices. 

3.  The specific objectives are: a) Review of all consolidated and separate documentation on previously produced sector 
policies, as well as strategies, and show how the policies and strategies were applied and/or achieved, b) Develop a 
comprehensive consultation on value chain of the aviation system, across the various government sectors and the 
private sector; Develop a SWOT matrix of the civil aviation system c) Evaluate the conditions of the sector with a focus 
on airport administration and provision of air transport and work services, among others.

4. Thus, the Ministry of Transport and Communications (MTC), through the Southern Africa Trade and Connectivity 
Project, invites interested and eligible consulting firms to express interest in carrying out the consultancy assignment. 
Interested consulting firms must provide relevant information to demonstrate their eligibility in terms of meeting 
required qualification, experience, technical and professional competence for successful implementation of the 
assignment (via brochures, description of similar work performed, years of experience in the field, including work 
experience, etc.)

 5.  The consulting firm will be selected in accordance with the World Bank procedures defined in the Procurement 
Regulation for Borrowers of Investment Project Financing Operations for Goods, Works, Technical Services and 
Consulting Services, November 2020 edition. The selection method will be based on Quality and Cost and the contract 
is expected to last for eleven (11) calendar months.

6.  The Short-listing criteria will be as follows: (i) The consulting firm should have been in business for at least 20 
years; (ii) At least 15 years of international experience in the development of a civil aviation master plan. (iii) At 
least 10 years of experience in the strategic planning of a civil aviation system with a focus on regulation, economic 
regulation, airports, airlines, air traffic, institutional development and Human Resources management (iv) At least 5 
jobs of a similar nature developed in the last 5 years and the expression of interest must have a maximum of 25 pages.

7.  Interested consultants may collect or request the Terms of Reference at the address below, during normal business 
hours.

8.  The envelopes containing Expressions of Interest must be sent with the following indications: Ref.: 07/SATCP/CS-
QCBS/2022 - CONSULTING SERVICE TO DRAFT THE CIVIL AVIATION MASTER PLAN.

9.  Expressions of Interest must be submitted electronically (preferably) or physically in Portuguese or in English by June 
28, 2022, 2:00 pm (local time) to the address below. 

Endereço:
Ministério dos Transportes e Comunicações

Projecto de Comércio e Conectividade da África Austral 
Av. Mártires de Inhaminga, n.º 336, 1º Andar-Esquerdo, Maputo-Moçambique

Email: procure.satcp@gmail.com

5433

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

TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE GAZA
XAI-XAI

ANÚNCIO
O DOUTOR ISAÍAS AMÓS DUVANE, MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA 1ª SECÇÃO CÍVEL DO 

TRIBUNAL JUDICIAL PROVINCIAL DE GAZA

Pela 1ª Secção Cível do Tribunal Judicial Provincial de Gaza, nos Autos de Acção Executiva para 
Pagamento de Quantia Certa nº 10/2010, em que é exequente BANCO PROCRÉDIT, SA, são 
executados: MUSÁFRICA, LDA, LEZI JOHANE MUCAVEL e ELIAS JOHANE MUCAVEL, todos com 
domicílio na Av. de Moçambique (em frente aos Serviços Distritais de Actividades Económicas 
- Agricultura - recinto do Centro Social HICEP), Segundo Bairro, cidade de Chókwè, que correm 
seus termos por este Tribunal, no próximo dia 5 de Julho de 2022, pelas 10.00 horas, junto a 
este Tribunal, será posto em hasta pública, pela primeira praça, através de propostas em cartas 
fechadas, a venda do bem que a seguir se menciona, a maior lanço oferecido, acima do valor que 
adiante se indica, do bem penhorado àqueles executados:

Verba Única
Um imóvel rés-do-chão, uma unidade destinada à habitação, composta por uma sala, um quarto, 
uma casa de banho, completa com armário, uma cozinha, um corredor com comunicação interna, 
inscrito sob o número vinte e dois mil, oitocentos e noventa e um a folhas trinta e dois, do livro 
“G”, barra oitenta e dois, a favor de Elias Johane Mucavel, localizável no Bairro da Malhangalene 
“B”, Avenida Milagre Mabote, casa nº 656, rés-do-chão, cidade de Maputo, avaliado em 4 045 
440,00MT. As propostas deverão ser apresentadas em cartas fechadas até 30 (trinta) minutos 
antes da hora designada para a sua abertura.

Xai-Xai, Junho de 2022

A Escrivã de Direito
Sarifa Hassane Vanimaly Chibuco

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. Isaías Amós Duvane

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
____

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural (FAR,FP)
Programa de  Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimantares 

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

Email: procurement@procava.gov.mz 
10. Os concorrentes deverão estar cientes que nenhuma proposta que for submetida após o prazo será aceite e 

será retornada selada ao concorrente. Todas as propostas deverão ser acompanhadas por garantia bancária 
original (conforme solicitado) na forma e quantitativo especificado nos dados de documentos de concurso.

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

Maputo, Junho de 2022
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REPUBLIC OF MOZAMBIQUE
_______

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

INCLUSIVE AGRI-FOOD VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROGRAMME
(PROCAVA)

International Tender N.º PROCAVA35A004941ICB0092022
Procure and Install Agroprocessing Equipment

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

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

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

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

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

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

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

Lot 1 - Procure and deliver Cassava processing kits

Lot 2 - Procure and deliver vegetable crates

Lot 3 - Procure and deliver pallets and other marketing kits

Lot 4 - Procure and deliver beans threshers

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

9. Bids must be delivered to the address below and in the manner specified in the BDS ITB 26.1 no later than 5 August 
2022, 9.30 hours (GMT+2).

Fund for Agricultural Promotion and Rural Extension (FAR, FP) 

Inclusive Agri-food Value Chain Development Programme (PROCAVA)

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

Email: procurement@procava.gov.mz 

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

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

Maputo, June 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

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

Imóvel a vender

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

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

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

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

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

Maputo, aos 7 de Junho de 2022

P’lo Escrivão de Direito
Rafael Enoque

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. João de Almeida F. Guilherme
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Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPUBLIC OF MOZAMBIQUE

_______
MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

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

INCLUSIVE AGRI-FOOD VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROGRAMME

(PROCAVA)

International Tender N.º PROCAVA35A004941ICB0102022
Procure and allocate farm mechanization kits

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

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

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

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

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

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

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

Lot 2 - Planting equipment 

Lot 3 - Power tillers 

Lot 4 - Manual weeders

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

9. Bids must be delivered to the address below and in the manner specified in the BDS ITB 26.1 no later than 09 August 
2022 09.30  (GMT+2).

Fund for Agricultural Promotion and Rural Extension (FAR, FP) 

Inclusive Agri-food Value Chain Development Programme (PROCAVA)

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

Email: procurement@procava.gov.mz 

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

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

Maputo, June 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
____

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

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO DE CADEIAS DE VALOR AGROALIMENTARES 

(PROCAVA)

Concurso Internacional N.º PROCAVA35A004941ICB0102022
Fornecimento e Alocação de Kits de Mecanização Agrícola

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural (FAR, FP)
Programa de  Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimantares (PROCAVA)

Praça dos Heróis Moçambicanos, CP. 1406, 2.º Andar, Bloco E, Maputo – Moçambique
Email: procurement@procava.gov.mz 

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

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

Maputo, Junho 2022 5408

Anúncio de Vagas

Pretende-se recrutar candidatos para as seguintes posições:

1. Contabilista Sénior
Requisitos:
	Formação Superior em áreas relacionadas com a função; 
	Experiência profissional mínima de 5 anos em funções similares;
	Inscrição na OCAM;
	Conhecimentos e experiência em Auditoria (Preferencial);  
	Conhecimentos de MS Office na óptica do utilizador;
	Capacidade de Comunicação, planeamento e organização; 
	Capacidade de resolução de problemas, trabalho sob pressão; 
	Gestão das empresas e pessoal.

2. Encarregado de Obra
Requisitos:
	Nível Técnico Médio na área de Construção Civil (Formação superior 

constitui vantagem);
	Experiência em administração no ramo de Construção Civil;
	Experiência profissional em posições similares de dez (10) anos;
	Domínio de MS Project;
	Experiência comunicativa na língua Inglesa;
	Conhecimentos de Auto CAD; 
	Excelente competência em ferramentas MS Office; 
	Carta de Condução.

As candidaturas deverão ser submetidas para o e-mail 
geral@artisengenharia.com até ao dia 8 de Julho de 2022. 

5453
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ICAP in Mozambique, Central Office
Rua João Mateus, n.º 55
Caixa Postal n.º 1747
Maputo
Tel: +258 21 327541
Cel: +258 84 3098377

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

interessadas a apresentarem propostas fechadas para o fornecimento dos serviços 
seguintes:
	Contratação e Gestão de Pessoal;
	Controlo de Assiduidade; e
	Processamento e Pagamento de Salários.

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

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

       Candidaturas em formato físico não serão aceites.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO
BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO DA MATOLA

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO
HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ESTEVÃO BERNARDO FANHEIRO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de quinze de Junho de dois mil e vinte e dois, exarada de folhas 
oitenta e oito a folhas oitenta e nove verso, do livro de notas para escrituras diversas número trinta, traço “B”, barra 
BAÚ, deste Balcão, a cargo da Notária em exercício, VITALIANA DA ANUNCIAÇÃO RABECA MANHIQUE MACUÁCUA, 
foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de ESTEVÃO BERNARDO FANHEIRO, de então 
cinquenta e oito anos de idade, no estado de viúvo, residente à data da morte, no Bairro de Malhampsene.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade, tendo deixado como 
únicos e universais herdeiros de seus bens, seus filhos: BERNARDO ESTEVÃO MAIUANE FANHEIRO, casado, natural 
de Maputo, LUÍSA DA GILDA ESTEVÃO FANHEIRO, RITA DA GILDA ESTEVÃO FANHEIRO, TEVINARDO ESTEVÃO 

MAIUANE FANHEIRO e VIRGÍLIO ESTEVÃO MAIUANE FANHEIRO, todos solteiros, maiores, naturais e residentes 
na cidade da Matola.
Que não existem outras pessoas que de lei possam concorrer na sucessão.
Fazem parte da herança todos os bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias em nome do falecido.

Está Conforme
Matola, aos 17 de Junho de 2022

A Notária 

(Ilegível) 5486

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

Requisitos:
• Nível Médio completo ou formação equivalente no ramo;
• Possuir carta de condução para transporte de cargas perigosas;
• Mínimo 3 anos de experiência em condução de veículos pesados;
• Ter residência fixa na cidade da Beira;
• Possuir um smartphone será uma vantagem;
• Conhecimentos de Inglês será uma vantagem;
• Habilidade mecânica será uma vantagem.
• Experiência no corredor da Beira – República Democrática do Congo, é uma vantagem.

Todos as candidaturas devem ser enviadas para o endereço electrónico 
mario.miguel@alistairgroup.com até ao dia 5 de Julho de 2022, com o título “Motorista – Beira”.
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ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE CONCURSO
1. O FUNAE – Fundo de Energia convida empresas elegíveis a participarem dos concursos alistados na tabela que se segue.
2. O concurso será conduzido com base nos procedimentos do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 05/2016 de 8 de Março.
3. O local para aquisição do documento de concurso, apresentação de proposta, abertura das propostas e divulgação do posicionamento, está indicado abaixo.

Nº de Concurso Modalidade Objecto

Preço do 
Documento de 

Concurso

Data e Hora 
limite de 

Entrega das 
Propostas

Data e Hora 
da Abertura 

das Propostas

Data e Hora do Anúncio de 
Posicionamento

Local de Entrega, Abertura
Valor da 
Garantia 
Provisória

39A002551/CC/0038/2022
Concurso por 

Cotações

Contratação de Empresa para fornecimento de produtos de consumo e limpeza na Delegação de 
Sofala Isento

28.06.2022
09H:00

28.06.2022
09:15

01.07.2022
10:00

FUNAE, FP-Delegação de 
Sofala Isento

39A002551/CC/0039/2022
Concurso por 

Cotações
Contratação de Empresa para fornecimento de material de escritório a Delegação de Sofala Isento

28.06.2022
10H:30

28.06.2022
10:45

01.07.2022
11:00

FUNAE, FP-Delegação de 
Sofala

Isento

39A002551/CC/0040/2022
Concurso por 

Cotações
Contratação de Empresa para fornecimento e manutenção de extintores na Delegação de Sofala

Isento
      

28.06.2022
12H:00

28.06.2022
12:15

01.07.2022
12:00

FUNAE, FP-Delegação de 
Sofala Isento

39A002551/CL/0104/2022 Concurso Público
Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Gestão dos Materiais Obsolectos dos 
projectos Implementados pelo FUNAE, FP 1.000,00 MT

12.07.2022
10H:00

12.07.2022
10H:15

20.07.2022
11H:00

FUNAE, FP Sede
15.000,00 MT

39A002551/CL/078/2022 – ADENDA AO 
ANÚNCIO LLANÇADO A 9 DE JUNHO DE 
2022

Concurso Limitado

Contratação de empresa para prestação de serviços de Limpeza de açoreamento desde a tomada 
de água até a albufeira da central mini-hídrica de Majaua, Distrito de Milange, Província de 
Zambézia

500,00 Mts
01.07.2022

09:00hrs

01.07.2022
09:10hrs

07.07.2022
10:00hrs

Delegação do FUNAE na 
Província de Zambézia

Isento

39A002551/PD/003/2022 Concurso de 
Pequena Dimensão

Contratação de empresa para fornecimento de produtos de limpeza e produtos alimentares para 
a Delegação do FUNAE na Província de Zambézia Isento 01.07.2022

10:00hrs

01.07.2022
10:10hrs

07.07.2022
11:hrs

Delegação do FUNAE na 
Província de Zambézia

Isento

39A002551/CC/030/2022 Concurso por 
cotação

Contratação de empresa para fornecimento e prestação de Serviços de Manutenção dos Extintores 
da Central Mini-hídrica de Majaua e dos Escritórios da Delegação do FUNAE na Província de 
Zambézia

Isento 27.06.2022
09:00hrs

26.06.2022
09:15 hrs

05.07.2022
10:00hrs

Delegação do FUNAE na 
Província de Zambézia Isento

39A002551/CC/032/2022 Concurso por 
cotação

Contratação de empresa para fornecimento de mobiliário e equipamento de escritório para a mini 
-hídrica de Majaua e  Delegação do FUNAE na Província de Zambézia

Isento 27.06.2022
09:00 hrs

27.06.2022
09:45 hrs

05.07.2022
11:00hrs

Delegação do FUNAE na 
Província de Zambézia

Isento

39A002551/CC/033/2022 Concurso por 
cotação

Contratação de empresa para fornecimento de material de copa para a mini-hídrica de Majaua e  
Delegação do FUNAE na Província de Zambézia

Isento 27.06.2022
14:00 hrs

27.06.2022
14:10 hrs

05.07.2022
14:00hrs

Delegação do FUNAE na 
Província de Zambézia

Isento

39A002551/CC/034/2022 Concurso por 
cotação

Contratação de empresa para fornecimento de combustível para a Mini hídrica de Majaua no 
Distrito de Milange, Provícia de Zambézia

Isento 28.06.2022
09:00 hrs

28.06.2022
09:15hrs

06.07.2022
10:00hrs

Delegação do FUNAE na 
Província de Zambézia

Isento

39A002551/CC/049/2022 Concurso por 
cotação

Contratação de empresa para fornecimento de material de escritorio para  Delegação do FUNAE 
na Província de Zambézia

Isento 28.06.2022
09:00 hrs

28.06.2022
09:45hrs

06.07.2022
10:45hrs

Delegação do FUNAE na 
Província de Zambézia

Isento

39A002551/CC/050/2022 Concurso por 
cotação

Contratação de empresa para prestação de serviços de jardinagem, fumigação, desratização, 
afagamento e limpeza do escritório da  Delegação do FUNAE na Província de Zambézia 

Isento 28.06.2022
14:00 hrs

28.06.2022
14:10hrs

06.07.2022
14:00hrs

Delegação do FUNAE na 
Província de Zambézia

Isento

39A002551/CC/051/2022 Concurso por 
cotação

Contratação de empresa para prestação de serviços de jardinagem, fumigação, desratização, 
afagamento e limpeza do escritório da  Delegação do FUNAE na Província de Zambézia 

Isento 28.06.2022
14:00 hrs

28.06.2022
14:45 hrs

06.07.2022
14:45hrs

Delegação do FUNAE na 
Província de Zambézia

Isento

Nº de CONCURSO
Modalidade Objecto

Preço do 
Documento de 

Concurso

Data e Hora limite 
de Entrega das 

Propostas

Data e Hora da 
Abertura das 

Propostas

Data e Hora do Anúncio de 
Posicionamento

Local de Entrega, 
Abertura

Valor da 
Garantia 
Provisória

39A002552/CP/093/2022
Concurso 
Público

Contratação de Empreitada de Obra para Estudo Geofísico, Abertura e Equipamento de Furo de Água no Posto de 
Abastecimento de Combustíveis em Machaila, no Distrito de Mapai, Província de Gaza: Adenda a data e hora de 
Posicionamento 

1.000,00 Mts
08.06.2022

10:00h 08.06.2022
10:15h

06.07.2022
09:00h

FUNAE -Sede 25.500,00 Mt

39A002552/CP/094/2022
Concurso 
Público

Electrificação de Postos de Abastecimento de Combustíveis Através de Sistema Solar Fotovoltaico
	 Lote 1: Nalazi (Gaza);
	 Lote 2: Mandie (Manica);
	 Lote 3: Mugulama (Zambézia);
	 Lote 4: Zâmbuè (Tete); e
	 Lote 5: Mepica (Niassa).

1.000,00 Mts
06.07.2022

10:00hrs 06.07.2022
10:15hrs

15.07.2022
10:00hrs

FUNAE Sede 35.000,00 Mts 
por cada lote

39A002551/CL/086/2022
Concurso 
Limitado

Contratação de empresa para Reabilitação de Escritórios do Funae na delegação de Tete: Adenda a 
data e hora de Posicionamento

500,00Mts 21.06.2022
11:00

21.06.2022
11:30

23.06.2022
11:00

Funae Delegação de Tete 20.000,00

39A002551/CL/087/2022
Concurso 
Limitado

Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento, manutenção e treinamento no 
uso de extintores no Funae Delegação de Tete: Adenda a data e hora de Posicionamento

500,00Mts 21.06.2022
11:00

21.06.2022
11:40

23.06.2022
11:20

Funae Delegação de Tete
Isento

39A002551/CL/088/2022
Concurso 
Limitado

Contratação de empresa para fornecimento de material de escritório para o Funae na delegação de 
Tete: Adenda a data e hora de Posicionamento

500,00Mts
      

21.06.2022
11:00

21.06.2022
11:50

23.06.2022
11:40

Funae Delegação de Tete
Isento

****Para a compra dos Cadernos de Encargo, os interessados deveram efectuar o depósito do respectivo valor na conta nº 51514858 (Millenium Bim)

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
   De acordo com alínea d) do nº 3 do artigo 33 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 nº 05/2016, de 08 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto do concurso abaixo 

indicado

Nº Concurso Modalidade Objecto Empresa Adjudicada Valor (MT)

39A002552/SC/080/2021 Serviços de Consultoria Elaboração de estudos de viabilidade para a electrificação da Vila de Benzane, Distrito de Mabote, Província de Inhambane, através uma mini-rede fotovoltaica GLOBALTEC Moçambique, Lda
7.757.703,00

ANÚNCIO DE CONCURSO DESERTO

De acordo com o artigo 61 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 05/2016, de 08 de Março, comunica-se que os seguintes concursos ficaram desertos :

Nº Concurso Modalidade OBJECTO Motivo
39A002552/CP/018/2022 Concurso Público Construção de Mini-central Fotovoltaica em Mavue, no Distrito de Massangena, na Província de Gaza Desclassificação de todos os concorrentes

FUNAE- SEDE: Rua da Imprensa, 256, 6º andar, portas 607- 610 – 618, Caixa Postal 2289, Telefone: : 21304717 / 21304720, Fax: 21309228; Email: funae@funae.co.mz, Cidade de Maputo.
FUNAE - Fundo de Energia - Delegação de Zambézia, Av. 25 de Junho, casa nº 801, Quelimane
FUNAE - Fundo de Energia Delegação de Inhambane R. 7 de Abril, nº:46, 1º andar- Maxixe Tel.: 29330080/820149832/840586662
FUNAE - Fundo de Energia Delegação de Nampula Rua da Beira nº24 Tel: 26219016
FUNAE - Fundo de Energia Delegação de Sofala  Rua Francisco Matange, Nr 542-Macuti, Tel. +258 23 31 39 99

     Sistema de Gestão de Qualidade com o Certificado Nº /INNOQ – Q.002/13
   Sistema de Gestão da Qualidade com Certificado Nº PT08/02280      

                      Sistema de Gestão Ambiental com  Certificado Nº PT10/03200

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

11ª SECÇÃO

ANÚNCIO
A MERITÍSSIMA SENHORA DOUTORA ERCÍLIA FELICIDADE MATAVELE SEBASTIÃO, JUÍZA DE DIREITO DESTA SECÇÃO

Faz saber que pela Décima Primeira Secção deste Tribunal correm éditos de trinta dias, citando a ré Josina José João, maior, 

nacionalidade moçambicana, residente na cidade de Maputo, desconhecendo os demais dados, actualmente em parte incerta, para, 

no prazo de 20 (vinte) dias, que começa a contar depois de findo o dos éditos, tudo a contar da segunda e última publicação do 
respectivo anúncio, contestar, querendo, apresentar a sua defesa nos Autos de Acção Ordinária nº 46/22/B, que por esta Secção lhe 

move Amândio Egas Mussagy, conforme tudo melhor consta do duplicado da petição inicial, que se encontra à disposição do citanda 

no Cartório desta Secção, podendo ser levantado dentro das horas normais de expediente, sob a cominação de, não contestando, 

julgarem-se confessados os factos articulados pelo autor.

Para constar lavrou-se o presente edital e mais dois de igual teor que vão ser devidamente afixados nos lugares determinados por lei.
Maputo, aos vinte e três dias do mês de Maio de dois mil e vinte e dois

A Escrivã de Direito

Lurdes da Conceição Tivane

Verifiquei
A Juíza de Direito

Drª Ercília Felicidade Matavele Sebastião

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
TERCEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO

Av. Vladimir Lenine, nº 1472 - 1º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE VICTOR 
MANUEL RODRIGUES TOURAIS

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dezasseis de Junho de dois mil e 
vinte e dois, exarada de folhas oitenta e seis a oitenta e oito, do livro de notas para escrituras 
diversas número cento e quatro, traço “E”, no Terceiro Cartório Notarial, perante FÁTIMA 
VALENTE SITÓI BATA, licenciada em Direito, Conservadora e Notária Superior, em exercício 
no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de 
VICTOR MANUEL RODRIGUES TOURAIS, no estado de casado com Fátima Ebrahim 
Mahomed Hafez Rodrigues Tourais, sob o regime de comunhão geral, natural de Maputo, 
residente que foi nesta cidade de Maputo.
Que ainda pela mesma escritura pública foram declarados como únicos e universais herdeiros 
de todos os seus bens e direitos, sua esposa Fátima Ebrahim Mahomed Hafez Rodrigues 
Tourais e seus filhos: Kátia Vaneza Rodrigues Tourais Jussub, casada com Mahomed Arif 
Jussub, sob o regime de bens adquiridos e Roberto Hafez Rodrigues Tourais, casado com 
Sumeya Ismail Abderemane, todos naturais de Maputo e residentes nesta cidade.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados herdeiros ou com 
eles possam concorrer à sua sucessão.

Está Conforme
Maputo, aos 20 de Junho de 2022

A Notária Superior
(Ilegível)

5500

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Iluminando a Transformação de Moçambique 

AVISO DE CORTE 
 

A Electricidade de Moçambique, E. P. informa aos seus estimados cli-
entes e ao público em geral, que no âmbito da Manutenção Preventiva e 
Correctiva das infra-estruturas eléctricas, haverá interrupção no forneci-
mento de energia eléctrica na próxima Terça e Sexta-feira, dias 21 e 24 
de Junho de 2022,  no período das 08:00 às 16:00 horas, devendo afectar 
os Bairros Magoanine A, B, Laulane e Mahotas. 
 
 
Para efeitos de precaução, todas as instalações deverão ser consideradas 
como estando permanentemente em tensão. 
 
Pelos transtornos que esta situação poderá criar aos consumidores das 
zonas acima indicadas, assim como para o público em geral a EDM en-
dereça sinceras desculpas. 
 
 

 
 

 
 
 

DIRECÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA 

Maputo 21 de Junho de 2021 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA

GOVERNO DO DISTRITO DE ANGOCHE
SECRETARIA DISTRITAL

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

Concurso 
Número

Lote Objecto de adjudicação
Correntes 

adjudicados

Valor de 
adjudicação 

(Mts)

Modalidade de 
contratação

001/GDA/SD/
UGEA/2022

I
Reabilitação e Ampliação do 
Centro de Saúde de Sangage

AAC Construções Lda 2.700.000,00

Ajuste DirectoII
Reabilitação da residência do 
pessoal médico em Sangage

VIBA Construções, 
Lda

850.000,00

002/GDA/SD/
UGEA/2022

Único
Fornecimento de géneros 
alimentícios

Muacatiua lojas 
comercio

648.000,00

Angoche, aos 21 de Junho de 2022

A Autoridade Competente
(Assinatura elegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO GÉNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ACÇÃO SOCIAL, IP
Delegação de Nampula

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Em cumprimento com o instituído no nº  2 do artigo 64, do Regulamento de Contratação de 
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 
aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, anuncia-se a adjudicação abaixo, de 
acordo com o seguinte quadro:

Nº do Concurso
Designação do 

Concurso
Classificação do 

Concorrente
Valor adjudicado, 

incluindo o IVA

0 1 2 / U G E A /
INAS/2022

Fornecimento de 
meios de compensação

Icbal Haidar Ali 2.157.150,00

Nampula, aos 20 de Junho de 2022

Autoridade Competente
(Assinatura Ilegível)

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
SECRETARIADO-GERAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concurso Públicos 
1. O Secretariado Geral da Assembleia da República convida todas as Empresas elegíveis, nacionais 

e interessadas, inscritas no cadastro único a apresentarem propostas seladas, para os concursos 
abaixo indicados: 

Nº do

Concurso
Objecto Modalidade 

do 
Concurso

Data Final e Horários de Entrega e 
Abertura das Propostas Data e 

Hora das 
Visitas 

Data

Hora da 
Entrega 

das 
Propostas

Hora de 
Abertura 

das 
Propostas

05A00141/
CP/0006/22

Contratação de 
Serviços para:
Lote I - Revisão 
dos pontos de 
rede e expansão 
do sinal sem fio 
(wi-fi),
Lote II -Aumento 
de instalação de 
fibra óptica,
Lote III - Au-
mento da lar-
gura de Banda 
dos actuais cem 
(100) Mbps para 
duzentos (200) 
Mbps e
Lote IV -        Ma-
nutenção de 
I n f ra - e s t r u t u -
ras Tecnológica 
-para centre e po-
los secundários 
na Assembleia da 
República

C o n c u r s o 
Público

14/7/2022 10.00Hrs 10.15Hrs
7e 
8/7/2022 
pelas 
10.00Hrs

05A00141/
CP/0004/2022

Contratação de 
Serviços para: 
Manutenção e 
Assistência Téc-
nica às Viaturas 
Multimarca da 
Assembleia da 
República

Concurso 
Público

18/7/2022 10.00 Hrs 10.15 Hrs

05A00141/
CP/0005/2022

Contratação de 
Serviços para 
Manutenção e As-
sistência Técnica 
de computado-
res, Impressoras 
e Fotocopiadoras 
da Assembleia da 
República

Concurso 
Público

19/7/2022
10.00Hrs 10.15Hrs

27 e 
28.6.2022

Pelas

11.30Hrs

05A00141/
CP/0008/22

Lote I - Contra-
tação de Serviços 
de Exploração do 
Centro Social e 
lanchonete;
 Lote II - Forne-
cimento de Lan-
ches incluindo 
serviços de copa 
e Lote III - Ser-
viços de Buffets 
em Cerimónias 
Oficiais da As-
sembleia da Re-
pública

Concurso 
Público

12/7/2021 10.00Hrs 10.15Hrs

30/6 e 
01.7.22

Pelas

10.00Hrs

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos dos 
concursos ou adquirí-los na Assembleia da República (UGEA), sita na Av. 24 de Julho nº 3773, em 
Maputo, pela importância não reembolsável de 1500,00 MT (Mil Meticais), para cada conjunto.

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

Maputo, aos 20 de Junho de 2022  

A UGEA

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

PROJECTO DA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA DE LICHINGA 
 
A Electricidade de Moçambique E.P (EDM) pretende desenvolver o Projecto da Central Solar Fotovol-
taica de Lichinga, no Distrito de Chimbunila e Município de Lichinga, Província de Niassa. O pro-
jecto enquadra-se na política do Governo e no objectivo estratégico da EDM de até 2030 alcançar o 
acesso universal à energia eléctrica e de desenvolver projectos de energias renováveis a serem liga-
do à rede eléctrica nacional de modo a reforçar a disponibilidade de energia na região de Niassa. 
 
A Empresa Gopa Intec foi contratada pela EDM para conduzir o Estudo de Impacto Ambiental e 
Social (EIAS) com vista ao licenciamento ambiental do Projecto (classificado como de categoria A), 
como parte do processo e em cumprimento do Decreto 54/2015 e a Directiva 130/2006 sobre o Pro-
cesso de Participação Pública. A Gopa Intec está no presente momento a programar a realização de 
reuniões de Consulta Pública com o objectivo de apresentar o Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental 
e Definição do Âmbito (EPDA) e os Termos de Referência (TdR),e igualmente auscultar todas as 
Partes Interessadas e Afectadas pelo Projecto. 
 
As reuniões realizar-se-ão no dia 29 de Junho nos seguintes horários e locais: 
 Às 8.30 Horas, na Sala de Sessões do Governo do Distrito de Chimbunila 
 Às 12.00 Horas, na Sala de Reuniões da Sede do Posto Administrativo de Lulimile, Município de 

Lichinga. 
 
As reuniões serão realizadas em estreita obediência às restrições impostas pela situação de Calami-
dade Pública decretada pelo Governo de Moçambique relativas ao controlo da pandemia da COVID
-19. 
O Relatório do EPDA está disponível para consulta nos portais da EDM (www.edm.co.mz) e PRO-
LER (proler.gov.mz) e ainda nos seguintes locais: 
 EDM – Av. Eduardo Mondlane, nº 1398, 5º Andar Esquerdo, Maputo 
 MTA – DINAB – Rua da Resistência, nº 146/7, Maputo 
 Serviço Provincial do Ambiente (SPA) de Niassa- Avenida das FPLM, Cidade de Lichinga 
 Serviço Provincial de Infra-Estruturas (SPI) de Niassa – Avenida Julius Nyerere, Cidade de Li-

chinga 
 Secretaria-Geral do Conselho Municipal da Cidade de Lichinga 
 Administração do Distrito de Chimbunila 
 
As partes interessadas poderão receber informação sobre o Projecto ou contactar a equipa de Con-
sulta Pública a respeito de qualquer questão adicional sobre os mesmos, através da linha de Celular 
(+258) 869007571 e do e-mail ceciliapedromz@gmail.com 
 

Maputo, 13 de Junho de 2022  

DIRECÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

9ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Faz-se saber que, por esta Secção correm seus devidos termos, uns 
Autos de Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa, sob 
Forma Ordinária, número 37/21/C, em que é exequente BANCO 
INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE, SA (BIM) e executada SOFIA 
DORES MICAEL MANDLATE, com último domicílio no Bairro 
Combeve, distrito da Manhiça e actualmente em parte incerta, é esta 
citada para, no prazo de 10 (dez) dias, finda dilação de 30 (trinta) 
dias, a partir da data da publicação do segundo número do presente 
anúncio, pagar ao exequente a quantia de 1 155 423,23MT (um 
milhão, cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e 
três meticais e vinte e três centavos) ou nomear bens à penhora, 
sob pena de o direito à nomeação de bens a penhora ser devolvido 
ao exequente, podendo dentro do mesmo prazo deduzir embargos 
ou agravos do despacho de citação no prazo de oito dias, nos termos 
conjugados nos artigos 811, nº 1, 836, nº 1, al. a), 812, 816 e 685, nº 
1, do C. P. Civil.

Mais notifica-se ao executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
deverá indicar o domicílio para receber notificações ou constituir 
mandatários judiciais na área de jurisdição deste Tribunal, sob 
pena de não ter seguimento qualquer recurso que vier interpor, ou 
ser de nenhum efeito qualquer oposição que deduzir, nos termos do 
artº 60, nº 1 e 33, ambos do diploma legal acima citado.

A cópia da petição inicial encontra-se à sua disposição no Cartório 
desta Secção, podendo ser obtida em qualquer dia útil, dentro das 
horas normais de expediente.

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

A Escrivã de Direito
Hermenegilda da Luz Canda

Verifiquei

O Juiz de Direito
Salomão Paulo Manhiça
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MUNICÍPIO DE CHIMOIO
CONSELHO MUNICÍPIO DE CHIMOIO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
O Conselho Municipal de Chimoio (CMC) convida empresas elegíveis, nacionais a 
apresentarem propostas seladas para fornecimento de bens e prestação de serviços de 
acordo com alínea a), nº 2 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de 
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

Nº de 
Concurso

Modalidade
Concurso

Objecto

Data/Hora-
limite de 

entrega das 
Propostas

Data/Hora 
de Abertura 

das 
Proposta 

Local de 
Abertura

Garantia 
Provisória

090G000141/
14/2022

Público

Fornecimento 
de combustíveis 

(gasóleo e 
gasolina)

7/7/2022
8.00 horas

7/7/2022
9.00 horas

Sala de 
Sessões da 

AMC
433.000,00MT

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações ao examinar os documentos 
de concursos ou levantá-los no Conselho Municipal de Chimoio – UNIDADE GESTORA 
EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA), sita na Av. 25 de Setembro, CP. 197, Telefone 251 
24675, pela importância não reembolsável de 2.000.00MT (dois mil meticais), através do 
depósito directo na Conta nº 762712101-BCI.

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.

NB: A data de anúncio de posicionamento será dia 12 de Julho de 2022, pelas 9.00 horas, 
no mesmo local.

Não serão permitidas propostas electrónicas e as entregues após o prazo-limite serão 
rejeitadas.

Conselho Municipal de Chimoio

Unidade Gestora Executora das Aquisições

Avenida 25 de Setembro, CP 197, Telefone 251 24675

O Presidente
Eng.º João Carlos Gomes Ferreira 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CONSELHO DOS SERVIÇOS DE 
REPARTIÇÃO DO ESTADO NA 

CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E 
TRABALHO

SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL 
DA CIDADE DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 
DE PALMIRA FERNANDO 

MACUCHA NHANALA

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de vinte e sete 
de Maio de dois mil e vinte e dois, 
exarada de folhas oitenta e cinco 
verso a oitenta e sete, do livro de 
notas para escrituras diversas 
número trezentos e cinquenta 
e sete, traço “B”, do Segundo 
Cartório Notarial de Maputo, 
perante mim, ALCINDA RAIMUNDO 
BANGUINE MAZIVE, Conservadora 
e Notária Superior, em exercício 
no referido Cartório, foi celebrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de PALMIRA 
FERNANDO MACUCHA NHANALA, 
de cinquenta anos de idade, no 
estado de viúva, que era natural 
de Inhambane, de nacionalidade 
moçambicana, com última 
residência habitual no Bairro de 
Chamanculo, filha de Fernando 
Macucha e de Joana Jamise.
Que a falecida não deixou 
testamento ou qualquer outra 
disposição da sua última. Deixando 
como únicas e universais herdeiras 
de todos seus bens, suas filhas: 
PERSÓNIA INGRÁCIA ZERO 
ALFREDO e PALMIRA ZERO 
ALFREDO, solteiras, maiores, 
naturais de Maputo.
Que segundo a lei não há quem 
com elas possa concorrer a esta 
sucessão, que da herança fazem 
parte bens móveis e imóveis, 
incluindo contas bancárias.

Está Conforme

Maputo, aos 20 de Junho de 2022 

A Notária
(Ilegível) 5501

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo 
correm éditos de 20 (vinte) dias, contados da segunda e última publicação 
deste anúncio, citando os credores desconhecidos dos executados: 
ESTALEIRO DE VENDA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, RICARDO 
ALBERTO SUMBANE e JOÃO RICARDO SUMANE, todos localizados no 
Bairro de Bagamoyo, Q. nº 1, casa nº 44, Célula “C”, nesta cidade, para, 
no prazo de 10 (dez) dias, posteriores àquele dos éditos, reclamarem, 
querendo, o pagamento dos seus créditos pelo produto do bem penhorado, 
sobre que tenham garantia real, designadamente:  

Verba Única

Prédio nº 5135, fls. 36, do livro B/155. Este prédio acha-se inscrito 
provisoriamente por falta de título sob o nº 79 552 a fls. 44, do livro G/110, 
a favor de Ricardo Alberto Sumbane, casado com Assa Vasco Mahumane, 
nos termos do disposto no artigo 864º, nº 1 do Código de Processo Civil.

Maputo, a 1 de Junho de 2022

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei
A Juíza de Direito

Nilza Neemias Covane

5436

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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No âmbito do decurso em território nacional da Mara-

tona sobre Patins em Linha pela Unidade Nacional, que 

teve o seu início no passado dia 1 de Maio de 2022, na 

Ponte da Unidade situada sobre o Rio Rovuma, provín-

cia de Cabo Delgado, está prevista para amanhã, dia 

22 de Junho corrente a passagem da comitiva com-

posta por 4 patinadores e 5 oficiais pelo Município 
de Maputo.

A passagem da comitiva da Maratona sobre Patins em 

Linha pela Unidade Nacional abrangerá ruas e avenidas 

dos Distritos Municipais KaMubukwana, Nhlamankulu, 

KaMpfumu, KaMaxakeni, KaMavota e KaTembe. 

Para dar lugar ao evento, a edilidade, avisa a todos os 

munícipes, em geral, e aos automobilistas, em particu-

lar, que o tráfego estará condicionado, nesta quarta-

-feira, dia 22 de Junho de 2022, a partir da portagem 

Maputo/Matola

O condicionamento vai obedecer ao seguinte horário:
Data:  22 de Junho (quarta-feira)
Hora de início: 9.00horas
Local de início: Portagem de Maputo/Matola

Rota: N2 1  Av. de Moçambique 1  Rotunda da Praça 
Filipe Samuel Magaia 1 Rua Carlos Morgado 1  Rua de 
Mbongoloene 1  Av. Amaral Matos 1  Rua de Xipamani-
ne 1  Rua dos Irmão Roby 1 Av. Angola 1  Rua Sacadu-
ra Cabral  Av. Acordos de Lusaka 1  Av. Guerra Popular 
1 Av. Eduardo Mondlane 1  Av. Salvador Allende 1  Av. 
24 de Julho 1 Rua das Lusíadas 1  Rua Mateus Sansão 
Muthemba  1  Av. Julius Nyerere 1  Rua do Farol 1  Av. 
Mártires de Mueda 1  Viaduto da Marginal – descida do 
Ministério da Defesa Nacional 1  Av. Marginal 1  Av. 25 
de Setembro 1  Rua 1233 1  Rua dos Desportistas  1  Ro-
tunda da Praça Robert Mugabe 1  Av. 10 de Novembro  
(pare1  Rua Ngungunhana 1  Rotunda da Praça 25 de 
Junho 1 Av. Samora Machel 1  Rua Henriqueta Sousa 1  
Rua da Rádio 1  Av. Patrice Lumumba 1  Rua John Issa 1  
Av. Ho Chi Min 1  Rua Municipal Este1  Rotunda da Pra-
ça da Independência 1  Rua Municipal Oeste |  Paços do 
Municipal de Maputo (Recepção da Comitiva)

Data:  23 de Junho (sexta-feira)
Hora de início: 5.00 às 10.00 horas
Local de início: Praça da Independência
Rota: Praça da independência 1  Av. 24 de Julho 1  Ponte 

Maputo-KaTembe Estrada 1 Circular de Maputo 1  
Província de Maputo

Data:  25 de Junho (sábado)
Hora de início: 8.00 às 9.00 horas
Local de início: Praça da Independência
Rota: Praça da Independência 1  Av. Karl Marx 1  Av. 

Emília Daússe 1  Av. Vladimir Lenine 1  Av. Julius 
Nyerere 1  Rotunda da Praça dos Combatentes 1   
Av. das Forças Populares de Libertação de Moçam-
bique 1  Praça dos Heróis Moçambicanos.

Para garantir uma circulação segura de veículos 
durante o período em referência, será observado o 
plano de gestão de tráfego, projectado para o efeito.
Não obstante, recomenda-se aos utentes das vias men-

cionadas a prestarem muita atenção para a sinalização 

temporária a ser colocada e/ou poderão recorrer a vias 

alternativas por forma a reduzir o congestionamento 

de viaturas nos troços indicados.

Cientes dos transtornos que esta medida vai causar aos 

automobilistas e outros utentes das vias acima mencio-

nadas, o Conselho Municipal de Maputo apela à com-

preensão e colaboração de todos.

Maputo, aos 20 de Junho de 2022

Maputo Cidade Mais Bela, Limpa, Empreendedora 
e Próspera

5454

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

AVISO
CONDICIONAMENTO DO TRÁFEGO PARA A REALIZAÇÃO DA MARATONA PELA UNIDADE NACIONAL SOBRE PATINS EM LINHA

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
  INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE

REPARTIÇÃO CENTRAL AUTÓNOMA PARA ÁREA DE AQUSIÇÕES 

ANÚNCIO DE CONCURSOS 

1. O Instituto Nacional de Saúde (INS) convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais 
ou estrangeiras interessadas a apresentarem propostas fechadas, para os seguintes 
concursos:

N.º de
Concurso Objecto

Data e hora 
para entrega 

das propostas

Data e hora para 
abertura das 

propostas

Garantia 
provisória

(em meticais)

58A0003051/Concurso 
Limitado N.º 35/OGE e Fundos 

Externos/2022 

Para aquisição de recargas e 
modens para Delegação do 
INS na Cidade de Maputo    

4/7/2022
9.30 horas

4/7/2022
9.45 horas N/A

58A0003051/Concurso 
Limitado N.º 33/OGE e Fundos 

Externos/2022

Contratação de serviços 
de manutenção correctiva 

e preventiva de ar-
condicionados da Delegação 
do INS na Cidade de Maputo

4/7/2022
10.30 horas

4/7/2022
10.45 horas N/A

58A0003051/Concurso Público 
N.º 24/CoAg/UGEA/ 2022

Aquisição de material de 
laboratório e clínica

13/7/2022
10.30 horas

13/7/2022
10.45 horas Aplicável

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinando os 
Documentos dos Concursos ou levantá-los no endereço indicado no número 3 deste 
anúncio, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais). O 
pagamento deverá ser feito em depósito directo no Banco de Moçambique (conta: 
PROJECTOS DE PESQUISA DE VACINAS PRE Nº 004403513002). 

3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, na data e hora estabelecida 
neste anúncio e serão abertas em sessão pública, na mesmo endereço, na presença dos 
concorrentes que desejarem comparecer.

Instituto Nacional de Saúde
Estrada Nacional n°1, Parcela 3943, Distrito de Marracuene

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

Maputo Província, Junho de 2022
A Autoridade Competente

(Ilegível)

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

AGRADECIMENTO PÚBLICO
AOS MUNÍCIPES PELA PARTICIPAÇÃO NO OBSERVATÓRIO MUNICIPAL

O Presidente do Conselho Municipal de Maputo vem, por este meio, agradecer a todos os 

munícipes, em geral, e a todos que tomaram parte no II Observatório Municipal, em 
particular, pela sua participação massiva e activa neste evento. 

Durante os dias 3 e 11 de Junho, reunidos no Átrio do Paços do Município, nas salas organizadas 

ao nível dos distritos municipais e na sala virtual, os munícipes interagiram, através da 

palataforma zoom com o Presidente do Conselho Municipal, sua equipa de vereadores e 

quadros de apoio directo, num diálogo franco, aberto e construtivo sobre os mais variados 

assuntos que preocupam os habitantes desta Bela Cidade das Acácias e Jacarandás. 

O Observatório foi criado para garantir a inclusão, participação e o diálogo regular com os 

munícipes, constituindo-se num espaço privilegiado de prestação de contas aos cidadãos 

sobre o cumprimento do Plano de Desenvolvimento Municipal 2019-2023.  

Todas as questões colocadas ao Presidente do Conselho Municipal, seja na forma de 
recomendações, contribuições e sugestões, seja na forma de críticas, reclamações, 
queixas e denúncias foram devidamente anotadas e serão objecto de tratamento e 
resposta. 
O III Observatório Municipal terá lugar no segundo semestre de 2022. 

Unidos e Coesos, 

Vamos Fazer de Maputo Uma Cidade Mais Bela, 

Limpa, Empreendedora e Próspera!

Maputo, Junho de 2022

O Presidente
5454 7311

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ANÚNCIO DE VAGA

A ELIZABETH GLASER PEDIATRIC AIDS FOUNDATION (EGPAF) é uma ONG 
que trabalha em parceria com o Ministério da Saúde, na implementação dos 
Programas de Prevenção de Transmissão Vertical (PTV) de HIV e cuidados e 
tratamento para pessoas vivendo com o HIV. A sua missão é assegurar a inclu-
são de crianças, prevenindo a transmissão do HIV de mãe para filho e garantir-
-lhes o acesso a serviços de qualidade.

No âmbito das suas actividades, a Fundação pretende recrutar um (1) Gestor 
Sénior de Conformidade e Revisão Interna baseado em Gaza. Para mais de-
talhes sobre a vaga e submissão de candidatura, por favor acesse o link abaixo:

https://phe.tbe.taleo.net/phe02/ats/careers/v2/viewRequisi-
tion?org=PEDAIDS&cws=47&rid=2736

As candidaturas deverão ser submetidas até ao dia 11 de Julho de 2022. 

Na Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation as vagas não se pagam e 
são estritamente observados os princípios de ética, integridade e trans-
parência.

A Fundação recomenda e encoraja vivamente a denúncia imediata de quais-
quer actos contrários a estes princípios. Eventuais pedidos de esclarecimentos 
poderão ser feitos através dos números: +25821488901/02.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA

GOVERNO DO DISTRITO DE ANGOCHE

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. O Governo do Distrito de Angoche convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para 

contratação de empreitadas de obras públicas conforme a seguinte tabela: 

Nº do
Concurso

Lote Objecto de Contratação
Data/Hora para:

Entrega de 
Propostas

Abertura de 
Propostas

04/GDR/SD/UGEA /2022

I Aquisição de viatura 
21/6/2022

10.00 H
21/6/2022

11.30 H

II
Abertura de 3 furos de agua mecânico 
com bombas manuais

21/6/2022
10.00 H

21/6/2022
11.30 H

III Reabilitação do SAA da ROA
21/6/2022

10.00 H
21/6/2022

11.30 H

Os Concorrentes interessados, inscritos no Cadastro Único, poderão obter mais informações, examinar os Documentos 
do Concurso ou levantá-los na Secretaria Distrital de Angoche, sita na Av. de Liberdade, pela importância não 
reembolsável de 1500,00MT (Mil e quinhentos meticais).

2. As propostas do concurso deverão ser formuladas em língua Portuguesa, em número de 3 (três) exemplares (1 
original e 2 cópias), e serão válidas por um período de 90 (noventa) dias, devendo todos os valores financeiros ser 
expressos em moeda Nacional (Metical).

3. As propostas deverão ser entregues no endereço indicado no ponto 2 do presente anúncio até às datas e horas 
previstas na tabela acima e serão abertas em sessão pública na Sala de sessão nº1 do Governo do Distrito de Angoche.

4. A visita ao local de execução das obras é obrigatória. Para o efeito, fica marcada para o dia 29 de Junho de 2022, 
pelas 9.00h, local de concentração dos concorrentes será na Secretaria Distrital de Angoche.

5. O concurso será regido pelo Regulamento da Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens 
e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto Nº 05/2016 de 08 de Março.

Angoche, aos 21 de Junho de 2022
A Autoridade Competente

(Assinatura elegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

Regime Especial
Aditamento

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
(Consultores Individuais)

Projecto: Gestão de Recursos Públicos para Prestação de Serviços (GEPRES)

Donativo: D947

P 173178

Designação dos Serviços: Especialista em Gestão Financeira

Nº do Concurso: MZ -MEF-GEPRES-293909-CS-INDV 

Entidade Contratante: Ministério da Economia e Finanças 

O Governo de Moçambique (GoM) recebeu do Banco Mundial um financiamento para implementação do Projecto 
de Gestão de Recursos Públicos para Prestação de Serviços (GEPRES). O Projecto tem como objectivo fortalecer a 
capacidade institucional da administração da receita, a execução orçamental, a transparência e responsabilidade 
financeira. A gestão estratégica e operacional do Projecto estará orientada para assistência técnica e capacitação 
institucional em áreas transversais às entidades beneficiárias.

Para a implementação do Projecto o Ministério da Economia e Finanças, Entidade Contratante pretende aplicar 
parte dos fundos do projecto para a contratação de Consultor Especialista em Gestão Financeira. 

Perfil do Consultor
O Especialista em Gestão Financeira deverá ter no mínimo os seguintes requisitos:  

• Licenciatura em Economia, Gestão, Administração Pública, Finanças, Comércio ou área relevante;

• Ser membro de uma organização de profissionais de Contabilidade e Auditoria integrante da Federação 
Internacional de Contabilistas (IFAC) é uma vantagem; 

• Sete anos de experiência profissional relevante em gestão financeira de Projectos financiados com fundos 
externos;

• Experiência prática em procedimentos operacionais do Governo de Moçambique e do Banco Mundial;

• Experiência de trabalho em gestão de finanças públicas em Moçambique ou em outros países em 
desenvolvimento;

• Fluente em português e inglês.

Chama-se atenção aos consultores interessados para a secção III, parágrafo 3.14,3.16 e 3.17 do Regulamento 
de Licitação do Banco Mundial - “Procurement Regulation for IPF Borrowers( November 2020) (Procurement 
Regulation) que estabelece a Política do Banco Mundial no que concerne a conflitos de interesse.

Deste modo, o Ministério da Economia e Finanças, entidade contratante, convida os interessados a manifestarem 
interesse em prestar o serviço de consultoria em referência. O método de selecção será o de Consultores 
Individuais (IC) e a contratação será regida pelo Regulamento de Aquisições para Mutuários de Operações de 
Financiamento de Projectos de Investimento, do Banco Mundial, edição de Novembro de 2020. 

Os termos de referência e demais informações poderão ser obtidos pelos interessados no endereço abaixo das 
7.30 às 15.30 horas.

As manifestações de interesse deverão ser submetidas no endereço abaixo ou electronicamente (email) até ao 
dia 5 de Julho de 2022.

Ministério da Economia e Finanças (MEF)
Departamento de Aquisições 

Av. Julius Nyerere, nº 449, 13 º andar, Bloco A
Tel.+258 823070652/84 68 20 570

email: timananelmamaria@gmail.com

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

Regime Especial
Aditamento

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
(Consultores Individuais)

Projecto: Gestão de Recursos Públicos para Prestação de Serviços (GEPRES)

Donativo: D947

P 173178

Designação dos Serviços: Especialista em Procurement

Nº do Concurso: MZ -MEF-GEPRES-293903-CS-INDV 

Entidade Contratante: Ministério da Economia e Finanças 

O Governo de Moçambique (GoM) recebeu do Banco Mundial um financiamento para implementação do 
Projecto de Gestão de Recursos Públicos para Prestação de Serviços (GEPRES). O Projecto tem como objectivo 
fortalecer a capacidade institucional da administração da receita, a execução orçamental, a transparência e 
responsabilidade financeira. A gestão estratégica e operacional do Projecto estará orientada para assistência 
técnica e capacitação institucional em áreas transversais às entidades beneficiárias.

Para a implementação do Projecto o Ministério da Economia e Finanças, Entidade Contratante pretende aplicar 
parte dos fundos do projecto para a contratação de Consultor Individual Especialista em Procurement.

O Especialista em Procurement deverá ter no mínimo, os seguintes requisitos:
• Licenciado em Economia, Gestão, Comércio, Direito, Engenharia, ou área relevante;

• Sete anos de experiência em Procurement, como especialista ou oficial em projectos financiados pelo 
Banco Mundial ou outras Instituições multilaterais;

• Experiência de trabalho em Moçambique, domínio de legislação sobre Procurement; 

• Experiência na preparação, negociação e implementação de grandes programas com parceiros de 
cooperação, nacionais e internacionais, envolvendo fundos externos;

• Familiarização com o Regulamento  de Procurement do Banco Mundial;

• Conhecimento da plataforma STEP do Banco Mundial; 

• Fluente em português e inglês. 

Chama-se atenção aos consultores interessados para a secção III, parágrafo 3.14,3.16 e 3.17 do Regulamento 
de Licitação do Banco Mundial - “Procurement Regulation for IPF Borrowers (November 2020) (Procurement 
Regulation) que estabelece a Política do Banc Mundial no que concerne a conflitos de interesse.

Deste modo, o Ministério da Economia e Finanças, entidade contratante, convida os interessados a manifestarem 
interesse em prestar o serviço de consultoria em referência. O método de selecção será o de Consultores 
Individuais (IC) e a contratação será regida pelo Regulamento de Aquisições para Mutuários de Operações de 
Financiamento de Projectos de Investimento, do Banco Mundial, edição de Novembro de 2020. 

Os termos de referência e demais informações poderão ser obtidos pelos interessados no endereço abaixo das 
7.30 às 15.30 horas.

As manifestações de interesse deverão ser submetidas no endereço abaixo ou electronicamente (email) até ao 
dia 27 de Junho de 2022.

Ministério da Economia e Finanças (MEF)
Departamento de Aquisições 

Av. Julius Nyerere, nº449, 13º andar, Bloco A
Tel.+258 823070652/84 68 20 570

email: timananelmamaria@gmail.com

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

9ª SECÇÃO (Comercial)

ANÚNCIO

Faz-se saber que nesta Secção e Cartório deste Tribunal correm éditos de 15 
(quinze) dias, a contar da afixação deste edital, citando a ré CIMENTO NACIONAL, 
LDA, pessoa colectiva, com sede na província de Maputo, no Parque Industrial de 
Beluluane, Mozal Pib Lot, contactável pelo número: 84-9096659, actualmente em 
parte incerta, para, no prazo legal de 20 (vinte) dias, findos os éditos, contestar, 
querendo, os Autos de Acção Declarativa de Condenação sob Forma de 
Processo Ordinário, sob o nº 10/22/C, que por este Tribunal lhe move a autora 
CARPINTARIA E COFREGENS, LDA, pelos fundamentos constantes da petição 
inicial, cujo duplicado da mesma se encontra à disposição neste Cartório, onde 
poderá ser solicitado em qualquer dia útil, dentro das horas normais de expediente, 
advertindo-se-lhe de que a falta de contestação, importa o prosseguimento dos 
autos até final à sua revelia, nos termos conjugados dos artigos 480º, 483º e 484º, 

nº 1, alínea a), todos do CP Civil.
Mais notifica-se a ré para, no prazo de 5 (cinco) dias, constituir mandatário 
judicial na área de jurisdição deste Tribunal ou nela indicar domicílio no qual irá 
receber as notificações, considerando-se estas, feitas com entrada dos autos no 
Cartório, nos termos do artigo 255º, nº 1, do CP Civil.

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

Hermenegilda da Luz Canda
Verifiquei

O Juiz de Direito
Salomão Paulo Manhiça

5436

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE EDUCAÇÃO

ANÚNCIO
VENDA DE VIATURAS

1. Torna-se público que aceitam-se propostas em cartas fechadas, devidamente assinadas pelos 

proponentes, para a compra de viaturas, que poderão ser vistas durante as horas normais de 

expedientes nesta Direção Provincial de Educação, localizada na Cidade da Matola, na Av. Nelson 
Mandela, quarteirão “C”, Praça do Município, Telf: 21722997, Fax: 21722997, NUIT: 5000002778, ao 
lado da Conservatória do Registo Civil da Matola, dirigidas ao Presidente da Comissão de Avaliação 

e Venda de Bens Abatidos, até às 9.30 horas do dia 30 de Junho de 2022, a serem entregues nesta 

Instituição.

2. A abertura das propostas está marcada para às 10.00 horas do dia acima referenciado na Instituição, 

local onde se encontram parqueadas as viaturas. 

3. As demais condições constam dos Editais afixadas nesta Direcção, no endereço acima mencionada, 
onde também está indicada a marca e o valor de cada bem, não devendo ser apresentada proposta 

com valor inferior ao de licitação.
DISCRIMINAÇÃO DAS VIATURAS

Nº Viaturas Marca Matricula Cor

1 Viatura Land- Rover EAD 227 MP Branca 

2 Viatura Niassan EAD 225 MP Vermelha

3 Viatura Niassan EAD 223 MP Vermelha

Matola, aos 20 de Junho de 2022

O Director Provincial
Deolinda Alfredo Chaúque Cossa

(Ilegível)
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MUNICÍPIO DE MAPUTO

CONSELHO MUNICIPAL

ANÚNCIO
CONDICIONAMENTO DO TRÁFEGO 

NO ÂMBITO DAS CELEBRAÇÕES DO DIA DA INDEPENDÊNCIA NACIONAL

O Conselho Municipal de Maputo vem por meio deste anúncio informar ao público em 

geral e aos automobilistas em particular, que no contexto das celebrações do Dia da 

Independência Nacional, durante a semana de 20 a 26 de Junho, estarão a decorrer 

trabalhos de preparação das actividades culturais, sociais e desportivas que deverão 

acontecer no sábado, dia 25 de Junho.

Por este motivo, a mobilidade no entorno da Praça da Independência deverá estar 

condicionada:

1. A partir do dia 20 de Junho estará interdita a circulação de veículos no anel central 

da Praça da Independência, bem como o eixo central da Avenida Samora Machel, no 

perímetro entre a Praça da Independência e a Avenida Zedequias Manganhela;

2. A partir do dia 24 de Junho, dentro do perímetro compreendido entre as avenidas (i) 

Karl Marx e Vladimir Lenine e (ii) 24 de Julho e 25 de Setembro.

Estará interdito o trânsito de viaturas nas seguintes vias:

	Av. Ho Chi Min (entre a Av. Karl Marx e a Av. Olof Palm);

	Av. Josina Machel (entre a Av. Karl Marx e a Praça da Independência);

	Av. Samora Machel (entre a Av. 25 de Setembro e a Praça da Independência);

	Av. Zedequias Manganhela (entre a Av. Karl Marx e a Av. Vladimir Lenine);

	Av. Fernão de Magalhães (entre a Av. Karl Marx e a Av. Samora Machel);

	Rua Municipal Este;

	Rua Municipal Oeste.

Como via alternativa adicional de acesso e saída da Baixa da Cidade, os automobilistas 

deverão fazer uso da Av. Vladimir Lenine, excepcionalmente, a funcionar em regime 

de dois sentidos entre as Avenidas 25 de Setembro e 24 de Julho, nos dias 24 e 25 

de Junho de 2022.

Cientes de que o evento e todo trabalho preparatório, irá interferir com a mobilidade de 

pessoas e bens na Cidade de Maputo, apela-se a compreensão e colaboração de todos, e 

endereça as mais sinceras desculpas pelos transtornos.  

Maputo, aos 18 de Junho de 2022

Maputo Cidade Mais Bela, Limpa, Empreendedora e Próspera 5454

CONSELHO MUNICIPAL

PELOURO DE PLANIFICAÇÃO E FINANÇAS

DIRECÇÃO MUNICIPAL DE PLANIFICAÇÃO E FINANÇAS

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSO

No cumprimento da Lei 15/2011, de 10 de Agosto, que rege a Contratação, 

Implementação e Monitoria das Parcerias Público-Privadas, conjugado com 

o n.º 2, Art. 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 

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

pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que o concurso abaixo 

foi adjudicado, de acordo com o seguinte:

Nº do Concurso Objecto Adjudicado Valor

01/CMM/DMPF/CE/21
Concessão e Exploração 
da Vestiária da Miramar

RESTAURANTE 

AZZONA, LDA
200.000,00MT

Maputo, Junho de 2022

A UGEA
5454

BEIRA AGRICULTURAL GROWTH CORRIDOR BEIRA (BAGC)

CONCURSO DE OBRAS
A Beira Agricultural Growth Corridor convida empresas de construção civil interessadas a 
apresentarem propostas para Serviços de Reabilitação de Algumas Infra-estruturas no 
Instituto Agrário do Chimoio - IAC, Proposta Técnica e Financeira em envelope selado. 

A visita ao local para a avaliação dos trabalhos e levantamento do mapa de quantidade está 
agendada para o dia 23 de Junho, com início às 9.00 horas.

As propostas deverão ser entregues nos escritórios da BAGC, situado na Rua do Manica 
Executive Hotel, Bairro 4, Cidade de Chimoio, até ao dia 28 de Junho, acompanhadas pelos 
seguintes documentos:

1.  Alvará; 

2. Certidão de Registo Comercial; 

3. Certidão de Quitação das Finanças; 

4. Certidão de Segurança Social;

5. O Período de validade das propostas é de 60 dias.

Propostas electrónicas

Propostas electrónicas deverão ser enviadas para o seguinte endereço: 

partnerships.corridor@gmail.com / jovem.beiracorridor@tvcabo.co.mz

Maputo
T +258 305 558
C +258 84 306 96 51
E ezhou@beiracorridor.org

Rua Av. Olof Palm, n.º 720, R/C, Bairro Central

T +258 23 362 391
C +258 84 306 96 51
E ezhou@beiracorridor.org

Av. Alfredo Lawley, n.º 1880
Bairro Matacuane

T +258 251 229 49
C +258 84 306 96 51
E ezhou@beiracorridor.org

Rua do Manica Executive Hotel, Bairro 4
www.beiracorridor.org

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Quissico deve regular
o negócio de água
A VILA de Quissico, dis-
trito de Zavala, tornou-se 
município há sensivel-
mente nove anos e, neste 
período, mostra que está 
a progredir, mercê do de-
sempenho da edilidade e 

envolvimento das comuni-
dades locais.

Pedro Ticongolo, resi-
dente em Zavala, destacou 
que o desenvolvimento que 
se assiste nesta vila-sede se 
deve ao trabalho do muni-
cípio.

“É mais fácil falar do que 
fazer. Na minha opinião, há 
necessidade de o municí-

pio, em coordenação com 
outras instituições estatais, 
controlar o negócio de água 
dos privados, porque sufoca 
os que ainda não têm aces-
so à rede pública, recente-
mente reabilitada.

Rosa Nhavotso, residen-
te, disse que Quissico está 
a mudar graças a implan-
tação de infra-estruturas 
vitais, nomeadamente vias 
de acesso e, sobretudo, a 
modernização do mercado 
central, sistemas de abas-
tecimento de água e outras 
actividades.

“Há necessidade de tirar 

as pessoas que continuam 
a vender nas ruas. Quando 
terminar a requalificação do 
mercado, será necessário 
encaminhar os vendedores 
ambulantes que ocupam os 
passeios”, disse.

Tiago Tembane, outro 
munícipe, disse ser neces-
sário continuar a abrir e pa-
vimentar as vias de acesso 
para permitir a ligação do 
centro da vila e os bairros.

“Os residentes devem 
participar neste processo de 
desenvolvimento, limpan-
do e depositando o lixo nos 
lugares devidamente indi-

cados. Só assim a nossa vila 
vai continuar a crescer”, 
disse.

Para Aurora, vendedo-
ra no mercado central, o 
município deve continuar 
a apostar na expansão dos 
serviços básicos, como água 
e energia para onde ainda 
há carências.

“Quissico poderá ser 

uma cidade, nos próximos 
anos, porque  trabalha-se 
para tal. No entanto há a 
necessidade do envolvi-
mento de todos para que 
a vila seja melhor do que 
hoje”, disse Aurora.

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE TETE

5ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

Pela Quinta Secção Comercial do Tribunal Judicial da Província de Tete correm seus termos 
legais uma Carta Precatória, com registo nº 71/22, referente aos Autos de Execução 
Ordinária nº 131/2019, em que o exequente FNB - MOÇAMBIQUE, SA, move contra os 
executados: BARCARENSE COMERCIAL, LIMITADA e DANILO ABDULA MAJID BEGA, 
sita nesta cidade de Tete, no Bairro Josina Machel, Avenida Kenneth Kaunda, Rés-do-
Chão, nº 50, na qual foi requerida a venda judicial por meio de arrematação que será 
proposta em carta fechada, do seguinte bem:

VERBA ÚNICA

Um imóvel descrito na Conservatória dos Registos e Notariado de Tete, sob o nº 5 421 
a folhas 82 verso, do livro B.19, inscrito sob o nº 5 252 a folhas 84 verso, do livro G-9, a 
favor da TRANSPORTES AISSA, LIMITADA, (com sede no Bairro Josina Machel, na Av. 
Kenneth Kaunda, Ré-do-Chão, nº 50, cidade de Tete), avaliado em 50 181 817,25MT 
(cinquenta milhões, cento e oitenta e um mil, oitocentos e dezassete meticais e 
vinte e cinco centavos).

Assim, são convidadas todas as pessoas com interesse na compra do imóvel acima 
mencionado a entregarem as suas propostas no Cartório da 5ª Secção Comercial deste 
Tribunal, até dez (10) minutos antes do início da sessão, que está marcada para a quarta 
praça, no próximo dia 23 de Junho de 2022, pelas 13.00 horas, numa das salas de 
sessões do Tribunal, data em que proceder-se-á à abertura das propostas por qualquer 
preço.
Poderão assistir ao acto o executado, o exequente e os proponentes.

Para constar passou-se o presente anúncio e outros de igual teor que serão afixados em 
lugares por lei designados.

Tete, aos 13 de Junho de 2022

A Escrivã de Direito

Maria da Conceição Santos

Verifiquei

O Juiz de Direito

Dr. Solano Rota Sitão 5450

A 
POPULAÇÃO de Ma-
garuque, em Vilanku-
lo, clama por serviços 
sociais básicos, no-
meadamente de saú-

de, educação, transporte, en-
tre outros, para a satisfação das 
suas necessidades quotidianas.

A preocupação foi apre-
sentada, há dias, à secretária de 
Estado na província de Inham-
bane, Ludimila Maguni, na 
visita de trabalho que realizou 
àquela ilha do arquipélago de 
Bazaruto.

 De acordo com Marosivane 
Zivane, líder comunitário de 
Magaruque e Benguerra, um 
dos grandes problemas da co-
munidade é a falta de unidade 
hospitalar, que possa atender 
os doentes.

Apontou que a falta de 
transporte e de recursos finan-
ceiros faz com que os mora-
dores tenham dificuldades de 
escalar outras ilhas ou o con-
tinente, com destaque para  
Benguerra e Vilankulo para 
atendimento hospitalar.

Esclareceu ainda que, em 
caso de doença grave, a po-
pulação busca apoio nas ins-
tâncias turísticas locais, que 

Pedro Ticongolo

Rosa Nhavotso 

Tiago Tembane

Aurora

Magaruque clama 
por serviços básicos

Ilha de Magaruque

cedem os barcos, sem custos 
adicionais, diferentemente 
dos operadores privados de 
pequenas embarcações, que 
solicitam avultadas somas. 
O líder comunitário afirmou 
que com estes problemas re-
solvidos, as crianças pode-
riam continuar a estudar e os 
doentes a ter atendimento 
hospitalar, aliviando o so-

frimento da comunidade. 
Por sua vez Auneta Chaúque, 
chefe da localidade de Vi-
lankulo- sede, confirmou as 
dificuldades desta comunida-
de, realçando que as mulheres 
em serviço de parto, têm que 
se deslocar para Benguerra, 
dependendo, muitas vezes da 
generosidade da Administra-
ção do Parque Nacional do Ba-

zaruto.
Chaúque apontou que o 

Governo está a trabalhar, com 
os parceiros de cooperação, 
por forma a encontrar alterna-
tivas para que este dilema pos-
sa ser resolvido.

Há a expectativa da dispo-
nibilização de mais barcos, en-
tre outros serviços para garan-
tir o bem-estar da população.

A UNIVERSIDADE Metodista Unida de 
Moçambique, em Cambine, distrito de 
Morrumbene, graduou, sexta-feira, o 
primeiro grupo de 76 estudantes, em di-
versas áreas de conhecimento, com des-
taque para Teologia, Ciências da Educa-
ção, Ciência de Administração e Gestão, 
Engenharia e Informática, Pedagogia e 
Didáctica. Deste grupo, 34 são mestres e 
42 licenciados.

Intervindo na cerimónia  de gradua-
ção, a secretária de Estado na província 
de Inhambane,  Ludimila Maguni, desa-
fiou aos recém-graduados a aplicarem os 
conhecimentos adquiridos para a solução 
de problemas que afligem as comunida-
des.

Maguni apelou aos quadros para que 
pautem pela ética profissional, empenho 
e responsabilidade, no mercado de em-

prego, contribuindo assim, na materiali-
zação dos planos traçados pelo Governo.

Apelou para que a Universidade Me-
todista Unida de Moçambique  se trans-
forme em um centro de investigação de 
excelência, devendo partilhar os resulta-
dos com os sectores-chave, parceiros e a 
comunidade em geral, como contributo 
para o desenvolvimento sócio-económi-
co do país.

Encorajou ainda a universidade a im-
plementar programas que garantam a in-
clusão da mulher no ensino superior, as-
sim como, em outras áreas de intervenção. 
Por seu turno, o reitor da “Metodista 
Unida de Moçambique”, Júlio Vilancu-
los, disse que há acções em curso visando 
melhorar, expandir e aproximar o ensino 
de qualidade aos cidadãos. 

Apelou  aos técnicos formados a fa-

zerem valer o conhecimento adquirido, 
transformando-o em prática.

Os graduados afirmaram estarem 
dispostos a lutar contra as adversidades 
que vão encontrar e que tudo farão para  
se impor no mercado do emprego.

A primeira cerimónia de gradação 
nesta escola superior criada para imor-
talizar a passagem pela localidade de 
Cambine, do Doutor Eduardo Chivam-
bo Mondlane, o arquitecto  da unidade 
nacional, foi presenciada pela bispa da 
Igreja Metodista Unida em Moçambique, 
Joaquina Nhanala.

Nhanala desejou sucesso aos quadros 
superiores desafiando-os a contribuir 
para o desenvolvimento sócio-económi-
co do meio onde a escola está inserida, do 
distrito, província e do país em geral.

Técnicos superiores 
no mercado de emprego

Funcionários na expectativa
de promoções e progressões
PERTO de 16 mil funcionários e 
agentes do Estado, afectos a vá-
rias instituições públicas, vão ser 
promovidos ou mudar de carrei-
ra, no presente ano, na província 
de Inhambane, no seguimento 
dos actos administrativos sob al-
çada do Ministério da Adminis-
tração Estatal e Função Pública.

O director do gabinete da 
secretária de Estado em Inham-
bane, Ricardo Nhacoogue, ex-
plicou que a província aguarda 
apenas a comunicação do Go-
verno central, sobre o cabimento 
orçamental para a execução des-
tes actos administrativos.

Nhacoongue assegurou que 
assim que se confirmar, os fun-
cionários abrangidos serão pro-

movidos e/ou mudarão de car-
reira, de acordo com os critérios 
legalmente estabelecidos.

Segundo observou, a acção 
enquadra-se nos preparativos 
do Dia Internacional da Função 
Pública,  a 23 de Junho, quinta-
-feira, como forma de reconhe-
cimento do trabalho desenvolvi-
do por esta massa laboral. 

Manifestou preocupação 
com o comportamento desvian-
te de alguns funcionários que 
se furtam das suas responsabi-
lidades e se envolvem em actos 
que não dignificam um servidor 
público. No primeiro trimestre 
do presente ano foram instau-
rados 18 processos disciplinares, 
envolvendo igual número de 

funcionários, dos quais quatro 
resultaram em expulsões, duas 
demissões, cinco multas e uma 
despromoção. 

No mesmo período, também 
foram feitas três repreensões pú-
blicas e igual número de adver-
tências, envolvendo seis funcio-
nários e/ou agentes do Estado.

Os processos estão relacio-
nados com o desvio de bens de 
Estado, cobranças ilícitas,  falta 
de assiduidade, não comparên-
cia ao local de trabalho, entre 
outras infracções.

Neste momento, estão em 
tramitação sete processos rela-
cionados com a corrupção, abu-
so de cargo, simulação de com-
petências, fraude e pagamento 

de remunerações indevidas que 
lesaram o Estado em avultadas 
somas. Os casos foram regista-
dos, na sua maioria, nos sectores 
da Educação e Saúde, bem como 
na Polícia da República de Mo-
çambique (PRM).

No sector da Educação, por 
exemplo, há professores pro-
cessados por se envolverem 
sexualmente com as alunas, al-
gumas das quais menores. “In-
felizmente, dentro da Função 
Pública existem desacatos e os 
que optam por comportamen-
to desviante. Por isso, estão em 
curso acções  visando combater 
estes males que afectam nega-
tivamente os serviços prestados 
aos cidadãos”, observou.

Produtores de Homoíne 
recebem insumos agrícolas
MAIS de 1500 produtores 
do distrito de Homoíne, em 
Inhambane, beneficiam de 
sementes diversas, visando 
garantir bons rendimentos na 
segunda época da campanha 
agrária que inicia nos próximos 
dias à escala nacional.

Para o efeito, o governo 
distrital adquiriu e distribuiu 
mais de uma tonelada de se-
mentes, de culturas diversas, 
com destaque para milho, al-
face, couve, tomate, cebola, 
pimenta, pepino e cenoura.

O administrador de Ho-
moíne, Azarias Xavier, ex-

plicou que a distribuição re-
sulta de uma parceira entre o 
Governo e uma organização 
não-governamental deno-
minada CARE, no âmbito dos 
esforços para o alcance da 
auto-suficiência na produção 
alimentar.

Segundo disse, a oferta 
dos insumos visa incentivar os 
produtores a incrementarem 
os níveis de produção e redu-
zir, cada vez mais, as bolsas de 
fome que se registam em algu-
mas comunidades, bem como 
resgatar o título de celeiro da 
província.

Para a campanha agrária 
2021-2022, o distrito planificou 
204 mil toneladas de produtos 
diversos com destaque para 
milho, mandioca e hortícolas, 
numa área de 93 mil hectares.

O distrito conta, igualmen-
te, com a produção de coco e 
castanha, tidas como culturas 
de rendimento, pois, contri-
buem, em grade escala, para 
a obtenção de meios de sub-
sistência para  as famílias nas 
zonas rurais.

 Azarias Xavier manifes-
tou optimismo no alcance das 
metas planificadas para se-

gunda época, devido à queda 
regular das chuvas, contando, 
para o efeito, com o apoio de 
31 extensionistas na adopção 
de novas técnicas de produção 
tendo em conta as alterações 
climáticas.

“O nosso desafio é garan-
tir que o distrito seja auto-
-sustentável. Temos estado 
a criar condições para que os 
nossos agricultores possam 
trabalhar, sem nenhuma di-
ficuldade e isso passa pela 
distribuição de sementes 
melhoradas e assistência téc-
nica”, apontou.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ATRAVÉS desta página o estima-
do leitor pode partilhar as suas re-
flexões sobre temas da actualidade 
política, económica e social. Os 
originais das cartas de opinião não 
devem ter mais de 150 palavras, 
podendo ir até 500 quando sejam 

de análise. A Redacção reserva-se 
o direito de as condensar. Encora-
ja-se, sobretudo, aos jovens a par-
tilharem as suas reflexões sobre o 
dia-a-dia das suas comunidades, do 
país e do mundo, bastando enviar 
as cartas para o endereço cartas@

snoticias.co.mz, indicando o nome 
completo, número do documento 
de identificação e contacto tele-
fónico. O “Notícias” reserva-se o 
direito de não publicar opiniões ou 
análises que choquem com a sua li-
nha editorial.

CARTAS

SIGAROWANE
DJENGUENYENYE NDLOVU

Um sol para Junho (Concl.)

ALCIDES DE AMARAL

ENTRETANTO, estar contra ou a favor de uma 
política, de uma postura intelectual, de uma abor-
dagem ou de “arrogância governamental” fazem, 
igualmente, parte do sol de junho. Fazem parte do 
resultado da luta, e do sangue, daqueles homens 
e mulheres caracterizados pelas suas diferenças, 
que nos trouxeram, para hoje, um sol para junho. 
E é exactamente isso que se deve ensinar aos estu-
dantes. Não para torná-los passivos, conformados 
e recipientes. Mas, para fazê-los sentir parte do 
todo. Fazê-los sentir responsáveis da sua própria 
vida, mas também da vida com os outros — é este 
o espírito de cada pérola do índico na vida cívica. 
Esta vida para qual todas as outras se convergem. 
Cientistas que antes de tudo amam o conhecimen-
to. Amam o saber. E que, amando o conhecimento 
e o saber, amam o indivíduo, a sua comunidade, a 
sua nação e a vida dos homens. Sem nacionalis-
mos tóxicos, mas apenas construtivos, à moda de 
Mondlane.

C) E a nossa política não terá mais nada em 
vista para além de criação de condições para que 
tenhamos “Bons cidadãos” e mais veneráveis sóis 
para o junho. Uma política que impulsiona a estes, 
cientistas e artistas, para que tragam mais sóis para o 
junho. Daí a necessidade de pensarmos sobre o tipo 

de políticos que necessitamos. Os políticos devem 
ser “Bons políticos”. Daqueles que não se caracte-
rizam somente pela ganância pelo poder. Mas que 
tenham também um Projecto para o nosso destino. 
Que mostram o tal projecto. Que colocam em deba-
te os tais projectos. “Bons políticos” são aqueles que 
não só lutam, independentemente dos meios, para 
tomar o poder. Mas que também defendem um tipo 
de sociedade coerentemente idealizado por eles, po-
rém que respeitem igualmente as diferentes ideali-
zações. Diferenças essas que, sem necessidade de 
um especialista, logo se enxerga que a nossa própria 
nação se apresenta. Esta nação que queremos. Com 
todas as diferenças que a caracteriza.

Enfim, políticos que sejam de facto políticos. 
Aquela gente que a nossa menina nação precisa. Me-
nina esta pela qual homens e mulheres, em letras, no 
comando ou em armas, almejaram e se engajaram 
no alicerce da sua construção. São políticos do sol 
de junho. Políticos capazes de criar condições para 
que cada indivíduo trabalhe, prospere e manifeste 
a sua própria potência. Que nos apresentam a sua 
ideia de país. Que nos permitam debater em torno 
dela, para melhor articular e consolidar as diferen-
ças nas perspectivas que, se negociadas, acabarão 
por se tornar uma só. Uma “unidade” banhada pela 
diversidade. Políticos que não se mostram como 
aquela gente que, manchada de político, nada mais é 

do que uma simples ganância pelo poder incorpora-
da e desfilando. Ademais, a condição para emergên-
cia do “Bom político” encontra-se fundamentada 
na condição da emergência do “Bom cidadão”. Os 
anjos e demónios jamais caíram do céu. São produ-
zidos aqui, na terra. E, para ser mais concreto, sob 
esse sol do junho. Ou, então,  no caso do segundo, 
sob eclipses solar ou lunar.  

Pois bem! Nenhum sol brilhará para sempre por 
si só. É necessário que os beneficiários do seu brilho 
façam ele brilhar pelos seus próprios brilhos. Aquele 
sol de junho de 1975 não era o grande astro que lá 
no alto ilumina e se esconde. Era, na verdade, seres 
humanos que lutaram, conquistaram e proclamaram 
a sua conquista. Seres humanos que, dos seus sóis, 
trouxeram brilho a cada um de nós. É este brilho que 
cada um de nós, a partir dos nossos próprios sóis, 
precisa brindar a uma nação em construção, cons-
truindo. Um sol para perpetuar um junho. Um junho 
que, hoje, se fará Paz, Prosperidade e Liberdade. 
Um junho sustentado e presenteado pelo brilho do 
sol de cada um de nós. Nós. Nós, pétalas do Índico. 
As quais o nosso maior brilho justifica-se pela dis-
posição, imediata, de ajudar na construção duma so-
ciedade de Paz, prosperidade e de liberdade. Entre-
tanto, a Paz, a prosperidade e a liberdade individuais 
e colectivos são para terminar as condições para se 
trazer um sol para junho de 1975.

AMADEU COSTA

MAIS autocarros estão em circulação na região de 
Grande Maputo. É desejo dos cidadãos que o sec-
tor de transportes responda aos desafios actuais, que 
passam pela melhoria da disponibilidade de viaturas 
assim como a criação de condições que visam redu-
zir o congestionamento.

Igualmente, pretende-se que os municípios me-
lhorem o revestimento das estradas, uma vez que a 
degradação vai de mal a pior.

Fico feliz pela entrada em circulação destes 
autocarros, mas preocupa-me o facto de de, ape-
sar destes esforço das autoridades em melhorar 
o transporte de passageiros, ainda prevalecerem 
comportamentos pouco dignos de alguns transpor-
tadores que não se importam com a conservação 
das viaturas.

Chamo atenção para o facto de haver necessida-
de de manter as viaturas em bom estado de conserva-
ção porque, como utente, tenho testemunhado prá-
ticas que concorrem para a sua danificação precoce. 

Vezes há que os nossos automobilistas, sabendo das 
condições da estrada, por exemplo, não hesitam em 
ir contra um buraco enorme, em grande velocidade, 
que chega até a “levantar” os passageiros.

A reacção imediata dos passageiros é de protes-
to mas, infelizmente, o grito de socorro não chega 
ao motorista porque, conhecendo as suas más práti-
cas, costumam manter o volume do rádio alto para 
impedir a comunicação.

Por isso, os proprietários destas viaturas, fiscais, 
entre outros intervenientes, devem estar atentos a 
este tipo de comportamento, sob o risco de num fu-
turo breve ficarmos sem os autocarros e, novamen-
te, entrarmos para o sufoco.

As nossas estradas, em grande parte da sua ex-
tensão, não estão em boas condições, sendo que se 
pede precaução na condução. Aliás, o próprio con-
dutor está ciente de que o seu salário depende, em 
larga medida, do seu trabalho. Connosco também é 
assim. Deste modo, deve preservar o seu posto atra-
vés de boas práticas.

Os passageiros não devem viajar com medo, 

com receio de não poder chegar ao destino porque o 
transportador está sempre em gincanas, até mesmo 
naqueles troços terraplanados com buracos enor-
mes.

Os transportadores que assim se comportam 
mancham a imagem dos outros que fazem o traba-
lho de forma digna, honesta e sempre ficam atentos 
a tudo que acontece na estrada para não colocar a 
vida de ninguém em perigo.

Ser transportador é uma responsabilidade. 
E não é responsabilidade qualquer. São vidas 
humanas que transporta. Não se trata de uma 
pessoa, mas muitas pessoas que estão sob sua 
responsabilidade.

É deste modo que sempre que o transportador 
ou outro automobilista se fizer ao volante deve se 
recordar da responsabilidade que lhe foi conferida 
aquando, primeiro da recepção da carta de condu-
ção após formação e, segundo, que sempre que se 
fizer ao volante, deve estar atento a todos os sinais. 
Daí a responsabilidade que tem com as vidas que 
transporta.

Conservar autocarrosAPONTAMENTO
NELLY AFONSO

NOVE de Junho. Delegações de cento e noventa e 
dois países mais o pessoal de apoio apinhavam-
-se na sala plenária das Nações Unidas, em Nova 
Iorque, nos Estados Unidos da América (EUA), 
desde a hora nove da manhã daquela quinta-fei-
ra da segunda semana do mês. Cinco países iam à 
votação para cinco lugares de membros não per-
manentes do Conselho de Segurança, nomeada-
mente, Equador, Japão, Malta,  Moçambique e 
Suíça.

A anteceder essa votação, havia que votar o 
Presidente da Assembleia Geral das Nações, Csa-
ba Korvi, da Hungria, com o mandato a iniciar-se 
a um do mês de Setembro que vem, sendo que 
o mesmo é de um ano. Ele vai substituir Abdula 
Shahid, das Maldivas.  

No dia anterior, portanto oito de Junho, os 
cinco candidatos mais os seus eleitores fize-
ram por um faustoso almoço, digamos que de 
confraternização, durante o qual cada candida-
to(país) disse das suas razões e objectivos para a 
pretensão, de modo a captar a atenção e simpa-
tia de cada votante. Oferecido (o almoço) pelos 
cinco, o mesmo foi custeado pelo Japão e pela 
Suíça que fizeram por dispensar a contribuição 
dos outros três, também já com as bolsas bem 
menos largas.

Todos estavam certos da sua entrada para o 
conselho, fossem necessárias quantas repetições 
de votação em razão dos mínimos impostos pe-
las regras, mas que entrar confortavelmente era 
um desiderato não de enjeitar. Encarregando-se 
o resto da tarde e a noite de passar o bálsamo na 
alma, o dia nove iria pôr tudo na mesa de festejar 
ou de conformação.

O Nalinda, prestimoso companheiro de ma-
nhãs, de tardes e de noites naquela cidade do 
Mundo, liga a dizer da sua já presença lá em bai-
xo. Na recepção, sentado num sofá, está a teclar, 
enquanto espera, no seu terno azul. Olhou para 
mim com alguma estupefacção: estava enfiado 
numas Jeans, sapato igualmente não formal e ca-
misa que a tudo se presta. Sorri para ele, e disse 
para irmos a Marc’s. Como esperasse que fôsse-
mos à sede da ONU, a cara tornou-se mais jovial e 
lá seguimos. Bons minutos depois por aquelas es-
cadas rolantes e corredores, com paragem e per-
gunta aqui e acolá, a carne começa a dar sinais de 
já sem energia para tanto. É melhor regressar ao 
hotel para buscar algum conforto na cama depois 
da ingestão de remédios que esperam repousados 
na cabeceira. Nalinda estava atrás do volante, à 

espera, que por ali o estacionamento não é fácil. 
Circulámos na apreciação, na admiração, na es-
perança de visualização de bonés, de uma tasca e 
de repente um letreiro grafado “cantina” fez re-
cordar a casa e os tempos de cantinas, mas suas 
portas não se nos abriram. Não era ainda  hora ou 
intervalo ou uma razão que não nos chegou aos 
ouvidos.

O telefone do Nalinda toca. Terminou a vota-
ção, mas nada de posicionamento é lhe dito. Re-
gressou ao hotel e a cama, sempre solicita, aco-
lhe, meigamente, o corpo sofrido. Na imaginação 
dos abraços, de sorrisos, das gargalhadas e so-
bretudo da alegria decorrente dos resultados da 
votação. E isso leva a um sono, por pouco tempo, 
sim, mas bem reparador. 

É o telefone que toca, que é hora do almoço 
para o qual fora convidado dia anterior. Não foi 
necessário indicar o tipo de traje, que o mundo 
é de gravata a todo o momento, mas uma vez em 
Havana ficara a saber que determinados tipos de 
goiabeira eram para cerimónias bem de alto ní-
vel. Trazia uma na sacola, comprada nesse pre-
sente de há quatro ou mais anos, mas nunca usa-
da. Notou, então, que embora a tivesse comprado 
em Havana era de produção italiana. 

Boa. Tantos anos passados e a massa corporal 
se mantém. Uma razão para sorrir.

E então chegar diferente num quadro de gra-
vatas, creio que todas vermelhas (românticos os 
rapazes, ainda por cima) e uma azul. Notou-se 
por ser diferente tal como a goiabeira cerimonial, 
que era única no seu único fora do estilo, o que 
até só enriquece . 

Não havia Xima, mas carne e peixe eram de 
abundar.

Vinha de um Ramadam de mais de mês e o 
pretendia por mais tempo. Mas era um dia de fes-
tejar, e houve que o quebrar. Pronto. O “Xindere 
de makandju”(*) repousa em cima do armário a 
cerca de dezoito horas de voo. O brinde, que já 
tinha acontecido antes de chegar, teve de ser 
mais vez. 

Mas vinha o jantarzinho participado por parte 
dos missionários da Vitória, misturados com jor-
nalistas sem câmaras, sem microfones tão-pouco 
blocos de notas.

E então com uma rega do etílico, foi mesmo 
de celebração: sair de simples membro ordiná-
rio para pequeno grupo dos que decidem sobre 
questões de segurança. E de maneira como acon-
teceu…

Um jantar
de celebração

CAROS leitores, queria começar este dis-
curso com o “clichê” da definição do Per-
sonal Branding. Mas começo pela famosa 
frase do Jeff Bezos que diz que o personal 
branding é aquilo que as pessoas dizem 
de você quando não está na sala. E é por 
aí que as coisas começam, por deixar se-
mentes que nos identifiquem.

Ao final do dia, o principal propósito de 
criar um personal brandig, que em defini-
ção simples é uma marca pessoal, é o facto 
de pretendermos provocar sentimentos e 
identificação perante os outros.

É importante que o jovem saiba que o 
personal branding aumenta a sua visibili-
dade a todos os níveis, e por consequência 
eleva as chances de ser contratado, fechar 
negócios, criar parcerias e uma variedade 
de oportunidades profissionais.

É importante que fique claro que o per-
sonal branding não é o marketing pessoal 

e está muito longe de ser uma auto pro-
moção. O personal branding é uma marca 
que por sí só se promove. Para desenvolver 
a sua marca-personal branding é preciso 
que o jovem se conheça, podemos olhar 
para um auto-conhecimento ou ir mais 
longe para um conhecimento baseado na 
recolha de informações através de pes-
soas próximas. Depois de identificados os 
pontos recomendo que veja estratégias de 
melhoria dos pontos mais fortes para que 
saia do bom ou muito bom para óptimo 
e naturalmente neste processo criará sua 
marca forte e inconfundível aos olhos de 
todos.

O Jornal Notícias é um forte vínculo de 
aprendizado, por isso recomendo aos jo-
vens a leitura física e virtual do mesmo.

Lembrem-se terça sim, terça sim, es-
tarei aqui com novas dicas da Nelly Benja-
mim Afonso.

Dicas da Nelly Afonso
sobre personal branding

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Faz saber que correm seus termos legais nesta Secção, uns 
Autos de Acção Executiva para Pagamento de Quantia 
Certa, com Processo Ordinário nº 25/2019, em que é 
exequente BANCO INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE, SA, 
movendo contra os executados:
1º REDA INTERCOMERCIAL, LIMITADA, com sede na Av. do 
Trabalho, nº 950 “A”, Nampula, Moçambique.
2º MAMADE RIAGE ABDALA ISMAIL, com domicílio na Av. do 
Trabalho, nº 950 “A”, Nampula, Moçambique.
3º KHATUBAI ABDALA, com domicílio na Av. do Trabalho, nº 
950 “A”, Nampula, Moçambique.

Foi designado o dia 1 de Julho de 2022, pelas 9.30 horas, 
para venda judicial, em terceira praça, por meio de abertura 
de propostas em carta fechada, para garantia do pagamento 
da quantia exequenda, custas prováveis e demais despesas 
legais, com vista à arrematação ao maior lance oferecido, foi 
penhorado o seguinte:

Verba Única
Um imóvel, sito no Bairro 1º de Maio, Estrada Nacional 
nº 8, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Nampula, sob o nº 1436 a fls. 48, do livro B-5, inscrito 
na Conservatória do Registo Predial de Nampula, sob o  

nº 4759 a fls. 10 verso a 11, do livro de escrituras diversas 
B-6, a favor de Mamade Riage Abdala Ismail, casado com 
Khatubai Abdala, ao preço de 40 000 000,00MT (quarenta 
milhões).

São desta forma e nos termos dos artigos 876º, nº 2, 890º, 
nº 2 e 902, todos do Código do Processo Civil, convidadas 
todas as pessoas interessadas na compra deste imóvel para 
comparecerem na sessão de abertura de propostas em carta 
fechada a ter lugar na Sala de Audiências nº 1, deste Tribunal, 
no dia 1 de Julho de 2022, pelas 9.30 horas, devendo os 
interessados apresentarem as propostas em carta fechada 
na Secretaria da Secção Comercial, nas horas normais de 
expediente, até 10 minutos antes do início da sessão.
Para constar se passou o presente anúncio para publicação no 
jornal “Notícias”.

Nampula, aos 17 de Junho de 2022
O Juiz de Direito

Dr. Mahomed Khaled Varinda

A Escrivã de Direito
Balanhama Rufina Chamba
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R
EFORÇAR a capacidade 
interna dos laboratórios 
de veterinária e  pesca, 
respeito ao controlo de 
qualidade e biossegu-

rança são o mote do seminá-
rio que esta semana junta, em 
Maputo, 30 técnicos de labo-
ratório de veterinária e pescas, 
em representação de diferen-
tes províncias. 

Segundo Themoty Woma, 
coordenador do Centro de 
Emergência para Doenças 
Animais Transfronteiriças 
(ECTAD da sigla inglesa), de-
terminou a realização do se-
minário a constatação feita 
pelo Fundo das Nações Uni-
das para a Agricultura (FAO), 
depois de um levantamento 
sobre a situação dos laborató-
rios do país, que recomendou 
treinamentos para a melhoria 
do controlo de qualidade e 
criação de uma rede que liga 
os profissionais da área.

Trata-se do primeiro se-
minário do género, juntan-
do técnicos de Veterinária e 
Pescas para discutir assuntos 
relacionados com qualida-
de, numa acção financiada 
pela Agência norte-america-
na para o Desenvolvimento 
(USAID). 

Sobre a avaliação da ca-
pacidade dos laboratórios do 
país, Woma fala da necessi-
dade de adopção de medidas 

VETERINÁRIA E PESCAS 

Qualidade e biossegurança
juntam técnicos de laboratório

Parte dos técnicos laboratoriais de Veterinária e Pesca

de biossegurança como a co-
locação de extintores de in-
cêndio, quites de primeiros 
socorros, instruções e treina-
mento constante de recursos 
humanos de modo a estarem 
sempre actualizados. 

Para a fonte da Direcção 
de Ciências Animais (DCA), o 
curso é o início de uma série 

de formações rumo à garan-
tia de qualidade dos serviços 
prestados nos laboratórios 
nacionais.

Um dos assuntos a serem 
abordados na formação é a 
biossegurança, um conjunto 
de acções voltadas para a pro-
tecção, prevenção, minimiza-
ção e eliminação de riscos para 

a saúde, ajuda na protecção do 
meio ambiente e consciencia-
lização dos profissionais.

Apesar de a biossegurança 
ser um tema de actualidade, a 
fonte explica que o número de 
acidentes continua bastante 
elevado. “Acredita-se que o 
problema não esteja nas tec-
nologias, mas sim no compor-

tamento de certos profissio-
nais que muitas vezes entram 
na rotina”, disse.

Entre as medidas que de-
vem ser tomadas para se evitar 
acidentes, aponta-se o treina-
mento constante às equipas de 
laboratório e de apoio sobre os 
riscos associados ao trabalho.

O representante do DCA 
falou igualmente das princi-
pais estratégias para a redução 
de infecções no ambiente de 
trabalho, como a prevenção 
da exposição a material bioló-
gicos infeccioso, bem como a 
protecção.

Sobre os casos mais co-
muns de contaminação de 
técnicos por animais durante 
o trabalho, Themoty Woma 
aponta a raiva, como surto que 
actualmente afecta a provín-
cia de Cabo Delgado.

Cláudia Pereira, da FAO, 
justificou a pertinência do en-
volvimento da sua instituição 
na promoção desta formação 
o papel desempenhado pelos 
laboratórios no diagnóstico de 
doenças animais, vigilância, 
segurança alimentar e bem-
-estar animal.

Citou como exemplo o 
facto de a Organização Mun-
dial da Saúde Animal reco-
mendar o estabelecimento de 
procedimento operacionais 
padrão para obter resultados 
fiáveis. “A introdução de um 
sistema de qualidade é um 
requisito internacional para a 
garantia de resultados de tes-
tes fiáveis e recomendados”, 
sublinhou. 

Guterres pede acção 
para “futuro sem seca”
O SECRETÁRIO-GERAL da 
Organização das Nações Uni-
das (ONU), António Guter-
res, apela a uma acção para 
um futuro sem seca, afir-
mando que “cada dólar in-
vestido na recuperação dos 
solos multiplica-se por 30”, 
atendendo ao impacto am-
biental positivo.

“É possível restaurar a 
terra investindo um quar-
to dos gastos danosos para o 
meio ambiente”, afirmou. 

Guterres deu como 
exemplo, o grande muro ver-
de do Sahel, em África, que 
foi recuperado em milhões 
de hectares, criando vários 
postos de trabalho desde o 

Senegal ao Djibuti.
O secretário-geral da 

ONU falava, por video-
-conferência, na abertura da 
sessão que assinalou o Dia 
Mundial de Combate à De-
sertificação e à Seca, assina-
lado a 17 de Junho, que este 
ano decorreu em Madrid, na 
Espanha. 

Guterres destacou que a 
seca afecta todas as regiões 
de forma cada vez mais grave 
e frequente, podendo preju-
dicar três quartos da popula-
ção mundial em meados des-
te século.

“Podemos e devemos re-
verter esta espiral para com-
bater as alterações climáticas 

e melhorar a vida dos mais 
pobres e vulneráveis”, afir-
mou.

Para Guterres, será pos-
sível desta forma melhorar a 
vida de mulheres e meninas 
e empoderar os proprietários 
de terras para a recuperação 
dos solos. “Actuemos ago-
ra por um futuro sem seca”, 
apelou.

O Dia Mundial de Com-
bate à Desertificação e à Seca 
assinala-se anualmente em 
17 de Junho, depois de ter 
sido criado em 1994, pela 
Convenção das Nações Uni-
das de Combate à Desertifi-
cação (UNCCD, na sigla em 
inglês). - (Lusa)
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Nampula poderá dispor
de centro pesqueiro 
A PROVÍNCIA de Nampula 
poderá dispor de um centro 
pesqueiro para o desenvolvi-
mento de infra-estruturas de 
apoio à pesca. O projecto será 
viabilizado através da Agência 
de Cooperação Internacional 
do Japão (JICA), no quadro 
da cooperação multifacetada 
com o país. 

A informação foi avan-
çada recentemente numa 
audiência que a ministra do 
Mar, Águas Interiores e Pes-
cas, Lídia Cardoso, concedeu 
ao representante-adjunto da 
JICA em Moçambique, Chiaki 
Kobayashi. 

Numa primeira fase, o 
foco do projecto de Centro 
Pesqueiro de Nampula será 
a transferência do conheci-

mento sobre as pescas e, na 
segunda etapa, estará volta-
do para as infra-estruturas de 
apoio à cadeia de valor, tais 
como refrigeração, conserva-
ção e desembarcadouros.

No mesmo encontro foi 
também abordada a questão 
das embarcações para a pesca 
artesanal, tendo a JICA infor-
mado que o processo de lici-
tação ainda deverá levar, pelo 
menos, dois meses.

Relativamente à possi-
bilidade de parcerias entre 
empresas privadas moçambi-
canas e japonesas, Lídia Car-
doso recomendou ao ProAzul 
a pesquisar sobre a disponibi-
lidade do mercado do país do 
“Sol Nascente” com vista à 
concretização desta abertura.  Lídia Cardoso e Chiaki Kobayashi após o encontro

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS

23Terça-feira, 21 de Junho de 2022

21 de Junho de 2022

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

“Saber envelhecer é a grande sabedoria da 
vida.”

Henri Amiel(1821-1881) foi um filósofo, 

poeta e crítico da Suíça.

QUARTO MINGUANTE - É hoje 2022 às 5.11 horas

NOTICIÁRIOS: 01,02, 03,04, 05, 06, 07, 08, 9, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 
21, 22.00 E 23.30 HORAS.

PREIA-MAR - Às 09.00 horas e às 
22.00, com 02.60 e 05.80 metros, re-
spectivamente 

BAIXA-MAR - Às 03.09 horas e às 
15.22 com 01.30 e 01.20 metros, re-
spectivamente 

INHAMBANE

25/19

VILANKULO

25/16

TETE

27/19

QUELIMANE

27/16

NAMPULA

26/17

PEMBA

29/19
LICHINGA

20/8

BEIRA

26/17

XAI-XAI

26/15

CHIMOIO

19/10

MAPUTO

26/16

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

00.20- FLASH CULTURAL

01.10- É DESPORTO

03.05- 100 BARREIRAS

04.57- HINO NACIONAL

05.10- CAMPO E DESENVOVIMENTO

05.30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06.00- JORNAL DA MANHÃ

08.10- ECONOMIA PARA TODOS

08.15- INSS

11.30- PARABENS A VOCÊ

12.00- TÓPICOS DO JORNAL DA 
TARDE

12.02- MAGAZINE DESPORTIVO

12.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12.30- JORNAL DA TARDE

13.00- MOCAMBIQUE DE LÉS A LÉS

14.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

14.30- RÁDIO NOVELA “OURO 
NEGRO”

15.30- Á MULHER

16.10- SEGURANÇA RODOVIÁRIA

16.30- MINI-DRAMA

17.10- ECONOMIA PARA TODOS

17.15- COMPASSO

18.10- UMA DATA NA HISTÓRIA

18.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18.55- UMA HISTÓRIA PARA TI

19.00 - TÓPICOS DO JORNAL DA 

NOITE

19.02- MAGAZINE DESPORTIVO

19.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

19.30- JORNAL DA NOITE

20.00- PANORAMA POLITICO

20.30- GIRAMUNDO

21.30- ÚLTIMO TEMPO

22.10- É DESPORTO

23.00- TÓPICOS DO ÚLTIMO JORNAL

23.15- INSS

23.30- ÚLTIMO JORNAL

05.40  HINO NACIONAL 
05.45  GINÁSTICA:  TXUNA A 

SAÚDE COM LUCINDA - 
“AFRODANCE”  

06.00  BOM DIA MOÇAMBIQUE  
DIRECTO

08.00  RODA VIVA: “MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS”  
REPETIÇÃOO/MAPUTO 
PROVÍNCIA

08.30  CONQUISTAS  
REPETIÇÃO/PROGRAMA 
10

09.00  NOTÍCIAS  
09.05  ASAS - VOLUNTARIADO  

REPETIÇÃO/PROGRAMA 
15

09.30  A HORA DO CTP - QUELI-
MANE:  “OGUMANA”   
DIRECTO / QUELIMANE

10.00  NOTÍCIAS  
10.05  TUDO ÀS 10  

DIRECTO – 1ª PARTE
11.00  NOTÍCIAS  
11.05  TUDO ÀS 10  

DIRECTO – 2ª PARTE
12.00  NOTÍCIAS  
12.05  TELENOVELA: “SE NOS 

DEIXAREM”  
REPETIÇÃO CAPÍTULO 59

13.00  JORNAL DA TARDE   
DIRECTO

14.00  A HORA DO CTP - IN-
HAMBANE: “INHAMBANE 
EM DIÁLOGO”  
DIRECTO - INHAMBANE

15.00  NOTÍCIAS  
15.05  JUNTOS À TARDE  

DIRECTO

16.00  NOTÍCIAS  
16.05  ENCONTROS DA MALTA  

DIRECTO
17.00  JORNAL EM LÍNGUAS 

MOÇAMBICANAS  
DIRECTO

17.45  GINÁSTICA:  TXUNA A 
SAÚDE COM LUCINDA - 
“AFRODANCE”  

18.00  CHAT COM SHEILA 
IBRAIMO  
DIRECTO

19.00  SAÚDE E BEM ESTAR: 
IMPLICAÇÃO DO SEXO E 
GRAVIDEZ NA ADOLES-
CÊNCIA PROGRAMA N.º 
71

19.25  CASA DO POVO 
19.50  PUB  
20.00  TELEJORNAL  

DIRECTO
21.00  FAN ZONE  

DIRECTO
22.00  TELENOVELA: “SE NOS 

DEIXAREM”   
CAPÍTULO 60/82

23.00  3600 SEGUNDOS  
REPETIÇÃO

00.00  TUDO ÀS 10  
REPETIÇÃO

02.00  CHAT COM SHEILA 
IBRAIMO  
REPETIÇÃO

03.00  ENCONTROS DA MALTA  
REPETIÇÃO

04.00  JUNTOS À TARDE  
REPETIÇÃO

04.50  FAN ZONE  
REPETIÇÃO

05.40  HINO NACIONAL

PUBLICIDADE

PEDIDO DE SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS

PARCEIRO DE IMPLEMENTAÇAO PARA TREINAMENTO VOCACIONAL

A Fundação Ayuda en Acción é uma organização com presença internacional que, a partir de um compromisso 
global, luta contra a pobreza, a desigualdade e a exclusão desde o seu nascimento em 1981. Nosso âmbito 
de actuação está implantado em África, América Latina, Ásia, e desde 2013 também na Espanha. Naqueles 
territórios e assentamentos com maior vulnerabilidade e menos acesso às oportunidades para poder exercer 
seus direitos com igualdade e equidade. Uma organização não confessional e apartidária, comprometida 
com os valores que emanam do respeito aos Direitos Humanos e que cria a necessidade de gerar mudanças 
que possibilitem a justiça social, apoiando as causas que geram desigualdade de oportunidades, exclusão 
social e pobreza.

No âmbito do Consórcio formado pela Ayuda en Acción (AeA) e pelo Espaço Livre da Juventude (ELJ), no 
quadro do pacote de Fortalecimento Econômico Inclusivo do Projecto de Recuperação da Crise do Norte 
(NCRP), pretende-se contratar um Parceiro de Implementação para o Projeto de Melhoria de Acesso 
a Oportunidades Económicas. 

Os termos de referência estarão disponíveis no website https://empleoayudaenaccion.talentclue.com/es/
node/87834721/12623479 a partir do dia 17 de Junho de 2022 (ou poderão ser socilitados via e-mail 
do Comité de Procurement indicado abaixo). Para efeitos de esclarecimentos antes do envio da proposta 
poderá contactar a Ayuda en Acción através dos endereços seguintes até ao dia 5/7/2022:

a) Jesus Perez Marty, (Director Nacional)                             email:jesusperez@ayudaenaccion.org

b) José Manuel A. Da Graça- (Coordenador de Oportunidades Económicas) email:jdagraca@
ayudaenaccion.org;

As propostas Técnica e Financeira deverão ser enviadas (em documentos separados) até ao dia 8/7/2022, 
através do endereço seguinte:

c) Comité de Procurement 

email: Procurement@ayudaenaccion.org; com CC jesusperez@ayudaenaccion.org e jdagraca@
ayudaenaccion.org

Ou através do website https://empleoayudaenaccion.talentclue.com/es/node/87834721/12623479

Note: Caso tenha dificuldades em aceder ao link acima, poderá manifestar interesse e solicitar os termos de 
referência através dos e-mails indicados acima (do Comité de Procurement)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO DE CHIBUTO

SECÇÃO ÚNICA

ANÚNCIO
A MERITÍSSIMA Juíza, Doutora Hortense Nora Ubisse, Juíza 
de Direito do Tribunal Judicial do Distrito de Chibuto
Faz saber que correm seus termos legais nesta Secção 
Única e Cartório, Autos de Carta Precatória para Venda 
Judicial, registados sob o número 07/TJDC/2021, em 
que é exequente Gapi-Sociedade de Investimento, 
S. A., representada pelo seu mandatário judicial, Drº 
Isidro Ferreira, contactável através do nº 84-8721550 
e executados Progaza, Investimentos, Lda., e Filipe 
Chavisse, para pagamento da quantia exequenda no valor 
de 1 065 717,50MT (um milhão, sessenta e cinco mil, 
setecentos e dezassete meticais e cinquenta centavos), 
foi designado para venda judicial em terceira praça, por 
meio de abertura de propostas em carta fechada, o bem 
indicado abaixo a qualquer preço conforme dispõe o artigo 
903º, do Código de Processo Civil.
Verba Única
Um imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Gaza, sob o número dois mil, quinhentos e trinta e três a fls. 
cento e dois verso, do livro B-8, inscrito provisoriamente sob 
o nº dois mil seiscentos e trinta e nove a fls. oitenta e quatro, 
do livro G-quatro, a favor do senhor António Manuel.
São desta forma e nos termos dos artigos 876º, nº 2 e 890º, nº 
2, ambos do Código de Processo Civil, convidadas as partes 
interessadas na compra deste imóvel a comparecerem 
neste Tribunal, na sessão de abertura de proposta em 
carta fechada, a ter lugar no próximo dia 28 de Junho de 
2022, pelas 9.00 horas, na Sala de Audiências, devendo 
os interessados apresentar as propostas no Cartório deste 
Tribunal, nas horas normais de expediente até 10 minutos 
antes do início da sessão, a qualquer preço da adjudicação 
proposto pelo exequente.
O imóvel pode ser examinado na província de Gaza, distrito 
de Chibuto, nos dias úteis, das sete horas e trinta minutos 
às quinze horas e trinta minutos, ficando o fiel depositário 
obrigado a apresentar o imóvel que se pretende examinar, 
nos termos do artigo 891º do Código do Processo Civil.
Mais faz-se saber aos titulares de direito de preferência da 
venda acima, da hora e data descritas.
Para constar lavrou-se o presente edital e outros dois de igual 
teor que serão afixados nos locais indicados por lei, sendo à 
porta do Tribunal, outro à porta do Conselho Municipal da 
Cidade de Chibuto e o último na sede dos executados, nos 
termos do artigo 903º, nº 2 e 902, nº 2, conjugados com o 
artigo 248 do C. P. Civil.

Está Conforme

Chibuto, aos dezasseis dias do mês de Junho de 2022

O Escrivão de Direito
Ernesto Abílio Mulate

5519

A última fase das capaci-
tações acontecerá no Norte, 
entre 18 e 27 de Julho, em 
Nampula.

O programa de trei-
namentos visa colmatar o 
problema da frágil capaci-
dade técnica por parte de 
um significativo segmento 
de gestores públicos e pri-
vados, entre eles artistas, 
produtores, promotores 
e empresários, bem como 
melhorar as competências 
técnico-científicas destes 
profissionais.

O 
SACO plástico faz 
parte do quotidiano 
dos moçambicanos 
e não só, tanto é que 
o fotógrafo Anésio 

Manhiça encontrou nesta 
realidade motivo para uma 
exposição patente até 30 
deste mês no Museus do Mar, 
cidade de Maputo.

E como o propósito era 
ilustrar como diariamente a 
sociedade faz uso deste ma-
terial, o artista intitulou a sua 
mostra, feita de 13 cliques, 
de “As Vidas do Saco Plástico 
em Maputo”. 

Nas suas fotos, o artis-
ta continua com tendência 
de explorar artefactos e ob-
jectos para mostrar a inte-
racção entre os Homens e o 
meio ambiente, bem como as 
transformações que estas re-
lações condicionam, dando 
uma nova estética à urbe.

Usando a câmara fotográ-
fica, Manhiça foi ao encontro 
do plástico no mar, valas de 
drenagem e rochas. Fez o 
mesmo exercício nos lares, 
onde objecto é usado nas 
compras ou na cozinha, onde 

“AS VIDAS DO SACO PLÁSTICO EM MAPUTO”

Fotografias de Anésio Manhiça 
exploram “nova” estética da urbe

sendo que só queria mostrar 
como a sociedade era consu-
midora do material.

“Ai ideia era mostrar em 
diferentes situações da nos-
sa relação com saco plástico, 
como o usamos em várias di-
mensões, é uma matéria que 
tem vida, uma vida gerada 
pelo homem, tem vida por-
que resiste muito tempo e 
leva mais de 100 anos para se 
deteriorar”, comentou.

Acrescentou que tem 
mais “saúde” do que muitas 
pessoas, afinal é obra alcan-
çar um século de vida.

É vencedor do prémio de 
fotografia “Katlha 2021”, or-
ganizado pela associação Ku-
lungwana. A foto com a qual 
conquistou o concurso faz 

parte de “As Vidas do Saco 
Plástico em Maputo”.

É mestre em sócio-an-
tropologia pela Universidade 
Paris 8, da França, licenciado 
em antropologia social pela 
Universidade Eduardo Mon-
dlane (UEM) e pesquisador 
em políticas públicas e cul-
tura.  Ficou em terceiro lu-
gar no concurso de fotografia 
organizado pela UN-Habitat 
em parceria com o municí-
pio da Beira e participa nas 
exposições colectivas “As 
viagens do plástico”, per-
manente dos Caminhos de 
Ferro de Moçambique (CFM), 
em Maputo, e a temporária 
“Adaptar as Cidades de Mo-
çambique para a Resiliência 
Climática”, na Beira. 

este é usado como combustí-
vel para acender fogo e tam-
par refeições. 

Percorreu alguns bairros 
da capital do país, onde o 
saco plástico é matéria-pri-
ma para o fabrico de bolas de 
futebol artesanais, vulgar-
mente chamado “xingufo”. 

Segundo o fotógrafo, as 
imagens foram captadas en-

tre o ano passado e o presen-
te, e trazem duas dimensões. 
A primeira mostra como a 
sociedade se relaciona com 
o saco plástico no seu dia-a-
-dia e a segunda como essa 
relação altera a paisagem da 
urbe e cria novas estéticas.

Deste modo, convida a 
reflectir sobre a relação entre 
os cidadãos e o saco plástico, 

bem como consciencializar 
dos seus efeitos para o meio 
ambiente e saúde pública, 
até porque a exposição en-
quadra-se nas celebrações 
do Dia Mundial do Ambiente, 
assinalado a cinco de Junho.

Anésio Manhiça explicou 
que começou a trabalhar na 
obra em Outubro, embora 
sem ideias bem concebidas, 

Profissionais da cultura
em capacitação até Julho

Junho e abrangerá as pro-
víncias de Maputo, Gaza e 
Inhambane.

A segunda fase, entre 4 
e 13 de Julho, decorrerá na 
Beira, capital de Sofala. 

ESTÁ em curso no país, até 
fim de Julho, um ciclo de ca-
pacitação aos profissionais 
da cultura, levado a cabo 
pelo Ministério da Cultura e 
Turismo e da Embaixada da 
França em Moçambique.

A iniciativa, que decor-
re no âmbito do Fundo de 
Solidariedade para Projec-
tos Inovadores (FSPI), so-
ciedade civil, francofonia e 
desenvolvimento humano, 
decorrerá em três fases.

A primeira etapa iniciou 
ontem, estende-se até 29 de 

UP treina gestores 
de documentos
A UNIVERSIDADE Pedagógica (UP) de Maputo está a di-
namizar até sexta-feira um curso denominado “Capaci-
tação em Gestão de Documentos e Organização de Arqui-
vos”.

A formação, que arrancou ontem na Biblioteca Central 
desta instituição de ensino, é destinada a chefes de se-
cretarias, secretários executivos e pessoal técnico que lida 
com a gestão e tramitação de documentos, área impor-
tante na gestão organizacional, por se entender que um 
ficheiro mal arquivado torna-se perdido. 

Segundo a formadora, Aissa Mithá, da Direcção de Bi-
bliotecas, Documentação e Arquivo, o objectivo da capa-
citação é harmonizar procedimentos de produção, trami-
tação e arquivo de documentos, identificar lacunas, limar 
e melhorar os procedimentos na busca de eficiência por 
uma burocracia eficaz.

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

GUILAZIANE

FALECEU
A Salomon, Lda., comunica com 
profunda mágoa e consternação 
o falecimento do Sr. ARNALDO 
ARTUR GUILAZIANE, sócio-fundador desta em-
presa, ocorrido no dia 18/6/2022, no ICOR, vítima 
de doença, cujas cerimónias fúnebres se realizam 
hoje, dia 21/6/2022, com velório às 9.00 horas, na 
capela do HCM, seguido de transladação do corpo 
para Zavala, sua terra natal, onde será sepultado. À 
família enlutada apresenta as mais sinceras condo-
lências. Que o Senhor o conceda eterno descanso.

5524

MANUEL FERRÃO

FALECEU

A Directora e trabalhadores do 
Centro Internacional de Con-
ferências Joaquim Chissano 
comunicam com profunda dor 
e consternação o falecimento do Sr. MANUEL 
FERRÃO, vítima de doença, cujo velório se 
realiza hoje, terça-feira, dia 21/6/2022, na Igreja 
Santo António da Polana, às 8.00 horas, seguido 
de funeral, pelas 11.00 horas, no Cemitério da 
Texlom. À família enlutada apresentam as mais 
sentidas condolências. Paz à sua alma.

5462

MARTA SIDÓNIA 

SAMUEL DABULA

FALECEU
Seus irmãos Odete, Eldorado, Mer-
cina, Abel e Jorge, cunhadas Elisa 
e Suzana, sobrinhos, primos, netos 
e demais familiares comunicam com profunda dor 
e consternação o falecimento do seu ente querido 
MARTA SIDÓNIA SAMUEL DABULA, ocorrido no dia 
19/6/2022, na sua residência, vítima de doença, cujo 
funeral se realiza hoje, dia 21/6/2022, no Cemitério de 
Lhanguene, pelas 11.30 horas, antecedido de missa de 
corpo presente, na Igreja Presbiteriana de Chamancu-
lo, pelas 10.00 horas. Que o Senhor a conceda o eterno 
descanso.            5463

MARIA CAETANO

FALECEU

A família Augusto, seus filhos Er-
nesto Augusto e Maria Joana, neto 
Carlos, nora Olinda e genro João 
Puatapuata, netos, bisnetos e de-
mais familiares comunicam com profunda mágoa 
e consternação o desaparecimento físico da tia e 
vovó MARIA CAETANO, ocorrido no dia 18/6/2022, 
no HCM, vítima de doença, cujas exéquias se reali-
zam amanhã, quarta-feira, dia 22/6/2022, na Zambé-
zia (Inhassunge), antecedidas de velório, pelas 8.00 
horas, na capela do Hospital Central de Maputo. 
Descansa em paz vovó Maria.

5464

AMÉLIA LANJISSO GUAMBE

FALECEU

Seus filhos Herculano, Orlanda, Hermenegilda, Maria Cândida, 
Teresinha, Samuel e Luís comunicam com profunda mágoa o 
desaparecimento físico da sua mãe AMÉLIA LANJISSO GUAM-
BE, ocorrido no dia 19/6/2022, no Hospital Geral José Macamo, 
cujo funeral se realiza amanhã, quarta-feira, dia 22/6/2022, às 10.00 horas, em 
Manhique, Manjacaze, província de Gaza, antecedido de velório, hoje, terça-feira, 
dia 21/6/2022, pelas 8.00 horas, na sua residência, na Matola-Gare. 

5468

ANGELINA 

NCHUMALI

(1 ano de eterna saudade)

Custa-nos acreditar que 
já passou um ano desde o 
triste dia em que partiste, pois a dor ainda é 
tão viva nos nossos corações. Deixou-nos 
com muitas saudades, lágrimas e um va-
zio irreparável. Apenas as lembranças que 
guardamos de tudo que vivemos conse-
guem aquecer os nossos corações e dão-
-nos algum conforto. Seus filhos Cristina, 
Hilária, José e Tima, genros Chinguane e 
Etelvino, nora Angelina e netos comunicam 
a passagem de 1 ano de eterna saudade, 
cuja deposição de flores em sua memória 
se realiza hoje, dia 21/6/2022, na cidade da 
Beira. Allah lhe conceda Jannat.

7320

MANUEL 

FERNANDES 

GONÇALO 

FERRÃO
(Maneco)

FALECEU
Felisberto Ferrão e Esperança Bias, filhas 
Márcia e Jéssica, genro Euler Matsinhe 
comunicam com profunda tristeza o fale-
cimento do seu querido irmão, cunhado e 
tio MANUEL FERNANDES GONÇALO FER-
RÃO, ocorrido no dia 16/6/2022, no HCM, 
vítima de doença, cujo funeral se realiza 
hoje, dia 21/6/2022, às 11.00 horas, no Ce-
mitério da Texlom, precedido de missa de 
corpo presente, às 8.30 horas, na Igreja 
Santo António da Polana. Que a sua alma 
descanse em paz.        5466

MARIA MONDLANE MATINE
(Marina)

FALECEU

Sua filha Vina Muianga, sobrinhos Sandra, David, Vera e Sónia, 
netas Jay, Marly e Kwezy, genros e demais familiares comuni-
cam com profunda dor e consternação o falecimento do seu ente querido MARIA 
MONDLANE MATINE, ocorrido domingo, dia 19/6/2022, vítima de doença, cujo 
funeral se realiza amanhã, dia 22/6/2022, pelas 9.00 horas, no Cemitério de Lhan-
guene, antecedido de velório, na sua residência, pelas 7.30 horas. Paz à sua alma.

5469

LOURENÇO 
ROBERTO 
GUAMBE
FALECEU

A Presidente da Autoridade Tri-
butária de Moçambique, directores, delegados e 
funcionários em geral comunicam com profunda 
mágoa e consternação o falecimento do funcionário 
LOURENÇO ROBERTO GUAMBE, que em vida se 
encontrava afecto à DRS - Posto Fiscal da Ponta 
d’Ouro, ocorrido no dia 19/6/2022. À família enlutada 
apresentam as mais sentidas condolências. Paz à 
sua alma.        5447

MANUEL 
FERNANDES 
GONÇALO 
FERRÃO
FALECEU

A Chefia, Conselho de Chefia, Deputados e funcionários da 
Bancada Parlamentar da Frelimo tomaram conhecimento 
do falecimento do Sr. MANUEL FERNANDES GONÇALO 
FERRÃO, cunhado de Sua Excelência Esperança Bias, 
Presidente da Assembleia da República, ocorrido no dia 
16/6/2022, na cidade de Maputo, cujo funeral se realiza 
hoje, dia 21/6/2022. Neste momento de dor, a Bancada da 
Frelimo apresenta a toda a família enlutada o seu profun-
do sentimento de pesar e solidariedade. Paz à sua alma.

5446

DOMINGOS 

AMADEU MARQUES

FALECEU
O Bastonário, membros da Mesa 
da Assembleia Geral, Conselho 
Jurisdicional, Conselho Nacional, 
Conselhos Provinciais e membros 
das diversas Comissões de Trabalho, advogados, 
advogados estagiários e colaboradores em geral da 
Ordem dos Advogados de Moçambique comunicam 
com profundo pesar e consternação o desapareci-
mento físico do Dr. DOMINGOS AMADEU MARQUES, 
advogado com Carteira Profissional nº 937, ocorrido 
no dia 16/6/2022, vítima de doença. À família enlutada 
apresentam as mais sentidas condolências. Paz à 
sua alma.           5451

ARNALDO ARTUR 
GUILAZIANE

FALECEU
Sua esposa, filhos, netos, bisnetos 
e demais familiares comunicam com 
profunda dor o desaparecimento 
físico do seu ente querido ARNALDO 
ARTUR GUILAZIANE, ocorrido no 
dia 18/6/2022, vítima de doença, cujo velório se realiza 
hoje, dia 21/6/2022, pelas 9.00 horas, na capela do HCM, 
seguido de funeral em Zavala, sua terra natal, amanhã, dia 
22/6/2022, pelas 9.00 horas. Paz à sua alma.         5503

MARIA MONDLANE 
MATINE

FALECEU

A Igreja de Deus Internacional de Mo-
çambique Church of God, Paróquia da 
Munhuana comunica com profundo pesar e 
consternação o falecimento da sua pastora 
MARIA MONDLANE MATINE, ocorrido no dia 19/6/2022, vítima de 
doença, cujo funeral se realiza amanhã, quarta-feira, dia 22/6/2022, 
no Cemitério de Lhanguene, pelas 9.00 horas. À família enlutada 
endereça as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

5465

PAULO SAMUEL 
MACUÁCUA

FALECEU
A Direcção do Comando da PRM-Cidade de 
Maputo, Oficiais Superiores, Subalternos, 
Sargentos, Guardas da PRM e funcionários 
do Quadro Técnico Comum comunicam 
com profunda mágoa e consternação o 
desaparecimento físico do membro da PRM, 
PAULO SAMUEL MACUÁCUA, Sargento da Polícia, ocorrido no dia 
18/6/2022, no Hospital Central de Maputo, vítima de doença, cujo 
funeral se realiza hoje, dia 21/6/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério 
de Boane, província de Maputo. À família enlutada endereçam as 
mais sentidas condolências.             5201

MANUEL VINHEREQUE MUSSA

FALECEU
A Direcção, Corpo Docente, Corpo Técnico Administrativo 
e estudantes da Faculdade de Letras e Ciências Sociais 
da UEM cumprem com imensa dor e consternação o dever 
de comunicar o falecimento do Sr. MANUEL VINHEREQUE 
MUSSA, funcionário desta Faculdade, ocorrido no dia 
17/6/2022, na sua residência, vítima de doença, cujo fune-
ral se realiza amanhã, dia 22/6/2022, pelas 10.00 horas, no 
Cemitério de Michafutene. À família enlutada endereçam 
as mais sentidas condolências. Paz à sua alma!

5502

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

VENDE-SE VENDE-SE

ARRENDA-SE

PRECISA-SE

CINCO casas em condomínio fechado, 
3 com anexos, casas modernas com 
cozinha americana todo condomínio, 
vende-se por 25 000 000,00MT. Lo-
calização, Avenida da Malhangalene. 
Contacto: 84/864312550.

5405

PROPRIEDADE de 3 hectares, à beira 
da EN1, em Bobole, vende-se por 9 
000 000,00MT; propriedade de 50x150, 
à beira da EN1, em Bobole por 2 700 
000,00MT; casa tipo 3, com 2wc, em 
Magoanine-CMC, de placa por 4 000 
000,00MT; propriedade de 15x30, 
no Bairro Magoanine-CMC por 750 
000,00MT; propriedade de 30x30, no 
Bairro do Triunfo por 15 000 000,00MT. 
Contacto: 86-5926921 ou 84-5926921.

5460

PROPRIEDADE no Bairro de Mapulene, 
cercada com muro, vende-se. Contacto: 
84/864312550.

5405

FLAT tipo 2, com 1 suit, 1 escritório, 2wc, 
num 1º andar, prédio organizado, bom 
apartamento, na Pandora, vende-se por 
6 000 000,00MT; vivenda tipo 4, com 
2wc, bem espaçosa, com quintal enorme 
e anexos, bem localizada, no Bairro da 
Malhangalene por 16 000 000,00MT. 
Contacto: 84-2141920, Wilson.

5355

Apartamentos espaçosos, tipo 3, com 
suite, 2 wc, cozinha montada, vista para 
o mar, elevador, segurança e garagem 
para 2 viaturas, no Bairro da Polana, Av. 
Julius Nyerere, outro por trás do Hotel 
Avenida, vendem-se. Temos opções. 
Contacto: 84-8383889 ou 82-8121492.

5469

APARTAMENTOS somente prédios 
pequenos, tipo 3, luxuoso, na Sommers-
chield 1, vende-se por 12 000 000,00MT; 
apartamento tipo 2, com 2 suites , na 
Av. Amílcar Cabral por 8 700 000,00MT; 
apartamento tipo 3, num 1º andar único, 
na Malhangalene por 6 200 000,00MT; 
apartamento tipo 2, num 3º andar, 
próximo do ISPU por 6 000 000,00MT. 
Contacto: 84-8383889 ou 82-8121492.

5465

MOBILIÁRIO escolar, carteiras duplas 
e simples, secretárias para professores 
com cadeira, em chanfuta, fabrico nacio-
nal, parquet em madeira de Mecrusse, 
com medidas diversas, tudo em grandes 
quantidades, vendem-se. Contacto: 
84-3880210.

5384

PROPRIEDADE bem localizada, à beira 
da EN4-Witbank, de 1 hectare e outra de 
100x50, vende-se por preço a negociar. 
Não perca esta grande oportunidade. 
Contacto: 82-6421191, 84-8474370 ou 
87-8474370.

5153

VIVENDA tipo 3, bem reabilitada, na 
Liberdade, tem tipo 1, bem electrificada, 
na Rua Gorongoza, 40x17, vende-se 
por 6 500 000,00MT, negociáveis; 
vivenda tipo 2, pronta a habitar, com 
cozinha americana, perto da Tarmacia 
Matola, Godinho, Ngungunhane por 6 
000 000,00. Contacto: 84-2751702 ou 
86-4751702.

5425

FLAT tipo 4, com 2wc, zona da Migra-
ção, vende-se por 13 500,00MT; flat tipo 
3, com 3wc, zona da Interfranca por 6 
500 000,00MT; flat tipo 2, com 2wc , 
no B. Polana por 7 000 000,00MT; flat 
tipo 2, com 1wc, no B. Central por 5 
500 000,00MT; flat tipo 2, com 1wc, na 
zona da USM-sede por 3 500 000,00MT; 
duplex tipo 4, todos quartos suites por 
600 000USD. Contacto: 84-2075176.

5426

MORADIA tipo 3, num R/C e 1º andar, 
no Triunfo, Vila Sol, com 3 suites, pisci-
na e dependência, arrenda-se por 120 
000,00MT, negociáveis; flat tipo 3, num 
2º andar, no B. Central, com 2wc por 35 
000,00; flat tipo 3, num R/C, com 2wc, 
no Alto Maé por 30 000,00, negociáveis. 
Contacto: 84-3966886 ou 82-5754440.

5463

MORADIA tipo 3, num R/C e 1º andar, 
no Triunfo, Vila Sol, com 3 suites, pisci-
na e dependência, arrenda-se por 120 
000,00MT, negociáveis; flat tipo 3, num 
2º andar, no B. Central, com 2wc por 35 
000,00; flat tipo 3, num R/C, com 2wc, 
no Alto Maé por 30 000,00, negociáveis. 
Contacto: 84-3966886 ou 82-5754440.

5463

A REAL Home Imobiliária precisa com 
muita urgência de flats, moradias, lojas 
e armazéns para arrendar ou vender, 
nas seguintes zonas: Polana, Museu, 
Sommerschield, Central, Triunfo, Alto 
Maé e Malhangalene. Contacto: 82-
1387740, 84-4277003 ou 87-4277003.

5423

PROCURA-SE

FLATS e vivendas, nos bairros da Po-
lana, Coop, Central e Malhangalene, 
procura-se com muita urgência para 
vender. Contacto: 84-5465381 ou 82-
3955019, Imbondeiro Imobiliária.

5510  

FLAT tipo 3, num 2º andar, com ga-
ragem, num prédio pequeno, Central, 
vende-se por 8 500 000,00MT; flat 
tipo 3, num 3º andar, Central por 3 
700 000,00MT; flat tipo 3 com 1 suite 
e estacionamento para 2 carros, na 
Polana por 11 500 000,00MT; moradia 
duplex, tipo 3, com quintal privado, na 
Coop por 18 500 000,00MT. Contacto: 
84/87-4277003 ou 82-1387740.

5423

FLAT tipo 2, normal, num 2º andar, com 
roupeiros, wc e  parqueamento, no Alto 
Maé, vende-se por 3 300 000,00MT; flat 
tipo 2, num 4º andar, luxuosa, climati-
zada, com roupeiros, no B. Central por 
4 200 000,00; flat tipo 3, num 3º andar, 
espaçosa, moderna, 3wc e garagem, 
no B. Central, com móveis por 13 000 
000,00, sem móveis por 12 500 000,00. 
Contacto: 87-3606996 ou 84-2606996.

5504

ESPAÇO de 32x40m, na Ponta d’Ouro, 
Rua “D”, com furo de água, dependên-
cia, próprio para construir lodge, vende-
-se por 3 320 000,00MT; na Liberdade, 
Av. de Moçambique, residência tipo 3, 
pronta a habitar, incluindo cozinha exte-
rior, alpendre, dependência com 3 quar-
tos e garagem por 11 242 000,00MT. 
Contacto: 84-9417533 ou 87-9717533.

5512

5435

210 7311

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE

REPARTIÇÃO CENTRAL AUTÓNOMA PARA ÁREA DE AQUISIÇÕES 

ADENDA AO ANÚNCIO DO CONCURSO 

Em aditamento ao Concurso 

Público Nº21/FUNDOS 

EXTERNOS/2022, publicado neste 

Jornal, na edição do dia 1 de Junho 

de 2022, referente à Contratação 

de Serviços de Aluguer de Viaturas, 

torna-se público que onde se 

lê “Contratação de serviços de 

aluguer de viaturas para a província 

de Maputo e Nampula” deve ler-

se “Contratação de Serviços de 

Aluguer de Viaturas (Rent-Car)” 

e onde se lê “40,000.00MT” deve 

ler-se “Aplicável” 

Todas as demais informações 

constantes do anúncio 

permanecem inalteradas.

Marracuene, Junho de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE

DIRECÇÃO REGIONAL NORTE
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CABO DELGADO

REPARTIÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 1
Nos termos do artigo 63 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, a Autoridade Tributária de Moçambique, 
Delegação Provincial de Cabo Delgado, torna público as seguintes Adjudicações:

Concurso Objecto
Concorrente 

Vencedor
Valor em MT

27C001041/
CL/01/2022

Fornecimento de Material e 
Consumíveis de Escritório

Elizabeth & United 
Siblings-SU, Lda 

2.098.880,00MT

27C001041/
CL/02/2022

Manutenção e Reparação de 
Imóveis da AT

Else Construções 1.910.586,60MT

27C001041/
CL/03/2022

Manutenção e Reparação de 
Viaturas e Fornecimento de 
Acessórios

Auto Rodas FXG 2.192.857,15MT

27C001041/
CL/04/2022

Prestação de Serviços de 
Limpeza, Jardinagem e 
Fumigação

Clean Company, 
SU, Lda

1.460.000,00MT

27C001041/
CL/05/2022

Fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes em Pemba Galp de Juventino 
Carvalho dos 
Santos

3.490.000,00MT

27C001041/
CL/06/2022

Prestação de Serviços de 
Segurança e Protecção das 
Instalações da AT

Soprotecção 
Segurança, Lda

1.368.000,00MT

Pemba, aos 20 de Jumho de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)

INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDOS DE DEFESA
“Tenente General Armando Emílio Guebuza”

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a 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 5/2016, de 8 de Março, comunicamos a adjudicação do objecto do concurso abaixo mencionado:

N/O Modalidade Concorrente Objecto de Concurso
Valor de adjudicação 

com IVA 

1 Ajuste Directo n° 22/UGEA/ISEDEF/2022 CfAO Motors Mozambique, Lda
Aquisição de sete viaturas da marca Toyota

(diversos modelos)
19.461.900,00MT

Maputo, aos 21 de Junho de 2022

O Comandante do ISEDEF

Samuel Luluva

(Major-General) 

54455445

Anúncio para Fornecedores

Pedido de Manifestação de Interesse

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

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

Os documentos de concurso serão enviados à posterior nos correios 
electrónicos recebidos.
Os candidatos poderão obter informação adicional através dos números: 
+258 84 311 6783/84 321 5040.
Obrigado.

Anúncio para Fornecedores

Pedido de Manifestação de Interesse

A Grindrod, uma empresa localizada em Maputo - Moçambique convida todas 
empresas elegíveis a manifestarem o seu interesse em prestar Serviços de 
Instalação de uma Bomba de Combustível e Fornecimento de Gasóleo, no 
Terminal de Carvão da Matola.

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

 Os documentos de concurso serão enviados à posterior nos correios electrónicos 
recebidos.

Os candidatos poderão obter informação adicional através dos números: 

+258 84 311 6783/84 321 5040.

Obrigado.

5489

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO

Faz-se público que NELI ANTÓNIO NGUENHA, natural de Maputo e residente no Bairro do 
Aeroporto “B”, cidade de Maputo, província de Maputo requereu autorização para mudança de 
seu nome NELI ANTÓNIO NGUENHA, para passar a usar o nome completo de ÁSSIA ANTÓNIO 
NGUENHA.
Nos termos do nº 1, do artigo 360º do Código do Registo Civil, são convidados todos os interessados 
para, no prazo de trinta dias, a contar da data da publicação do presente anúncio, deduzirem, por 
escrito, a oposição que tiverem direito de fazer.

Maputo, aos 31 de Janeiro de 2022
A Directora Nacional Adjunta

Fátima Achá Baronet

(Conservadora e Notária Superior)

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O 
AL Ahly, de Luís Mi-
quissone (a recuperar 
de lesão), não foi além 
de um empate a dois 
golos com o Zama-

lek no “derby” da capital 
do Egipto, Cairo, em jogo de 
acerto da 20.ª jornada.

Como tem sido apanágio, 
o embate entre estes dois 
colossos do futebol egípcio 
e africano - talvez o emba-
te que mais move paixões 
pelo continente, compa-
rado a um Barcelona-Real 
na Europa, Boca Juniores-
-River Plate ou mesmo a 
um Flamengo-Fluminense 
na América do Sul - foi jo-
gado de forma electrizante 
com a incerteza no desfecho 
a prevalecer até ao último 
segundo. 

Os Diabos Vermelhos, 
a jogarem em casa, entra-
ram melhor e no minuto 12 
já venciam com um golo de 
Mohamed Sherif. A vanta-
gem preciosa foi conservada 

LIGA DO EGIPTO

Al Ahly escapa ao desaire
no “derby” com Zamalek

“Clássico” entre Al Ahly e Zamalek foi intenso e animado até ao último minuto

até ao intervalo. Na segunda 
parte, o Zamalek, que lide-
ra o campeonato, apostou 
forte na reviravolta e con-
seguiu atingir esse objectivo 
com golos de Bencharki aos 
68 minutos e Shikabala aos 
76. O máximo que o Al Ahly 
conseguiu fazer foi empatar 
o jogo aos 80 por intermédio 
de Mohsen, evitando uma 
derrota que poderia ser 
prejudicial nas contas para 
o título, já que o Zamalek 
ficaria ainda mais isolado.

Os “Cavaleiros Bran-
cos” lideram com 45 pon-
tos, seguido pelo Pyramids 
com 43 e Al Ahly 41. Mas 
importa ressaltar que a 
equipa de Miquissone tem 
três jogos a menos.

Relativamente à condi-
ção física do internacional 
moçambicano,   sublinhe-
-se que está a recuperar da 
lesão sofrida no joelho em 
Maio e brevevemente po-
derá regressar aos campos.  

O GUARDA-REDES princi-
pal da Selecção Nacional de 
Hóquei em Patins, Carlos 
Silva, conquistou o título de 
campeão na Suíça ao servi-
ço do RCH Diessbach NLA, 
clube que representa desde 
2015.

No quinto jogo da final 
do play-off, à melhor de 
cinco, o Diessbach venceu 
o Geneve, por 3-1. O jogo foi 
bem disputado entre duas 
equipas que foram as mais 
sólidas durante a época, 
sendo que o Geneve venceu 
a fase regular e o Diessbach 
terminou em segundo. 

Este foi o terceiro títu-
lo de campeão do clube de 
cantão de Berna, centro da 
Suíça.

O internacional moçam-
bicano Carlos Silva, que es-
teve no último Campeonato 
do Mundo em Barcelona, 
manifestou a sua satisfação 
nas redes sociais.

“Obrigado a minha mo-
dalidade por me proporcio-
nar momentos como este 
- obrigado a minha família, 

HÓQUEI EM PATINS

Carlos Silva 
campeão na Suíça

Carlos Silva exibe o troféu de campeão 

ao meu clube, aos meus co-
legas e a todos os que acom-
panham o RHC Diessbach. 
Foi longa a espera, mas va-
leu a pena todo o trabalho e 
sacrifício nestes últimos três 
anos”, comentou.

O experiente guarda-re-
des de 39 anos termina a sua 

intervenção frisando que o 
“RHC Diessbach, campeão 
suíço 2022 pela terceira vez 
na sua curta história”.

Refira-se que este ano, 
o Diessbach esteve na Liga 
Europeia, tendo se tornado 
na primeira equipa suíça a 
ganhar um jogo.

Gambiana faz história
no “Africano” de atletismo
A VELOCISTA gambiana Gina Bass 
deu ao seu país o seu primeiro tí-
tulo continental no atletismo, ao 
vencer a final dos 100 metros na 
22.ª edição do Campeonato Africa-

no de Atletismo.
Com o tempo de 11 minutos e seis 

segundos, Gina Bass conquistou a 
medalha de ouro para o país insular 
no “Africano”, ficando à frente da 

nigeriana Aminatou Seyni Moumou-
ni (11 minutos e nove segundos), e a 
sul-africana Horn Carina (11 minu-
tos e 14 segundo), segunda e terceira 
classificada, respectivamente.

MAX Verstappen, da Red 
Bull, venceu, na noite de 
domingo, o GP do Canadá, 
a nona ronda do “Mundial” 
da Fórmula 1-2022. Foi a 
sexta vitória da tempora-
da do campeão em título e a 
26.ª da carreira na Fórmula 1, 
mas apenas a 1.ª no Circuito 
Gilles Villeneuve, em Mon-
tréal. Carlos Sainz, em Fer-
rari, acabou em segundo e 
Lewis Hamilton, Mercedes, 
em terceiro.

Para Verstappen é a ter-
ceira vitória consecutiva e 
sexta em nove grandes pré-
mios este ano, resultado que 
permite aumentar a vanta-
gem no topo da classificação 
do campeonato de pilotos, 
beneficiando também da de-
sistência do mexicano Sergio 
Pérez, parceiro de equipa, 
que saiu de cena muito pre-
cocemente, com um proble-
ma mecânico na transmissão 
do Red Bull.

Max distanciou-se de 
Pérez de 21 pontos para 46 e 
Leclerc, quinto no Canadá, 
depois de arrancar de 19.º, 
passou a somar menos três 
pontos do que o mexicano. 
Também para a Red Bull, 
que conseguiu a sexta vi-
tória consecutiva da época, 
corrida (muito) produtiva, 
mesmo se a vantagem para 
a Ferrari no campeonato de 
construtores diminuiu de 
forma ligeira, de 80 pontos 

FÓRMULA 1

Verstappen aumenta 
vantagem no topo

Verstappen voltou a ser o mais rápido, desta vez no Canadá

para 76: os austríacos ganha-
ram pela 82.ª vez na Fórmula 
1 e isolaram-se no 5.º posto 
da lista das escuderias mais 
bem-sucedidas na catego-
ria-rainha da competição 
automóvel, à frente da Lotus 
(81) e atrás de Ferrari (240), 
McLaren (183), Mercedes 
(124) e Williams (82).

No Canadá, cinco mu-
danças no comando da ac-
ção, sempre entre Versta-
ppen e Sainz, e intervenção 
do Safety Car na ponta final 
da corrida, após saída de 
pista de Yuki Tsunoda (Al-
phaTauri), na volta 49, que 
reagrupou o pelotão e deu 
origem a um “sprint” até à 
bandeira de xadrez, na vol-
ta 70. O espanhol da Ferrari 
manteve o holandês da Red 
Bull sob pressão, mas Max 
resistiu a Carlos, que ainda 
procura a 1.ª vitória na Fór-
mula 1. Em Montréal, o pi-
loto da Scuderia conseguiu o 
11.º pódio da carreira e foi 2.º 
classificado pela quinta vez. 
Como prémio de consolação, 
o ponto de bónus pela volta 
mais rápida do grande pré-
mio, com os 4,361 km do Gil-
les Villeneuve em 1.15,749 m.

O próximo Grande Pré-
mio, o décimo de 22, realiza-
-se em Silverstone, na Ingla-
terra, no dia 3 de Julho.

TÉNIS

Número um do mundo
surpreendido na final
O TENISTA polaco Hubert 
Hurkacz conquistou ontem o 
torneio de Halle, na Alemanha, 
ao derrotar o russo Daniil Med-
vedev, número um mundial, 
num encontro que durou ape-
nas 63 minutos. 

Hurkacz, 12.º do “ranking” 
mundial, somou o seu primeiro 
triunfo num torneio de relva, 
ao derrotar Medvedev por 6-1 e 
6-4, tornando-se o sétimo te-
nista a conquistar as cinco pri-
meiras finais da carreira.

Em Halle, Hurkacz somou 

o primeiro título ATP 500, na-
quela que é a segunda maior 
conquista da sua carreira, de-
pois do Masters 1000 de Miami 
em 2021. Medvedev perdeu a 
segunda final consecutiva em 
relva, depois da surpreendente 
derrota na semana passada em 
‘s-Hertogenbosch, frente ao 
neerlandês Tim van Rijthoven, 
na altura 205.º do mundo.

Medvedev não vai partici-
par em Wimbledon, terceiro 
torneio do “Grand Slam” da 
temporada, depois de os tenis- Medvedev caiu diante do polaco Hurkacz

tas russos e bielorrussos terem 
sido impedidos de competir 
em Inglaterra, devido à invasão 
russa à Ucrânia.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

INSTITUTO NACIONAL DOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, I.P.

ANÚNCIO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA
CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UM 

CENTRO DE ASSISTÊNCIA AOS UTENTES

1. O Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários, Instituto Público (INATRO, I.P), através 
da Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA), à luz do artigo dos artigos 32, 33, 258 
e 259, todos do Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, que aprova o Regulamento de Contra-
tação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado, convida entidades singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, especializa-
das na área de consultoria para implementação de um centro de assistência aos utentes, a 
apresentarem a sua manifestação de interesse.

2. A consultoria tem em vista à implementação de serviços de assistência aos utentes do INA-
TRO, I.P, assim como a instalação do balcão virtual que deverá facilitar a interacção entre 
os utentes e as unidades orgânicas do INATRO, I.P, incluindo as suas delegações provinciais.

3. Os concorrentes interessados deverão apresentar a manifestação de interesse juntando 
Certificado de Inscrição no Cadastro Único (UFSA), Certidões de Quitação válidas de Se-
gurança Social, Finanças, Instituto Nacional de Estatística, Certidão emitida pelo Tribunal 
Judicial que atesta a não declaração de falência ou concordata e, Alvará compatível com o 
objecto da consultoria.

4. Em caso de necessidade de informação adicional, os interessados poderão obtê-la no edifí-
cio sede do INATRO, I.P, sito na Avenida 25 de Setembro, 1967, 2º andar, Departamento de 
Aquisições.

5. A Manifestação de Interesse deverá ser entregue no edifício sede do INATRO, I.P, sito na 
Avenida 25 de Setembro, 1967, 1º andar, Departamento de Aquisições, até as 10.00 horas 
do dia 8 de Julho de 2022.

6. As empresas que se qualificarem para a lista curta serão solicitadas para apresentação de 
propostas técnica e financeira.

7. O consultor será seleccionado de acordo com os procedimentos estabelecidos no Decreto 
n.º 5/2016, de 8 de Março, que aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada de 
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado.

Maputo, aos 20 de Junho de 2022

Autoridade Competente

(Ilegível)

7317Av. 25 de Setembro nº 1967, Caixa Postal nº 4436, Telefone nº21311179

O 
MAXAQUENE tirou 
dividendos dos per-
calços doutros clubes 
que disputam os dois 
lugares de apuramen-

to à fase regional do Campeo-
nato Nacional de Futebol da II 
Divisão. Nos desafios inseridos 
na décima jornada da fase da 
cidade de Maputo, os “tricolo-
res” venceram o Costa do Sol 
B, por 1-0, e somam agora 16 
pontos, menos um que o rival e 
vizinho Desportivo, e a três dos 
“militares”.

O Matchedje empatou sem 
golos com Vulcano e o Des-
portivo foi derrotado (1-2) pela 
Académica, enquanto o Maha-
fil terminou igualado a dois go-
los com Nacional. Ferroviário 
das Mahotas venceu por 2-1 ao 
Racing e Estrela Vermelha go-
leou Liga Desportiva, por 5-1. 
Black Bulls venceu Ferroviário 
B, por 1-0, enquanto 1° de Maio 
perdeu (1-2) diante de Águias 
Especiais.

Nos lugares de apuramen-
to à fase regional, o Matchedje 
tem 19 pontos, mais dois que 
Desportivo e Mahafil (17). Na-
cional tem 16, os mesmos do 
Maxaquene. Black Bulls é líder 
com 27 pontos.
ESFA MAIS LÍDER 
NA PROVÍNCIA DE MAPUTO

Em Maputo, as equipas de 
ESFA de Boane e Ximanganine 
FC continuam dominantes nas 
séries “A” e “B”, respectiva-
mente. 

ESFA recebeu e bateu Cross 
United, por 3-1, consolidando 
a liderança. Clube da Manhiça 
derrotou Timbercity por 3-2, 
enquanto Atlético de Marra-
cuene venceu Corrumane por 
1-0. ESFA soma treze pontos, 
clube da Manhiça oito, Atlético 
sete, Cross cinco, Corrumane 
quatro e Timbercity um ponto.

CAMPEONATO NACIONAL DA II DIVISÃO

Maxaquene aproxima-se 
do Desportivo e Matchedje

Pela Série “B”, Ximanga-
nine FC venceu Mama’s Food 
por 2-1, Desportivo da Matola 
ganhou ao Jeito FC, por 2-1, e 
Clube dos Amigos empatou a 
um golo com Clube de Marra-
cuene. Ximanganine tem treze 
pontos, mais um que Desporti-
vo da Matola. Jeito FC tem sete, 
Mama’s Food seis, Clube dos 
Amigos e Clube de Marracuene 
tem um ponto cada.
FAVORITOS VENCEM
EM GAZA

Na província de Gaza, o 
Clube do Chibuto, Ferroviário 
e Clube de Gaza venceram fa-
cilmente os jogos da segunda 
jornada do campeonato.

Domingo, o Chibuto ven-
ceu Águias Especiais por 3-0 e 
o Clube de Gaza derrotou Clu-
be de Zongoene, por 4-1. O 

Ferroviário de Gaza bateu no 
sábado o Clube de Chilembe-
ne, por 4-0. Na outra partida 
da segunda jornada, o Clube de 
Bilene empatou a um golo na 
recepção ao Clube Desportivo 
da Penitenciária de Mabalane.

Clube de Gaza, Ferroviário e 
Chibuto dividem a liderança do 
campeonato com seis pontos 
cada. O Clube de Bilene, com 
dois pontos, ocupa a quarta 
posição, enquanto Limpopo 
Futebol Clube e Desportivo da 
Penitenciária de Mabalane tem 
um cada, ocupando o quinto 
e sexto lugares. Sem nenhum 
ponto temos um triunvirato 
constituído pelo Clube de Zon-
goene, Chilembene e Águias 
Especiais.

Na próxima semana tere-
mos apenas dois jogos do Cam-

peonato Provincial de Gaza, 
nomeadamente Águias Espe-
ciais-Clube de Gaza e Zongoe-
ne-Bilene.

Por outro lado, será dis-
putada mais uma eliminatória 
da fase provincial da Taça de 
Moçambique. A Penitenciá-
ria enfrenta o Limpopo FC e o 
Chilembene terá pela frente o 
Clube do Chibuto.
CHINGALE E BAGAMOYO
NÃO COMPARECEM
AO JOGO

As equipas do Chingale e 
FC de Bagamoyo não compa-
receram no campo do Centro 
Desportivo 25 de Setembro, na 
cidade de Moatize, onde estava 
agendado o confronto entre as 
duas formações, no domingo, 
a contar para a quarta jornada 
do “Provincial” de Tete.

Uma fonte do FC de Baga-
moyo explicou que a equipa 
não se fez ao campo porque 
soube do Chingale que o cam-
po tinha sido interditado pelo 
Conselho Municipal da Cidade 
de Moatize, alegando dívidas 
dos “canarinhos”.

Entretanto, o presidente 
da Associação Provincial de 
Futebol de Tete (APFT), Antó-
nio Nurmahomed, desmentiu 
esta alegação, pois, segundo 
ele, até os árbitros se fizeram 
ao local do jogo e, não tendo 
comparecido as duas forma-
ções, produziram um relatório 
que foi submetido ao conselho 
de disciplina, para a respon-
sabilização das duas colectivi-
dades, adiantando não haver 
espaço para remarcação da 
partida.

Para a mesma ronda, o 
Ferroviário de Moatize ven-
ceu, sábado, por quatro bolas 
a uma, as Águias de Angónia, 
no reduto do seu adversário, 
e isolou-se na liderança da 
competição.

Depois da derrota com o 
FC Lion de Missaua, em Chan-
gara, o Desportivo de Tete re-
dimiu-se, jogando em casa no 
domingo, ao ganhar o “lanter-
na vermelha”, 3 de Janeiro FC, 
por três bolas a zero, num jogo 
em que os visitantes até domi-
naram, mas perdiam muitas 
bolas à entrada da grande área.

A defesa do 3 de Janeiro FC 
ficou por várias vezes perdida 
em campo, permitindo que os 
jogadores do Desportivo apare-
cessem isolados no ataque, so-

bretudo na segunda parte, pe-
ríodo em que os “alvi-negros” 
marcaram dois golos, aos 77 e 
83 minutos, por intermédio de 
Mahomed e Matos, respectiva-
mente, tendo o primeiro tento 
sido conseguido aos 30 minu-
tos através de Monteiro.

O FC de Angónia colocou a 
sua potencialidade em evidên-
cia ao despachar o então ter-
ceiro classificado, FC Lion de 
Missaua, por expressivas três 
bolas a zero, em seu campo, no 
domingo.

RESULTADOS DA 4.ª 
JORNADA

Águias da Angónia – Fer-
roviário de Moatize (1-4), Des-
portivo de Tete – 3 de Janeiro 
FC (3-0), FC de Angónia – FC 
Lion de Missaua (3-0) e Chin-
gale -FC Bagamoyo (não se 
realizou).

*Ficou de fora a UD Songo 
“B”, devido ao número ímpar 
de equipas

Próxima Jornada: UD Son-
go “B”-Chingale, FC Baga-
moyo-Águias de Angónia, 3 
de Janeiro FC-FC de Angónia 
e Ferroviário de Moatize-Des-
portivo de Tete.

*Fica de fora o FC Lion de 
Missaua, devido ao número 
ímpar de participantes

Classificação: Ferroviá-
rio de Moatize, 9 pontos, FC 
de Angónia (8); Chingale e FC 
Lion de Missaua, UD Songo 
“B” (5); Desportivo de Tete (4); 
FC de Bagamoyo (3) Águias de 
Angónia (1) e 3 de Janeiro FC, 0 
ponto.

Desportivo voltou a ser derrotado no campeonato da cidade

A CONFEDERAÇÃO Africana 
de Futebol (CAF) avalia esta 
manhã as infra-estruturas que 
vão acolher a fase final do Cam-
peonato Africano de Futebol de 
Praia, Vilankulo-2022. 

Trata-se de três inspecto-
res, um espanhol e dois egíp-
cios, que desembarcaram na 
tarde de ontem na cidade Vi-
lankulo. 

Nesta primeira fase serão 
inspeccionados a arena de jo-
gos, dois campos de treinos das 
selecções, balneários, estabele-
cimentos hoteleiros, aeropor-
to, unidades sanitárias e outras 
infra-estruturas.  

Os inspectores vão também 
fornecer à FMF os termos de re-
ferência das actividades e cro-
nograma de toda competição.

“AFRICANO” DE FUTEBOL DE PRAIA EM VILANKULO

CAF inspecciona infra-estruturas

Inspectores da CAF, acompanhados pelo presidente da FMF, visitam alguns estabelecimentos hoteleiros da cidade de Vilankulo

João Figueiredo
abandona “Alvi-negros”
JOÃO Figueiredo demitiu-se, sábado, do cargo do presidente da Mesa 
da Assembleia-Geral (MAG) do Desportivo de Maputo, na sequência de 
desinteligências com os sócios e membros da direcção encabeçada por 
Paulo Ratilal.

Figueiredo, um empresário ligado à banca, demitiu-se em plena 
Assembleia-Geral Extraordinária do clube “alvi-negro”, que tinha 
como objectivo a aprovação das contas dos exercícios de 2019, 2020 e 
2021, reprovadas e mandadas rectificar pelos sócios na reunião havida 
a 2 de Abril.

Só que para o espanto de Figueiredo, na AG de sábado a direcção 
de Paulo Ratilal apresentou novamente as contas chumbadas há cerca 
de dois meses sem grandes rectificações, sobretudo as recomendadas 
pelos sócios.

Foi assim que as contas voltaram a ser reprovadas e João Figueire-
do viu-se obrigado a demitir-se por ter constatado que não se vive um 
bom clima entre os associados e os dirigentes.

Ainda sobre as contas, Figueiredo fez um reparo aos documentos 
cujo conteúdo está num tamanho quase invisível, para além de os mes-
mos não terem sido facultados aos sócios com a antecedência mínima 
exigida pelos estatutos.

Para além das razões acima invocadas, o ex-presidente da mesa 
sustenta que no clube o ambiente é de cortar à faca, com muita gente 
com interesses obscuros e agendas pouco claras, chegando mesmo a 
acusar-se alguns de querer vender o património da colectividade.

Ainda na “quente” AG, os sócios exigiram que as contas de 2019 e 
2020, que são os exercícios de Michel Grispos e Inácio Bernardo, res-
pectivamente, sejam apresentadas pessoalmente por aqueles dois ex-
-dirigentes, pois não estão claras.

“As contas deles estão muito pouco claras, pelo que deviam ser 
esses dirigentes a apresentá-las. Eles existem, são pessoas facilmente 
localizáveis, não sabemos por que razões não são chamadas”, os sócios 
que dizem não compreender como é que Michel Grispos contraiu uma 
dívida de mais de seis milhões de meticais junto do BCI para uma se-
mana depois se demitir do cargo de presidente.

Os sócios afirmaram ainda que não estão contra a direcção de Paulo 
Ratilal, mas sim contra o facto de este proteger os responsáveis das di-
recções anteriores que são tidos como os delapidadores do património 
do clube. Entretanto, ainda na mesma reunião-magna, Ratilal aventou 
a hipótese de abandonar o cargo de presidente se a situação tenebrosa 
prevalecer no clube.

FUTSAL NA CIDADE DE MAPUTO

Atlético goleia e lidera isolado
O ATLÉTICO Moçambique foi o 
grande vencedor da quinta jor-
nada do Campeonato de Futsal da 
Cidade de Maputo. Para além de 
ter cilindrado o Gespetro, por 5-0, 
o Atlético viu os seus mais direc-
tos concorrentes, nomeadamente 
o Grupo Desportivo Iquebal e Jo-
vens da Comunidade, a perderem 
pontos, o que lhe permite liderar 
isolado a competição com 12 pon-
tos.

O Iquebal empatou a três bo-
las com o ISCIM, naquela que foi 
a grande surpresa da jornada. Os 

“maometanos”, que entraram 
para esta ronda a liderar em igual-
dade pontual com Jovens da Co-
munidade e Atlético, viram esta 
última equipa a disparar na frente. 
Agora o Iquebal soma dez pontos, 
menos dois que o comandante 
Atlético.

Jovens da Comunidade empa-
tou (4-4) com a Liga Desportiva, 
um resultado que se pode consi-
derar lisonjeiro para os “muçul-
manos” que ultimamente têm 
vindo a cair. Este resultado deixa 
Jovens da Comunidade em ter-

ceiro lugar, em igualdade pontual 
com o Iquebal.

A Petromoc puxou dos galões e 
esmagou o Beula FC, por 4-0.

Devido ao número ímpar de 
equipas (nove) a ADDECC ficou de 
fora esta jornada.

Esta prova decorre no sistema 
clássico de todos-contra-todos 
em duas voltas. Os três primeiros 
classificados apuram-se directa-
mente para o Campeonato Nacio-
nal que terá lugar no fim do ano.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O 
PRESIDENTE da 
União Africa-
na (UA), Macky 
Sall, reafirmou 
ontem o com-

promisso da organização 
com o “respeito” pelo 
Direito Internacional e 
a “resolução pacífica de 
conflitos” após uma vi-
deoconferência com o 
Presidente ucraniano, 
Volodymyr Zelensky.

“Agradeço ao Presi-
dente Zelensky pelo seu 
amável discurso hoje 
(ontem) na reunião vir-
tual com a Assembleia da 

União Africana”, disse 
Macky Sall, chefe de Es-
tado do Senegal, na sua 
conta na rede social Twi-
tter.

No sua interven-
ção à Assembleia da UA, 
Zelensky considerou que 
“África é refém daqueles 
que começaram a guerra 
contra o nosso Estado”, 
em alusão à Rússia.

Segundo Zelensky, a 
guerra “pode parecer dis-
tante” para os países afri-
canos, mas seus efeitos, o 
“aumento catastrófico” 
dos preços dos alimentos, 

atingiu milhares de famí-
lias africanas. 

Entretanto, na men-
sagem no Twitter, Sall 
reitera que “África con-
tinua comprometida em 
respeitar as regras do Di-
reito Internacional, a re-
solução pacífica de con-
flitos e o livre comércio”.

Por seu lado, o pre-
sidente da Comissão da 
UA, Moussa Faki Maha-
mat, salientou o desejo 
de África num “diálogo 
que ponha fim ao confli-
to e permita o regresso da 
paz à região, bem como a 

forma de restaurar a esta-
bilidade global”.

A 3 de Junho, Sall pe-
diu aos países ocidentais 
que suspendam as san-
ções que impedem a ex-
portação de trigo e ferti-
lizantes russos, depois de 
se reunir na Rússia com o 
Presidente Vladimir Pu-
tin para abordar os efei-
tos da guerra no conti-
nente africano.

Durante essa reunião, 
disse Mahamat, a UA 
reafirmou a sua posição 
sobre “a necessidade de 
uma solução política para 

o conflito entre a Rús-
sia e a Ucrânia e os sérios
custos humanos e eco-
nómicos para a região e o
mundo”.

A UA já havia solici-
tado a 24 de Fevereiro, 
quando a invasão russa se 
confirmou, a declaração 
de um cessar-fogo “ime-
diato” e “sem demora”, 
bem como o início das 
negociações políticas.

Além disso, a 11 de 
abril, Zelensky ligou para 
Sall com quem discutiu 
a necessidade de diálo-
go para se alcançar uma 

“solução negociada” para 
acabar com a invasão rus-
sa.

Muitas nações afri-
canas abstiveram-se em 
votações na ONU que vi-
savam punir a Rússia por 
invadir a Ucrânia, defen-
dendo o diálogo entre as 
partes.

A Assembleia dos Che-
fes de Estado e de Gover-
no é o órgão supremo de 
política e decisão da UA. 

É composto por todos 
os Chefes de Estado e de 
Governo dos Estados-
-membros. (Lusa)

APÓS VIDEOCONFERÊNCIA COM ZELENSKY

UA insiste na resolução 
pacífica da guerra 

MÉDICOS, enfermeiros e professores en-
traram ontem em greve no Zimbabwe para 
protestar contra as suas baixas remunera-
ções, no meio de uma nova crise financeira 
do país.

Os trabalhadores da saúde reuniram-se 
com cartazes fora dos escritórios do Conse-
lho dos Serviços de Saúde, num dos maio-
res hospitais do país.

A Polícia de choque esteve estacionada 
nos terrenos do hospital, enquanto os pa-
cientes eram deixados sem vigilância nos 
corredores ou no exterior.

“Os trabalhadores da saúde são mal re-
munerados. Eles estão a lutar para conse-
guir pagar as contas”, disse Tapiwanashe 
Kusotera, líder do sindicato do sector 
da saúde. Os enfermeiros no Zimbabwe 
ganham 18.000 dólares zimbabweanos 
(3.495,77 meticais) por mês. Os professores 
ganham cerca de 75 dólares (4773,07 meti-
cais) por mês.

“O nosso Conselho dos Serviços de 
Saúde, que é o nosso empregador, e o Mi-
nistério da Saúde recusaram-se totalmente 
a falar com os empregados”, disse o che-
fe da Associação Nacional de Enfermeiros, 
Enock Dongo.

O governo indicou, na semana passa-
da, que iria duplicar os salários de todos 
os funcionários públicos, mas Dongo dis-
se que não tinha sido feita qualquer oferta 
formal.

Os professores apelaram ontem a uma 
greve de cinco dias, de acordo com uma 
declaração de um sindicato dos mesmos.

A economia do Zimbabwe está em 
profunda crise, incluindo uma retirada de 
doadores internacionais devido à dívida 
insustentável.

O Zimbabwe, antigo celeiro da África 
Austral, tem lutado durante as duas últi-
mas décadas numa crise económica inter-
minável. -(Lusa)

OS líderes da Comunidade da 
África Oriental (CEA) concor-
daram ontem em Nairobi em 
criar uma força regional para 
tentar acabar com o conflito 
no leste da República Demo-
crática do Congo (RD Congo), 
anunciou a presidência da or-
ganização.

“Os chefes de Estado dis-
seram que a força regional 
deve, em cooperação com o 
Exército e as forças adminis-
trativas da RD Congo, procu-
rar estabilizar e garantir a paz 
no país”, lê-se num comuni-
cado divulgado após uma ci-
meira realizada na capital do 
Quenia.

Segundo a nota, divulgada 
pela Presidência queniana, 
que organizou a cimeira, os 
“chefes de Estado exigiram 
a aplicação imediata de um 

cessar-fogo e que a cessação 
das hostilidades comece ime-
diatamente”.

A tensão entre a RD Con-
go e o Ruanda intensificou-
-se nas últimas semanas com
o ressurgimento da rebelião
do Movimento 23 de Mar-
ço (M23), acusada de matar
pelo menos 26 soldados da RD 
Congo num ataque em Janei-
ro.

Desde então, Kinshasa 
acusou Kigali de apoiar os re-
beldes, maioritariamente da 
etnia tutsi, o que Kigali tem 
reiteradamente negado.

O M23 havia sido derrota-
do em 2013, mas voltou no-
vamente a pegar em armas no 
final de 2021.

O Presidente queniano, 
Uhuru Kenyatta, anfitrião da 
cimeira e que preside actual-

mente a CEA, pedira na se-
mana passada o envio de uma 
força regional para o leste da 
RD Congo para restaurar a 
paz.

Participaram na cimeira 
os presidentes da RD Congo, 
Félix Tshisekedi, do Ruan-
da, Paul Kagame, do Uganda, 
Yoweri Museveni, do Burun-
di, Evariste Ndayishimiye, e 
Sudão do Sul, Salva Kiir, bem 
como o embaixador da Tan-
zania Stephen Simbachawe-
ne.

A cimeira constituiu uma 
oportunidade para os líderes 
da RD Congo e do Ruanda se 
reunirem pela primeira vez 
após o avolumar das tensões 
entre os dois países.

A RD Congo aderiu recen-
temente à Comunidade da 
África Oriental. - (Lusa)

O PRIMEIRO-MINISTRO belga, Alexander 
De Croo, renovou ontem o pedido de des-
culpas da Bélgica pela responsabilidade 
de alguns dirigentes e funcionários da ex-
-potência colonial no homicídio do herói
da independência da República Democrá-
tica do Congo Patrice Lumumba.

“Esta responsabilidade moral do go-
verno belga já a tínhamos reconhecido e 
repito-a de novo neste dia oficial do adeus 
da Bélgica a Patrice Emery Lumumba. 
Gostaria aqui, na presença da sua famí-
lia, de apresentar as desculpas do governo 
belga pela forma como pesou na decisão 
de pôr fim aos dias do primeiro primeiro-
-ministro do país”, disse De Croo após a
restituição de uma relíquia de Patrice Lu-
mumba à família.

O chefe do governo belga falava ao 
lado do seu homólogo congolês, Jean-Mi-
chel Lukonde, e dos filhos do herói con-
golês reunidos diante de um caixão onde 
será colocada a relíquia, um dente de Pa-
trice Lumumba.

Primeiro chefe do governo do antigo 
Congo Belga, que se tornou independente 
em 30 de Junho de 1960 (ex-Zaire e hoje 
RD Congo), Patrice Lumumba foi deposto 
em meados de Setembro do mesmo ano 

por um golpe de Estado.
Foi executado em 17 de Janeiro de 1961 

com dois irmãos de armas por separatistas 
da região de Catanga, no sul da RD Congo, 
com o apoio de mercenários belgas.

O seu corpo, desmembrado e dissol-
vido em ácido, nunca foi encontrado, 
restando apenas o dente agora restituí-
do, que foi guardado por um polícia belga 
como recordação e apreendido pela justi-
ça belga à sua filha em 2016.

Sobre as condições do “terrível” ho-
micídio de Lumumba, na região secessio-
nista de Katanga, que se recusou a acei-
tar o novo poder saído da independência, 
Alexander De Croo apontou o dedo a res-
ponsáveis belgas que na época “escolhe-
ram não ver” ou “não agir”.

Recordou que uma comissão de inqué-
rito parlamentar na Bélgica em 2000-2001 
concluiu sobre a “responsabilidade mo-
ral” do país no assassínio.

“Vários ministros do governo belga da 
época têm, em consequência, uma res-
ponsabilidade moral quanto às circuns-
tâncias que conduziram a este homicídio. 
É uma verdade dolorosa e desagradável. 
Mas deve ser dita”, continuou o dirigente 
liberal. - (Lusa)

Médicos, enfermeiros
e professores em greve 

ZIMBABWE Aprovado envio de força 
regional para RD Congo

Bélgica renova desculpas 
pela morte de Lumumba

Mais de 200 mortos em 
ataque étnico na Etiópia
MAIS de 200 pessoas do 
grupo étnico Amhara terão 
sido mortas num ataque na 
região etíope de Oromia e 
testemunhas acusaram um 
grupo rebelde local, que ne-
gou qualquer envolvimento 
no massacre.

Não havia informações 
oficiais para o número de 
mortos do ataque, ocorrido 
no sábado, mas a confirma-
rem-se os dados avançados 
por testemunhas, tratar-
-se-á de um dos mais mor-
tíferos ataques nos tempos
mais recentes, e quando se
agravam as tensões étnicas
no segundo país mais popu-
loso de África.

“Contei 230 corpos. Re-
ceio que seja o mais mortífe-
ro ataque contra civis a que 
assistimos até agora”, disse 
à agência noticiosa Associa-
ted Press (AP) Abdul-Seid 
Tahir, um habitante da re-
gião de Gimbi, após ter es-
capado ao massacre.

“Estamos e enterrá-los 
em valas comuns e ainda 
estamos a recolher corpos. 
Chegaram agora unidades 
do exército federal, mas 
receamos que os ataques 
prossigam quando parti-
rem”, afirmou ainda.

Outra testemunha, que 
apenas se identificou como 
Shambel, disse que a comu-
nidade Amhara da região 
está agora a tentar recolo-
car-se noutro local “antes 
que aconteçam novas ma-
tanças”. Disse ainda que 
os Amhara estão instalados 
nessa área há 30 anos na 
sequência de um programa 
de reinstalação e que agora 
estão a ser “mortos como 
galinhas”.

As duas testemunhas 
acusaram o Exército de Li-
bertação Oromo (OLA) pe-
los ataques. Através de uma 
declaração, o governo re-
gional de Oromia também 
acusou o OLA, ao indicar 

que os rebeldes atacaram 
“após serem incapazes de 
resistir às operações das 
forças de segurança [fede-
rais]”.

Um porta-voz do OLA, 
Odaa Tarbii, negou, porém, 
as alegações.

“O ataque a que se re-
ferem foi cometido pelo 
regime militar e milícias 
locais quando se retiravam 
do seu campo em Gimbi na 
sequência da nossa recen-
te ofensiva”, disse numa 
mensagem enviada à AP.

O Primeiro-ministro 
etíope, Abiy Ahmed, consi-
derou o assassinato “horrí-
vel” de dezenas de minorias 
étnicas e “inaceitável”, e 
reiterou que restaurar a paz 
e a segurança é a prioridade 
do seu governo.

Abiy é frequentemente 
criticado por alegadamente 
não lidar com a crescente 
insegurança na Etiópia. - 
(Lusa)

Pistoleiros raptam na Nigéria
OS pistoleiros raptaram 36 pessoas de duas igrejas no noroeste da 
Nigéria, no domingo, depois de atacar várias aldeias no Estado 
de Kaduna, disseram ontem as autoridades locais. “Trinta e seis 
pessoas foram raptadas” por atacantes que invadiram a Igreja 
Baptista Maranatha e a Igreja Católica de São Moisés, na aldeia de 
Rubu, disse à agência AFP o comissário de Segurança de Kaduna, 
Samuel Aruwan. As autoridades também indicaram ontem que 
pelo menos três pessoas foram mortas no domingo, durante uma 
série de ataques a várias aldeias no Estado, que tem sido abalado 
pela crescente insegurança nos últimos meses.

Milhares em fuga após massacre 

no Burkina Faso
O NÚMERO de deslocados após o atentado terrorista ocorrido a 
11 de Junho no Norte do Burkina Faso, em que 86 pessoas mor-
reram, ultrapassa as 21.000 pessoas, informaram no domingo as 
autoridades locais. Os últimos números provisórios divulgados 
pelo Conselho Nacional de Emergência e Reabilitação (CONA-
SUR) do Governo do Burkina Faso contabilizam 21.173 pessoas 
deslocadas, na sua maioria crianças. O porta-voz do Alto Co-
missariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), 
Matthew Saltmarsh, disse que “a crise de deslocados no Burkina 
Faso é uma das que mais cresce no mundo, tendo o número de 
deslocados internos atingindo 1,9 milhão no final de Abril”.

Libertado activista sul-africano 

pró-eutanásia
UM activista sul-africano pró-eutanásia, condenado pelo homi-
cídio premeditado de três pessoas, foi ontem libertado, depois de 
cumprir três anos de prisão domiciliária. Em 2019, Sean Davison 
recebeu uma sentença de oito anos em prisão domiciliária, cin-
co dos quais suspensos, e uma proibição de três anos de falar à 
imprensa. Em entrevista à AFP, Davison declarou não estar arre-
pendido do que fez, acrescentando que “ajudar aqueles homens 
era a coisa certa a fazer”. O activista promete continuar a bater-
-se pelo “direito de morrer com dignidade”.

Cabo Verde em situação

de emergência social
O PRIMEIRO-MINISTRO cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, 
declarou ontem a situação de emergência social e económica no 
país devido aos impactos da guerra na Ucrânia, anunciando mais 
medidas de mitigação, com um custo total de mais de 80 mi-
lhões de euros. O país vive ainda uma profunda crise económica, 
após uma recessão de quase 15% do Produto Interno Bruto (PIB) 
em 2020, face à ausência de turismo provocada pela pandemia 
da Covid-19, sector que garante 25% do PIB e do emprego. 

Colômbia elege Presidente

de esquerda
GUSTAVO Petro venceu domingo as eleições presidenciais, tor-
nando-se no primeiro chefe do Estado de esquerda na história 
da Colômbia. Petro obteve 11.281.013 votos (50,44%) na segun-
da volta das eleições, de acordo com resultados oficiais. O seu 
adversário, o milionário Rodolfo Hernandez, obteve 10.580.412 
votos (47,31%), uma diferença de quase 701 mil votos. O senador 
e ex-guerrilheiro vai suceder ao Presidente da Colômbia, Iván 
Duque, a partir de sete de Agosto e governar até 2026.

Treze mortos em ataque

a um autocarro na Síria
UM ataque contra um autocarro no Norte da Síria provocou on-
tem 13 mortos e três feridos, noticiou a agência oficial síria Sana. 
O ataque ocorreu na província de Al-Raqa, onde o grupo “jiha-
dista” Estado Islâmico (Daesh, no acrónimo árabe) ainda está 
activo, segundo a organização não-governamental Observatório 
Sírio dos Direitos Humanos (OSDH). Um porta-voz militar não 
identificado disse à imprensa local que as vítimas mortais são 
11 civis e dois militares, havendo ainda três militares feridos, de 
acordo com a AP. 

Extrema-direita

avança na França
A COLIGAÇÃO que apoia o presidente francês, Emmanuel Ma-
cron, obteve 245 deputados na Assembleia Nacional na segunda 
volta das eleições legislativas de domingo, ficando muito aquém 
dos 289 necessários para a maioria absoluta. De acordo com os re-
sultados divulgados ontem pelo Ministério do Interior, a coligação 
de esquerda Nova União Popular Ecológica e Social (NUPES) ficou 
com 131 deputados, com 31,60% dos votos. O maior aumento, 
porém, foi para a União Nacional, de extrema direita, de Marine 
Le Pen, que conquistou 89 lugares (17,30% dos votos), um salto 
gigante em relação aos oito deputados conseguidos em 2017. Esta 
nova configuração parlamentar obriga Macron a alianças.

Em perspetiva dissolução

do Parlamento israelita
O PRIMEIRO-MINISTRO israelita, Naftali Bennett, e o chefe da 
diplomacia, Yair Lapid, dois dirigentes da coligação no poder em 
Israel, indicaram ontem que vão apresentar um projecto-lei para 
dissolver o Parlamento e provocar eleições antecipadas. “Após 
se esgotarem todas as tentativas de estabilizar a coligação, o Pri-
meiro-Ministro Naftali Bennett e Yair Lapid decidiram fazer vo-
tar a lei (de dissolução do Parlamento) no Knesset na próxima 
semana”, sublinharam em comunicado, precisando que “a rota-
ção será efectuada “de forma ordenada”. Bennett e Lapid forma-
ram em Junho de 2021 uma coligação congregando partidos de 
direita, do centro, de esquerda e uma formação árabe. O acordo 
de coligação também prevê uma rotação entre os dois homens 
na chefia do Governo e a substituição de Bennett por Lapid em 
caso de dissolução do Parlamento.
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