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O 
PRESIDENTE da 
República (PR), Fi-
lipe Nyusi, insta os 
tribunais a proferir 
sentenças em tem-

po útil e com rigor técnico, a 
fim de responder aos anseios 
dos cidadãos. 

Para o efeito, sugeriu a 
definição de medidas que 
permitam aos intervenientes 
processuais e aos cidadãos 
monitorar a celeridade pro-
cessual.

“O cidadão não tem e nem 
deve ter a paciência requerida 
pelos magistrados na aprecia-
ção de cada caso. O cidadão 
deve ter o seu problema resol-
vido em tempo útil”, subli-
nhou o Chefe do Estado, fa-
lando na tomada de posse do 
novo conselheiro do Tribunal 
Administrativo, Manuel Pas-
coal Massuca.

Porém, o mais alto magis-
trado da nação advertiu que 
essa agilidade deve ser acom-
panhada pela qualidade das 
decisões proferidas, o que só 
pode ser possível com a for-
mação e capacitação contínua 
dos magistrados.

Filipe Nyusi recomendou 

a jurisdição administrativa, 
fiscal e aduaneira a moderni-
zar os modelos de interpre-
tação da lei, em função do 
aparecimento de novos fenó-
menos sociais que carecem de 
regulação.

Diante da actualização do 
ordenamento jurídico, o Che-
fe do Estado desafiou os tribu-
nais a avaliar os magistrados 
mediante a qualidade do ser-
viço prestado ao cidadão.

“O desenvolvimento ace-
lerado das sociedades traz 
novos desafios à regulamen-
tação e os magistrados não 
podem ficar à margem desta 
realidade. Para o efeito, de-
vem ter mais oportunidades 
para actualizar os seus conhe-
cimentos”, destacou, enal-
tecendo a aposta do Tribunal 
Administrativo na capacita-
ção de quadros, dentro e fora 
do país.  

Constituem atribuições 
do Tribunal Administrati-
vo, fiscalizar a legalidade das 
despesas públicas, garantir 
a responsabilização criminal 
das infracções financeiras e 
controlar a boa gestão dos di-
nheiros públicos.

A COMPANhIA aérea de ban-
deira - LAM - projecta investir, 
em três anos, até 120 milhões de 
dólares americanos na compra de 
aeronaves, com vista a intensifi-
car a sua presença nas rotas afri-
canas, e ligar os mercados portu-
guês e sul-africano. 

Em declarações à agência 
Lusa, o director-geral das Linhas 

hIDROCARbONETOS, energia e mineração são as três áreas 
nas quais Moçambique vai concentrar o seu foco na primeira 
Cimeira Rússia – África, a ter lugar amanhã e quinta-feira na 
cidade russa de Sochi, sob o lema “Pela Paz, Segurança e De-
senvolvimento”.

Moçambique estará representado no evento através de 
uma delegação chefiada pelo Presidente da República, Fili-
pe Nyusi, que ontem deixou Maputo a caminho daquele país 
euro-asiático

Um comunicado da Presidência da República recebido na 
nossa redacção dá conta que, durante a sua estada na Rússia, 
o Chefe do Estado vai manter encontros com o seu homólogo
russo, Vladimir Putin, e com outros chefes de Estado e de go-
verno africanos convidados à cimeira.

Filipe Nyusi vai ainda participar no Fórum de Negócios 
Rússia-África, a realizar-se à margem da cimeira, e receber 
em audiência representantes do sector empresarial da Fede-
ração da Rússia.

Falando ontem em Sochi, cidade localizada na costa do 
Mar Negro, o vice-ministro dos Recursos Minerais e Energia 
explicou que a atenção de Moçambique nas áreas de hidro-
carbonetos, energia e mineração tem a ver com o facto de ser 
aqueles em que o país tem algum desenvolvimento significa-
tivo na cooperação com a Rússia.

Segundo Augusto Fernando, a Rússia, através da sua em-
presa Rosneft, tem um contrato, em parceria com a Exxon-
Mobil, para a pesquisa e produção de petróleo na área de An-
goche e na bacia do Zambeze. 

“Este é um processo que ainda vai levar tempo”, explica 
o vice-ministro. 

Já no passado, nos anos 80, a Rússia, enquanto União So-
viética, operou em Moçambique na região de Pande e Tema-
ne, onde esteve a fazer pesquisas na área de petróleo. 

“Não avançou muito, mas estamos cientes que com este 
contrato celebrado agora isto trará uma mais-valia quer no 
sector do gás, quer do petróleo”, acrescentou. Na área de 
mineração, uma empresa russa, a Tazetta Resources, explo-
ra areias pesadas em Pebane, província da Zambézia, embora 
ainda numa fase de produção experimental.

“há outras áreas que estamos a explorar nesta coopera-
ção, que é a de diamantes. Os russos são muito experientes 
nessa matéria. Nós estamos no processo de adesão ao Pro-
cesso de Kimberley, que operacionalizará a venda dessas pe-
dras”, disse.

Em relação ao campo da energia, segundo Augusto Fer-
nando, a cooperação está ainda numa fase embrionária, mas 
a Rússia manifestou grandes interesses, fundamentalmen-
te para a produção e energia na região de Cuamba e Nacala, 
na componente de carvão, e também ao nível de linhas de 
transporte de energia, uma delas seria para Angoche e outra 
de Maputo-bela Vista, zona de Salamanca, contando também 
com o desenvolvimento da zona da Ponta de Ouro.

“Esperamos nesses dias (da cimeira) poder capitalizar isto 
tudo. Passar em revista aquilo que foram as decisões todas 
durante a visita do Presidente da República (a Moscovo) em 
Agosto passado”, destacou Augusto Sousa.

Nesta deslocação o Presidente Nyusi faz-se acompanhar 
pelos Ministros dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, José 
Pacheco; dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesqui-
ta; Vice-Ministro dos Recursos Minerais e Energia, Augusto 
Fernando; Embaixador de Moçambique junto à Federação da 
Rússia, Mário Ngwenya; quadros da Presidência da República 
e de outras instituições do Estado.

A RENAMO contesta os resul-
tados parciais das eleições de 
15 de Outubro, que dão vitória 
à Frelimo e ao seu candida-
to presidencial, Filipe Nyusi, 
mas defende que qualquer so-
lução ao que classifica como 
diferendo eleitoral deve ser 
encontrada dentro do quadro 
da paz e reconciliação nacio-
nal.

Falando ontem na abertu-
ra da II Sessão Extraordinária 

da Comissão Política Nacional 
da Renamo, alargada a outros 
quadros, o presidente des-
te partido, Ossufo Momade, 
não entrou em detalhes sobre 
o assunto, considerando no
entanto que as eleições foram 
fraudulentas, o que contraria 
a vontade dos moçambicanos.

“O desejo dos moçambi-
canos e da comunidade inter-
nacional é que estas eleições, 
antecedidas do Acordo de Paz 

e Reconciliação Nacional e da 
visita do Papa Francisco ao 
país, fossem livres, justas e 
transparentes. Neste sentido, 
convocamos esta sessão para, 
em conjunto, encontrarmos 
as melhores soluções deste di-
ferendo eleitoral”, disse Mo-
made, acrescentando que este 
posicionamento surge do fac-
to de a Renamo estar a receber 
pressão no sentido de “repor a 
verdade eleitoral”.

PR exige celeridade 
na actuação dos tribunais

Nyusi na Cimeira 
Rússia-África

Filipe Nyusi empossou Manuel Massuca como juiz-conselheiro do Tribunal administrativo

CONTESTAÇÃO DOS RESULTADOS ELEITORAIS

Renamo diz que solução 
será no espírito da paz

FOCO NA EXPANSÃO DO MERCADO

LAM quer investir em novos aviões

a companhia de bandeira quer investir em mais aeronaves para “atacar” novos mercados

Aéreas de Moçambique (LAM), 
João Carlos Pó Jorge, disse que a 
companhia quer ainda intensi-
ficar a frequência de voos para 
Dar-es-Salam, na Tanzania; ha-
rare, no Zimbabwe, Lusaka, na 
Zâmbia, e Gaberone, no botswa-

na.
“Já estamos a trabalhar com 

as companhias desses países 
para, logo que o mercado cres-
ça, oferecermos, não só o mer-
cado regional, mas também este 
mercado que vem por Lisboa”, 
reforçou.

Para crescer em rotas e as-
segurar qualidade de serviço, a 

empresa vai também investir em 
novos aviões.

“Estamos a pensar adquirir 
novos aviões via leasing ou fi-
nanciados por bancos, e pensa-
mos que isso representará 100 a 
120 milhões de dólares de inves-

timento, em três anos, porque a 
frota é pequena ainda”, adiantou 
o director-geral da LAM, cujo
objectivo agora, depois de ter
atravessado uma fase particular-
mente difícil do ponto de vista
financeiro, é centrar a sua acti-
vidade no seu negócio principal e 
desinvestir noutras áreas. 

“A nossa intenção nos próxi-

mos anos é centrar a actividade 
no nosso negócio principal, linha 
aérea, e desinvestir nalgumas 
áreas que temos, a exemplo de 
hotéis e outras”, explicou.

João Carlos Pó Jorge admi-
tiu, porém, que a LAM quer ter 

também um posicionamento 
nos negócios de refeições para os 
aviões e de apoio aos passageiros 
em terra.

Sobre a situação financeira 
da empresa, o director da em-
presa disse que a LAM chegará 
no final deste ano a um ponto de 
equilíbrio.

“Pensamos que até ao fim 
deste ano atingiremos um ponto 
tal em que não teremos, nem lu-
cros, nem prejuízo. Infelizmente 
temos perdas acumuladas”, dis-

se. O desinvestimento planeado, 
que permitirá arrecadar cerca de 
14 a 16 milhões de dólares, pode 
ajudar a compensar algumas das 
perdas mas, segundo a fonte, 
“não cobre de maneira nenhuma 
o investimento.”

João Carlos Pó Jorge assegu-
rou que não haverá “reduções 
drásticas” no quadro de pessoal 
da empresa em resultado de tais 
processos.

“Estamos a ver se consegui-
mos realocar algumas pessoas, 

ou dentro da organização, ou 
noutras participadas. Mas acha-
mos que já não vamos ter o ex-
cedente que iríamos ter. Por isso, 
não vamos ter reduções drásticas 
de pessoal”, assegurou.

Neste momento, a empresa 
tem em curso um plano de rees-
truturação e a companhia, im-
pedida de operar no espaço aéreo 
europeu, por razões de seguran-
ça, já anunciou, precisamente 
este mês, o regresso à Europa, 
com um voo para Lisboa.

Joaquim Chissano 
oferece enxoval 
a recém-nascidos
O ANTIGO Presidente da República, Joaquim Alberto 
Chissano, completa hoje 80 anos de idade e para cele-
brar o aniversário vai oferecer um enxoval aos primei-
ros bebés do sexo masculino e feminino que nascerem 
no hospital Central de Maputo. Chissano vai igualmen-
te visitar os recém-nascidos no berçário 1 e a Emato 
Oncologia, na pediatria, onde será oferecido um brinde 
na companhia da família, profissionais de Saúde e con-
vidados.

Bancos apoiam 
reconstrução do HCB
A ASSOCIAÇÃO Moçambicana de bancos vai doar 34.5 milhões de me-
ticais para a reconstrução do hospital Central da beira (hCb), destruído 
pelo ciclone tropical Idai. O valor será aplicado na reabilitação de al-
guns blocos da unidade sanitária, nomeadamente os bancos de sangue 
e de socorros, imagiologia, psiquiatria, centro ortopédico e ginecologia. 
Para o efeito, o Gabinete de Reconstrução Pós-Ciclone Idai e a hEALTh 
for MOZ, uma organização não-governamental, rubricaram um me-
morando de entendimento com o objectivo de estabelecer os termos e 
condições para a contratação do empreiteiro, fiscalização da obra e uti-
lização dos fundos disponibilizados.

PGR empossa magistrados 
A PROCURADORA-Geral da República, beatriz buchili, confere 
posse esta manhã, em Maputo, a sete magistrados do Ministé-
rio Público para exercerem funções em comissão de serviço. São 
eles Mourão Infalume baluce, para inspector-chefe adjunto do 
Ministério Público; Florêncio André Simbine, sub-procurador-
-geral-chefe de Nampula, Emília benedita João Chirindza, sub-
-procuradora-geral-chefe da beira; Ribeiro José Cuna, sub-
-procurador-geral, procurador provincial chefe de Nampula;
Nazimo Aly Mussá, procurador provincial chefe de Inhambane;
Jorge Pereira Gimo Tivane, procurador provincial chefe de Mani-
ca; e  hermínia Xavier da barca Gustavo, que exercerá as funções 
de procuradora provincial chefe de Tete.
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Um pólo turístico 
em franco desenvolvimento 

FÉLIX DALELANE, 
(coLAborAção)

O 
PARQUE Nacio-
nal do Zinave, no 
distrito de Mabo-
te, província de 
Inhambane, está a 

viver, desde 2015, uma di-
nâmica de crescimento das 
suas actividades, mercê do 
apoio financeiro de 20 mi-
lhões de dólares desem-
bolsado pela Peace Parks 
Foundation.

Criado em 1973, atra-
vés do artigo 01 do Diplo-
ma Legislativo 47/73 de 26 
de Junho, com o objectivo 
de proteger determinadas 
espécies de fauna em ris-
co de desaparecimento, 
como girafas, matagaicas, 
vacas do mato e avestru-
zes, o Parque Nacional do 
Zinave possui uma área 
total de 400 mil hectares, 
com uma zona tampão, 
num raio de cinco quiló-
metros, estabelecida atra-
vés do Decreto nr.88/2013 
de 31/2012.

Possui ainda uma fau-
na rica, constituída por 
elefantes, hipopótamos, 
boi-cavalos, búfalos, ze-

bras, cudos, elandes, gi-
rafas, impalas, changos, 
facoceiros, piva/inhaco-
sos, avestruzes, cabrito do 
mato, entre tantos outros. 

O investimento nes-
ta área de conservação, 
que se estende ao Sul do 
Rio Save e cobre uma área 
de quatro mil quilóme-
tros quadrados, foi para 
um período de cinco anos 
(2015/2018), tendo deixa-
do um grande capital em 
termos de acções realiza-
das.

O financiamento surgiu 
no quadro de um acordo de 
co-gestão do Parque Na-
cional de Zinave, assinado 
entre a Administração Na-
cional das Áreas de Con-
servação (ANAC) e a Peace 
Parks Foundation (PPF), 
uma entidade com objec-
tivo de garantir a conser-
vação da biodiversidade e 
manutenção da integrida-
de ecológica. 

A PPF tem ainda inte-
resse no reforço da gestão, 
expansão e consolidação 
vital da área de conser-
vação transfronteiriça do 
Grande Limpopo, na zona 
Sul do país.

 De acordo com o ad-
ministrador do Parque Na-

cional de Zinave, António 
bacar, na década de 1980 

as actividades deste par-
que foram interrompidas 

com o recrudescimento da 
guerra de desestabilização, 

tendo sido retomadas em 
1996, quatro anos depois 

Combate 
cerrado 
à caça 
furtiva

do fim do conflito armado.
António bacar expli-

cou que o financiamento 
está a dinamizar as acti-
vidades operacionais do 
parque e a permitir que 
sejam criados outros pro-
jectos, com maior des-
taque para programas de 
fiscalização, desenvolvi-
mento comunitário, re-
povoamento da fauna do 
parque, bem como geração 
e estabelecimento iniciati-
vas turísticas, pagamento 
substancial de salários aos 
funcionários, entre outros.

Foi igualmente refor-
çada a fiscalização do par-
que, com a contratação de 
25 novos agentes, aquisi-
ção de 25 bicicletas, cria-
ção de duas regiões de fis-
calização, designadamente 
Norte – Tchatchive; e Sul 
– Manhemba,

Foram ainda adquiridos
novos sistemas de comuni-
cação como rádios digitais, 
criação de postos de fisca-
lização fixos no Santuário 
da Fauna, zona Norte e Sul, 
e sensibilização comunitá-
ria, em coordenação com 
as autoridades e aquisição 
de “drones”.

O administrador do Parque 
Nacional do Zinave expli-
cou que a redobrada fisca-
lização permitiu a remoção, 
de 2016 a 2018, de cerca de 
cinco mil cabos de aço, em 
1902 operações de patrulha 
realizadas em 40 pontos 
desta área de conservação.

Foram também deti-
dos 62 caçadores, destru-
ídos oito acampamentos 
de furtivos, apreendidos 
218 arcos, 400 flechas, 12 
peles de animais diversos, 
bem como 25 bicicletas, 
200 quilogramas de carne 
de animais e 147 armas de 
caça, para além de 129 lan-
ternas.

António bacar contou 
ainda terem sido contro-
ladas queimadas, levando 
a que se passasse de duas 
registadas, em 2016 e 2017, 
para zero no ano passado, 

bem como reduzidos a par-
ticipação, às autoridades, 
de casos sobre caça furtiva. 
Ou seja, de seis, em 2017, 
para zero, no ano passado, 
reduzido casos de destrui-
ção florestal, que passaram 
de 11 para zero, no mesmo 
período.

Salientou que há indi-
cadores encorajadores, re-
ferindo-se às multas apli-
cadas da caça furtiva. “Por 
exemplo, em 2018 não tive-
mos nenhum registo depois 
de ter disparado em 2017 
para um valor de 2.933,720, 
saindo 401 mil meticais em 
2016. E o Parque Nacio-
nal do Zinave encaixou, de 
multas pagas, um total de 
407.450 mil meticais, sen-
do 135 mil meticais pagos 
em 2016, e 272.454,30 mil 
meticais em 2017”, expli-
cou.

Para garantir o repovoamento da fauna, António bacar avançou que, no período em referência, o Parque Na-
cional do Zinave recebeu 250 búfalos, 30 girafas, 525 impalas, 598, boi-cavalo, 150 zebras. Recebeu ainda 200 
pivas/inhacoso, 147 changos, 54 facoceiros e 110 elefantes, totalizando 1015 animais. 
Este efectivo poderá ter sido ultrapassado, pois  foram translocados mais animais da África do Sul, com des-
taque para elefantes, zebras e bois-cavalo. Ainda no período em referência, foram abertos dois furos de água 
para consumo humano, abastecimento de animais domésticos e irrigação, implementados dois projectos de 
agricultura de conservação envolvendo 80 membros de duas associações de produtores.
Foram também empregues 161 trabalhadoras sazonais em 2017 e 130 em 2018 para manutenção de picadas, 
limpezas e abertura de linha de edição do santuário, revitalizada a associação Vuka Zinave, sensibilização de 
escolas para a preservação da biodiversidade e desenvolvimento através da relocação das comunidades. Na 
ocasião, informou aos estudantes que visitaram aquele local, que em 2016 foi realizada uma pesquisa que 
indicou a existência de um total de 443 famílias, correspondentes a 2.720 pessoas vivendo no seu interior. 

Repovoamento 
da fauna

Ecoturismo e conectividade

PARQUE NACIONAL DO ZINAVE 

Para além de histórias fasci-
nantes, árvores emblemáticas 
e únicas, que estão bem de-
senvolvidas e possuem uma 
alta capacidade de carga como 
atractivos, o parque tem um 
ecossistema com grande di-
versidade de habitats.

Foi feita também a iden-
tificação de potencialidades 
para elaboração do plano de 
turismo e tem disponíveis es-
tradas ligadas ao Parque Na-
cional do Kruger, na África do 
Sul, e lodges de alta qualida-
de, com ligação ao Parque Na-
cional do bazaruto, na mesma 
província, mas mais a norte, 
ou seja, situado no distrito de 
Vilankulo, a uma distância de 
30 minutos percorridos de 
avião. Entretanto, estudantes 
do curso de Gestão Ambiental 
e Desenvolvimento Comuni-
tário da Universidade de Save 
da Maxixe visitaram há dias 
o Parque Nacional de Zina-
ve com o objectivo de buscar
conhecimentos práticos sobre
o diagnóstico ambiental da-
quele local de conservação.

Segundo Mussa Abdul 
Remane, docente naquela 
universidade, a visita àquele 
parque enquadra-se no pro-
grama curricular do curso de 
gestão ambiental e desenvol-
vimento comunitário, com 
vista a dotar os estudantes de 
conhecimentos práticos sobre 
o diagnóstico e a relação entre

os ambientes físicos, biótico e 
antrópico.

O diagnóstico consistiu na 
explicação das características 
do meio físico do Parque Na-
cional do Zinave, representa-
do pelo clima húmido e seco, 
e é atravessado pelo rio Save. 

O ambiente biótico se ca-
racteriza por uma vegetação 
de mistura de paisagens de 
miombo em solos mais pesa-
dos e matope nas zonas altas 
do parque e uma fauna rica 
em várias espécies como gira-
fas, zebras, inhalas, elefantes, 
cabritos-pretos, avestruzes, 
búfalos, cabritos do mato e 
cudos. E o ambiente antrópico 
é caracterizado pela presença 
do homem e suas actividades, 

onde todos buscam pela sua 
sobrevivência, daí a necessi-
dade de explicar ao estudante 
relação sustentável entre estes 
elementos.

O académico avançou 
que, ao fazer o diagnóstico e 
explicar a relação entre estes 
elementos leva o estudante a 
ter um entendimento prático 
sobre as medidas de protec-
ção, com base na fiscalização 
e sua importância. Estas ac-
ções, combinadas, levam ao 
estabelecimento do equilíbrio 
da natureza evitando, segun-
do ele, a extinção de uns em 
benefício de outros. 

Mussa Abdul Remane re-
feriu ainda que, do ponto de 
vista académico, para além 

de dotar os estudantes de fer-
ramentas técnico-profissio-
nais, estas visitas a parques 
e reservas funcionam como 
mecanismo de promoção das 
potencialidades existentes no 
país. 

Na sua opinião, a fideliza-
ção do estudante com o cam-
po faz com que ele tenha in-
teresse em aprofundar os seus 
conhecimentos, levando-o 
a desenvolver pesquisas so-
bre o que ele vê no terreno. E, 
através da divulgação destes 
estudos os turistas se sentirão 
atraídos a ir visitar Inhamba-
ne e Moçambique, particular-
mente as áreas de conserva-
ção. E quem visita protege e 
conserva.

Por seu turno os estu-
dantes, disseram ao nosso 
jornal que a visita de estudo 
ao Parque Nacional do Zina-
ve foi positiva na medida em 
que, para além aprenderem a 
parte prática do diagnóstico 
ambiental, perceberam como 
é feita a gestão ambiental e o 
desenvolvimento comunitá-
rio. E estas acções abrem es-
paço uma compreensão mais 
profunda sobre como é feita a 
conservação da biodiversida-

de e como se faz a redução dos 
impactos sócio-ambientais 
negativos resultantes da ac-
ção humana.

“As comunidades são en-

volvidas nas actividades do 
parque, como na fiscalização 
do abate dos animais, e elas 
são ainda ensinadas a evitar 
o desmatamento e a investir
na exploração sustentável dos
cursos de água existentes”,
disseram na sua mensagem. 

No concernente ao desen-
volvimento comunitário, di-
zem ter ficado fascinados com 
o projecto desenvolvido pelos
gestores do parque que alguns 
projectos de geração de renda

como, a distribuição de col-
meias para extracção do mel 
e apoio em transporte, mate-
rial para construção de casas e 
abertura de furos de água.

entrada do Parque Nacional do Zinave

antónio bacar, administrador desta área de conservação 

um dos pontos ecológicos do Parque do Zinave

Fiscais na formatura

estudantes na visita ao parque
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FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

21625031

   21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

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

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

Museu Nacional da Moeda – Rua 
Consiglieri Pedroso

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

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

Publicidade

Avenida Marginal, Nº 4067, R/C Maputo

Tel: (+258) 21492840/5/9 ou (+ 258)823068486     Email: generalmz@britam.com    

Tete Tel. +258 (25)223360    Nampula: Tel. +258 (26)214684    Chimoio: Tel. +258 (25)124995

MOÇAMBIQUE | QUÉNIA | SUDÃO DO SUL
RUANDA | TANZÂNIA | MALAWI | UGANDA

SEGURO DE SAÚDE 5 em 1.
Com extensões de Ouro!

Uauuuu!
…Também inclui Seguro

de Viagem Sempre
que viajar?!

6270

UM cidadão que aparenta 40 
anos de idade, de nacionalidade 
brasileira, morreu atropelado na 
manhã de ontem, na estrada cir-
cular, no bairro Costa do Sol, na 
cidade de Maputo. 

Segundo José Nhantumbo, 
chefe do departamento da Polí-
cia de Trânsito na cidade de Ma-
puto, o indivíduo foi atropelado 
por uma viatura de transporte 
semi-colectivo de passageiros da 

marca Toyota hiace, com a ma-
trícula Ahb 524 MC, que seguia 
no sentido Costa do Sol- Anjo 
Voador.  

Nhatumbo explicou que o 
veículo seguia em grande velo-
cidade, tendo despistado e  co-
lhido a vítima que se encontrava 
a fazer exercícios físicos no pas-
seio. Acrescentou que o corpo 
da vítima foi transportado para 
a morgue do hospital Central de 

Maputo (hCM).  
Por outro lado, no âmbito da 

fiscalização rodoviária, a corpo-
ração inspeccionou 1023 viatu-
ras, resultando na aplicação de 
886 multas. 

A operação culminou, igual-
mente, com a detenção de 14 au-
tomobilistas, dos quais sete por 
condução sob efeito do álcool e 
os restantes por tentativa de su-
borno a agentes da lei e ordem.     

U
MA tonelada e tre-
zentas e quarenta e 
dois quilogramas de 
garrafas de vidro foi 
recolhida, na manhã 

de ontem, na praia da Costa 
de Sol, na cidade de Maputo, 
por agentes de limpeza e vo-
luntários.

O “lixo” recolhido foi 
entregue ao Centro de Reto-
ma, recentemente, aberto na 
Costa do Sol, no âmbito do 

projecto “Praia Zero”, cujo 
objectivo é manter o local 
limpo.

Este resultado foi alcan-
çado, depois de um domingo 
de calor intenso, na capital 
do país, com os termómetros 
a atingir os 38 graus Celsius, 
razão que arrastou centenas 
de citadinos que pretendiam 
se refrescar e passar momen-
tos de lazer com amigos e fa-
miliares.

Entretanto, no fim da jor-
nada, os utentes acabaram 
por deixar para trás muito 
lixo que periga a vida, tanto 
dos banhistas, como da fauna 
marítima.

Rosilene Inguane afirmou 
que desde a abertura do Cen-
tro de Retoma, a praia ganhou 
uma nova aparência, embora 
não haja colaboração da parte 
dos utentes na sua limpeza. 
“Contamos com o apoio de 

vários agentes de limpeza, 
bem como de jovens, cuja ac-
tividade é também um meio 
de sustento. Acreditamos 
que estes esforços estejam a 
ajudar a manter o local mais 
bonito e atractivo”, disse In-
guane.

De salientar que a praia da 
Costa do Sol dispõe de vários 
ecopontos para o depósito de 
lixo que no entanto, não são 
devidamente utilizados.

UM guarda, de 53 anos de idade, morreu na ma-
drugada de domingo, assassinado por desconhe-
cidos, no bairro Matola Santos, no Município da 
Matola. Segundo Fernando Manhiça, porta-voz 
do Comando da Polícia da República de Moçam-
bique (PRM) na província de Maputo, a vítima 
foi agredida por quatro indivíduos ora foragidos, 
num estabelecimento comercial onde se en-
contrava de serviço. Manhiça explicou que na 
sequência das agressões, este e um outro guarda 

contraíram ferimentos graves, tendo sido socor-
ridos para o hospital Provincial da Matola, onde 
viria a perder a vida.  Acrescentou que em se-
guida os malfeitores se introduziram no interior 
da loja e apoderam-se de um valor estimado em 
mais de 20 mil meticais.

“Estão em curso investigações visando neu-
tralizar os autores do crime para a sua responsa-
bilização”, assegurou.  A outra vítima continua 
hospitalizada nos cuidados intensivos.    

O CARTÃO electrónico a ser 
usado nos autocarros de Trans-
porte Público de Passageiros vai 
levar o nome de “Famba”, con-
forme determinou o concurso 
público recentemente lançado 
pela Agência Metropolitana dos 
Transportes (AMT).

Com efeito, a AMT procedeu, 
recentemente, a entrega do pré-
mio, no valor de 30 mil meticais, 
ao vencedor do concurso para a 
atribuição do nome ao cartão que 
será introduzido a partir do pró-
ximo ano.Trata-se de bernardo 

Sigaúque, que apresentou a pro-
posta vencedora, de um universo 
de 305 nomes. Destes, 95 foram 
eliminados por não terem obe-
decido os critérios estabelecidos 
para o concurso. A proposta de 
Sigaúque foi considerada ven-
cedora por possuir abaixo de 
sete letras e por apresentar uma 
identidade própria.   Falando ao 
“Notícias”, Sigaúque, disse não 
ter sido fácil pensar num nome 
que tivesse um máximo de sete 
letras e com todos os requisitos 
exigidos.“O ganho é que o ‘Fam-

ba’ ficará para sempre, porque 
os utentes dos transportes vão 
usar o cartão todos os dias. O que 
eu desejo é que o sistema entre, 
efectivamente, em funciona-
mento”, disse. Macgaure Alber-
to, administrador Financeiro e 
de Recursos humanos da AMT, 
disse que não foi fácil apurar um 
vencedor, porque foram apre-
sentadas várias propostas inte-
ressantes. “Estamos satisfeitos 
porque apurámos um nome que 
consideramos que representa a 
nossa identidade”, disse.   

Mais de uma tonelada 
de garrafas recolhidas 
na Costa do Sol

 lixo depositado em locais considerados adequa-

Cidadão brasileiro
morre atropelado

Guarda assassinado

Cartão electrónico vai 
levar o nome de “Famba”



ECONOMIA4 Terça-feira, 22 de Outubro de 2019

MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  125/19

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 21 Outubro
   de 2019

CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS COMPRA VENDA

Estados Unidos(a)      Dolar 61,77 63,00

2. OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 4,18 4,27
  Botswana Pula 5,67 5,78
  Swazilândia Lilangueni 4,18 4,27
  Mauricias Rupia 1,71 1,74
  Zâmbia Kwacha 4,68 4,77

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

       PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 569,33 580,67
  Malawi Kwacha 85,05 86,74
  Tanzânia Shilling 26,90 27,44
  Zimbabwe Dólar 163,40 166,66

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 15,02 15,32
  Canada Dolar 47,10 48,04
  China/Offshore       Rememb 8,74 8,91
  China Rememb 8,73 8,91
  Dinamarca Coroa 9,23 9,41
  Inglaterra Libra 80,06 81,65
  Noruega Coroa 6,76 6,89
  Suécia Coroa 6,41 6,54
  Suíça Franco 62,68 63,92
  União Europeia       Euro 68,90 70,27

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   5,0000000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  1,9517500  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.491,01000
Venda..............  1.492,51000

Maputo,  22.10.2019
(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.

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

1. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO 2. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DO BANCO DE MOÇAMBIQUE
(Valores expressos em Milhões de Meticais) (Valores expressos em Milhões de Meticais)

Permutas de Liquidez entre Instituições de Crédito Bilhetes do Tesouro - Emissão Primária

Facilidades Permanentes de Depósito e de Cedência (FPD e FPC) BT em Carteira
Taxas BT em Carteira 

(a) Taxas pré-fixadas do BM.

Venda de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Recompra
Transacções de Títulos entre Instituições de Crédito

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

3. COMPRA E VENDA DE TÍTULOS (b) NO MERCADO SECUNDÁRIO

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

Venda de Títulos com Recompra / Compra de Títulos com Revenda
Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro

Bancos p/ Público
Taxa Méd. Pond.
Público p/ Bancos
Taxa Méd. Pond.
Bancos p/ Bancos
Taxa Méd. Pond. Compra Definitiva de Bilhetes do Tesouro
Vendas de Títulos Definitivas
Vendas por prazo
Bancos p/ Público
Taxa Méd. Pond.
Público p/ Bancos

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS

Bancos p/ Bancos

Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.

Descrição
Taxa de juro de política monetária (MIMO)
Indexate Único
Prémio de Custo 6% 5%

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

-…

0,00

0,00 -

VENDA DEFINITIVA

Taxa

0,00 0,00 6,60

0,00 0,00 0,00
0,00%

0,00 - 0,00 -
0,00

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-10-2019 A 31-10-2019)

- - - -

- -

0,00 0,00 0,00

- -

- 11,50% 11,50%
6,60

n.a. n.a. n.a. n.a.

0,00 0,00 0,00 0,00
- -

- - - -
11,75% 11,88% - 11,77%

0,00
0,00

6-nov-17 n.a. n.a. 6-nov-17

91,84 14,80 0,00 106,64 Total / Média

92 - 182 dias

12,75%
Data da última venda 21-out-19 9-out-19 9-out-19 21-out-19

Taxa Média Ponderada
Prazo

12,54%
Valor Taxa(a)

FPD FPC

12,75% 12,79%

15,75%1 245,17

12,74% 12,72%
12,16% 12,12%Taxa últimas 6 colocações 12,55% 11,80%

16-out-19 16-out-19 16-out-19 16-out-19

11,78% 11,98% 12,18% 12,15%
0,00 - 0,00 - Data última colocação

400,00 1 000,00 11 000,00 12 400,00
Overnight 260,00 12,75% 0,00 - Taxa Média Ponderada

91 dias 182 dias 364 dias Total/Média
(dias) Valor Taxa Valor Taxa Valor colocado Tipo A

VENDA COM RECOMPRA/ 
COMPRA COM REVENDA

TaxaValor

Overnight

OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
21 de outubro de 2019

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

Vendas por prazo 1 - 91 dias

0,00
Valor

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias)

Overnight 0,00
--

0,00

183 - 364 dias

-

0,00

-

1 - 91 dias 92 - 182 dias 183 - 364 dias

Total / Média

- -

12,75%

Taxa

0,00 0,00 0,00

0,00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 111 119,13

BT's em Carteira do Público 

Operações com acordo de revenda - compra de títulos com o acordo de revenda assumido pelo comprador, 
conjugadamente com o acordo de recompra assumido pelo vendedor, para liquidação em data pré-estabelecida.

Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro - operação através da qual o Banco de Moçambique vende títulos (BT's) aos 
operadores do mercado por via de leilão e absorvendo excessos de liquidez.

Compra Definitiva de Bilhetes do Tesouro - operação através da qual o Banco de Moçambique compra por via de leilão, 
títulos (BT's) que estão na posse dos operadores do mercado e injectando liquidez no mercado.

Taxa Média Ponderada

-

Prémio de Custo - margem que reflecte o risco de mercado. É definido pela Associação
Moçambicana de Bancos (AMB).

Indexante Único - taxa média ponderada das operações realizadas no MMI para prazos
overnight , entre o dia 16 de cada mês até o dia 15 do mês seguinte.

-

8 712,88

14 236,78
Total / Média

Bilhetes do Tesouro (BT's) - são valores mobiliários escriturais representativos de empréstimos de curto prazo da 
República de Moçambique, denominados em moeda nacional  e destinam-se ao financiamento do défice de tesouraria 
corrente do Estado e às intervenções do Banco de Moçambique no âmbito da política monetária. Os BT's são vendidos 
em sistema de leilão aos operadores do mercado monetário.

Valor Títulos Comprados

Prime Rate do Sitema Financeiro Moçambicano - é a taxa única de referência para operações
de crédito de Taxa de Juro Variável do sistema financeiro moçambicano, composta pela soma do
Indexante Único e do Prémio de Custo.

18,00%
520 p.b.
12,80%

Taxa de juro de Política monetária (MIMO) - principal sinalizador e taxa de intervenção do BM
no MMI. É fixada pelo Comité de Política Monetária (CPMO).

2 953,34

Facilidade Permanente de Cedência (FPC) - cedência de liquidez pelo Banco de Moçambique aos operadores do mercado 
que se encontrem com défices temporários de liquidez.

Permutas de Liquidez - operações de transferência (empréstimo) de fundos entre as instituições participantes no MMI.

Nas operações do mercado secundário, entenda-se por público, o conjunto constituído por: Instituições Financeiras Não 
Monetárias, Empresas e Particulares, que realizam operaçoes de compra e venda de títulos com os Bancos.

Valor colocado Tipo B 0,00 450,00 684,00 1 134,00

31 - 63 dias

11 090,44

n.a 14-out-19 14-out-19 14-out-19

Data da última compra

Facilidade Permanente de Depósito (FPD) - depósitos livres em moeda nacional efectuados pelos operadores do mercado 
que se encontrem com excessos temporários de liquidez.

1 - 30 dias

192,99
+ de 63 dias

Operações com acordo de recompra – venda de títulos com o acordo de recompra assumido pelo vendedor, 

conjugadamente com acordo de revenda assumido pelo comprador, para liquidação em data pré-estabelecida.

Descrição

48 649,84155,603 734,27

Taxa Média Ponderada - 10,90% 11,05% 11,28%
Data última colocação 

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

119 832,00105 336,0010 117,00
12,55%
4 379,00

Valor Títulos Vendidos

Total / Média63 dias2 - 28 diasOvernight

21,00%
1 989,66

Total / Média

-
0,00

11,80%

+ de 7 dias

-
0,00

2 - 7 diasOvernight

21,00%
1 989,66

0,00
+ de 7 dias

0,00
2 - 7 dias

0,00
Overnight

11-out-16

13,97%
11-out-16

17,00%
11-out-16

14,89%

9,75% 0,00

11-out-16

13,30%

48 649,84

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 21 de Outubro de 2019. 

                                              BANCO DE MOÇAMBIQUE
                     TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES
                                              MOEDAS : [USD/MZN ]

DATA :21/10/2019

       09:30              12:30              15:30       

BANCOS   TAXAS DE CÂMBIO    TAXAS DE CÂMBIO    TAXAS DE CÂMBIO  

  COMPRA   VENDA    COMPRA   VENDA    COMPRA   VENDA  

 BARCLAYS  61,76    62,95   61,77    62,99   61,77    62,99 

 BCI  61,77    63,00   61,77    63,00   61,77    63,00 

 BIM  61,75    62,99   61,75    62,99   61,75    62,99 

 BNI  61,72    62,95   61,72    62,95   61,76    63,00 

 BTM       -        -        -        -       -        -

 BancABC  61,77    63,00   61,82    63,05   61,82    63,05 

 Banco Mais  61,85    63,07   61,85    63,07   61,85    63,09 

 CBM  61,83    63,05   61,83    63,05   61,83    63,05 

 ECOBANK  61,75    62,99   61,75    62,99   61,75    62,99 

 FNB  61,75    62,99   61,80    63,04   61,75    62,99 

 MZB  61,71    62,94   61,78    63,01   61,74    62,97 

 SB  61,75    62,98   61,75    62,98   61,78    63,01 

 SG  61,70    62,92   61,65    62,88   61,68    62,90 

 UBA  61,79    63,01   61,79    63,01   61,79    63,01 

 UNICO  61,75    62,99   61,75    62,99   61,75    62,99 

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA DE REFERÊNCIA    61,76    62,99    61,77    63,00    61,77    63,00 

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA  21.10.2019

      COMPRA              VENDA              MÉDIA       

TAXA DE CÂMBIO 61,77 63,00 62,39 

A 
COMPANhIA aérea 
Fastjet vai suspen-
der as operações em 
Moçambique, a partir 
de sábado, devido a 

excesso de oferta e prejuízos 
acumulados, anunciou ontem 
a  transportadora em comuni-
cado.

“Após prejuízos contínuos 
que ascenderam a 2,4 milhões 
de dólares no primeiro semes-
tre deste ano, e face ao excesso 
de oferta, a Fastjet decidiu sus-
pender todas as operações de 
vôo em Moçambique”, lê-se 
no documento recebido ontem 
na Redacção do “Notícias” .

Segundo a companhia, a 
competição no país “come-
çou a intensificar-se no final 
de 2018, com a entrada no 
mercado da Ethiopian Airlines 
como transportadora domés-
tica”, além da companhia es-
tatal, a Linhas Aéreas de Mo-
çambique (LAM).

“É a decisão acertada nes-

Fastjet suspende vôos 
a partir de sábado

te momento”, refere Mark 
hurst, director executivo in-
terino da Fastjet, citado no co-
municado.

Em Moçambique, a trans-
portadora aérea Fastjet, de ori-
gem britânica, iniciou a sua ope-
ração a 3 de Novembro de 2017, 

com viagens em três trajectos, 
nomeadamente as cidades de 
Maputo, beira, Nampula e 
Tete. A companhia operava 
aviões Embraer E145 com ca-
pacidade para 50 passageiros.

O início das operações da 
Fastjet em Moçambique de-

rivou do anúncio em 2017 da 
concessão de rotas domésticas 
a várias transportadoras, in-
cluindo a companhias estran-
geiras, como forma de pro-
mover a competitividade no 
transporte aéreo, no âmbito 
de um concurso lançado pelo 

regulador do sector.
Além da Fastjet, foram 

apuradas as companhias na-
cionais do Malawi e da Etiópia, 
mas apenas esta última veio a 
concretizar as suas intenções. 
No comunicado, a Fastjet in-
forma que espera  voltar a 
voar em Moçambique quando 
a procura por viagens aére-
as aumentar o suficiente, em 
comparação com a capacidade 
fornecida”, refere.

Refira-se que a Fastjet ini-
ciou a actividade em Moçam-
bique há dois anos e chegou 
a realizar vôos em parceria 
(partilha de código ou “co-
deshare”) com a LAM, que, 
segundo o comunicado, ficam 
igualmente suspensos.

A suspensão de vôos em 
Moçambique não afecta ne-
nhuma das operações do Fas-
tjet no Zimbabwe, que con-
tinua a operar serviços entre 
harare, Joanesburgo, bula-
wayo e Cataratas Vitória.

OS operadores do agro-ne-
gócio na província do Niassa 
desconhecem a legislação e 
benefícios fiscais existentes 
no sector em Moçambique, 
revela um estudo encomen-
dado pela delegação empre-
sarial provincial. 

O estudo sobre o “Qua-
dro Político-Regulador do 
Agro-negócio na Província 
do Niassa” apurou que os in-
tervenientes das actividades 
agrícolas e do agro-negócio 
têm um conhecimento básico 
da política do sector. 

Demonstraram, no en-
tanto, um fraco nível de co-
nhecimento de legislação e 
dos benefícios fiscais exis-
tentes.

Neste quadro, os propo-
nentes do estudo recomen-
dam a necessidade de se tra-
balhar nas questões ligadas à 
atitudes dos intervenientes 
do sector, de modo a se ope-
rar as mudanças necessárias 

NIASSA

Operadores do agro-negócio
desconhecem benefícios fiscais

para o melhor uso das isen-
ções oferecidas nos diferentes 
dispositivos legais.

No geral, segundo o estu-
do, o ambiente de negócios 
no Niassa está a ser afectado 
pelo fraco nível de conheci-
mento do quadro político-
-regulador, privando o sector

do desenvolvimento neces-
sário e exploração integral 
das potencialidades existen-
tes.

De acordo com o estudo, 
os investidores do sector não 
usam na plenitude os benefí-
cios fiscais existentes, o que 
impede a maximização do 

potencial de investimento.
Perante esta realidade, 

o estudo recomenda que os
diferentes intervenientes no
sector agrário devem ter for-
mação para melhorar o seu
conhecimento sobre as fer-
ramentas existentes em ter-
mos de política e estratégias

de Governo para o sector e 
explorar as oportunidades 
existentes, aumentando a 
competitividade de negócios.

Em termos de acções a 
desenvolver, o estudo aponta 
para a necessidade de capa-
citação do empresariado lo-
cal em matérias de legislação 
aplicável para o sector, so-
bretudo os benefícios fiscais 
existentes e os procedimen-
tos para o seu acesso.

Aponta ainda a neces-
sidade de disseminação do 
quadro político-regulador do 
sector, através de seminários 
junto a empresários relevan-
tes, com a participação das 
entidades governamentais 
responsáveis, promoção do 
diálogo construtivo entre os 
diferentes actores e criação 
de uma plataforma comum, 
integrando operadores do 
agro-negócios da província 
e do Governo para a busca de 
soluções.  

A PROVÍNCIA de Manica desta-
cou-se semana passada no abas-
tecimento de milho à cidade de 
Maputo.

Com efeito, o Sistema de In-
formação sobre Mercados Agríco-
las (SIMA), órgão do Ministério 
da Agricultura e Segurança Ali-
mentar, reporta, por exemplo, que 
o mercado grossista de Xiquelene,
na cidade de Maputo, continuou a
ser abastecido com o milho de Chi-
moio onde foi adquirido ao preço
de 280,00MT a lata de 20 litros.

Enquanto isso, o mercado de 
Xai-Xai deu a entrada do cereal 
do distrito de Angónia, na provín-
cia de Tete, onde foi comprado a 
200,00MT a lata de 20 litros. No 
Chókwè foi encontrado o milho 
da cidade de Chimoio adquirido a 
1050,00Mt o saco de 60Kg.

O mercado de Chibuto tinha 
milho dos distritos de Manica e 
Angónia, comprado a 600,00MT 
o saco de 50Kg, enquanto a cida-
de da Maxixe foi abastecida pelo
distrito de Homoine a 360,00MT a
lata de 20 litros.

Já o mercado de Massinga co-
mercializou o produto do distrito 
de Gurué adquirido ao preço de 
200,00MT a lata de 20 litros. Em 
Guvuro tinha milho ido do distrito 
de Dombe, província de Manica, 

Milho de Chimoio abastece Maputo

onde foi adquirido a 240,00MT a 
lata de 20 litros. 

Por seu turno, o mercado de 
Inharrime registou a entrada de 
milho de produção local, mais 
precisamente da localidade de 
Mahalamba, onde os camponeses 
cobraram 350,00MT a lata de 20 
litros. Enquanto isso, o mercado 
de Inhassouro era abastecido pelo 
distrito de Nhamatanda ao custo de 
240,00MT a lata de 20 litros.

Analisando o fluxo de milho na 
zona Centro, o SIMA reporta que a 
cidade da Beira foi abastecida pelo 
distrito de Gondola, na província 
de Manica, ao preço de 50,00MT 

a lata de 5 litros, enquanto Búzi 
dava a entrada da produção local 
comprada ao camponês ao custo de 
35,00MT a lata de 5 litros.

O mercado de Gorongosa foi 
abastecido pelos postos administra-
tivos de Nhamaze e Vunduzi com 
os produtores a cobrarem 60,00MT 
a lata de 5 litros. Em Nhamatanda 
dava a entrada o cereal das locali-
dades de Metuchira, Bebedo e Ma-
tenga, onde o custo ao produtor foi 
de 80,00MT a lata de 5 litros.

Em Manica tinha milho do 
posto administrativo de Mavonde, 
comprado ao produtor a 300,00MT 
a lata de 20 litros. Na cidade de 

Chimoio deu entrada o produto do 
distrito de Sussundenga, adquirido 
ao preço de 70,00MT a lata de 5 
litros.

O mercado de Báruè consu-
mia o cereal produzido localmen-
te ao preço de 50,00MT a lata de 
5 litros, enquanto em Mutarara 
comercializava-se milho do posto 
administrativo de Inhangoma, ad-
quirido ao preço de 800,00MT o 
saco de 50Kg.

Ainda na zona Centro, o mer-
cado de Macanga tinha milho dos 
povoados de Chiteche e Calere 
comprado ao preço de 180,00MT 
a lata de 20 litros, numa altura 

em que o mercado da cidade de 
Quelimane era abastecido com o 
milho do distrito de Morrumbala 
ao preço de 900,00MT o saco de 
50Kg.

Na zona norte, o mercado da 
ciadade de Nampula foi abaste-
cido pelo distrito de Mecuburi 
ao custo de 17,00MT/Kg; O 
mercado de Ribaué abasteceu-se 
da produção local mais concre-
tamente, através da localidade de 
Mutharu, ao custo de 250,00MT 
a lata de 20 litros.

Pemba foi abastecida por 
milho oriundo do distrito de 
Balama, onde o custo foi de 
30,00MT/Kg. A cidade de Mon-
tepuez registou a entrada de mi-
lho do posto administrativo de 
Mapupulo, onde o custo foi de 
18,00MT/Kg.

O mercado de Namuno foi 
abastecido pela produção local 
comprada aos Armazenistas lo-
cais ao preço de 12,00MT/Kg. 
Lichinga registou a entrada do 
milho dos distritos de Chimboni-
la, Muembe e Sanga comprado 
ao preço de 300,00MT a lata de 
20 litros.

A cidade de Cuamba tam-
bém foi abastecida pela produ-
ção local ao preço de 330,00MT 
a lata de 20 litros.
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PACOTE COMPLETO!
DA COMPRA DA VIATURA ATÉ

AS CHAVES NAS
            SUAS MÃOS
CONFIE EM UMA EMPRESA
QUE ESTÁ AQUÍ!

EXPORTADORA DE VIATURAS DE SEGUNDA-MÃO

As me lhore s e  mais
e c onômic as Viaturas

ESTOQUE PRÓPRIO COM MAIS DE 5,000 VIATURAS, ECONOMIZE
COM AGENTES! COMPRE DIRETO CONOSCO DO JAPÃO

Toyota Passo
193,400 MT

Visite  Nosso Esc ritório e m Maputo

Avenida Ahmed Sekou Touré,

No.2085, R/C Bairro Central B, Maputo

Te le fone  -  (+258) -  21-358-700

Whatsapp -  (+258) - 84-858-4088

We bsite  -  www.autoc j.c o.jp

Email -  moz@autoc j.c o.jp 

Toyota Vitz
209,500 MT

Toyota Raum
209,800 MT

Toyota Ractis
214,300 MT

Toyota Spacio
228,800 MT

Toyota Ist
228,800 MT

Toyota Mark X
280,300 MT

Toyota Axio
291,300 MT

Nissan X-Trail
329,000 MT

Toyota Rush
389,500 MT

M
IL e noventa e 
sete professores 
afectos a diversos 
estabelecimentos 
de ensino escolar 

na cidade da beira vão be-
neficiar, ainda este ano, de 
actos administrativos como 
promoções, progressões e 
mudanças de carreira.

O facto foi anunciado 
pelo administrador do dis-
trito da beira, João Oliveira, 
quando se dirigia recente-
mente a estes funcionários 
por ocasião do 38˚ aniver-
sário do Sindicato Nacional 
dos Professores.

De acordo com Oliveira, 
para o presente ano foi pla-

nificada, ao nível do sector 
de Educação e Desenvolvi-
mento Humano na Beira, a 
meta de 1060 mudanças de 
carreira, 531 promoções e 
506 progressões.

Deste plano, a fonte de-
talhou que já foram realiza-
das 925 mudanças de carrei-
ra e 419 promoções. 

O governante garantiu 
que na sequência do número 
de beneficiários em alusão 
poderá aumentar até ao final 
do ano em curso, tendo em 
conta a inclusão de novos 
professores contratados.

“A realização destas mu-
danças de carreira, promo-
ções e progressões é uma 

grande satisfação para o 
distrito da Beira pois, é uma 
oportunidade para melhorar 
as condições de vida de cada 
professor”, enfatiza Olivei-
ra.

Enalteceu os esforços 
do governo provincial pelo 
apoio que tem dado a este 
sector, principalmente na 
realização de várias acções 
com vista à dignificação dos 
professores.

Por outro lado, convidou 
os presentes no acto a jun-
tar-se na causa do professor 
que, diariamente, tem-se 
empenhado em produzir 
quadros capazes de conti-
nuar a desenvolver o país e 

superar os desafios pontuais.

UNIZAMBEZE APOSTA 
NO DOUTORAMENTO

A UNIVERSIDADE Zambe-
ze (UniZambeze), sediada na 
cidade da Beira, está a apos-
tar na introdução de cursos de 
doutoramento e mestrado, de-
vendo para isso enviar ao exte-
rior uma média de 15 docentes 
dentro dos próximos dois anos.

Com a implementação da 
ideia, segundo os mentores do 
processo, a instituição do en-
sino superior deixará de con-
tratar docentes com nível de 
licenciatura para leccionar as 
cadeiras e cursos ministrados 

localmente.
De acordo com a directora 

do Registo Académico da Uni-
Zambeze, Manuela Pinto, a 
formação vai abranger, numa 
primeira fase, o pessoal do 
quadro, devendo depois con-
templar os contratados.

Neste momento, pelo me-
nos 10 docentes efectivos, com 
o nível de licenciatura, encon-
tram-se a estudar fora do país,
a fazer mestrado e doutora-
mento.

Pinto afirmou que a aposta 
é melhorar significativamente 
a qualidade do ensino, deven-
do-se abandonar a contratação 
de docentes licenciados, mes-
mo que mostrem habilidades, 

medida a entrar em vigor a 
partir de 2021.

No fundo, pretende-se 
incentivar o corpo docente a 
virar as atenções para a inves-
tigação.

Em cada faculdade, a Uni-
Zambeze conta neste momen-
to com cerca de três docentes 
licenciados, 12 com grau de 
doutoramento e mestrados.

LANÇADOS NOVOS 
QUADROS

A UNIVERSIDADE Zambe-
ze vai graduar, sexta-feira des-
ta semana, na cidade da Beira, 
470 estudantes, entre licencia-
dos e mestrados, naquela que 

será a sexta cerimónia de gra-
duação desde a sua fundação, 
há mais de 10 anos.

Falando numa conferência 
de imprensa, a directora do Re-
gisto Académico da Unizambe-
ze, Manuela Pinto, disse que a 
instituição vai graduar este ano 
cerca de 900 estudantes.

Manuela Pinto salientou 
que dos 470 graduados na cida-
de da Beira, a maior parte é do 
sexo masculino, porque os ho-
mens têm inclinação para cur-
sos como contabilidade, direito 
e engenharias.  

A fonte deu a conhecer 
ainda que a UniZambeze, na 
Beira, vai graduar os primei-
ros  licenciados nos cursos de 

Sociologia e Ciências de Co-
municação, além de mestrados 
em Direito Judiciário, Gestão de 
Empresas, Construção Susten-
tável e em Língua e Literatura 
Portuguesa.

Num outro desenvolvi-
mento, disse estar em vista 
a introdução de novos cursos.

“Estamos a analisar e a 
planificar o processo de intro-
dução do ensino à distância 
no  próximo ano”, explicou.

Entretanto, a fonte recor-
dou que desde a sua primeira 
graduação, em 2014, a Uni-
Zambeze lançou para o merca-
do de trabalho 4.160 estudantes 
em diferentes cursos que a ins-
tituição lecciona.

Mudança de carreiras para professores na Beira
Ode aos heróis da pátria em mais um dia alusivo aos professores Monumento dos professores na cidade da beira uniZambeze vai graduar mais professores
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UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação
De acordo com da alínea d) do nº.3 Artigo 33 conjugado com o nº2 do artigo 64 do Regulamento 
de Contratação Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços 
ao Estado, aprovado pelo Decreto no5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação de 
acordo com a tabela abaixo:

Entidade Adjudicada Objecto de Contratação
Montante de 
Adjudicação

Concurso

Tecnostral Sistemas 
Industriais Moçambique

Fornecimento e Montagem de 
Pratileiras no CGRN

193,409.19 MZN
Ajuste Directo Nº04/
UGEA/CGRN/2019

MV, MultiService

Fornecimento e Montagem 
de Mobiliário das Futuras 
Instalações do Quarto Cartório 
Notarial Conserv. Dos Registos 
Centrais

1,583,208.09 MZN
Limitado Nº07/UGEA/
CGRN/2019

SNEA- Serviços Correctores 
Lda

Serviço de Correspondência 292,000.00 MZN
Concurso Limitado 
Nº05/CGRN/
UGEA/2019

Toyota Auto Maputo
Fornecimento e montagem de 
Nudgetbar e bola de Reboque na 
viatura do CGRN

157,191.35MZN
Ajuste Directo Nº05/
CGRN/2019

MGl Electrónica Lda

Fornecimento e Montagem 
de Rede de dados no Quarto 
Cartório Notarial e Conserv. 
Registos Centrais

652,564.98MZN
Ajuste Directo Nº07/
CGRN/2019

Maputo, Outubro de 2019

O Presidente do Conselho de Administração do Cofre

____________________________

(Ilegível)
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O JUIZ de instrução criminal do Tribu-
nal Judicial da província de Gaza legali-
zou, semana passada, a prisão dos dois 
agentes da Unidade de Intervenção 
Rápida envolvidos no assassinato de 
Anastácio Matavele. 

Os polícias em questão sobrevive-
ram ao acidente no qual outros dois 
colegas perderam a vida, pouco depois 
de balearem o director executivo do 
Fórum das Organizações Não- Gover-
namentais de Gaza (FONGA), quando 
saía de mais uma jornada de trabalho.

O agente que estava hospitaliza-
do foi ouvido pelos investigadores na 
quinta-feira.

No entanto, foi emitido um man-
dado de captura de um terceiro agen-
te que se pôs em fuga pouco depois do 
crime. 

Anastácio Matavele foi assassina-
do por um grupo de cinco cidadãos, 
dos quais quatro são membros da 
PRM afectos à Subunidade de Inter-
venção Rápida de Gaza.

Entretanto, aguarda-se ainda pela 

divulgação dos resultados do inquéri-
to realizado pela comissão de investi-
gação, constituída pelo comandante-
-geral da PRM para apurar as causas
do assassinato. 

Refira-se que em resultado do su-
cedido, o Comandante-Geral, ber-
nardino Rafael, suspendeu das suas 
actividades os comandantes das For-
ças de Protecção de Altas Individua-
lidades e do Gabinete de Operações 
Especiais, todos a nível da província 
de Gaza.

Quatrocentos e sessen-
ta menores com idade in-
ferior a 12 anos, incluindo 
três rapazes, foram viola-
dos sexualmente no país, 
segundo o relatório do 
Departamento de Atendi-
mento à Família e Menores 
Vítimas de Violência, no 
Comando Geral da Polícia. 
O relatório, que cobre os úl-
timos nove meses, refere que 
no mesmo período de 2018 
foram violadas sexualmente 
381, que corresponde a um 
aumento de 20,7 por cento. 
No mesmo espaço de tem-
po, foram registados 142 
casos de atentado ao pudor 
contra menores e 108 actos 
sexuais, 10 casos de assédio 
sexual e dois de lenocínio. 
O último estudo efectu-
ado nas escolas primárias 
da cidade de Maputo con-
cluiu que a maior parte de 
violações sexuais de me-
nores ocorre no percurso 
escola-casa ou vice-versa. 
Como forma de travar es-

tes actos, as autoridades 
decidiram embarcar numa 
campanha, que inclui pa-
lestras nas escolas primárias 
do país, para sensibilizar os 
pais e encarregados de edu-
cação sobre a gravidade do 
problema.

No sábado, as escolas 
primárias de Maxaquene, 16 
de Junho e do Alto Maé, na 
cidade de Maputo, realiza-
ram palestras que tiveram 
como tema principal “Re-
levância da Vigilância dos 
Alunos no Percurso Casa-
-Escola e Vice-versa”.

Falando à margem do
evento, a chefe do De-
partamento, Nádia Lucas 
buzi, explicou que só na 
cidade de Maputo, capi-
tal do país, um total de 94 
menores sofreram diver-
sas violações relacionadas 
à liberdade sexual duran-
te o primeiro semestre. 
“Aqui temos que fazer men-
ção de que não são violadas 
raparigas apenas. Os rapa-

zes também”, disse buzi.
O relatório diz que a ní-

vel de todo o país, 12 rapa-
zes foram violados sexual-
mente.

A fonte  apela aos pais e 
encarregados de educação 
para prestarem maior aten-
ção aos seus filhos e edu-
candos sobre sinais de abu-
so sexual.

“As crianças que nós es-
tamos a deixar na rua por 
muito tempo correm riscos, 
não só no âmbito da segu-
rança rodoviária, que po-
dem sofrer danos irrever-
síveis, mas principalmente 
crimes contra a liberdade 
sexual, estamos a falar de 
violação, do abuso sexual, 
lenocínio, raptos e muito 
mais”, vincou.

Disse que os malefícios 
têm preocupado o Depar-
tamento de Atendimento à 
Família e Menores Vítimas 
de Violência, pelo que de-
cidiu efectuar palestras nas 
escolas primárias do país.

Com um total de 94 ca-
sos, a província central da 
Zambézia é a que regista o 
maior número de casos de 
violação sexual de menores 
de 12 anos de idade seguido 
de Nampula, com 91 casos. 
A cidade de Maputo, capi-
tal moçambicana, regista 
25 casos e na última posição 
consta a Cabo Delgado, com 
12 ocorrências. 

Para os crimes contra 
atentado ao pudor, a pro-
víncia central de Manica 
registou 82 casos, Sofala 48 
casos, e Niassa um.

No geral, no período em 
análise, os crimes contra a 
liberdade sexual foram no-
tificados 1.405 casos, contra 
1.203 de igual período de 
2018, que corresponde a um 
aumento de 202 casos, ou 
seja 16,8 por cento. 

Nádia Lucas disse que 
as crianças são as maio-
res vítimas de crimes con-
tra a liberdade sexual. 
(AIM)

O 
hospital Rural de 
Xinavane vai rea-
brir, brevemente os 
serviços de radiolo-
gia, dois anos depois 

da avaria do aparelho de RX, 
fruto da disponibilidade do 
equipamento apropriado re-
centemente adquirido pelo 
Governo.

A recolocação do apare-
lho de RX vai minimizar os 
transtornos que os utentes 
tinham no diagnóstico de 
doenças pulmonares como a 
tuberculose e pneumonias, 
bem como de patologias do 
fórum ortopédico, como 
fracturas e luxações.

Rubão bila, médico-che-
fe distrital da Manhiça, refe-
riu que o hospital Rural de 
Xinavane tinha que transferir 
casos de trauma, decorren-
tes dos acidentes de viação, 
para o hospital Distrital da 
Manhiça, o que pressionava 
os meios de transporte dis-
poníveis e originava outros 
custos, mesmo em situações 
de fracturas simples que po-
deriam ser tratadas local-
mente.

Com efeito, a reabertura 
dos Serviços de Radiologia 
vai reduzir as transferências 
para outras unidades sanitá-
rias, melhorar o atendimen-
to dos utentes do Posto Ad-
ministrativo de Xinavane, da 
Ilha Josina Machel e dos dis-
tritos de Magude e bilene-
-Macia, este último da vizi-

Xinavane 
retoma serviços 
de radiologia

Novo equipamento alivia Hospital de Xinavane

nha província de Gaza, para 
além de reduzir as desistên-
cias e fuga de pacientes.

bila referiu que os servi-
ços vão beneficiar cerca de 
100 mil pessoas, incluindo 

do distrito de Magude, que 
se deslocavam cerca de 80 
quilómetros para serem ob-
servados no hospital Distri-
tal da Manhiça. 

“Felizmente, temos pes-

soal experiente para lidar 
com o equipamento e espe-
ramos rapidamente aliviar 
a pressão sobre o hospital 
Distrital da Manhiça”, disse 
a fonte.

Legalizada prisão 
dos assassinos 
de Anastácio Matavele

NO PRIMEIRO SEMESTRE 

Violadas mais de 100 crianças

IFPELAC avança na formação inclusiva
O INSTITUTO de Formação 
Profissional e Estudos Laborais 
Alberto Cassimo e a Agência de 
Cooperação Italiana estão a levar 
a cabo, em Moçambique, o pro-
jecto “Percursos Participativos 
para Inclusão Económica dos Jo-
vens com Deficiência”, através 
da formação profissional para o 
acesso ao emprego. 

A formação está inserida 
numa das convenções da Nações 
Unidas como um direito da pes-
soa com deficiência, para que 
tenha acesso ao emprego, uti-
lizando tecnologias acessíveis, 
refere uma nota de imprensa ci-
tada pela AIM.

Em Moçambique, o projec-
to é da iniciativa da Agência de 
Cooperação Italiana, em parce-
ria com o Instituto de Formação 
Profissional e Estudos Laborais 
Alberto Cassimo (IFPELAC), 
para o qual disponibilizou 890 
mil euros para um período de 24 
meses.

A gestão dos fundos e im-
plementação do projecto está a 
cargo de três organizações não- 
governamentais italianas que 
operam em Moçambique, no-
meadamente o Instituto Sindi-
cal de Cooperação para o Desen-
volvimento (ISCOS), Associação 
Terre des hommes e Associa-
ção Amigos de Raoul Follereau 
(AIFO). 

As partes sentaram-se à 
mesma mesa, na sexta-feira, 
para passar em revista as acti-
vidades já realizadas, nomea-
damente a reestruturação do 
Centro de Formação Profissional 
de Mahlazine, de modo a torná-
-lo acessível para a pessoa com
deficiência em termos de infra-
-estrutura, equipamento, mo-
biliário e material didáctico e a 
adaptação das oficinas para o 
mesmo efeito.

A iniciativa vem inserida na 
convenção das Nações Unidas 
para os direitos de pessoas com 
deficiência.

Foi neste contexto que o 
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Nos termos do nnúúmmeerroo  22  ddoo  aarrttiiggoo  6644  ddoo  RReegguullaammeennttoo  ddee  CCoonnttrraattaaççããoo  ddee  EEmmpprreeiittaaddaa  ddee  OObbrraass  PPúúbblliiccaass,,  FFoorrnneecciimmeennttoo  ddee  
BBeennss  ee  PPrreessttaaççããoo  ddee  SSeerrvviiççooss  aaoo  EEssttaaddoo,,  aapprroovvaaddoo  ppeelloo  DDeeccrreettoo  nnºº  0055//22001166,,  ddee  0088  ddee  MMaarrççoo, comunicamos os resultados 
dos concursos na tabela abaixo 

–– –

––

–

Nos termos do nnúúmmeerroo 22 ddoo aarrttiiggoo 6644 ddoo RReegguullaammeennttoo ddee CCoonnttrraattaaççããoo ddee EEmmpprreeiittaaddaa ddee OObbrraass PPúúbblliiccaass,, FFoorrnneecciimmeennttoo ddee
BBeennss ee PPrreessttaaççããoo ddee SSeerrvviiççooss aaoo EEssttaaddoo,, aapprroovvaaddoo ppeelloo DDeeccrreettoo nnºº 0055//22001166,, ddee 0088 ddee MMaarrççoo, comunicamos os resultados
dos concursos na tabela abaixo 

N° Referência do Concurso Objecto Resultado/Empresa Adjudicada 
Valor da 

Adjudicação 

1. 
58A000141 -AD N° 

29/OE/DA/MISAU/2019 

OObbrraass  ddee  RReeaabbiilliittaaççããoo  ddoo  CCeennttrroo  ddee  SSaaúúddee  2244  

ddee  JJuullhhoo  nnaa  CCiiddaaddee  ddaa  BBeeiirraa  ––  PPrroovvíínncciiaa  ddee  

SSooffaallaa  

ECOB – EMPRESA 
CONSTRUTORA DA BEIRA, LDA 

15.215.549,43 MT 

2. 
58A000141 -AD N° 

42/OE/DA/MISAU/2019 

PPrreessttaaççããoo  ddee  SSeerrvviiççooss  ddee  GGrraaddeeaammeennttoo  

((ppoorrttaass  ee  jjaanneellaass))  ee  MMoonnttaaggeemm  ddee  PPeerrssiiaannaass  

nnoo  SSeerrvviiççoo  ddee  EEmmeerrggêênncciiaass  MMeeddiiccaass  ddee  

MMooççaammbbiiqquuee  ––  CCiiddaaddee  ddee  MMaappuuttoo  

QUICK BUILD – PROJECTOS E 
CONSTRUÇÕES, LDA 

886.460,00 MT 

 

Nos termos do nnúúmmeerroo 22 ddoo aarrttiiggoo 6644 ddoo RReegguullaammeennttoo ddee CCoonnttrraattaaççããoo ddee EEmmpprreeiittaaddaa ddee OObbrraass PPúúbblliiccaass,, FFoorrnneecciimmeennttoo ddee
BBeennss ee PPrreessttaaççããoo ddee SSeerrvviiççooss aaoo EEssttaaddoo,, aapprroovvaaddoo ppeelloo DDeeccrreettoo nnºº 0055//22001166,, ddee 0088 ddee MMaarrççoo, comunicamos os resultados
dos concursos na tabela abaixo

–– –

––

–

 

MMaappuuttoo,,  OOuuttuubbrroo  ddee  22001199  
  

AA  AAuuttoorriiddaaddee  CCoommppeetteennttee  
  

((IIlleeggíívveell))  

 

AANNÚÚNNCCIIOOSS  DDEE  AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOONNCCUURRSSOOSS  
Nos termos do nnúúmmeerroo 22 ddoo aarrttiiggoo 6644 ddoo RReegguullaammeennttoo ddee CCoonnttrraattaaççããoo ddee EEmmpprreeiittaaddaa ddee OObbrraass PPúúbblliiccaass,, FFoorrnneecciimmeennttoo ddee
BBeennss ee PPrreessttaaççããoo ddee SSeerrvviiççooss aaoo EEssttaaddoo,, aapprroovvaaddoo ppeelloo DDeeccrreettoo nnºº 0055//22001166,, ddee 0088 ddee MMaarrççoo, comunicamos os resultados
dos concursos na tabela abaixo

–– –

––

–

 
RREEPPÚÚBBLLIICCAA  DDEE  MMOOÇÇAAMMBBIIQQUUEE  

MMIINNIISSTTÉÉRRIIOO  DDAA  SSAAÚÚDDEE  
DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  AAQQUUIISSIIÇÇÕÕEESS  

((DDAA))  
 

Nos termos do nnúúmmeerroo 22 ddoo aarrttiiggoo 6644 ddoo RReegguullaammeennttoo ddee CCoonnttrraattaaççããoo ddee EEmmpprreeiittaaddaa ddee OObbrraass PPúúbblliiccaass,, FFoorrnneecciimmeennttoo ddee
BBeennss ee PPrreessttaaççããoo ddee SSeerrvviiççooss aaoo EEssttaaddoo,, aapprroovvaaddoo ppeelloo DDeeccrreettoo nnºº 0055//22001166,, ddee 0088 ddee MMaarrççoo, comunicamos os resultados
dos concursos na tabela abaixo

–– –

––

–

IFPELAC, na qualidade de ins-
tituição pública, abraçou a ini-
ciativa, pois, segundo o direc-
tor geral, Anastácio Chembeze, 
todo o cidadão tem direito a for-
mação, independentemente da 
sua condição física.

“Estamos a trabalhar no 
sentido de nos adequarmos, em 
termos materiais e mentais, à 
realidade da pessoa com defici-
ência e neste momento decor-
rem obras no Centro de Forma-
ção Profissional de Mahlazine 
para reestruturar fisicamente o 
edifício, lavabos e materiais de 
formação,” disse Chembeze. 

O presidente do Fórum das 
Pessoas com Deficiência (FA-
MOD), Cantola Pondja, conside-
ra que a componente de partici-
pação e acessibilidade da pessoa 
com deficiência é um dos desa-
fios impostos ao projecto.

Disse acreditar que apenas 
após a remoção destas barreiras 
será possível falar em igualdade.  
“Cremos que temos entre nós 
pessoas talentosas, mas a pessoa 
com deficiência não sobressai 
devido às barreiras, sobretudo as 
físicas, que dificultam o acesso 
aos fóruns de debate”, disse.

Concluiu destacando os 

avanços levados a cabo pelo 
IFPELAC – sede, pois a institui-
ção já possui condições aceitá-
veis para o acesso da pessoa com 
deficiência, por exemplo, a lava-
bos adequados. 

Por sua vez, Francesca brus-
chi, da Cooperação Italiana em 
Moçambique, referiu-se ao pro-
jecto como parte de uma con-
venção a qual Moçambique ra-
tificou em 2012, rumo à inclusão 
da pessoa com deficiência e sau-
dou o engajamento do IFPELAC 
na reestruturação das oficinas 
dos centros de formação para 
atender a esta necessidade.



CIDADE DE NAMPULA 7

MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500
Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452
Piquete SERNIC – 970070547
Polícia Camarária – 846902640
1.ª Esquadra - 842261454
2.ª Esquadra - 847340320
3.ª Esquadra - 842931393
4.ª Esquadra - 843930708 
5.ª Esquadra - 846730641
6.ª Esquadra - 840237233
7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 
Av. Eduardo Mondlane 
(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

FARMÁCIA CALÊNDULA - Av.EDUARDO MONDLANE
FARMÁCIA FRANÇA - RUA DA FRANÇA CARRUPEIA
FARMÁCIA HAYAT - Av. FPLM (CONTROLO)
FARMÁCIA POPULAR - RUA DOS SEM MEDO
FARMÁCIA VINAYAK - Av.DO TRABALHO
FARMÁCIA VIRGO - Av.DO TRABALHO FAINA

Terça-feira, 22 de Outubro de 2019

Publicidade

131248396

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA
MAIS PRÓXIMO

SAIBA O QUE ACONTECE 
NO SEU MUNICÍPIO

PEDIDO DE PROPOSTAS
Desenho de um Web Portal do Conselho Municipal 

de Maputo (CMM) para área de Licença de Construção 

O Programa Facilitando o Ambiente de Negócios para o Crescimento Económico (SPEED+), AID-656-TO-16-00005, é financiado pela USAID e 
visa apoiar a melhoria do ambiente de negócios nas áreas de Comércio e 
Investimento, Agricultura, Biodiversidade, Energia e Água Potável. O SPEED+ convida fornecedores qualificados a submeter propostas para 
desenvolver um Web Portal do Conselho Municipal de Maputo (CMM) para 
área de Licença de Construção:

RFP Nº 017/SPEED+/2019

Data de Emissão Sexta-feira, 18 de Outubro de 2019

Título Web Portal do Conselho Municipal de Maputo 
(CMM) para área de Licença de Construção

Escritório de Emissão & 
Email/Endereço Físico para 
a Submissão das Propostas

SPEED+
Av. da Marginal, 141, Torres Rani, 2nd Floor 
Bids@SPEED-Program.com

Prazo para a Recepção 
de Solicitações de 
Esclarecimento

Quinta-feira, 24 de Outubro de 2019
SPEEDPlus_Procurement@speed-program.
com

Prazo para Recepção das 
Propostas

Quinta-feira, 31 de Outubro de 2019, pelas 
12:00h
Bids@SPEED-Program.com

Tipo de Adjudicação 
Prevista

Ordem de Compra a Preço Fixo

Base de Adjudicação A adjudicação será feita pelo método Trade Off.

Os proponentes interessados podem obter o RFP detalhado a partir do 
endereço: 

http://www.speed-program.com/Resources/Working-with-SPEED/Proposals

REPÚBLICA DE 
MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA, ASSUNTOS 
CONSTITUCIONAIS E 

RELIGIOSOS
DIRECÇÃO DOS REGISTOS 
E NOTARIADO DA CIDADE
3.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DA CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, n.º 

1472-1.º andar

HABILITAÇÃO 
DE HERDEIROS 
POR ÓBITO DE 

HILÁRIO MAVIECertifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de vinte e três de Setembro 
de dois mil e dezanove, 
exarada de folhas cinquenta 
e nove a folhas sessenta, do 
livro de notas para escrituras 
diversas número oitocentos 
e sessenta e quatro, traço “D”, 
do Terceiro Cartório Notarial, 
perante mim ALDINA 
GUILHERMINA SAMUEL 
RUTUTO MOMADE, 
licenciada em Direito, 
Conservadora e Notária 
Superior, em exercício no 
referido Cartório, foi lavrada 
uma Escritura de Habilitação 
de Herdeiros por óbito 
de HILÁRIO MAVIE, no 
estado de casado com Sónia 
Teresa Tamele Mavie, sob 
o regime de comunhão de
bens adquiridos, natural de
Manjacaze, residente que foi
no Bairro Central.
Que ainda pela mesma
escritura pública foi
declarado como único e
universal herdeiro de todos
os seus bens e direitos,seu filho: Déklin Elifasse
Hilário Mavie, menor de
idade, natural de Maputo
onde reside.
Que não existem outras
pessoas que segundo alei prefiram ao declarado 
herdeiro ou com ele possam
concorrer à sua sucessão.

Maputo, aos 21 de Outubro 
de 2019

A Conservadora
(Ilegível)

13200

AMECON
ASSOCIAÇÃO MOÇAMBICANA DE ECONOMISTAS

Rua Mateus Sansão Muthemba, n° 476, R/C – Maputo – 
Moçambique

Telefone n° 21 485307 – Fax: 21 492739 – Email: 
amecon@tvcabo.co.mz

CONVOCATÓRIA

Em conformidade com o disposto no artigo décimo nono, 
número quatro dos Estatutos da AMECON - Associação 
Moçambicana de Economistas-, são por este meio 
convocados todos os membros desta Associação para se 
reunirem em Assembleia Geral Extraordinára, a ter lugar 
no dia 28 de Novembro de 2019, (quinta feira) pelas 
17:00 horas, na sede da AMECON, sita na Rua Mateus 
Sansão Muthemba, n° 476, R/C, com a seguinte ordem de 
trabalhos:

1. Eleição da Comissão Eleitoral;

2. Proposta de Plano e Orçamento para o período de

Janeiro/2020 à Abril/2020;

3. Informe sobre as seguintes iniciativas:- Ponto de situação do Projecto financiado pela FAN;
- Criação da Associação dos Economistas de Língua

Portuguesa;

- Seminário relativo à tansformação da AMECON em

ORDEM;

4. Diversos.

Se até meia hora depois da hora marcada para o início 
da Assembleia não houver quórum, a mesma será 
realizada com o número de membros presentes conforme 
estabelecido nos estatutos.

Maputo, 21 de Outubro de 2019
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Luís Magaço Júnior

RAhAIA JAMAL

F
INALMENTE está 
concluída a reposi-
ção do passadiço so-
bre o rio Muhala, na 
zona de Muzorone, 

para o alívio dos residentes 
do bairro dos belenenses.

Os munícipes dizem que 
é de louvar o trabalho rea-
lizado pelo Conselho Mu-
nicipal com a implantação 
daquela infra-estrutura que 
trouxe melhorias no que tan-
ge a mobilidade de pessoas e 
bens.

Mussa Ossufo residente 
no bairro dos belenenses lou-
vou o esforço do município 
e explica que há anos que a 
falta do passadiço constituía 
um martírio para a travessia 
das pessoas visando escalar 
um ponto para outro dado ao 
risco que isso representava.

PARA SATISFAÇÃO DOS MUNÍCIPES

Em uso passadiço de Muzorone

“Era sobre uma ponteca 
de estacas de madeira amar-
radas por cordas. Muitas ve-
zes tinha que estar alguém a 
controlar porque não podiam 

passar duas pessoas ou mais 
em simultâneo sob o risco de 
desabar. Agora o Conselho 
Municipal deve preocupar-
-se em fazer a manutenção,

incluindo o seu alargamento 
”, disse. 

“Quando chovesse o pe-
rigo era maior. A água galga-
va o passadiço, dificultando 
a travessia”, observou Os-
sufo.

Alertou que a edilidade 
deve se preocupar em cons-
truir um sistema de drena-
gem visando conter a fúria 
das águas.

Omar António, outro 
munícipe residente no bairro 
dos belenenses, afirma que a 
infra-estrutura é bem-vinda 
para aliviar o sofrimento dos 
utentes daquela via.

Na sua óptica, o passo a 
seguir deveria ser a constru-
ção de barreiras com vista a 
evitar o aluimento de terras, 
e consequentemente evitar a 
destruição do passadiço.

“Se não for feito o traba-
lho nesse sentido a erosão 
que vemos vai prosseguir e, 
logo que chover tudo poderá 
ir  a baixo”, sublinhou Antó-

nio.
No entanto nem todos 

munícipes se mostram satis-
feitos com a construção, pois 
existem os que criticam a má 
qualidade da obra e afirmam 
que o Conselho Municipal, 
dono do empreendimento, 
não se preocupou em fiscali-
zar, e isso determinou o pés-
simo trabalho.

“Veja que tivemos queda 
de chuva há duas semanas 
e já temos erosão de um dos 
lados da ponteca. Nos pró-
ximos tempos caso a chuva 
caia com intensidade a ero-
são vai ser progressiva e pode 
resultar na destruição do 
passadiço”, observou Morlo 
Mufalume.

Detalhou que no mês de 
Junho passado, no acto do 
lançamento da primeira pe-
dra para a construção, fez 
um pedido ao presidente do 
Conselho Municipal, Paulo 
Vahanle, para que constru-
ísse algo de qualidade, a fim 
de permitir maior tempo de 
vida à obra.

“Fiz este pedido porque o 
valor da obra era muito alto 
para uma extensão que con-
siderei como curta”, disse, 
sustentando que o produto 
final não reflecte aquilo que 
é o valor total investido.

cONcluíMOs a Obra

O vereador do pelou-
ro de Obras e Manutenção 
no Conselho Municipal de 
Nampula, Yazido Muhidi-
ne, contactado pelo “Notí-
cias” revelou que a obra foi 
concluída  dentro do prazo 
estabelecido que era de três 
meses.

Segundo ele, a edilidade 
encontra-se na fase de pre-
paração para a inauguração 
oficial da infra-estrutura, 
embora esteja a ser usada 
pelos munícipes.

A edilidade investiu mais 
de dois milhões e duzentos 
mil meticais para a constru-
ção da infra-estrutura que 
previa uma extensão de 15 
metros de largura.

a travessia do rio Muhala era feita nesta ponteca

O passadiço depois das obras

Morlo Mufalume

Mussa Ossufo
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CONCURSO Nº RFP 3/PSIMOZ/2019
Population Services International – organização não-governamental, sem fins 
lucrativos, convida a todas empresas interessadas a submeter propostas para 
fornecimento de bens e serviços segundo os lotes abaixo descritos. Os requisitos 
e Termos de Referência poderão ser obtidos gratuitamente nas instalações da PSI 
em Maputo, na Av. 25 de Setembro 420, Prédio Jat 1, 3º andar-esquerdo, até dia 
25/10/2019, e as propostas deverão ser submetidas em carta fechada no endereço 
acima indicado. Questões podem ser colocadas à equipa de procurement, através do 
email: procurement@psi.org.mz.

#Lote
Objecto Hora e Data Limite 

Entrega de Propostas

954021 Painel de Retalho de Preservativos 11.00 horas, de 1/11/2019

784767

Medir a mudança de conhecimento e atitudes em 
torno do planeamento familiar nas áreas rurais das 

províncias de Gaza e Nampula, (10-49) anos de idade 11.00 horas, de 8/11/2019

92734 Rastreamento de viaturas 11.00 horas, de 8/11/2019

GABINETE DO DIRECTOR-GERAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES-UGEA

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

Concurso Nº Descrição
Empresa 

Recomendada
Preço incluindo o IVA

32/DIPRO-
ANE/352/2019

Fiscalização da Desminagem de 4 Pontes na 
Província de Cabo Delgado

Consultoria e 
Serviços NECA 
GQ+CQ

540.355,47 MT (Quinhentos 
e Quarenta Mil, Trezentos e 
Cinquenta e Cinco Meticais e 
Quarenta e Sete Centavos)

18/
DIMAN/352/2019

Serviços de Consultoria para Fiscalização 
de Obras de Reparação de Emergência da 
Estrada N381, Mueda /Xitaxi na Província 
de Cabo Delgado, Secção de 54 km.

Sipca Engenheiros 
e Consultores, Lda

54.405.000,00 MT (Cinquenta e 
Quatro Milhões, Quatrocentos e 
Cinco Mil Meticais)

Maputo, aos 22 de Outubro de 2019

FUNDO PARA O FOMENTO DA HABITAÇÃO, FP
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSOS
O Fundo para o Fomento de Habitação (FFH) convida concorrentes elegíveis a apresentarem propostas seladas para o concurso 
abaixo indicado:

N.o de 
Ordem

Modalidade 
Contratação 
e Respectiva 
Referência

Objecto do 
Concurso

Data, Hora e 
Local de Entrega 
de Documentos 

de Qualificação e 
Propostas

Data, Hora e Local 
de Abertura de 
Documentos de 
Qualificação e 

Propostas

Data, hora e 
Visita ao Local

Data Prevista do 
Posicionamento 

dos Concorrentes

Validade 
da 

Proposta

Garantia 
Provisória

01
Concurso 

Público N.o 

08/FFH/2019

Empreitada para 
a Urbanização 
Básica de 86 
Talhões no 

Bairro dos Heróis 
Moçambicano, 

Cidade de 
Chimoio, 

Província de 
Manica

12/11/2019 

14.00 Horas, 
Fundo para o 
Fomento da 
Habitação – 

Delegação de 
Manica 

Av. 25 de Setembro 
n.°1197 

Telefax: 25124546 
Província de 

Manica

12/11/2019 
14.30 Horas 
Delegação de 

Manica 
Av. 25 de Setembro 

n.°1197 
Telefax: 25124546

Província de Manica

Data: 31/10/2019
Hora: 10.00 H
Concentração 

na Delegação do 
FFH-Manica,

Av. 25 de 
Setembro n.°1197 
Telefax: 25124546

Província de 
Manica

Data:  
19/11/2019

Hora: 14.00 Horas
120 dias 75.000,00MT

1. Os concorrentes interessados poderão obter informações adicionais, consultando os documentos do concurso ou adquirí-
los no FFH - Sede, sito na Av. Albert Luthuli n.o 962, R/C, em Maputo ou na Delegação de Manica na Av. 25 de Setembro 
n.°1197 Telefax: 25124546 Província de Manica, pela importância não reembolsável de 2000,00MT (dois mil meticais), 
mediante o depósito na conta Bancária N.° 101014 649 100 5 Standard Bank;

2. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado e abertas na presença dos concorrentes que desejarem 
comparecer;

3. A visita ao local da obra é de carácter obrigatório;

4. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.° 05/2016, de 08 de Março;

Maputo, Outubro de 2019

O Chefe da UGEA

(Ilegível)

da verdade eleitoral. A Renamo 
deliberou igualmente exigir a li-
bertação imediata e incondicio-
nal de todos os membros desta 
formação política arbitraria-
mente detidos ao longo de todo 
o processo, bem como encetar
diligências junto da sociedade
moçambicana e da comunidade
internacional, de modo a encon-
trar soluções para a reposição da
verdade eleitoral.

Sobre o único ponto de 
agenda do encontro, Ossufo Mo-
made disse que foram discutidos 
aspectos referentes às diferen-
tes etapas do processo eleitoral, 
com enfoque para as principais 
irregularidades detectadas, en-
tre as quais a campanha eleito-
ral caracterizada por violência e 
restrições para efeito de uso de 
espaços públicos e desembolso 
tardio dos fundos públicos desti-

A ASSOCIAÇÃO dos Combatentes da Luta 
de Libertação Nacional (ACLLN) considera 
improcedentes as “queixas e reclamações” 
da Renamo atinentes às eleições gerais de 15 
de Outubro e apela a este partido para re-
conhecer os resultados que conferem van-
tagem a Frelimo e ao seu candidato presi-
dencial, Filipe Nyusi, a bem da democracia 
no país.

A Renamo queixa-se de irregularidades 
no decurso do processo eleitoral e exige a 
realização de um novo escrutínio.

Em declarações ao “Notícias”, o secre-
tário-geral da ACLLN, Fernando Faustino, 
lembrou que a Renamo nunca se confor-
mou com os resultados eleitorais e sempre 
alegou fraude, recorrendo a desordem.

“Nós, combatentes da luta de liberta-
ção nacional, repudiamos veementemente 
o comportamento da Renamo. Estas elei-

ções foram acompanhadas por mais de 40 
mil observadores nacionais e estrangeiros, 
para além de que a própria Renamo, a Freli-
mo e o MDM tinham em cada mesa os seus 
representantes. Portanto, estas eleições fo-
ram livres, justas e transparentes”, senten-
ciou Fernando Faustino.

O secretário-geral da ACLLN anotou 
que é chegado o momento de “tapar os 
ouvidos” às “queixas e reclamações” da 
Renamo, pois elas distraem e conduzem a 
perdição, ou seja, desviam as atenções dos 
moçambicanos, viradas para a paz, unidade 
nacional e desenvolvimento.

Fernando Faustino vinca que a Renamo 
não deve se sobrepor a vontade da maioria 
dos moçambicanos, expressa nas urnas no 
passado dia 15 de Outubro, vontade essa 
que dá vantagem a Frelimo e ao seu can-
didato Filipe Nyusi, para que continuem 

a liderar os destinos do país nos próximos 
cinco anos.

Afirmou que os combatentes da luta 
de libertação estão prontos para apoiar os 
vencedores das eleições, nomeadamente 
a Frelimo e o seu Presidente Filipe Nyusi, 
este último, de forma particular, por ser o 
promotor da paz e reconciliação entre os 
moçambicanos.

“Reiteramos, como combatentes, o 
nosso apoio a Frelimo e ao Presidente Nyusi 
e apelamos a todos os moçambicanos para 
que não se distraiam, que não percam o 
foco e que comecem a trabalhar desde para 
garantir a vitória nos desafios colocados 
pelo manifesto eleitoral, preparando-se 
para a vitória nas próximas eleições”, refe-
riu Faustino, reiterando que com a Frelimo 
e como Filipe Nyusi na governação do país, 
tudo vai dar certo.

A NÍVEL PARLAMENTAR

Moçambique 
e Japão fortificam 
cooperação

território japonês, e também 
agradeceu o apoio que este país 
tem prestado a Moçambique.

Na ocasião, felicitou o su-
cesso da VII Conferência In-
ternacional de Tóquio para 

o Desenvolvimento de Áfri-
ca (TICAD VII), realizada em
Yokohama em Agosto último.

Por sua vez, Ichiro Aisawa 
disse que o Japão está disposto 
a contribuir para o desenvolvi-

mento económico de Moçam-
bique, investindo nas áreas de 
mineração e gás, apelando, 
para o efeito, à contínua ma-
nutenção da paz, estabilidade e 
segurança. 

Presidente da assembleia da república, Verónica Macamo dlhovo, partilhando experiências com os presidentes 
das câmaras alta e baixa do Japão

ELEIÇÕES DE 15 DE OUTUBRO

Renamo quer explicações 
sobre irregularidades

Ossufo Momade falando na abertura da sessão extraordinária 
da comissão Política da renamo

nados para o efeito.
Segundo a Renamo, o de-

sembolso tardio dos fundos 
prejudicou em grande medida o 
princípio de igualdade de trata-
mento plasmado na Constitui-
ção da República e na legislação 
eleitoral. O principal partido da 
oposição no país considera que 
houve problemas de credencia-
ção de delegados de candidatura 
e nos casos em que estas foram 
emitidas tiveram rasuras preme-
ditadas, troca de nomes, entrega 
tardia, tudo para supostamente 
impedir a sua presença durante 
o processo.

 “No dia da votação houve 
elevada exclusão de eleitores de 
forma premeditada, sob alegação 
de seus nomes não constarem 
nos respectivos cadernos, expul-
são de delegados de candidatura 
nos momentos que antecederam 
a contagem, troca de urnas com 
apoio, detenções arbitrárias de 
delegados de candidatura, recu-
sa de emissão e entrega de editais 
e cópias de actas eleitorais”, afir-
mou o presidente da Renamo.

Reclamações não procedem
CONSIDERA ACLLN

M
OÇAMbIQUE e Ja-
pão manifestaram o 
interesse de ver as 
relações de coope-
ração bilateral cada 

vez mais fortificadas através 
de troca de experiências e boas 
práticas.

O interesse foi manifesta-
do, ontem, em Tóquio, capital 
Japonesa, pelos presidentes 
dos parlamentos dos dois paí-
ses, respectivamente Verónica 
Macamo Dlhovo e Akiko Santo 
e Tadamori Oshima.

A presidente da Assembleia 
da República encontra-se no 
Japão para, entre outras agen-
das, participar, hoje, na ceri-
mónia de entronização do novo 
imperador nipónico, Naruhito, 
em representação do Chefe do 
Estado, Filipe Nyusi. Ontem, 
Verónica Macamo manteve um 
encontro com o grupo parla-
mentar da Liga de Amizade 
Japão-Moçambique, presidi-
da por Ichiro Aisawa, no qual 
transmitiu a solidariedade do 
povo moçambicano para com 
as vítimas dos tufões “Faxai” 
e “hagibis”, que atingiram o 

A RENAMO quer que os órgãos 
de administração eleitoral apre-
sentem explicações públicas so-
bre as irregularidades detectadas 
nas eleições de 15 de Outubro, 
que levaram este partido a não 
aceitar nem reconhecer os resul-
tados parciais que têm estado a 
ser divulgados.

A decisão foi tomada ontem 
pelos membros da Comissão 
Política Nacional deste partido, 
reunida em Maputo, em sessão 
extraordinária alargada a outros 
quadros, para analisar o processo 
de votação e o apuramento dos 
resultados eleitorais.

“Exigimos à Comissão Na-
cional de Eleições que esclareça 
publicamente a circulação de 
boletins de voto fora do circui-
to dos órgãos eleitorais”, disse o 
presidente da Renamo, Ossufo 
Momade, na apresentação do 
comunicado final do encontro. 

Outra decisão saída da ses-
são, segundo Momade, é não 
aceitar nem reconhecer os re-
sultados da votação e, por con-
sequência, exigir a reposição 
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Publicidade

 

  
CONVITE PARA CONSULTA PUBLICA 

 
Divulgação do Rascunho do Relatório do Estudo de Impacto Ambiental e Social (EIAS) 
do Projecto de Grafite de Balama Central da Suni Resources S.A., Moçambique 
 

A Coastal & Environmental Services (CES), Moçambique Limitada foi nomeada pela Suni 
Resources S.A. para conduzir um Estudo do Impacto Ambiental e Social (EIAS) para o Projeto 
de Grafite de Balama Central. A Suni Resources SA é uma empresa moçambicana focada 
principalmente na indústria de mineração de grafite e pretende desenvolver uma mina de 
grafite na área do Projecto Balama localizado no distrito de Balama na Província de Cabo 
Delgado.  
 
De acordo com a legislação ambiental vigente em Moçambique, nomeadamente o 
Regulamento do Processo de Avaliação de Impacto Ambiental (Decreto 54/2015 de 31 de 
dezembro), no âmbito do processo de Participação Publica (parte integrante da AIA) e para 
efeitos de apresentação do Rascunho do Relatório da Avaliação de Impacto Ambiental e 
Social do projecto, a CES informa que irá realizar reuniões de consulta publica de 5 a 8 de 
Novembro de 2019, conforme o calendário apresentado na tabela abaixo, pelo que a CES
tem a honra de convidar a todas partes interessadas e afectadas  a participar das referidas
consultas públicas.  

Data Local  Hora 

Terça feira 5 de Novembro de 2019 
Administração do distrito 

de Balama 
10:00 

Aldeia de Nanhupo 13:00 
Quarta feira 6 de Novembro de 2019 Aldeia de Nacate 09:00 

Aldeia de Lapua 13:00 
Quinta feira 7 de Novembro de 2019 Aldeia de Mphuti 09:00 

Aldeia de Matipane 13:00 
Sexta   feira 8 de Novembro de 2019 Aldeia de Familia 09:00 

Para mais informação queira por favor contactar pelo email: lina@cesnet.co.za  ou Cell: 
873591856. 
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Resultados conhecidos 
até 30 de Outubro
O

S resultados do apura-
mento geral referente 
às eleições gerais e das 
assembleias provin-
ciais realizadas na pas-

sada terça-feira serão conhe-
cidos até ao dia 30 do corrente 
mês.

O artigo 123 da Lei 8/2013, 
de 27 de Fevereiro, republicada 
pela Lei 2/2019, de 31 de Maio, 
estabelece que o Presidente da 

Comissão Nacional de Eleições 
(CNE), num prazo máximo de 
15 dias contados a partir da data 
do encerramento da votação, 
anuncia os resultados do apu-
ramento geral, mandando-os 
divulgar nos órgãos de comu-
nicação social e afixar em local 
de estilo das instalações da CNE.

Paulo Cuinica, porta-voz 
da CNE, explicou, em contacto 
com o “ Notícias”, que ontem 

foi o último dia da entrega dos 
editais do apuramento provin-
cial ao Secretariado Técnico de 
Administração Eleitoral (STAE) 
a nível central, após o que de-
verá iniciar o apuramento geral 
dos dados.

Os resultados do apura-
mento geral serão entregues à 
Comissão Nacional de Eleições, 
que deverá deliberar sobre os 
mesmos e submetê-los ao Con-

selho Constitucional.
O exercício é realizado por 

uma comissão conjunta cons-
tituída por elementos do STAE 
e da CNE, denominada comis-
são de organização e operações 
eleitorais.   

O artigo 118 da Lei 8/2013 
estabelece que compete à CNE 
a centralização e divulgação dos 
resultados eleitorais obtidos em 
cada província pelos candida-

tos às eleições presidenciais, o 
apuramento e a divulgação dos 
resultados gerais das eleições 
legislativas, assim como a dis-
tribuição dos mandatos.

as eleições de 15 de Outubro ditaram vitória  ao partido Frelimo e seu candidato presidencial 

Processadas 13.776 mesas
TREZE mil e 776 mesas de voto, o 
correspondente a 67.02 por cento das 
20.554 instaladas no país e no estran-
geiro, foram até ontem processadas 
pelos órgãos de gestão eleitoral. 

O candidato presidencial da 
Frelimo, Filipe Nyusi, soma agora 
3.334.571 votos dos 4.765.484 eleito-
res que votaram no dia 15 de Outubro, 
o correspondente a 74.62 por cento.
Ossufo Momade, da Renamo, reuniu

904.382 votos, o equivalente a 20.24 
por cento; Daviz Simango, do MDM, 
conseguiu 200.377 votos, represen-
tando 4.48 por cento, e Mário Albino, 
do AMUSI, conquistou 29.302 votos, 
significando 0.66 por cento.

A Frelimo obteve nas legislativas 
2.612.365 votos, o correspondente a 
76.25 por cento; Renamo 581. 029 vo-
tos, o equivalente a 16.96 por cento; 
MDM 162. 834 votos, representan-

do 4.75 por cento e o AMUSI reuniu 
8.263 votos, significando 0.24 por 
cento.

Para as assembleias provinciais, a 
Frelimo amealhou 2.380.944 votos, 
equivalentes a 74.28 por cento; Rena-
mo 649.655 votos, o correspondente 
a 20.27 por cento; o MDM conquistou 
160.899 votos, representando 5.02 
por cento, e o AMUSI reuniu 5.547, o 
correspondente a 0.17 por cento.

Nyusi e Frelimo 
“carimbam” 
em Nampula
FILIPE Nyusi, nas presidenciais, e a Frelimo, nas 
legislativas e para as assembleias provinciais, fo-
ram os vencedores em Nampula, maior círculo 
eleitoral do país, segundos os resultados do apu-
ramento provincial.

O presidente da Comissão Provincial de 
Eleições neste ponto do país, Daniel Ramos, 
apresentou as actas e detalhou que Filipe Nyu-
si obteve 546.484 votos, dos 921.839 válidos na 
globalidade, o correspondente a 59.51 por cento, 
contra 314. 445 de Ossufo Momade, que equiva-
lem a 34.13 por cento, seguindo-se Daviz Siman-
go e Mário Albino, respectivamente, com 34.266 
e 17. 204, equivalentes a 3.95 por cento e 1.87 por 
cento.

Na eleição para a Assembleia da República, 
a Frelimo obteve 495.644 votos, equivalentes a 
58.50 por cento; Renamo 300.151, correspon-
dentes a 35.43 por cento; MDM 28.611 e AMUSI 
13.987, representando 3.38 e 1.64 por cento, res-
pectivamente, sendo que os restantes concor-
rentes as legislativas nenhum logrou ultrapassar 
um por cento. 

Na votação para a Assembleia Provincial, a 
Frelimo ficou na primeira posição com 555.204 
votos, equivalentes a 58 por cento; Renamo 
314.605, correspondentes a 36.20 por cento; 
MDM 33.060 votos, representando a 3.80 por 
cento, e AMUSI 17.368 votos, equivalentes a dois 

por cento. 
A província de Nampula inscreveu 2.363.460 

potenciais eleitores, tendo votado 1.027.930, re-
presentando 43.47 por cento de participação nas 
3.486 mesas que funcionaram naquele círculo. 

Margarida Talapa, chefe da brigada central 
do partido Frelimo de assistência à província de 
Nampula, reagindo aos resultados anunciados, 
disse que os mesmos constituem o reflexo de 
muito trabalho e organização efectiva, não só no 
período da campanha, como também nos prepa-
rativos e o dia de votação.

Realçou que a vitória da Frelimo e do seu can-
didato presidencial partido significam uma gran-
de responsabilidade. 

Vasco Napaua, delegado político provincial 
do MDM em Nampula, disse que o seu partido 
não reconhece os resultados ora divulgados por, 
alegadamente, não demonstrarem a vontade do 
povo moçambicano, particularmente na provín-
cia de Nampula. 

O mandatário do AMUSI, Alves António, 
afirmou que o seu partido não concorda com os 
resultados, tendo em conta que houve muitas 
“falcatruas que aconteceram durante o proces-
so de votação, a partir dos distritos até à capital 
provincial”.

A Renamo não se fez presente na cerimónia 
de divulgação de resultados.

Vitória “ retumbante” em Manica

NA província de Manica, o 
partido Frelimo e o seu candi-
dato presidencial, Filipe Jacin-
to Nyusi, venceram de forma 

“retumbante e esmagadora”.
Filipe Nyusi obteve 381. 

822 votos, o corresponden-
te a 74.85 por cento, contra 

113.204 votos de Ossufo Mo-
made, o equivalente a 22.19 
por cento. Daviz Simango, do 
MDM, conseguiu 12. 554 vo-

ana chapo, secretária do comité Provincial da Frelimo em Manica

tos, o correspondente a 2.46 
por cento, e Mário Albino, do 
AMUSI, obteve 2. 555 votos, 
que correspondem a 0.50 por 
cento.

Para a Assembleia da Repú-
blica, o partido Frelimo amea-
lhou 365. 359 votos, o corres-
pondente a 73.65 por cento; 
a Renamo 110. 946 votos, o 
equivalente a 22.36 por cento; 
o MDM 12. 568 votos, o corres-
pondente a 2.53 por cento, e
AMUSI conseguiu 1.161 votos,
significando 0.23 por cento. 

Para a eleição dos mem-
bros da Assembleia Provincial, 
a Frelimo conquistou 372. 269 
votos (73.80 por cento); Rena-
mo 118. 296 votos (23.45 por 
cento), e o MDM conseguiu 13. 
841 (2.74 por cento).

Reagindo aos resultados, 
Ana Chapo, secretária do Co-
mité Provincial do partido 
Frelimo em Manica, disse que 
os mesmos são fruto do traba-
lho realizado pelo Governo.

Os partidos Renamo e o 
MDM não se fizeram presen-
tes na cerimónia de divulgação 
dosa resultados.

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA
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ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS NÁUTICAS

AVISO
Nos termos do nº 1 do artigo 27 do Diploma Ministerial nº 61/2000, de 5 de 

Junho, são avisados a todos os concorrentes ao concurso de ingresso para o 

provimento de vagas nas carreiras de Assistente Universitário e Agente Técnico 

existentes no quadro de pessoal da Escola Superior de Ciências Náuticas, a que 

se refere o aviso publicado no jornal “Notícias” de 22 e 23 de Maio de 2019, que a lista provisória da classificação final dos concorrentes seleccionados e não 
seleccionados, homologada por despacho de 3 de Setembro de 2019, encontra-se fixada na vitrina da Escola Superior de Ciências Náuticas.

Maputo, aos 11 de Outubro de 2019

O Presidente do Júri

(Ilegível)
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Projecto SWIOFISH1
Crédito IDA nº 55460 -MZ

REGIME ESPECIAL

CONCURSO Nº MZ-MIMAIP-103291-NC-RFB
ADITAMENTO AO ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO 

AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO PARA A FISCALIZAÇÃO DA PESCA1. Em aditamento ao anúncio publicado nos dias 18 e 19 de Setembro neste Jornal sobre oconcurso acima referido, informa-se que em virtude da necessidade de se fazerem alterações aespecificações técnicas e esclarecer questões levantadas pelos concorrentes foi adiado o prazopara apresentação de propostas.2. Assim, o novo prazo para apresentação de propostas é o dia 29 de Outubro de 2019, às 11.00
horas. As propostas recebidas após este limite serão rejeitadas e devolvidas fechadas.3. As propostas serão abertas às 11.15 horas do mesmo dia.

Av. Emília Daússe, n.º 591, r/c●  Telefones: +258 21 300571 / 68 /81  ●  Cell: +258 82 3026820●  Fax: +258 21300584●CP: 2290 ● NUIT: 500001615 
Email: ffp.geral@tdm.co.mz ● Página de internet: www.ffp.gov.mz ● Maputo● Moçambique

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO MAR, ÁGUAS INTERIORES E PESCAS

Fundo de Fomento Pesqueiro
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AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE
DIRECÇÃO REGIONAL SUL

DELEGAÇÃO DE MAPUTO CIDADE
Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO E ADJUDICAÇÕES
1. CONCURSO

Concurso Limitado nº 0127L0010511L/CL/15/20191. A Delegação da Autoridade Tributária de Moçambique de Maputo-Cidade convida empresas interessadas, inscritasno Cadastro Único de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecedores de Bens e Prestadores de Serviços, a apresen-tarem propostas fechadas para a Reabilitação e Manutenção do Posto de Cobrança da Josina Machel, devendo sertitular do Alvará de Construção Civil de 3ª Classe.2. Os concorrentes interessados poderão obter informações adicionais ou examinar os Documentos de Concurso, noseguinte endereço: Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA), Rua Consiglieri Pedroso, nº 436, 1º
andar, Praça dos Trabalhadores, nas horas normais de expediente.3. Para o concurso, a validade das propostas será de 90 (noventa) dias, a contar da data da abertura das mesmas.4. As propostas deverão ser entregues devidamente assinadas e carimbadas com todos os documentos exigidos (ascópias devem estar autenticadas) dentro dos prazos, no endereço acima indicado até às 10.00 horas do dia 4 de
Novembro do ano em curso e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, pelas 10.15 horas.5. O anúncio de posicionamento está previsto para o dia 8 de Novembro de 2019, pelas 10.00 horas, no endereçoapresentado no nº 2.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.2. ADJUDICAÇÕESDe acordo com alínea d) do artigo 33 do nº 2 do artigo 64, ambos do Regulamento de Contratação de Empreitada deObras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 deMarço, comunica-se que os concursos abaixo foram adjudicados nas seguintes condições:

Nº de
Concurso

Objecto
Modalidade

Concorrente

Valor de 
Adjudicação 

(MT) - IVA 
Incluído

0127L0010511L/
CL/14/19

Prestação de Serviços de 
Fornecimento de Diversos Tonners 
e Tinteiros

Concurso 
Limitado

Papelaria & Serviços Agenda, Lda. 2.000.000,00
0127L0010511L/

CC/21/19

Prestação de Serviços de 
Fornecimento de um Computador 
Portátil e Impressoras 

Concurso por Cotações Inara Informática, Lda. 100.000,00
0127L0010511L/

CC/22/19

Prestação de Serviços de Consultoria para Elaboração do Projecto Executivo e Fiscalização das Obras de Reabilitação do Posto de Cobrança da Josina Machel Concurso por Cotações Brunnie Consultoria e Serviços, Lda. 350.000,00
Maputo, aos 21 de Outubro de 2019

O Delegado da AT de Maputo-Cidade 

(Ilegível)

ANÚNCIO DE VAGA
Central Térmica de Ressano Garcia, SA (CTRG) é uma joint venture entre a Sasol New Energy Holdings (Pty) Ltd. (SNE) e a Electricidade de Moçambique, EP (EDM). A CTRG possui uma Central Eléctrica em Ressano Garcia, no distrito de Moamba, para geração de energia, a partir de uma fonte dedicada de gás natural. 
A Central Térmica De Ressano Garcia pretende admitir para o seu quadro de pessoal um (a):

• Director Financeiro (reporta ao Director General).
Objectivo da Posição:O Director Financeiro será responsável por todas as actividades financeiras, incluindo controlo de custos, orçamentos e processos de previsão, impostos, tesouraria, relatórios financeiros, credores, accionistas e relatórios fiscais.
Principais Responsabilidades:

• Viabilizar a efectividade e eficiência da função financeira geral no negócio;
• Estabelecer um bom planejamento financeiro (orçamento, previsões, capital, gestão de tesouraria);
• Preparar relatórios precisos e oportunos de resultados financeiros com análise de variância que im-pulsionarão a tomada de decisões comerciais efectivas;
• Estabelecer e manter bons sistemas e processos financeiros e uma implementação pró-activa de pro-cessos de negócios simples e padronizados; responsavel para calculos e pagamentos de todos impos-tos fiscais;
• Estabelecer e manter um bom ambiente de controlo interno e efectivo.

Requisitos:
• Pós-graduação em Finanças, Contabilidade ou Economia;
• Contabilista inscrito da OCAM;
• Mínimo 9 anos de experiência comprovada numa posição similar;
• Experiência prática em contabilidade tributária e avaliações fiscais;
• Experiência prática comprovada nos requisitos de contabilidade de Moçambique (PGC NIRF);
• Elevado nível de proficiência em liderança de pessoas, parcerias, negócios, gestão estratégica, conta-bilidade, sistemas financeiros, gestão documental, elaboração de relatórios;
• Deverá falar, escrever e ler Inglês fluentemente;
• Deve ser moçambicano;
• Deve saber trabalhar em equipa.

Oferece-se:
• Bom ambiente de trabalho numa equipa jovem, motivada e dinâmica;
• Pacote salarial competitivo de acordo com a experiência comprovada;
• Posição baseada em Maputo.Candidatos(as) deverão enviar uma carta de motivação acompanhada de CVactualizado em inglês, documentos comprovativos de qualificações e 2 cartas de referências até ao dia 31 de Outubro de 2019, para o seguinte endereço:

recrutamento@ctrg.co.mzRef: Director Financeiro
A Central Térmica de Ressano Garcia é um empregador que oferece oportunidades iguais, valoriza a inclusão, procura ter uma força de trabalho diversificada e acolhe candidatos de todos os sectores da comunidade. O(a)s candidato(a)s cujo perfil não corresponde aos requisitos, não serão contactados.
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CHIKWETI FORESTS OF NIASSA, S.A.(A Green Resources AS Group Company)Complexo Green Resources
Estrada Nacional 14,Bairro de Nomba, C.P.154Niassa, Lichinga – MoçambiqueTel: +25827121394. Fax: +25827120982NUIT: 400133565

Matriculada na Conservatória dos Registos e Notariado do Niassa, sob o numero oitenta e seis, a folhas quarenta e cinco e verso do 
livro C, com data de dezanove de Abril de dois mil e cinco, cujo Pacto social está inscrito a folhas vinte e cinco e verso do Livro E, com a data de dezanove de Abril de dois mil e cinco. Capital Social: 195.815.418,00 MT integralmente realizado

CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE CHIKWETI FOREST OF NIASSA, 

S.A.Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 190 do Código Comercial, são, por meio desta, convocados 
os accionistas da Chikweti Forest of Niassa, S.A., matriculada na Conservatória de Registo e 
Notariado do Niassa, Sob o número oitenta e seis, folhas quarenta e cinco e verso do livro C, com capital social integralmente subscrito e realizado de 362.782.357,03 MT (Trezentos e sessenta e 
dois milhões setecentos e oitenta e dois mil trezentos e cinquenta e sete meticais e três Centavos), para se reunirem em Assembleia-Geral Extraordinária a ter lugar no dia 4 de Novembro de 2019, às 15.30 horas, na sede da Sociedade, localizada na Cidade de Lichinga, na Província de Niassa, na EN 14, no Bairro de Nomba, no Complexo Green Resources, com a seguinte Ordem de Trabalhos:PONTO UM: Apreciação e Deliberação sobre o Projecto de Fusão a celebrar entre as sociedades Chikweti Forest of Niassa, SARL (sociedade incorporante), Niassa Green Resources, SA, e Florestas do Planalto, SA (sociedades incorporadas).PONTO DOIS: Apreciação e Deliberação sobre a Proposta de Alteração da Denominação Social da Sociedade.
Mais se informa aos accionistas e credores da sociedade que, nos termos do artigo 191 do Código Comercial, têm o direito de consultar, na sede da sociedade, os seguintes documentos: (i) Projecto de Fusão; (ii) Relatórios e pareceres elaborados pelos sociedade auditora; (iii) contas, relatórios da administração e deliberações da assembleia geral sobre essas contas, relativamente aos últimos três exercícios.

Maputo, aos 18 de Outubro de 2019O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral
____________________

Zefanias Mawawa

(Assinatura Ilegível)
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EPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO MUNICIPAL KAMAVOTA

1ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
Pelo Tribunal Judicial do Distrito Municipal KaMavota, na Acção Executiva 
de Pagamento de Quantia Certa, sob Forma Sumária nº 21/19-J, que corre 
seus termos na 1ª Secção, movida pela exequente Argentina Jaime Mahumane, 
solteira e residente nesta cidade de Maputo, contra o executado Alexandre 
Gabriel Mandlate, com última residência desconhecida, ora ausente e em parte 
incerta, é este executado citado para no prazo legal de 10 (dez) dias, que começa a correr depois de finda a dilação de trinta dias, da segunda e última publicação 
deste anúncio, para pagar ou nomear bens suficientes à penhora ou ainda 
deduzir oposição por meio de embargos, nos termos do artg. 925, nº 2, 
do CPC na acção supramencionada, consistindo o pedido de ser reembolsada a 
quantia exequenda no valor de 2 335 000,00 meticais, conforme tudo melhor 
consta do duplicado da petição inicial que se encontra no Cartório desta primeira 
Secção, à disposição do citando, onde poderá solicitá-lo em qualquer dia útil 
durante as horas normais de expediente, com advertência de que na falta, será o 
direito de nomeação de bens devolvido à exequente.

 Maputo, aos 9 de Outubro de 2019

A Juíza de Direito
Drª Ercília Felicidade Matavele Sebastião

 A Escrivã de Direito
Alda Maria Cossa Ngonga

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

DIRECÇÃO PROVINCIAL DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA

AVISO
A Direcção Provincial dos Recursos Minerais e Energia faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento 
da Lei de Minas em vigor, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, correm éditos de 30 (trinta) 
dias, a contar da segunda publicação no jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a opor-se que 
seja atribuído o Certificado Mineiro número 10108CM para Areia de Construção, no distrito da Moamba, 
na província de Maputo, a favor do requerente Armindo Manuessa Matusse, com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -25     31    50,00 32     26    20,00

2 -25     31    50,00 32     26    10,00

3 -25     30    50,00 32     26    10,00

4 -25     30    50,00 32     26    20,00

Maputo, aos 23/9/2019

O Director Provincial
(Ilegível)

AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em 
vigor, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar da 
segunda publicação no jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a opor-se que seja atribuída a 
Licença de Prospecção e Pesquisa número 10114L para Ouro e Minerais Associados, no distrito de Gilé, na 
província da Zambézia, a favor da requerente Gemas de Moçambique Investimentos, Lda., com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude
1 -16          07          0,00 38         06         30,00
2 -16          07          0,00 38         10         0,00
3 -16          08          0,00 38         10         0,00
4 -16          08          0,00 38         12         40,00
5 -16          12          0,00 38         12         40,00
6 -16          12          0,00 38         06         30,00

Maputo, aos 16/10/2019

O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)

UNIVERSIDADE LÚRIO

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

MOZAMBIQUE
UNILURIO SUPPORT TO SKILLS DEVELOPMENT FOR AGRICULTURE AND INDUSTRY PROJECT

Bidding Nr. 52A0003051 
Nº 66/UniLúrio/UGEA/2019

Financing Agreement reference: 21001550365425
Project ID No.: P-MZ-I00-002

1. The UNILÚRIO-Universidade Lúrio has received financing from the African Development Bank
toward the cost of the UNILURIO SUPPORT TO SKILLS DEVELOPMENT FOR AGRICULTURE AND
INDUSTRY PROJECT and intends to apply part of the agreed amount for this grant to payments
under the contract for Consulting Services for Preparatory and Tutorial Program.

2. Under the overall direction of the Unilúrio’s Postgraduate and Extension Office and its Academic
Vice-Rectory supervision, the selected NGO will be responsible to develop and implement the
Unilúrio’s Sciences, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) Preparatory and Tutorial
Program for the next three years (2020-2022), for secondary school girls applying to pursue their
studies in Unilúrio.

3. The preparatory and tutorial program shall be in full alignment with the scope of this project, the
Government of Mozambique (GoM) policy regarding equity in access to higher education as wellas with United Nations sustainable development goals by 2030, ensuring: (i) inclusive and quality
education for all and promoting lifelong learning; (ii) ensuring equal access for all women and
men to affordable and quality technical, vocational and tertiary education, including university;
(iii) achieving gender equality and empower all women and girls; (iv) promoting inclusive andsustainable economic growth, employment and decent work for all and (v) reducing inequality
within and among countries.

4. The services included under this Consultancy are:
a) Design of the Unilúrio’s STEM Preparatory and Tutorial Program;
b) Present, discuss and advise Unilúrio’s Postgraduate and Extension Office in the definition of a

STEM course curriculum contents for the preparatory and tutorial program for applicant girls
to Unilúrio;

c) Prepare documental support with methodology for appraisal and guidance of implementation,
including a multiannual activity plan and budget for three years (2020-2022), for the Unilúrio’s
STEM Preparatory and Tutorial Program, covering an overall number of 900 girls by 2023 from
Nampula, Cabo Delgado and Niassa provinces;

d) Develop Unilúrio’s STEM Preparatory and Tutorial Program operational guidelines and training
manuals;

e) Implement the yearly activities of the Unilúrio’s STEM Preparatory and Tutorial Programaccording the pre-approved annual work plan and budget;
f) Undertake other significant necessary activities as requested by the Unilúrio’ s Postgraduateand Extension Office.

5. The UNILÚRIO-Universidade Lúrio now invites eligible Consultants (Non-governmental
Organizations) to indicate their interest in providing the above-described services. InterestedConsultants should provide information on their qualifications and experience demonstrating theirability to undertake this Assignment (brochures, description of similar assignments, experience insimilar conditions, availability of appropriate skills among staff, etc.). Consultants may constitutejoint ventures to enhance their chances of qualification.

6. Eligibility criteria, establishment of the short-list and the selection procedure shall be in accordancewith the African Development Bank’s “Rules and Procedures for the use of Consultants” July 2012,which is available on the Bank’s website at http://www.afdb.org.

7. The estimated duration of services is three years (2020-2022) and the estimated starting date is
1st February 2020

8. Interested consultants (Non-governmental Organizations) may obtain the Terms of Reference at theaddress below during office hours 8h:00 to 17h:00.

9. Expressions of interest in English Language must be delivered to the address below by 18th

November 2019 at 15h30 and mention “Consulting Services for Preparatory and Tutorial
Program”. Expressions of interest may be sent by e-mail.

10. Please note that interest expressed by a Consultant does not imply any obligation on the part of the
UNILÚRIO-Universidade Lúrio to include him/her in the shortlist.Attn: UniLúrio – Universidade Lúrio, Unilúrio: SSDAIP Project Management Unit

Prof. João José Sotto Maior SalavessaBairro de Marrere, Rua nr. 4250, km 2.3, Secretaria Geral da Reitoria
Nampula, Mozambique,Tel: + 258 84 330 56 27E-mail: jsalavessa@unilurio.ac.mz

UNIVERSIDADE LÚRIO

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

MOÇAMBIQUE
PROJECTO DE APOIO DA UNILURIO PARA DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS NAS ÁREAS DA 

AGRICULTURA E INDÚSTRIA

Anúncio Nº 52A0003051 
Nº 66/UniLúrio/UGEA/2019

Referência de Acordo de Financiamento: 21001550365425
Nº de Identificação do Projecto: P-MZ-I00-002

1. A UNILÚRIO – Universidade de Lúrio recebeu financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento
para o Projecto de Apoio da UNILÚRIO para o Desenvolvimento de Competências nas Áreas daAgricultura e Indústria e pretende aplicar parte do montante deste financiamento aos pagamentos
subjacentes à contratação dos Serviços de Consultoria para o Programa de Treino e Tutoria.

2. Sob a orientação do Departamento de Pós-graduação e Extensão da Unilúrio e supervisão da Vice-
Reitora para a área Académica, a ONG seleccionada será responsável por desenvolver e implementar 
o Programa de Treino e Tutoria de Ciências, Tecnologias, Engenharia e Matemática (CTEM) nospróximos três anos (2020–2022) para alunas do Ensino Secundário candidatas à Unilúrio.

3. O Programa de Treino e Tutoria deve ser coerente com o foco deste Projecto, com a política do
Governo de Moçambique (GdM) no que se refere à igualdade no acesso ao ensino superior, bem como 
com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas para 2030, assegurandonomeadamente: (i) a educação inclusiva e de qualidade para todos, promovendo a aprendizagem
ao longo da vida; (ii) a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação técnica,profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo à universidade; (iii) a igualdade
de género e o empoderamento de todas as mulheres e raparigas; (iv) a promoção de um crescimento 
económico inclusivo e sustentável, emprego e trabalho decente para todos; (v) a redução das
desigualdades nos e entre países.

4. Os serviços incluídos nesta Consultoria são os seguintes:
a) Desenhar o Programa de Treino e Tutoria de CTEM da UniLúrio;
b) Apresentar, discutir e aconselhar o Departamento de Pós-graduação e Extensão da UniLúrio nadefinição de conteúdos curriculares na área de CTEM para o Programa de Treino e Tutoria para

as alunas candidatas à UniLúrio;
c) Preparar documentação de apoio com metodologias para avaliação e orientação da

implementação, incluindo um plano de actividades plurianual e orçamento para três anos(2020 – 2022), para o Programa de Treino e Tutoria de CTEM da UniLúrio, abrangendo um total
de 900 raparigas das províncias de Nampula, Cabo Delgado e Niassa até 2023.

d) Desenvolver as linhas de orientação operacionais e manuais de treino do Programa de Treino e
Tutoria de CTEM da UniLúrio;

e) Implementar as actividades anuais do Programa de Treino e Tutoria de CTEM da UniLúrio, de
acordo com o plano de trabalho e orçamento anuais previamente aprovados;

f) Levar a cabo qualquer outra actividade definida como relevante e necessária por parte do
Departamento de Pós-graduação e Extensão da UniLúrio.

5. A UNILÚRIO-Universidade Lúrio, convida então Consultores elegíveis (organizações não-
governamentais) para manifestarem o seu interesse em providenciar os serviços previamentedescritos. Os Consultores interessados devem disponibilizar informação sobre as suas qualificações
e experiência, demonstrando a sua capacidade para assumir esta tarefa (brochuras, descrição detarefas similares, experiência em condições similares, qualificações apropriadas da equipa, etc.). Os
Consultores podem constituir consórcios para este projecto, de forma a melhorar as suas chancesde qualificação.

6. Os critérios de elegibilidade, a definição da lista curta e o processo de selecção deverá estar de
acordo com o documento do Banco Africano de Desenvolvimento “Regras e Procedimentos para
uso e Consultoria” Julho de 2012, disponibilizado no website do Banco em http://www.afdb.org.

7. A duração estimada dos serviços é de três anos (2020-2022) e a data de início estimada é de 1
de Fevereiro de 2020.

8. Os Consultores interessados (organizações não-governamentais) podem aceder aos Termos de
Referência na morada indicada em baixo, nos dias úteis entre as 8h:00 e 17h:00.

9. As Manifestação de Interesse em Inglês devem ser entregues na morada indicada em baixo até às
15h30 do dia 18 de Novembro de 2019 e mencionar “Serviços de Consultoria para Programa
de Treino e Tutoria”. As Manifestações de Interesse podem ser enviadas por e-mail.

10. Salientamos que a manifestação de interesse por parte de um Consultor não implica nenhuma
obrigação por parte da UNILÚRIO-Universidade Lúrio para o incluir na lista curta.Attn: UniLúrio – Universidade Lúrio, UniLúrio: SSDAIP Unidade de Implementação do Projecto

Prof. João José Sotto Maior SalavessaBairro de Marrere, Rua nº 4250, km 2.3, Secretaria Geral da Reitoria
Nampula, Mozambique,Tel: + 258 84 330 56 27 E-mail: jsalavessa@unilurio.ac.mz

Nota: Em casos de dúvidas ou omissões neste anúncio, prevalece a informação que consta da versão 
publicada ao em língua inglesa.

13115 12971 13161
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Visando consubstanciar o trabalho de organização da Venda Informal, corolário do Fórum 
de Auscultação Pública Sobre a Venda Informal, cujo lema foi: “Por um espaço publico mais 

ordenado e para todos”, para conhecimento do público em geral e dos vendedores informais 
em particular, vimos comunicar a disponibilidade de bancas, barracas e lojas por Distrito 
Municipal, visando salvaguardar a transparência necessária na concessão das mesmas, em 
observância ao Artigo 25, conjugado com o Artigo 29 da Postura Sobre Mercados e Feiras, 
Aprovada pela Resolução Nº 94/AM/2008 de 23 de Outubro.
Reitera-se ao público interessado em adquirir bancas, barracas e espaços nos mercados 
para seguirem os procedimentos seguintes:
Ø Requerimento dirigido ao Exmo. Senhor Director Municipal de Mercados e Feiras

(reconhecido);
Ø Termo de Compromisso (reconhecido);
Ø Cópia de BI (autenticada);
Ø Cópia do IPA;
Ø Cópia do NUIT.

Estes documentos deverão ser depositados no mercado de preferência na responsabilidade 
do Fiscal-Chefe do respectivo mercado.
Ver tabelas que se seguem das quais constam as identidades e contactos dos mesmos.

Distrito Municipal KaMpfumu
Nº Mercado Barracas Bancas Lojas Total
1 Central 0 5 0 5
2 Povo 0 16 0 16
3 Janeth 0 78 0 78
4 Praça de Touros 0 0 0 0
5 Feira P. Touros 10 0 0 10
6 Mandela I 5 23 0 28
7 Mandela II 5 0 0 5
8 Estrela Vermelha 0 0 0 0
9 4 de Outubro 20 2 0 22

10 Agostinho Neto 10 8 0 18
11 FEIMA 2 0 2 2

Sub total 52 132 2 184

Distrito Municipal de Nhlamankulu
Nº Mercado Barracas Bancas Lojas Total
1 Xipamanine Formal 17 67 0 84
2 Xipamanine Informal 12 28 0 40
3 Xipamanine Bazuca 0 0 0 0
4 Malanga Formal 0 69 0 69
5 Malanga Informal 0 230 0 230
6 Fajardo Formal 3 20 0 23
7 Fajardo Informal 20 0 0 20
8 Lhanguene 4 42 0 46
9 Vulcano 11 117 0 128

10 7 de Abril 5 234 0 239
Sub total 72 807 0 879

Distrito Municipal KaMaxaquene
Nº Mercado Barracas Bancas Lojas Total
1 Mazambane 40 122 0 162
2 Khalene Formal 2 158 0 160
3 Khalene Informal 7 0 0 7
4 1º de Maio 14 0 0 14
5 Chai 15 0 0 15
6 Mafalala 10 18 0 28
7 Feira de Maxaquene 6 0 0 6
8 Maxaquene 0 243 0 243
9 1º de Agosto 23 0 0 23

10 Peixe 0 0 0 0
Sub total 117 541 0 658

Distrito Municipal KaMavota
Nº Mercado Barracas Bancas Lojas Total
1 Hulene 0 126 1 126
2 Polana Caniço 38 90 3 128
3 Estaleiro 23 0 0 23
4 Missavane 33 40 0 73
5 Mavalane 10 8 0 18
6 Praça dos Combatentes 19 110 0 129
7 1 de Junho 6 19 0 25
8 Mahotas 14 6 0 20
9 Romão 0 46 0 46

10 3 de Fevereiro 111 150 0 261
11 Laualane I 7 28 0 35
12 laualane II 4 95 0 99
13 Ferroviario 9 24 0 33
14 Muchapo 48 24 0 72
15 Magoanine A 9 10 0 19
16 Albasine 0 48 0 48
17 Magoanine B 5 0 0 5

Sub total 336 824 4 1160

Distrito Municipal KaMubukwana
Nº Mercado Barracas Bancas Lojas Total
1 Grossista do Zimpeto 0 0 0 0
2 Anexo MGZ 0 0 0 0
3 Drive in 30 30 0 60
4 Zimpeto Retalhista 20 135 0 155
5 Matendene 81 492 0 573
6 Mbuzine 120 178 0 298
7 Malhazine 24 58 0 82
8 Volante 6 7 0 0 7
9 George Dimitrov 52 116 0 168

10 Bagamoyo 10 52 0 62
11 10 de Novembro 7 21 0 28
12 25 de Junho 8 100 0 108
13 Inhagoia 10 20 0 30
14 Jardim 0 89 0 89
15 Unidade 7 6 8 0 14
16 Luís Cabral 0 329 0 329

Sub total 375 1628 0 2003

Distrito Municipal KaTembe
Nº Mercado Barracas Bancas Lojas Total
1 Katembe 4 36 0 40
2 Chali 56 24 0 80

Sub Total 60 60 0 120

Distrito Municipal KaNyaKa
Nº Mercado Barracas Bancas Lojas Total
1 Peixe 24 0 24
2 Inhaca
3 Ribwene 0 0 0

Total 24 0 24

Resumo:
Nº Distritos Barracas Bancas Lojas Total

1 KaMpfumu 50 132 2 184

2 Nhlamankulu 72 807 0 879

3 KaMaxaquene 117 541 0 658

4 KaMavota 336 897 4 1237
5 KaMubukwana 359 1628 0 1987
6 KaTembe 60 60 0 120
7 KaNyaKa 0 24 0 24

TOTAL 994 4089 6 5089

Maputo, Setembro de 2019

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

PELOURO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO LOCAL

DIRECÇÃO MUNICIPAL DE MERCADOS E FEIRAS

COMUNICADO
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No âmbito da actualização do sistema informático de gestão de títulos mineiros 
do Cadastro Mineiro, vimos por este meio solicitar aos titulares e requerentes 
de títulos mineiros constantes da lista abaixo, para apresentarem ao Instituto 
Nacional de Minas(INAMI), no prazo de 15 dias, os comprovativos de submissão 
dos documentos alistados abaixo, sob pena dos pedidos serem cancelados ou os 
títulos revogados, declarando-se as áreas livres e disponíveis. Mas se informa 
que deverão ainda submeter junto a este Instituto os contactos actualizados nos 
termos exigidos na legislação em vigor. 

ORD Nº DE PROCESSO TITULAR/REQUERENTE DOCUMENTO A APRESENTAR

1. 470/CM/2010 African Gemstone, Limitada

Documentos para a regularização 
à luz do Decreto nº 25/2015, de 25 
de Novembro(Certidão de registo 
criminal e requerimento actualizado, 
comprovativo de pagamento da taxa 
anual de Operador de Comercialização, 
relatório anual 2016/2017

2. 807/C/2015 Tsoza Holding,SA
Comprovativo de pagamento da taxa 
anual de Operador de Comercialização, 
relatório anual de vendas 2016/2017

3. 4065L
Mirror Ball Investments 
Mozambique, Lda

Estatutos da sócia Mirror Ball 
Investments (Pty), Limited, Certidão de 
Quitação Fiscal, grelha de coordenadas 
em 10”, actualização da capacidade financeira, documento de identificação 
do mandatário devidamente 
reconhecido

4. 4530L Namaacha Mining, Limitada

Comprovativos de pagamento de 
impostos, 1º, 2º e 4º anos, relatórios 
de actividades do 1º ao 5º anos e 
comprovativo de submissão de pedido 
de prorrogação. 

5. 5826L Msumbiji Group, S. A

Certidão de Quitação fiscal, Grelha 
de coordenadas corrigida para 10” 
Memorando de Entendimento com o 
titular da Concessão titular sobre o 
qual recai o pedido

6. 5990C ARJ Cimento de Nacala

Comprovativo de Direito de Uso e Apro-
veitamento da Terra (DUAT), compro-
vativo de Licença Ambiental, Plano de 
Reassentamento, Relatórios Anuais de 
Actividades de 2015 a 2019, Relatórios 
de produção de 2018 a 2019.

7. 6609L
Mimo Minerais Associados, 
Lda 

Cópias dos documentos de identificação dos sócios autenticados
8. 7140L Raras e Preciosas, Lda

Acta ou procuração que nomeia o 
mandatário junto ao MIREME, cópias 
autenticadas dos documentos de identificação do mandatário e dos 
sócios autenticados e Certidão de 
Quitação Fiscal

9. 8261L
Dinamica Investimentos, 
Limitada

Grelha de coordenadas corrigida para 10”

10. 8278L Precious Activities, Limitada Grelha de coordenadas corrigida para 10”

11. 8279L Precious Activities, Limitada Grelha de coordenadas corrigida para 10”

12. 8284L
Ambasse Investimento 
Sociedade Unipessoal 
Limitada

Relatórios de actividades 2016, 2017 e 
2018. Comprovativos de pagamento de 
impostos 2017 e 2018 

13. 8286L Precious Activities, Limitada
Grelha de coordenadas corrigida para 
10”

14. 8469L e 8471L Dingsheng Minerais, SA
Grelha de coordenadas corrigida para 
10”

15. 9011L
Kingstone Mining 
Development Corporation, 
Limitada

Éditos publicados

Maputo, aos 3 de Outubro de 2019

O Director-Geral

_______________________
Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)

AVISO

No âmbito do Concurso Público acima mencionado, 
publicado no Jornal “Notícias” dos dias 05/07/19 e 
09/08/19, informa-se que sagraram-se vencedores os 
seguintes concorrentes: 
• Área com código 8817AC - para prospecção

e pesquisa de Rubi, no Distrito de Ancuabe,
Província de Cabo Delgado - Sociedade Mineira
de Ancuabe, Lda;

• Área com código 5181AC - para prospecção e
pesquisa de Pedras Preciosas e Semi-Preciosas
e Tantalite, no Distrito de Gilé, Província da
Zambézia - Bio Energy, Lda;

• Área com o código 8843AC - para prospecção e
pesquisa de Metais Preciosos, Minerais Preciosos
e Minerais Associados, no Distrito de Memba,
Província de Nampula - Bio Energy, Lda;

• Área com o código 5197AC - para prospecção e

pesquisa de Metais Preciosos e Metais Básicos, no 
Distrito de Namuno, Província de Cabo Delgado - 
Marrupa Mining, Lda; e

• Área com o código 5175AC - para prospecção e
pesquisa de Ouro e Metais Básicos, no Distrito de
Chifunde, Província de Tete - Marrupa Mining,
Lda.

Informa-se ainda que os concorrentes vencedores 
devem dirigir-se aos Serviços de Cadastro Mineiro 
e Licenciamento deste Instituto para os ulteriores 
trâmites legais com vista a atribuição do título mineiro. 

Maputo, aos 27 de Setembro de 2019

O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

ANÚNCIO
CONCURSO PÚBLICO PARA O LICENCIAMENTO DE 12 ÁREAS 
PARA PROSPECÇÃO E PESQUISA DE PRODUTOS  MINERAIS

8374

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO MUNICIPAL KA MPFUMO

5ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
Pela Quinta Secção do Tribunal Judicial do Distrito Municipal KaMpfumo 
correm éditos de trinta (30) dias citando o executado MÁRIO ANTÓNIO 
CUMBE, com último domicílio residencial conhecido no Bairro Sikwame, 
Q. 19, casa nº 844, Matola, contacto 2715080000311, ora em parte
incerta, para no prazo de 10 (dez) dias, que começa a correr depois dofindo o dos éditos, tudo a contar da data da segunda e última publicação 
deste anúncio, contestar, querendo, a Acção Executiva para Pagamento 
da Quantia Certa, sob Forma do Processo Sumário, registada sob nº
226/15-A, que lhe move a exequente Elina Benedito Simango, pelos
fundamentos constantes da petição inicial, conforme o duplicado que
se encontra à sua disposição no Cartório desta Secção, onde o poderá
levantar dentro das horas normais de expediente, sob pena de a acção
seguir seus termos processuais à revelia, conforme o disposto no art. 247° 
e ss do CPC.

KaMpfumo, aos 8 de Outubro de 2019

A Magistrada Judicial

Drª Isaura Maria Da Graça Pereira
(Juíza de Direito)O Oficial da Justiça

Frederico Ruben Pelembe
(Escrivão de Direito) 13129

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

2.º CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ALEXANDRE FERNANDESCertifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dezasseis de Outubro de dois 
mil e dezanove, exarada de folhas dezoito a dezanove, do livro de notas para escrituras 
diversas número trezentos e quarenta e seis, traço “B”, do Segundo Cartório Notarial 
de Maputo, perante PEDRO AMÓS CAMBULA, Conservador e Notário Superior em 
exercício no referido Cartório, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros 
por óbito de ALEXANDRE FERNANDES, de setenta e cinco anos de idade, no estado 
de casado com Berta Maria Adelina Rodrigues Fernandes, sob o regime de comunhão 
de bens adquiridos, que era natural da Beira, com última residência habitual no Bairro Central, filho de José Fernandes e de Maria Teresa Filomena. 
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última 
vontade, deixando como única e universal herdeira da quota disponível dos seus bens, sua filha Tereza Luísa Tadeu Fernandes, casada com Fredsoon Chang Dai Fao, natural 
de Maputo, onde reside.
Que segundo a lei não há quem com ela possa concorrer a esta sucessão. 
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias.

Está conforme
Maputo, aos 18 de Outubro de 2019 

A Notária Superior
(Ilegível) 13177
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Ofertas Top, 
para quem 
quer mais

Activa já *248#

O futuro é tudobom.

Vamos?
Termos e condições: Oferta disponível para Clientes Pré-pago e Híbridos e válida por 30 dias. O Crédito pode ser usado para todas as redes móveis e fixas 
nacionais. O Cliente ganha um Bónus de 100 MT em Crédito ao activar uma destas ofertas para outro Cliente.  
Ao activar a Oferta Top 500, Top 1000 ou Top 1500, o Cliente tem atendimento prioritário na Linha do Cliente (84111).
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SEGURANÇA ALIMENTAR
INSTITUTO DE FOMENTO DO CAJU, IP

(INCAJU, IP)

ANÚNCIO DE CONCURSO 
O Instituto do Fomento do Caju, IP (INCAJU, IP), nos termos do artigo 32 do Regulamento de Contratação 

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

pelo Decrteto nº 5/2016 de 8 de Março, convida empresas interessadas a apresentarem propostas para o 

Concurso em anexo.

Nº Concurso 
Objecto do 
Concurso

Modalidade
Garantia 

Provisória

Data de 
Entrega das 
Propostas

Hora de 
Entrega das 
Propostas

Hora de 
Abertura das 

Propostas

35A002141/INC/
UGEA/MPM/08/2019

Fornecimento 
de Material de 
Produção de 

Mudas

Concurso 
Público 

Lote I: 
74.000,00MT

12/11/2019 11.00h 11.15h
Lote II: 

16.000,00MT

35A002141/INC/
UGEA/SL/09/2019

Contratação 
de Serviços de 

Limpeza
Concurso 
Limitado

7000,00MT 4/11/2019 10.00h 10.15h

35A002141/INC/
UGEA/PBA/10/2019

Fornecimento de 
Pneus, Baterias e 

Acessórios 

Concurso 
Limitado 

25.000,00MT 4/11/2019 11.30h 11.45h

35A002141/INC/
UGEA/SC/11/2019

Contratação 
de Serviços de 

Catering 

Concurso 
limitado

28.500,00MT 4/11/2019 14.00h 14.15h

35A002141/INC/
UGEA/CL/11/2019

Fornecimento de 
Combustível e Lubrificantes Concurso 

Público
40.000,00MT 12/11/2019 14.00h 14.15h

1. Os documentos dos concursos podem ser obtidos no Instituto de Fomento do Caju, IP, sito na Avenida
Acordos de Lusaka nº 1406 - 2º. Andar, Bloco C, Praça dos Heróis, cidade de Maputo, no período normal de
expediente, pela importância não reembolsável de 1000,00MT (mil meticais), mediante a apresentação
do talão de depósito efectuado na conta n.o 005218519003/Banco de Moçambique, em nome do
INCAJU.

2. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado até à data e hora dos dias indicados para
cada concurso e serão abertas em sessão pública na presenaça dos concorrentes que assim o desejarem.

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

4. Todas as propostas deverão estar acompanhadas de garantia provisória, as referidas garantias poderão
ser prestadas em uma das seguintes formas.

a) Garantia Bancária;
b) Comprovativo de depósito ou transferência bancária;
c) Cheque Visado;
d) Título de Dívida Pública; e
e) Seguro Garantia.

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

A Autoridade Competente
(Elegível)

8337

Neste Tribunal e Cartório da Secção Comercial, registados sob o 
número quarenta e três barra Secção Comercial barra dois mil e 
dezanove, correm termos uns Autos de Execução Ordinária que o 
exequente, BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO, SA move 
contra a executada BEIRA MARITIME SERVICE, LIMITADA, faz 
saber que por este meio é citada a executada BEIRA MARITIME 
SERVICE, LIMITADA, com o último domicílio conhecido na 
Armando Tivane, nº 1587, Bairro do Maquinino, cidade da Beira, 

actualmente em parte incerta, para no prazo de dez dias, finda 
que seja a dilação de mais quinze dias, contados a partir da 
publicação do segundo e último anúncio correspondente, pagar 
a dívida no valor de 6 145 051, 63MT (seis milhões, cento e 
quarenta e cinco mil e cinquenta e um meticais e sessenta 
e três centavos), ou nomear bens à penhora suficientes para 
pagamento da quantia exequenda, ou ainda deduzir, querendo, 
oposição por meio de embargos, ou ainda agravar do despacho no 

prazo de oito dias, nos termos do disposto nos artigos 811, 812 e 
685, todos do CPCivil, cujo duplicado da petição inicial se encontra 
no Cartório deste Tribunal à disposição do citando, durante as 
horas normais de expediente, advertindo-o de que se não pagar, 
não nomear bens a penhora, não deduzir oposição e nem se fazer 
representar em Juízo dentro do prazo legal, será considerado 
revel, prosseguindo os autos nessa conformidade.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE SOFALA

SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

Beira, aos vinte e seis dias do mês de Setembro de dois mil e dezanove

O Juiz de Direito
Dr. António Mário Romão Charles

O Escrivão de Direito
Benício Casimiro Pacule 8329

notícias digital Busque o aplicativo em

www.jornalnoticias.co.mz www.jornaldomingo.co.mz www.desafio.co.mz
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
AGÊNCIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE 

MAPUTO

Concurso n.° 35/UGEA/AMT/19
Solicitação de Manifestação de 

Interesse

Auditoria Financeira
A Agência Metropolitana de Transporte de Maputo-AMT 
pretende contratar uma empresa para auditar as contas 
referentes ao exercício económico de 2019. Para o efeito, convida pessoas colectivas, elegíveis e qualificadas, que 
tenham interesse, a apresentarem Manifestação de Interesse para a realização de auditoria financeira. 
As empresas interessadas em prover estes serviços deverão 
apresentar Manifestação de Interesse até às 10.00 horas do dia 5 de Novembro de 2019, indicando a sua qualificação para 
a realização do trabalho.

A Manifestação de Interesse deverá estar acompanhada de 
descrição de serviços similares já realizados, demonstração de experiência profissional em trabalhos similares, disponibilidade, qualificações académicas e profissionais 
dos consultores. Os interessados poderão obter os termos de referência e informações adicionais, na Agência Metropolitana 
de Transportes de Maputo, sita na Rua de Mukumbura, nº 164, 
no recinto do INAM.

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

Maputo, aos 18 de Outubro de 2019

(A Entidade Contratante)
8352 8352

8249

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
AGÊNCIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE MAPUTO

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. A Agência Metropolitana de Transporte de Maputo-AMT convida pessoas singulares e colectivas, 

interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela
abaixo:

Nº do 
Concurso

Objecto
Modalidade de 

Contratação

Data e hora final 
para entrega das 

Propostas

Data e hora para 
Abertura das 

Propostas

34/UGEA/
AMT/2019

Contratação de Serviços 
para Seguro de Transporte 

Público de Passageiros-
Veículos Mistos

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

01/11/2019

10.00 H

01/11/2019

10.15 H

36/UGEA/
AMT/2019

Contratação de Serviços 
para o Fornecimento de 

Material Informático 

Concurso 
de pequena 
Dimensão

01/11/2019

11.00 H

01/11/2019

11.15 H

37/UGEA/
AMT/2019

Aquisição de software 
de Gestão de Recursos 

Humanos, Contabilidade e 
Logística 

Concurso 
Limitado

12/11/2019

10.00H

12/11/2019

10.15H

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinando os documentos do
concurso ou adquiri-los na Agência Metropolitana de Transportes de Maputo, sita na rua de
Mukumbura, nº164, cidade de Maputo, pela importância não reembolsável de 1000,00MT 
(Meticais) cada, a ser depositada na conta nº18972181610001, do Banco Comercial e de
Investimentos (BCI) da Agência Metropolitana de Transporte de Maputo-AMT.

3. A entrega e abertura das propostas será no endereço indicado no ponto 2 do presente
anúncio.

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 nº 5/2016, de
8 de Março.

Maputo, aos 18 de Outubro de 2019

Entidade Contratante

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

GOVERNO DA CIDADE

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS 
CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

DIRECÇÃO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS 
CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

4º CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 
POR ÓBITO DE MARIAMO 

ABDUL RAZAQUE MUSSAGyCertifico, para efeitos de publicação, que 
por escritura pública de vinte e sete de 
Setembro de dois mil e dezanove, lavrada 
de folhas quinze a folhas dezasseis, do 
livro de notas para escrituras diversas 
número duzentos e sessenta e oito 
C, deste Quarto Cartório Notarial de 
Maputo, perante mim, SÉRGIO JOÃO 
SOARES PINTO, Conservador e Notário 
Superior em exercício no referido 
Cartório, foi lavrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por óbito 
de MARIAMO ABDUL RAZAQUE
MUSSAGy, de sessenta e dois anos 
de idade, no estado de viúva, natural 
de Maputo, com a última residência 
no Bairro da Polana-Cimento, sem ter 
deixado testamento ou qualquer outra 
disposição de sua última vontade. 
Deixou como únicos e universais 
herdeiros de todos os seus bens, seus filhos: Salma Ahamad Abdul Carimo 
Momade, casada com Momade Charifo 
Abdul Amido Momade, sob regime de 
comunhão de bens, natural e residente 
em Maputo, Nasser Abdul Carimo, 
casado com Sabira da Conceição Zefero 
Carimo, sob o regime de comunhão de 
bens, natural e residente em Maputo, 
Ozairo Abdul Carimo, casado com 
Martuia Abdul Razzaque Carimo, 
sob o regime de comunhão de bens 
adquiridos, natural e residente em 
Maputo e Laila Abdul Carimo Acha, casada com Zulficar Juma Acha, sob o 
regime de comunhão de bens, natural e 
residente em Maputo.
Que não deixou outras pessoas que 
por lei com eles possam concorrer à 
sucessão da herança, e dela fazem parte 
bens móveis e imóveis.

Está conforme

Maputo, aos dezoito de Outubro de dois 
mil e dezanove 

O Conservador e Notário Técnico
(Ilegível)

13190
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República de Moçambique
UNIVERSIDADE ROVUMA

Campus Universitário, Bairro Chiuaula, Km 3, Tel e fax: 27121520, Caixa Postal nº 4 – Lichinga
Unidade Gestora  Executora das Aquisições 

Anúncio de Adjudicação
Nos termos da alínea d),do nº3 do artigo 33 conjugado com o nº 2 do artigo 63 Regulamento de Contratação de 

Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviço ao Estado, aprovado pelo Decreto 

nº5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto do concurso abaixo indicado.

            Concurso Concorrentes Objecto do concurso
Valor da Adjudicação 
incluindo IVA

03/OBRAS/UGEA/UNIROVUMA-
NI/2019

Construções 
Casama

Construção de uma (01) casa 
protocolar e Muro de vedação.

6.112.195,25MT

02/SERVIÇOS/UGEA/UNIROVUMA-
NI/2019

Gasolineira Miguel 
Araújo

Fornecimento de Combustível e lubrificantes 1.552.800,00MT

07/SERVIÇOS/CP/UGEA/
UNIROVUMA-NI/2019

Ferc-Laboratorios-
LDA

Aquisição de Reagentes 1.580.107,23 MT

04/Bens/CP/UGEA/UNIROVUMA-
Gigabyte 
Computeres

Aquisição de uma 
fotocopiadora e cinco Data 
shows

619.250,00MT

05/Bens/CP/UGEA/UNIROVUMA-
NI/2019

MozaFornecLDA
Aquisição de Software

367.368,30 MT

01/BENS /UGEA/UNIROVUMA-
NI/2019

Aquisição de Alfaias. Deserto

Lichinga, Outubro de 2019

A Entidade Contratante

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

GOVERNO DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
DIRECÇÃO PROVICIAL DE SAÚDE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação de Concurso de Obra

58K000151/Concurso  Público Nº 01/DPSM/UGEA/OBRAS/2019: 
Contratação de Empreitada de Obras para Construção 

do Centro de Aprovisionamento Provincial

Nos termos do n.º2 do artigo 63 do Regulamento de Contratação de Empreitadas de 
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprova do pelo 
Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que o objecto abaixo foi adjudicado à 
seguinte empresa:

N° Nº do Concurso
Nome do 

Concorrente
Objecto do Concurso

Valor da 
Adjudicação 

Incluindo IVA

1
58K000151/

CPnº01/DPSM/
UGEA/Obra/2019

M&T 
Empreendimentos

Contratação de empreitada 
de obras para construção do 
Centro de Aprovisionamento 
Provincial

10.576.000,45MT

Maputo, aos 17 de Outubro de 2019

Autoridade Competente
(Ilegível)

MSPH MOZAMBIQUE, LLC
Rua Francisco Matange, 224/246 Caixa Postal Nº1747, www.columbia-icap.org Maputo, Mozambique
Tel: +258 21 315170   Cell: +258 82 3242500   Fax: +258 21 315180 / 21 327801   icap@columbia.org.mz 

ANÚNCIO DE CONCURSO

CONCURSO PÚBLICO – MSPH/LLC-01-2019/20
1. O MSPH Mozambique LLC - ICAP convida empresas interessadas a apresentarem propostas, fechadas para o

fornecimento dos serviços seguintes:

1 LOTE 1 - TRANSPORTE DE CARGA VIA RODOVIÁRIA

2 LOTE 2 - TRANSPORTE DE CARGA VIA AÉREA

3 LOTE 3 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS

4 LOTE 4 - SERVIÇOS DE CORREIO

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou levantá-
los no endereço indicado neste anúncio a partir das 10.00horas, do dia 24 de Outubro de 2019.

3. Os concorrentes interessados deverão entregar as suas propostas de acordo com a data e hora estipula-
das no caderno de encargo.

MSPH Mozambique LLC
Departamento de Logística e Procura

Rua: Francisco Matange, nº 234
Fax: 258 21 315170, Telef: 21315180

Maputo - Moçambique

ICAP in Mozambique, Central Office
Rua Francisco Matange 224
Caixa Postal Nº 1747
Maputo
t: +258 21 327541
c: +258 84 3098377

8376

ICAP in Mozambique, Central Office
Rua Francisco Matange 224
Caixa Postal Nº 1747
Maputo
t: +258 21 327541
c: +258 84 3098377

8376

MSPH MOZAMBIQUE, LLC
Rua Francisco Matange, 224/246 Caixa Postal Nº1747, www.columbia-icap.org Maputo, Mozambique
Tel: +258 21 315170   Cell: +258 82 3242500   Fax: +258 21 315180 / 21 327801   icap@columbia.org.mz 

ANÚNCIO DE CONCURSO

CONCURSO PÚBLICO – MSPH/LLC-02-2019/20

1. O MSPH Mozambique LLC - ICAP convida empresas interessadas a apresentarem propostas, fechadas
para o fornecimento do equipamento seguinte:

1 25 AUTOCLAVES HORIZONTAIS ELÉCTRICOS – 100 LITROS
2 21 AUTOCLAVES A GÁS – 100 LITROS

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso
ou levantá-los no endereço indicado neste anúncio a partir das 10.00horas, do dia 24 de Outubro de
2019.

3. Os concorrentes interessados deverão entregar as suas propostas de acordo com a data e hora
estipuladas no caderno de encargo.

MSPH Mozambique LLC
Departamento de Logística e Procura

Rua: Francisco Matange, nº 234
Fax: 258 21 315170, Telef: 21315180

Maputo - Moçambique

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CABO DELGADO

Unidade Gestora  Executora das Aquisições

Anúncio de Cancelamento de Concursos
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 n.º 5/2016, de 8 
de Março, comunica-se o cancelamento dos concursos abaixo indicados: 

Ordem Nº de Concurso Modalidade Objecto

1 017/INSS/DPC-D/UGEA/2019 Concurso Limitado
Contratação de uma empresa de prestação de serviços para a 
manutenção das viaturas da Delegação.

2 090/CP/INSS/UGEA/2019 Concurso Público
Contratação de uma empresa de obras públicas para a construção do edificio da Delegação Distrital do INSS de Palma

Pemba, Outubro de 2019

A Autoridade Competente
 (Ilegível) 

MUNICÍPIO DE CHIMOIO
CONSELHO MUNICIPAL DE CHIMOIO

GABINETE DO PRESIDENTE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS REQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDIÇÃO
De acordo com a alínea d), número 3 artigo 33 do regulamento com o número 2 do artigo 64 do Regulamento de 
Contratação das Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 

5/2016, de 8 de Março, comunica-se que o objecto do concurso acima foi adjudicado:

Contrato no
Modalidade de 

concurso
Empresa Valor (MZN) Objecto do concurso

11/CAC/GP/UGEA/2019 Concurso Limitado Seedat,lda 1.850.212,85
Fornecimento do Material de 
Higiene e Limpeza

09/CACA/GP/UGEA/2019 LOTE 6 Concurso Limitado
Moçambique 
comercial, lda

1.200.000,00
Fornecimento de Emulsão 
ao Conselho Autárquico 
Chimoio

09/CACA/GP/UGEA/2019 LOTE 5 Concurso Limitado
Moçambique 
comercial, lda

3.500.000,00
Fornecimento de Material de 
Construção

09/CACA/GP/UGEA/2019 LOTE 3 Concurso Limitado
Moçambique 
comercial, lda

1.100.000,00
Fornecimento de Material de 
Pintura

16/CAC/GP/UGEA/2019 Concurso Limitado Auto Rapida,lda 1.311.000,00
Prestação de serviço de 
Manutenção e Reparação de 
viaturas

Chimoio, aos 23 de Setembro de 2019
PRESIDENTE

 Eng. João Carlos Gomes Ferreira
149

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
__________

MINISTÉRIO DO TRABALHO, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL

Sede: Av. 24 de Julho nº 3549, 6º Andar, Tel: 21 403010/25, Fax: 21 400918, Email: inss@gov.mz, C. Postal nº 2551 – Maputo
295

250 8370



PUBLICIDADE 19Terça-feira, 22 de Outubro de 2019



PUBLICIDADE20 Terça-feira, 22 de Outubro de 2019

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL     
DA CIDADE DE MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

Pela Primeiro Secção Comer-
cial deste Tribunal Judicial da 
Cidade de Maputo correm édi-
tos de (30) trinta dias, citan-
do os executados SOGESPAR 
- Sociedade de Gestão de
Participações, Lda. e Hugo
Nestor Lucas Jacinto, ambos
com última sede e domicílio
voluntário na Rua dos Pesca-
dores, nº 300, cidade da Ma-
tola, ora ausentes em parte
incerta do país, para no prazo
de dez dias, que começa a cor-rer depois de findo o dos édi-
tos, tudo a contar da data da
segunda e última publicação
deste anúncio no jornal “No-
tícias”, pagarem ao exequente
BCI - Banco Comercial e de
Investimentos, SA a quantia
de 3 297 383,33MT, em dívida
nos Autos de Execução Ordi-
nária nº 14/2019-P, que por
esta Secção lhes move o refe-
rido exequente ou, no mesmo
prazo, nomearem à penhorabens suficientes para paga-
mento da dívida e do mais que
acrescer ou deduzirem a opo-
sição que tiverem, nos termos
do art. 812 e seguintes do CPC,
sob pena de, não o fazendo, se
devolver esse direito ao exe-
quente, prosseguindo a exe-
cução seus termos, conforme
tudo melhor consta dos dupli-
cados da petição inicial que se
encontram arquivados no Car-
tório desta Secção à sua dispo-
sição, onde poderão levantar
dentro das horas normais de
expediente.

Maputo, aos 3 de Setembro de 
2019

O Ajudante de Escrivão de Di-
reito

Dino Óscar Abú AbdulaVerifiquei 
O Juiz de Direito

Dr. João de Almeida
F. Guilherme

8327 13134

8384

A Drª Cláudia Chope, Juíza Profissional da 3ª Secção do Tribunal Fiscal da Cidade de Maputo, faz saber que no Cartório deste Tribunal correm éditos de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da publicação deste anúncio, a notificar os sujeitos passivos abaixo mencionados, do conteúdo do Despacho 
cujas cópias estão disponíveis no cartório deste Tribunal, sito na Av. 25 de Setembro, n.º 1008, 7º andar - cidade de Maputo, para se pronunciar no prazo 
de 10 (dez) dias, respectivamente, sob pena de prosseguimento de ulteriores trâmites legais dos respectivos processos.

Nº de 
Ordem

Nº de Processo
Nome do 

Contribuinte ora 
Transgressor

Objecto da 
Diligência

Último Domicílio NUIT Valor a pagar

01 80/2018/3ª
Check In Hotelaria, 

Lda.
Notificação de Custas Av. Vlademir Lenine, nº 174 – 

Cidade de Maputo
400 188 181 Custas = 20.468,00MT

02 75/2018/3ª Beacon Point, Lda. Notificação de Custas Av. Mao Tse Tung, nº 18 – 
Cidade de Maputo 400 577 803 Custas = 13.488,00MT

03  84/2019/3ª
Adere Representações, 

Lda.
Citação

Nuno Alves, 55 – Cidade de 
Maputo

400 424 810
Imposto = 10.000,00MT

Multa = 10.000,00MT

04 103/2019/3ª Faizal Mamade Assane Notificação de Custas Av. Ahmed Sekou Touré nº1428 
– Cidade de Maputo

300 221 033 Custas = 25.364,00MT

05 134/2018/3ª Alexandre Janeiro Gua Notificação de Custas Av. Ho Chi Min, nº 302 – Cidade 
de maputo

101 780 228 Custas = 19.299,00MT

06 133/2018/3ª
Mohamed Samir Notificação de Custas Av. Amilcar Cabral, nº 571 

Cidade de Maputo
400 004 749 Custas = 20.348,00MT

07 73/2109/3ª Smart Lines, Lda. Citação
Bairro do Jardim, Rua nº 5073, 
Casa nº 24 – Cidade de Maputo

400 322 910
Imposto = 26.745,44MT

Multa = 26.745,44MT

08 75/2019/3ª Maputo Auto Land, Lda. Notificação de Custas Av. Joaquim Chissano, nº 1330 
– Cidade de Maputo

400 629 536 Custas = 70.408,37MT

09 48/2019/3ª
DGA – Studio Desenho e 

Engenharia, Lda.
Notificação de Custas Av. Patrice Lumumba, 245 – 

Cidade de Maputo – Cidade de 
Maputo

400 106 134 Custas = 18.922,00MT

10 214/2014/3ª Euro Travel, Lda. Notificação de Custas Rua General Pereira do Lago, 
nº 78 – Cidade de Maputo

400 000 646 Custas = 12.785,00MT

11 209/2014/3ª Civet Trading, Lda. Notificação de Custas Av. Ho Chi Min, nº 1367 – 
Cidade de Maputo

400 110 271 Custas = 11.785,00MT

Maputo, aos 18 de Outubro de 2019

  A Escrivã de Direito A Juíza 

               (Ilegível) ( Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL FISCAL DA CIDADE DE MAPUTO 

3ª Secção

ANÚNCIO JUDICIAL

Av. 25 de Setembro, Edifício nº 1008, 7º andar - Cidade de Maputo Tel.: 21-42 29 62 

  REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA CIDADE DE MAPUTO

DIRECÇÃO DE SAÚDE DA CIDADE DE MAPUTO
HOSPITAL GERAL JOSÉ MACAMO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS PÚBLICOS

1. O Hospital Geral José Macamo convida empresas interessadas, inscritas no cadastro único a apresentarem propostas fechadas, para os concursos abaixo indicados.

N° de concurso Objecto
Modalidade/ validade 

das propostas
Valor do Caderno 

de Encargo 

Hora/data da 
entrega das 
propostas

Hora/ data da 
abertura das 

propostas

Hora/ data de 
anúncio de 

posicionamento

Garantia 
provisória

58L001251/CP/01/19 Fornecimento de Géneros Alimentícios (Carnes) Concurso 
Público/120dias

1.000.00MT
09:00h

13/11/19
09:15h

13/11/19
09:00h

15/11/19
37.000,00MT

58L001251/CP/02/19 Fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes Concurso 
Público/120dias

1.000,00MT
11:00h

13/11/19
11:15h

13/11/19
10:30h

14/11/19
37.000,00MT

58L001251/CL/12/19 Fornecimento de Pão Concurso 
Limitado/90dias

1.000,00MT
10:00h

05/11/19
10:15h

05/11/19
10:00h

07/11/19
Não requerida

58L001251/CL/14/19
Prestação dos serviços de segurança estática  

Concurso 
Limitado/90dias

1.000,00MT
13:00h

05/11/19
13:15h

05/11/19
10:30h

07/11/19
Não requerida

58L001251/CL/16/19
Prestação dos serviços de manutenção das infra-estruturas 
das unidades sanitárias do distrito municipal Ka-Mubukwana

Concurso Limitado/
90 dias

1.000,00MT
14:00h

05/11/19
14:15h

05/11/19
11:15h

07/11/19
Não requerida

58L001251/CL/15/19
Fornecimento 
de Material de 
Manutenção 

Lote 1 – Canalização

Concurso 
Limitado/90dias

1.000,00MT
11:00h

05/11/19
11:15h

05/11/19
13:00h

07/11/19
Não requeridaLote 2 – Carpintaria

Lote 3 – Serralharia

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinando os documentos do concurso e, ou levantá-los na UGEA desta.

3. Os documentos do concurso podem ser adquiridos e/ou consultados durante os dias úteis da semana das 8.00h às 14.00h. O pagamento deverá ser em débito
Directo na conta: Nº 0012111000311 – Hospital Geral José Macamo, CADERNO DE ENCARGOS no Banco BARCLAYS.

4. As propostas serão abertas em secção pública no endereço abaixo.
Hospital Geral José Macamo

Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA)
Av. OUA, N.º 1033, Fax: 258 21 400177, Tel: 258 21 405292

Maputo – Moçambique

5. O concurso será regido pelo regulamento de contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo
Decreto 5/2016, de 8 de Março.

6. Maputo, Outubro de 2019
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Na Execução Ordinária nº 130/2016-P, que o exequente FNB, 
Moçambique, SA move contra as executadas Misha Serviços, 
Lda. e Raufa Prudência Davó, foi ordenada a venda por meio 
de propostas em carta fechada em Segunda Praça, por metade do 
preço, do imóvel abaixo descrito:

IMÓVEL A VENDER

Verba única

Imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob o nº 27481, a fls. 78, do Livro B/72, inscrito a favor da executada Raufa Prudência Davó, sob o nº 7917, a fls. 23 do Livro G/109.
As propostas devem mencionar preço superior a 2 728 000,00MT, correspondente ao pagamento da dívida e custas prováveis.
São convidadas todas as pessoas com interesse na compra do 
imóvel acima descrito a entregarem as suas propostas no Cartório desta Secção, sito no Palácio da Justiça, 3º andar, Av. 25 de setembro. 
No dia 4 de Novembro de 2019, pelas 10.00 horas, na Sala de 
Audiências da Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial 
da Cidade de Maputo, proceder-se-á à abertura das propostas 
apresentadas até esse momento, cujo acto os proponentes podem assistir.  Maputo, 9 de Outubro de 2019

O Ajudante de Escrivão de Direito

(Ilegível) 8353

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 (30) trinta dias, citando a executada 
Transportes Gabriel, EI, de Gabriel José Mozumbire, cujo último domicílio profissional conhecido foi no Bairro Vumba, cidade de 
Manica, ora em parte incerta, para no prazo de (10) dez dias, que começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da data 
da segunda e última publicação deste anúncio no jornal, pagar ao 
exequente FNB Moçambique, SA a quantia de 3 850 000,00MT (três 
milhões, oitocentos e cinquenta mil meticais), em dívida nos Autos 
de Execução Ordinária nº 34/2015-B, que por esta Secção lhes 
move o referido exequente ou, no mesmo prazo, nomearem à penhora bens suficientes para pagamento da dívida e do mais que acrescer, ou deduzir a oposição que tiver, nos termos do art. 812 e seguintes do 
CPC, sob pena de, não o fazendo, se devolver esse direito ao exequente, 
prosseguindo a execução seus termos, conforme tudo melhor consta 
do duplicado da petição inicial que se encontra arquivado no Cartório 
desta Secção à sua disposição, onde poderá levantar dentro das horas normais de expediente.Maputo, aos 12 de Setembro de 2019

A Escriturária Judicial
Suzana Cristina ManhenjeVerifiquei

A Juíza de Direito
Nilza Neemias Covane

8358

Faz saber que nesta Secção e Cartório correm termos processuais uns Autos de Acção 
Executiva para Pagamento de Quantia Certa com Processo Ordinário registados sob o nº 49/16/H, em que é exequente Banco Internacional de Moçambique, SA (BIM), com sede na Rua dos Desportistas, nº 873-879/8, cidade de Maputo, que move contra o executado José Domingos Mazuze, com domicílio no Bairro da Liberdade, Av. Maestro J. Chemane, para pagamento da quantia exequenda no valor de 8 470 673,66MT (oito milhões, quatrocentos e 
setenta mil, seiscentos e setenta e três meticais e sessenta e seis centavos), foi designado o dia 1 de Novembro de 2019, pelas 9.30 horas, para abertura de propostas, ao preço superior a 8 470 673,66MT (oito milhões, quatrocentos e setenta mil, seiscentos e setenta e três meticais e sessenta e seis centavos), oferecido pelo exequente, nos termos do artigo 876º, nº 1 do CPC, 
a serem apresentadas no Cartório deste Tribunal em carta fechada, até trinta minutos antes da hora marcada para a venda em Terceira Praça do bem abaixo indicado.

VERBA ÚNICAUm imóvel registado na Conservatória dos Registos Predial de Boane, descrito sob o nº 1541, a fls. 193 versos, do Livro B/04, terreno situado em Djuba, Posto Administrativo da Matola-
Rio, distrito de Boane, com área de três mil, seiscentos e sessenta e três, vírgula quatrocentos e cinquenta e seis metros quadrados, destinados à finalidade habitacional. Confronta-se a 
partir do Sul, seguindo por Oeste com a Rua Senhor Mutemba, terreno ocupado, e senhor Tembe e inscrito sob o nº 1518, a fls. 2, do Livro G/03, a favor de Michele de Sónia Domingos 
Mazuze e Mellanie de Sónia Mazuze, que constituiu uma hipoteca a favor do exequente BIM - 
Banco Internacional de Moçambique, SA, inscrita sob o nº 181, a folhas 74 versos e seguintes, do Livro C/02.
O imóvel pode ser examinado em Djuba, Posto Administrativo da Matola-Rio, Boane, nos dias úteis, das sete horas e trinta minutos às quinze horas e trinta minutos, ficando o fiel 
depositário obrigado a mostrar o imóvel que se pretende examinar, nos termos do artigo 891, do CP Civil.
Mais faz-se saber aos titulares de direito de preferência da venda acima mencionada e da data e hora descritas.

Matola, aos catorze dias do mês de Outubro de dois mil e dezanove

A Escrivã de Direito
Atália ManjateVerifiquei

A Juíza de Direito
Iva Francelina Ozias Pondja Maria

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

9ª SECÇÃO (Comercial)

ANÚNCIO

8301

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

9ª SECÇÃO (Comercial) 

Anúncio
Faz saber que nesta Secção e Cartório correm termos processuais uns Autos de 
Carta Precatória, registados sob o nº 30/19/H, extraídos dos Autos de Execução 
Ordinária nº 163/2016-B, em que é exequente Barclays Bank Moçambique, 
SA, com sede na Av. 25 de Setembro, nº 1184, cidade de Maputo, move contra os 
executados Comcapital Moçambique Corretores de Seguros, com sede na Av. Mahomed Siad Barre, nº 1030, 1º andar, actualmente em parte incerta, e Francisco 
Jothamo Manuel Sitoe, com domicílio na Av. Filipe Samuel Magaia, nº 717, 14º andar, flat 55, para pagamento da quantia exequenda no valor de 2 068 362,84MT 
(dois milhões, sessenta e oito mil, trezentos e sessenta e dois meticais, 
oitenta e quatro centavos), foi designado o dia 25 de Outubro de 2019, pelas 
12.00 horas, para a abertura de propostas a serem apresentadas no Cartório deste 
Tribunal em carta fechada, até trinta minutos antes da hora marcada, para a venda 
do bem abaixo indicado, ao preço mínimo de 3 238 400,00MT (três milhões, 
duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos meticais).

Verba única

Um imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial da Matola, sob o nº 6071, a fls. 175, do Livro B-18 e inscrito sob o nº 7524, a favor de Francisco Jothamo 
Manuel Sitoe, e foi constituída uma hipoteca a favor da exequente inscrita sob o nº 813, a fls. 56 do Livro C-5, localizado no Bairro do Infulene, Rua 31.1, talhão nº 215-A, parcela 83, quarteirão nº 23, casa nº 66, Bairro Acordos de Lusaka, cidade da Matola.
O imóvel pode ser examinado nos dia úteis, das sete horas e trinta minutos às quinze horas e trinta minutos, ficando o fiel depositário obrigado a mostrar o imóvel que se pretende examinar, nos termos do artigo 891 do CP Civil.
Mais faz-se saber aos titulares de direito de preferência da venda acima mencionada e da data e hora descritas. 

Matola, aos dez dias do mês de Outubro de dois mil e dezanove

A Escrivã de Direito

Atália ManjateVerifiquei
A Juíza de Direito

Iva Francelina Ozias Pondja Maria 8348
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ANÚNCIO DE CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE ALOJAMENTO 
(LOTE 1) E TRANSPORTE DE PESSOAL (LOTE 2)

Referência Nº 01 /PLAN/RH/2019
Plan International Moçambique, é uma organização humanitária orientada para o desenvolvimento comunitário centrado na criança, sem afiliações religiosas, políticas ou governamentais. 
A Plan International Moçambique, pretende contratar serviços de Alojamento (Lote 1) e Transporte de pessoal (Lote 2) Para fora da província de Maputo a um raio de 250 a 300 km de distância. Com duração da estadia de 24 a 29 deNovembro de 2019.Assim, são convidadas todas as empresas e/ou instâncias turísticas legíveis, para a prestação dos serviços de Acomodação (Lote 1) e Transporte (Lote 2) faseado de cerca 100 utentes, de Maputo e Maxixe ao local e regresso a 
solicitarem mais informação contida nos Termos de Referência pelo seguinte endereço electrónico: 
applications.mozambique@plan-international.orgAs propostas deverão ser apresentadas em formato físico, em envelope fechado e com referência do concurso e submetidas ao prazo de 01 de Novembro de 2019 pelas 12:30 minutos, para seguinte endereço: Bairro de Sommerschield II, Rua Justino Chemane, n º 271, Maputo. 8385 8383

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUEGOVERNO DA CIDADE DE MAPUTODIRECÇÃO DE SAÚDE DA CIDADE DE MAPUTO
HOSPITAL GERAL JOSÉ MACAMO

AvisoSolicita-se a comparência dos funcionários abaixo indicados, nos Recursos Humanos do hospital supracitado, no prazo de 5 dias, contados a partir da data da publicação do presente anúncio, a fim de 
tratarem de assuntos do seu interesse:1. Ana Sérgia Arlindo Cumbe Cossa2. Agira José Machacule3. Fridausse Amir Gopal Maputo, aos 17 de Outubro de 2019A Direcção

MUNICÍIPIO DE CHIMOIO
CONSELHO MUNICIPAL DE CHIMOIO

GABINETE DO PRESIDENTE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

____________0____________

ANÚNCIO DE POSICIONAMENTOConcurso Limitado nº 09/CAC/GP/UGEA/2019,Empreitada de Fornecimento de Material de Construção, Lote 6-Fornecimento de Emulsão ao CAC De acordo com a alínea e) do artigo 70 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviço ao Estado, aprovado pelo Decreto Nº 5/2016 de 8 de Março, os concorrentes do concurso acima teve o 
seguinte posicionamento:  Classificação dos concorrentesClassificação  Modalidade de concurso Preço de Avaliação das Propostas1º MOCAMBIQUE COMERCIAL 14.000,002º MAFUIA  COMERCIAL  LDA 15.000,003º KARINA COMERCIAL 15.999,75Observação: O preço inclui o IVA( 17%)“Por Uma Qualidade de Vida Para os Munícipes de Chimoio”

Chimoio, aos 10 de Setembro de 2019O Presidente(Eng. João Carlos Gomes Ferreira) 142

13215

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUETRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULASECÇÃO COMERCIAL
ANÚNCIOO MERITÍSSIMO SENHOR DOUTOR ÓSCAR DO CARMO FRANCISCO BASÍLIO, JUIZ-PRESIDENTE DA SECÇÃO COMERCIAL DO TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

Nos Autos de Acção Executiva para Pagamento de Quantia 
Certa com Processo Ordinário nº 33/TJPN/SC/2018, em que é exequente Banco Terra (BTM) e executados Fabin Chandersy e 
Noor Mozambique, Limitada, foi designado o dia 31 de Outubro 
de 2019, pelas 9.00 horas, na Secção Comercial do Tribunal Judicial da Província de Nampula, para abertura de propostas em cartas fechadas, na Segunda Praça, com vista a arrematação ao maior lance 
oferecido dos seguintes imóveis penhorados:

Verba IUm prédio descrito na Conservatória dos Registos e Notariado de Nacala-Porto, sob o número trezentos e vinte (320), a folhas cento e sessenta e seis verso (166v), do Livro F, traço um, inscrito a favor do Conselho Municipal de Nacala, cujo domínio directo do prédio acha-se descrito sob o número trezentos e vinte (320), a folhas cento e sessenta e um verso (161v), do Livro B, traço um, a favor de Fabin Chandersy, avaliado em 28 468 000,00MT (vinte e oito milhões, 
quatrocentos e sessenta e oito mil meticais).

Verba II Um imóvel descrito na Conservatória dos Registos de Nampula, sob o número setenta mil, cento e catorze, a folhas cento e vinte e oito(128) do Livro B, traço nove (B-9) e inscrito sob o número sete mil,cento e trinta e três (7133), a folhas cento e noventa e um (191), doLivro G, traço catorze (G-14), a favor de Casimiro Motocua Marcene,solteiro, maior, natural de Moma-sede e residente em Nampula,
avaliado em 7 117 000,00MT (sete milhões, cento e dezassete
mil meticais).
As pessoas interessadas na compra destes imóveis podem apresentar as referidas propostas na Secretaria da Secção Comercial do Tribunalacima indicado, até 10 minutos antes da hora designada.Nampula, aos 9 de Outubro de 2019A Escrivã de DireitoBalanhama ChambaVerifiqueiO Juiz de DireitoÓscar do Carmo Francisco Basílio 8334

CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE NHAMAYABWÉ
COMUNICADO DE IMPRENSA

2a AUDIÊNCIA PÚBLICA

Plano de Estrutura Urbana do Município de NhamayabwéO Conselho Municipal da Vila de Nhamayabwé, no âmbito da im-plementação do seu Programa de Desenvolvimento Municipal, está a elaborar o Plano de Estrutura Urbana do Município da Vila de Nhamayabwé (PEUMVN), na Província de Tete.Desta forma, o Conselho Municipal da Vila de Nhamayabwé, convoca todos órgãos sectoriais do nível autárquico, os repre-
sentantes das comunidades locais, demais entidades privadas e organizações da sociedade civil em geral que possam ser direc-tamente afectadas pelo Plano, a participar da Audiência Pública para a Apresentação da Proposta do PEUMVN a ter lugar no dia 
29 de Outubro de 2019 no período de 08.30 às 12.00 horas, 
na Sala de Sessões do Governo do Distrito de Mutarara.
Nesta audiência, os convidados poderão solicitar esclarecimen-tos, formular sugestões e recomendações ao relatório de Funda-mentação das Opções Tomadas no PEUMVN.Município da Vila de Nhamayabwé, O Presidente (Alberto Salifu)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

1ª Secção Comercial

ANÚNCIOPela Primeira Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo 
correm éditos de vinte (20) dias, contados da segunda e última publicação deste anúncio, citando os credores desconhecidos dos executados Athanor, SA, com sede na Ahmed Sekou Touré, nº 2088, r/c, nesta cidade, e António Alognosse 
Jamisse, residentes nesta cidade, para no prazo de dez (10) dias, posteriores 
àquele dos éditos, reclamarem, querendo, o pagamento do seu crédito pelo 
produto do bem penhorado, de que tenham garantia real, sobre o seguinte bem: um imóvel descrito na Conservatória dos Registos de Inhambane, sob o nº 8321, a fls. 9 do Livro B/20, inscrito sob o nº 8760, a fls. 81, do Livro G/15, 
a favor de António Alognosse Jamisse, nos Autos de Execução Ordinária nº 
197/2018-N, movidos pelo exequente BTM - Banco Terra, SA.Maputo, aos 3 de Setembro de 2019A Ajudante de Escrivão de DireitoFelismina Jemisse UbisseVerifiqueiA Juíza de DireitoDrª Virgínia Alice Joaquim Madeira 8335

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUETRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO2ª SECÇÃO COMERCIAL
ANÚNCIO

Na Execução Sumária nº 28/2017-I, em que os exequentes: Wilds Rafael Joanguete Rebelo e 
Lucília Marisa Francisco Guiamba Rebelo movem contra a executada Casa Jovem, Limitada, foi 
ordenada a venda por meio de propostas em carta 
fechada, em primeira praça, dos seguintes imóveis:

Imóveis a vender
Verba umFracção autónoma designada pela letra dois C sete, do prédio em regime de propriedade Horizontal, registado na Conservatória do Registo Predial de Maputo sob o nº 59585 a fls. 11 verso, do Livro B/203 e inscrito sob o número 75101, a fls. 70 verso, do Livro G 99, a favor da executada Casa Jovem, Limitada, pelo 

valor de 1 633 800,00MT (um milhão, seiscentos 
e trinta e três mil e oitocentos meticais), correspondente a avaliação do apartamento rés-do-chão.

Verba doisFracção autónoma designada pela letra dezassete E 
sete, do prédio em regime de propriedade horizontal, registado na Conservatória do Registo Predial de Maputo sob o nº 59585, a fls. 11 verso, do Livro B/203 e inscrito sob o número 75101, a fls. 70 verso, do Livro G 99 a favor da executada Casa Jovem, Limitada, 
pelo valor de 1 759 500MT (um milhão, setecentos 
e cinquenta e nove mil e quinhentos meticais), correspondente a avaliação do apartamento do 4º andar.
As propostas devem mencionar preço superior ao das avaliações já indicadas nas verbas, para o pagamento da dívida e custas judiciais.São convidadas todas as pessoas com interesse na 
compra dos imóveis a entregarem as suas propostas no Cartório desta Secção, sito na Av. 25 de Setembro, Palácio da Justiça, 4º andar, nesta cidade, durante as horas normais de expediente, bem como ficam notificados aqueles que, nos termos do disposto no art. 876º/2 do CPC, poderiam requerer a adjudicação 
e bem assim aos titulares de qualquer direito de 
preferência na alienação dos imóveis penhorados para, querendo, exercerem o seu direito no acto da venda.
No dia 31 de Outubro do corrente ano, pelas 9.00 
horas, na Sala de Audiências desta Secção, proceder-se-á à abertura das propostas até esse momento 
apresentadas, cujo acto os proponentes podem assistir. Os imóveis localizam-se no Distrito Municipal KaMavota, Bairro Costa do Sol, Condomínio Casa Jovem, prédio E7, rés-do-chão, nº 2, e 4º, nº 17.Maputo, aos 16 de Outubro de 2019

A Escriturária JudicialGlória Rosa SibiaVerifiqueiA Juíza de DireitoNilza Neemias Covane 13107

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUEGOVERNO DA PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIACARTÓRIO NOTARIAL DE QUELIMANE
HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 

CERTIDÃOCertifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dezoito de Setembro 
de dois mil e dezanove, lavrada de folhas noventa e cinco, do livro de notas para escrituras diversas, número 123/A, deste Cartório Notarial, a cargo de ANIFA 
VALERIANO GONZAGA MESA, Conservadora e Notária Superior do referido Cartório, se procedeu a uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de 
PAULO JÚLIO ROSITA RUCO, ocorrido no dia dez de Abril de mil novecentos e noventa e oito, no estado de viúvo, natural de Manjacaze, província de Gaza, de cinquenta e cinco anos de idade, filho de Juliu Jingane Ruco e de Rosita, deixando como herdeiros universais seus filhos: Rosário Paulo Rosita Ruco, Paulino Paulo 
Rosita Ruco, Rosita Ana Paulo Ruco, Celeste Paulo Rosita Ruco e Luísa Paulo 
Rosita Ruco.Que pelas relações que tiveram com o mesmo falecido têm perfeito conhecimento destes factos em justificação dos quais me apresentaram certidões de óbito de “cujos” e de nascimento dos herdeiros.Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram a mesma herança ou 
que com eles possam concorrer à sucessão e não há lugar a inventário obrigatório orfanológico.Que o falecido não deixou qualquer disposição de última vontade.Que a herança é constituída por bens imóveis.

Está conformeCartório Notarial de Quelimane, aos 17 de Outubro de 2019
A Conservadora(Ilegível) 381
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Head Office:
Moçambique, Caixa Postal 263, Songo – Tete
PABX: +258 252 80000, +258 252 82220
Board of Directors: +258 252 82273, +258 252 82221/4
Fax: +258 252 82364, E-mail: cas.songo@hcb.co.mz
http://www.hcb.co.mz

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

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST
HIRING OF A CONTRACTOR OR CONSORTIUM OF CONTRACTORS FOR THE 
REHABILITATION OF THE POWERWOUSE PHASE II (DESIGN, SUPPLy, AND 

INSTALLATION)

HCB/DSA/EPC REABSUL II/086/2019

Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB), operates the 2,075MW Cahora Bassa 
HPP which provides hydroelectric power to Mozambique and the Southern African 
Development Community (SADC).    HCB is a private company with a majority state-
owned capital participation embarking on the second phase of Rehabilitation of the 
Cahora Bassa Powerhouse (the REABSUL II Project) on a single EPC package basis. 

HCB intends to initially select Applicants for studies, design, manufacturing/
supply, delivery, disassembling and removal of non-reused equipment, installation, 
testing, commissioning, provision of spare parts, placing into successful commercial 
operation, provision of drawings and operation and maintenance manuals, training, 
warranty on EPC basis for the REABSUL II Project.

Initial Selection will be conducted through procedures based on the World Bank’s Procurement Guidelines and is open to all eligible Applicants as defined in the Initial Selection documents. The eligibility criteria include those specified by HCB 
procurement regulations and the Mozambican Procurement Law.

For this effect, companies interested in participating in this tender must meet the 
following minimum eligibility requirements: 
1. Have a certificate of commercial registration that authorizes them to carry out

the activity;

2. Submit the Declaration that no insolvency and recovery proceedings are filed
against the company;

3. General experience in the design, manufacture, supply and installation of turbines
and generators in the past 15 years;

4. Experience in the design, supply and installation of at least 2 powerhouse control
systems in past 10 years.

5. Minimum of 3 contracts in past 10 years comprising (specific experience):
a) Rehabilitation of at least 200MW/235MVA generators with minimum core

diameter of 10m and
b) Contract value of at least $25 million;

6. Demonstrate experience in managing environmental (asbestos, hazardous
wastes, oil spills),

7. Health and safety; valid ISO 14001 and OHSA 18001 (or ISO 45001) certification;
8. Experience in the design and installation of at least 2 AVR & SLG control systems

in past 10 years.

9. No non-performance history over past 10 years;

10. No consistent history of litigations in last 5 years;

11. Applicant must declare any suspensions due to environmental or social non-
performances in past 5 years.

12. No conflicts of interest;
13. Not black-listed (Mozambique, AfDB, BAD, WB);

14. At least 13 million USD cash flow capacity additional to other ongoing projects;
15. Unqualified Audited financial statements for past 5 years demonstratingsoundness and long-term profitability;
16. Minimum of 60 million USD annual turnover from in plant design, manufacture, 

supply and installation of equipment in past 5 years.

A complete set of Initial Selection documents may be obtained by interested 
Applicants on the submission of a written application to the address below. The 
Initial Selection documents will be available from 25 October 2019 and will be sent 
by email. 

Applications for Initial Selection should be submitted in clearly marked envelopes 
and delivered to the address below by 13th December 2019 by 2:00 PM. Late 
applications will be rejected.

HIDROELÉCTRICA DE CAHORA BASSA, S.A., 
AVENIDA 25 DE SETEMBRO, JAT-1, 6º ANDAR
MAPUTO
concurso-epc-reabsul2@hcb.co.mz

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

PARA CONTRATAÇÃO DE UM EMPREITEIRO OU CONSÓRCIO DE EMPREITEIROS 

PARA REABILITAÇÃO DA CENTRAL (DESENHO, FABRICO E FORNECIMENTO) 

HCB/DSA/EPC REABSUL II/086/2019

A Hidreléctrica de Cahora Bassa, S.A. (HCB) opera uma central hídrica com capacidade 
de produção de 2.075MW, e fornece energia a Moçambique e a alguns países da 
Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC). A HCB é uma sociedade 
anónima maioritariamente participada pelo Estado que pretende encetar a 2.ª fase  
de Reabilitação da Central Hidroeléctrica (denominado Projecto REABSUL II).

Por esse facto, a HCB pretende seleccionar um empreiteiro ou um consórcio de 
empreiteiros para  realizar estudos e projecto, fabrico, fornecimento, entrega, 
instalação, testes, comissionamento, e fornecimento de peças de reposição para o 
projeto REABSUL II.

A selecção do empreiteiro ou consórcio de empreiteiros para realização deste  
trabalho será feita com base nos procedimentos de contratação do Banco Mundial,  conjugado com o regulamento especifico de contratação da HCB e o regulamento de 
contratação de empreitadas de obras públicas, Fornecimento de bens e Prestação de 
serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março. 

Para tal, as empresas interessadas em participar no presente Concurso devem reunir 
os seguintes requisitos mínimos de elegibilidade:

1. Possuir alvará ou licença;

2. Submeter a declaração de que não corre nenhum processo de insolvência e
recuperação contra a empresa.

3. Possuir experiência comprovada em Desenho, Fabrico, Fornecimento e instalação
de turbinas e geradores nos últimos 15 anos.

4. Possuir experiência comprovada em Desenho, Fabrico, Fornecimento e instalação
de sistemas de controlo em centrais hidroeléctricas nos últimos 15 anos.

5. Apresentar no mínimo 3 projectos desenvolvidos com sucesso nos últimos 10
anos que incluem:

a) Reabilitação de Geradores de pelo menos 200MV/235MVA  com diâmetro de
núcleo de 10m;

b) Valor do contrato de pelo menos $25milhões.

6. Demonstrar ter experiência em manuseamento e tratamento de substância
químicas como: Amianto, asbestos, resíduos oleosos etc;

7. Ter certificação em normais internacionais de Saúde e segurança ISO 14001 and
OHSA 18001 (ou ISO 45001);

8. Experiência comprovada em desenho e instalação de pelo menos 2 sistemas de
AVR e SLG nos últimos 10anos;

9. Não ter histórico de mau desempenho nos últimos 10 anos;

10. Não ter nenhum histórico de litígio nos últimos 5 anos;

11. Declarar não ter sido suspenso por mau desempenho e por questões ambientais.

12. Não estar em situação de conflito de interesse;
13. Não estar impedido/banido de trabalhar em projectos do Banco Mundial,

Banco Africano de Desenvolvimento, Banco Islâmico e em Moçambique.

14. Apresentar um cash flow de pelo menos USD 13Milhões;
15. Apresentar as demonstrações financeiras auditadas dos últimos 5 anos, que

comprovem a solidez e rentabilidade a longo prazo.

16. Apresentar um volume de facturamento anual médio de USD 60Milhões advindo 
de projectos de Desenho, Fabrico, Fornecimento e instalação de equipamentos
hidroeléctricos;

As empresas interessadas e que reúnam cumulativamente os requisitos 
mínimos de elegibilidade mencionados neste concurso, devem enviar um email 
para o endereço abaixo listado solicitando os termos de referência detalhados. 
Os documentos detalhados estarão disponíveis a partir do dia 25 de Outubro 
de 2019.As respostas à manifestação de interesse devem ser enviadas para o endereço físico 
abaixo mencionado até ao dia 13 de Dezembro 2019 pelas 14:00 horas. 

HIDROELÉCTRICA DE CAHORA BASSA, S.A., 
AVENIDA 25 DE SETEMBRO, JAT-1, 6º ANDAR
MAPUTO
concurso-epc-reabsul2@hcb.co.mz
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República de Moçambique 
Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional 

PRETEP PLUS 

ANÚNCI O DE CANCELAMENTO 

 
Nos termos, do n° 2, Art igo 64, do Regulamento de Contratação de 

Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação 

de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 05/2016, de 08 de 

Março, comunica-se o cancelamento de concursos abaixo 

referentes a Contratação de Serviços de Consultoria Individual, por 

motivos administrativos:  

1. Um(a) Técnico(a) de Procurement;  

2. Um(a) Técnico(a) Financeiro(a);  

3. Um (a) Técnico(a) de Garantia de Qualidade;

4. Um(a) Técnico(a) de Registo e Certificação;

5. Um(a) Assistente Administrat ivo e Logíst ico;

6. Um(a) Assistente de Secretariado e Arquivo;

7. Dois Motoristas.

 

Maputo, Outubro de 2019 

 
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

_________ 
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO PROFISSIONAL 

Anúncio de Adjudicação 

Nos termos do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 

Estado, aprovado pelo Decreto Nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto do concurso abaixo indicado à seguinte ordem 

de classificação: 

Nº do Concurso Objecto de Contratação Modalidade Adjudicatário Valor de 
Adjudicação 
Incluindo IVA 

52A000141/ 
CP/16/DA/MCTESTP/19/Bens 

Aquisição de 4 (Quatro) 
Viaturas para Programa 
PRETEP PLUS 

Concurso 
Público 

Interauto, Lda. 14.195.828,00MT 

Shopping/CQ/01/Equip/MoRENet/2019 Fornecimento de 
Equipamento Terminal Shopping 

   Reallife 
Technology 5.823.121,59 MT 

Autoridade Competente 

(Ilegível) 
8393

8393

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E COOPERAÇÃO

ANÚNCIO DOS RESULTADOS DO TESTE ESCRITO DO CONCURSO 
INTERNO NA FUNÇÃO PÚBLICA PARA A CATEGORIA DE TERCEIRO 

SECRETÁRIO DA CARREIRA DIPLOMÁTICA
Na sequência do aviso publicado no Jornal Notícias do dia 30 de Agosto de 2019, relativo ao concurso 
supra mencionado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (MINEC) informa que as pautas dos resultados estão afixadas nas vitrinas deste Ministério, das Instituições Subordinadas e Tuteladas, 
nomeadamente: Gabinete do Ordenador Nacional para a Cooperação Moçambique - União Europeia (GON), sito na Avenida Julius Nyerere nº.1, Instituto Nacional para as Comunidades Moçambicanas no Exterior (INACE), sito na Avenida Angola nº 746, Instituto do Mar e Fronteiras (IMAF), sito na Avenida Ahmed Sekou Touré nº 21 - Flat 65, Comissão Nacional da SADC (CONSADC), sita na Avenida Francisco Orlando Magumbwè 
nº 780 – 10º Andar e da Universidade Joaquim Chissano (UJC), sita na Rua do Grande Maputo, Quarteirão 88, 
Bairro do Zimpeto. As entrevistas serão realizadas nos dias 23, 24 e 25 de Outubro de 2019, no MINEC, sito na avenida 10 de Novembro, 620, das 08:30 às 15:30 horas e incidirão sobre os seguintes temas:

• Organização das Nações Unidas;
• As Convenções de Viena sobre as Relações Diplomáticas e Consulares de 1961 e 1964,;
• Integração Regional;
• Situação Política e Económica de Moçambique;
• Estatuto Geral de Funcionários do Aparelho de Estado;
• Estatuto Orgânico do MINEC;
• Percurso profissional do funcionário;
• Conhecimento de uma das línguas de trabalho das Nações Unidas e/ou União Africana; e
• Outros temas da cultura geral.Para mais detalhes sobre o assunto, recomenda-se aos interessados para contactarem à Direcção de Recursos 

Humanos desta instituição através dos seguintes números 87 733 1110 e 842010202.

Maputo, aos 22 de Outubro de 2019

Endereço: Av. 10 de Novembro, nº 620, 4ºpiso, Tel: ( + 258 ) 21-327020/5, Fax: (+ 258) 21-327021/39 - Maputo
13231 13228

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUEMINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

DELEGAÇÃO DE MOATIZEUNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES
ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO De acordo com alínea d) do n.º 3 do artigo 33 conjugado com o n.º 2 do artigo 63.º 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 08 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos concursos abaixos indicados:

Nº de 
Ordem

Modalidade contratação e 
respectiva referência

Objecto do Concurso
Concorrente 
Adjudicado

Valor da 
Adjudicação

(Incl. IVA)

1
Concurso Limitado FIPAG-DM/CL/07/2019 Fornecimento de Equipamento Informático. The New Millano Group, Lda 672.162,00

2
Concurso Limitado FIPAG-DM/CL/08/2019 Fornecimento de Mobiliário de 

escritório.
The New Millano Group, Lda 367.380,00

3
Concurso Limitado FIPAG-DM/CL/09/2019 Fornecimento de (5) Cinco 

Motorizadas.
Afritool Moçambique, Lda 558.000,00

4
Concurso de Pequena Dimensão FIPAG-DM/CPD/10/2019 Fornecimento de Ferramentas e 

Equipamentos.
V Investiment, Lda 494.910,00

5 Concurso de Pequena Dimensão FIPAG-DM/CPD/11/2019 Construção de Vedação, Pavimentação e Montagem de Prateleiras no Armazém. Stiveluc Jobbing Services, Soc. Unip. Lda 394.574,31

6
Concurso Por Cotações FIPAG-DM/CC/12/2019 Prestação de Serviços de 

Manutenção e Reparação de 
Aparelhos de Ar Condicionados 

V Investiment, Lda 62.010,00

7
Concurso Por Cotações FIPAG-DM/CC/13/2019 Fornecimento de (4) Quatro 

Aparelhos de Ar Condicionados 
V Investiment, Lda 132.210,00

8
Ajuste Directo FIPAG – DM/AD/07/2019 Construção e Reabilitação de Fontenários e Casa de Banho no 

Chithatha 2.
Geo Consult, Lda 2.622.430,56

9
Ajuste Directo FIPAG – DM/AD/08/2019 Prestação de serviços de 

aluguer de tenda, som e 
decoração completa do local do 

evento.

Pega Serviços, Lda 1.024.680,00

10
Adenda ao Contrato N.:05/FIPAG-DM/2018 Prestação de Serviços de 

Manutenção de Furos
Hidromati Engineenring, Lda 438. 995,70

FIPAG MOATIZEBAIRRO 25 DE SETEMBRO, VILA DE MOATIZE, TELEFONE-843210604
Moatize,  Outubro de 2019

Autoridade Competente
(Ilegível) 315
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1. Com vista a prosseguir com os esforços de redução da pobreza e da vulnerabilidade e assegurarque os resultados do crescimento da economia moçambicana beneficiem a todos os cidadãos,sobretudo os mais carenciados, o Governo aprovou em 2016 a Estratégia Nacional de SegurançaSocial Básica 2016-2024 (ENSSBII), estruturada em quatro eixos, nomeadamente:
• Reforço do consumo, da autonomia e da resiliência;
• Melhoria da nutrição e do acesso aos serviços de saúde e de educação;
• Prevenção e resposta aos riscos sociais; e
• Desenvolvimento institucional.2. Tendo em conta os desafios que o sector enfrenta para o alcance dos objectivos preconizadosna ENSSBII, o MGCAS com o apoio da UNICEF convida pessoas singulares interessadas a
candidatar-se aos postos abaixo discriminados.
Posto

Referência do 

Concurso
Critérios de Selecção

Local de 

Afectação

Assistentes 

Sociais

(03)

62A000141/18/MGCAS/DA/2019
• Licenciatura em Ciências Sociais, preferencialmente em Acção Social, Serviço Social, Educação de Infância ou em áreas afins;
• Conhecimento de políticas e estratégias de protecção social em Moçambique;
• Experiência na implementação de programas e projectos de assistência social com ênfase na área da criança em particular será uma vantagem;
• Domínio de informática na óptica do utilizador.

MGCAS/Direc-

ção Nacional da 

Criança

Assistente 

Sociais

(03)

62A000141/18/MGCAS/DA/2019
• Licenciatura em Ciências Sociais, preferencialmente em Acção Social, Serviço Social, Antropologia, Sociologia, Psicologia ou áreas afins;
• Conhecimento de políticas e estratégias de protecção social em Moçambique;
• Experiência na implementação de programas e projectos de assistência social será uma vantagem;
• Domínio de informática na óptica do utilizador.

MGCAS/Direc-

ção Nacional de 

Acção Social

Técnico de 

Planificação
(01)

62A000141/18/MGCAS/DA/2019
• Licenciatura em Administração Pública, Planificação, Estatística ou outras áreas afins;
• Experiência na área Planificação, Monitoria e avaliação, análise e gestão de dados será uma vantagem;
•  Domínio de informática na óptica de utilizador.

MGCAS/Direc-

ção de Planifi-
cação e Coope-

ração

Técnico de 

Cooperação

(01)

62A000141/18/MGCAS/DA/2019
• Licenciatura em Relações Internacionais e Diplomacia ou outras áreas afins;
• Domínio de informática na óptica de utilizador; 
• Experiência na área de cooperação, relações públicas e mobilização de parceiros será uma vantagem;

MGCAS/Direc-

ção de Planifi-
cação e Coope-

ração

Assistentes 

Sociais

(9)

62A000141/18/MGCAS/DA/2019
• Licenciatura em Ciências Sociais, preferencialmente em Acção Social, Serviço Social, Antropologia, Sociologia, Psicologia ou áreas afins;
• Experiência na implementação de programas e projectos de assistência social será uma vantagem;
• Conhecimento da língua local será uma vantagem.
• Domínio de informática na óptica do utilizador.

Jangamo

Vilankulo

Lalaua

Mongincual

Nacala Velha

Monapo

Pebane

Milange

Maganja da 

Costa

3. Os candidatos serão seleccionados de acordo com os procedimentos definidos no artigo 271 doDecreto n.º 5/2016, de 8 de Março, que aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada deObras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado e o método será de
selecção de pessoas singulares.4. Os candidatos seleccionados serão contratados em regime de tempo inteiro, por um período dedoze (12) meses renováveis, mediante a avaliação anual de desempenho e existência de verba.

5. As cartas de manifestação de interesse, em Língua Portuguesa devem ser acompanhadas deCurriculum Vitae e Certificados de Habilitações Literárias e Profissionais, com indicação da vagae local para onde pretende concorrer e submetidas em formato físico em um envelope fechado,com o número da referência do concurso no canto superior direito para o endereço abaixo, até
às 15.00 horas do dia 5 de Novembro de 2019. Serão contactados apenas os candidatos pré-
seleccionados.6. As manifestações de interesse poderão também ser submetidas nas direcções provinciais doGénero, Criança e Acção Social de Inhambane, Nampula e Zambézia.7. Os interessados poderão obter informações adicionais ou solicitar os Termos de Referência noendereço e direcções provinciais indicados, nas horas normais de expediente.

Ministério do Género, Criança e Acção Social
Avenida Ahmed Sekou Touré, n.º 908

Cidade de Maputo -Moçambique 

 REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DO GÉNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Concurso N.° 62A000141/SPS/18/MGCAS/DA/2019

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1.ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm éditos de trinta dias, citando o executado 
Hugo Nestor Jacinto, com última residência conhecida na Rua dos Pescadores, n.º 300, nesta cidade, ora ausente em parte incerta do país, para, no prazo de dez dias, que começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da data da segunda e última publicação deste anúncio no jornal “Notícias”, pagar ao exequente BCI - Banco Comercial e de Investimentos, S.A. a 
quantia de 4 570 823,35MT, em dívida nos Autos de Execução 
Ordinária n.º 29/2019-P, que por esta Secção lhe move o referido exequente, ou no mesmo prazo nomear à penhora bens suficientes para pagamento da dívida e do mais que acrescer ou deduzir a oposição que tiver, nos termos do artigo 811º e seguintes do C.P. C, sob pena de, não o fazendo, se devolver esse direito ao exequente, prosseguindo a execução seus termos, 
conforme tudo melhor consta do duplicado da petição inicial que se encontra arquivado no Cartório desta Secção à sua disposição, onde poderá levantar dentro das horas normais de expediente.Maputo, aos 9 de Setembro de 2019

O Ajudante de Escrivão de Direito

Dino Óscar Abú Abdula

Verifiquei
A Juíza de Direito

Virgínia Alice Joaquim Madeira 8389

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

4.ª Secção

ANÚNCIO
Pela Quarta Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm éditos de trinta dias, citando o executado Fernando 
Azarias Melembe, residente no bairro da Polana-Caniço “B”, Q. n.º 12, casa n.º 5711, nesta cidade de Maputo, actualmente emparte incerta, para no prazo de dez dias, a contar da data dasegunda e última publicação deste anúncio no jornal “Notícias”,para ao exequente Banco Comercial e de Investimentos, SA, a
quantia de 508 175,09 MT (quinhentos e oito mil e cento e
setenta e cinco meticais e nove centavos), em dívida nos Autos
de Execução Ordinária para o Pagamento de Quantia Certa
registados sob o n.º 48/2019-E, que por este Juízo e Cartóriodo Único Ofício lhe move o exequente ou no mesmo prazo nomearà penhora, bens suficientes para tal pagamento e do mais que
acrescer ou deduzir oposição que tiver nos termos dos artigos811º, 812º e seguintes do CPC, sob pena de, não o fazendo, sedevolver esse direito ao exequente, prosseguindo a execução seustermos, pelos fundamentos constantes da petição inicial, que seencontra arquivada no Cartório desta Secção à sua disposição,podendo levantá-la, dentro das horas normais de expediente.Maputo, aos 24 de Julho de 2019

A Escriturária

Idília Rosta Rafael

Verifiquei
A Juíza de Direito

Sofia Abdul Carimo Sulemane Manjate
8388
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Publicidade

República de Moçambique
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

COFRE GERAL DOS REGISTOS E NOTARIADO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação
De acordo com da alínea d) do nº.3 Artigo 33 conjugado com o nº.2 do artigo 64 

do Regulamento de Contratação Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 

de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto no5/2016, de 

8 de Março, comunicamos adjudicação de acordo com tabela abaixo:

Entidade adjudicada
Objecto de 

Contratação
Montante de 
Adjudicação

Concurso

Kiki, Pastelaria
Contratação para 

serviços de catering
21.080,00MT

Ajuste Directo/
N°03/CGRN/
UGEA/2019

Vêgê, Travel
Serviços de 

passagens aéreas
2.100.000,00MT

Concurso 
Limitado 

N°04/ CGRN/
UGEA/2019

Daterra, Lda- LOTE I

Momed & Companhia-
LOTE II

Fornecimento de 
artigos de higiene, 
limpeza, conforto e 

géneros alimentícios

500.000,00MT

   300.000,00MT

Concurso 
Limitado 

N°2/ CGRN/
UGEA/2019

Maputo, aos 16 de Outubro de 2019 
A Presidente do Conselho de Administração do Cofre  

(Ilegível)
8387

INAS adopta
acções para redução
do abandono aos idosos 

CRESPO CUAMBA

O 
INSTITUTO Nacio-
nal de Acção Social 
(INAS), na cidade de 
Inhambane, está a de-
senvolver acções com 

vista a acabar com o abandono 
de idosos pelas próprias famílias, 
sob acusação de serem supersti-
ciosos, entre outras alegações. 

Como resultado da adopção 
das referidas medidas, a imple-
mentação do programa de sub-
sídio social básico, apoio social 
directo e atendimento às uni-
dades sociais, regista-se uma 
relativa redução de casos de 
pessoas da terceira idade pelos 
seus familiares.

O chefe da Repartição de 
Assistência Social na delega-
ção do INAS, em Inhamba-
ne, Arlindo Emílio, disse que 
10.683 idosos beneficiam de 
assistência da sua instituição, 
através do pagamento mensal 
do subsídio social básico, cujo 
valor está estimado, até ao mo-
mento, em 42.883 meticais dos 
cofres do Estado.

Arlindo Emílio destacou 
a importância deste subsídio 
para os beneficiários tendo em 
conta que muitos não têm ca-
pacidade para realizar qualquer 
tipo de actividade remunerá-
vel. Disse que com o apoio pro-
videnciado pelo Governo regis-
ta-se uma relativa melhoria de 
condições de vida de cada um.

Segundo a fonte, cada idoso 
recebe entre 540 mil e mil me-
ticais, dependendo do número 
de membros do agregado fami-
liar de cada beneficiário. Com 
aquele valor, cada um dos be-
neficiários consegue suprir as 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO TRABALHO, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação 
CONCURSO LIMITADO N.º 021/INSS/DPC-D/UGEA/2019 

Contratação de Uma Empresa Para o Fornecimento e Montagem de 
Persianas no Edifício da Delegação Provincial do INSS de Cabo Delgado

De acordo com alínea f) do artigo 70 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, comunicamos que o objecto do concurso acima foi adjudicado 
a empresa JJ Intertexas, pelo valor de 1.292.674,50MT (um milhão, 
duzentos e noventa e dois mil, seiscentos e setenta e quatro meticais 
e cinquenta centavos), incluindo o IVA.

Pemba, Outubro de 2019
A Autoridade Competente

(Ilegível)

Sede: Av. 24 de Julho nº 3549, 6º Andar, Tel: 21 403010/25, Fax: 21 400918, Email: inss@gov.mz, C. Postal nº 2551 – Maputo

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DE JUSTIÇA, ASSUNTOS 

CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
3.º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE 

DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, n.º 1472 – 1.º 

andar

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 

DE ADÉRITO CARLOS
MAFUIANECertifico, para efeitos de publicação, 

que por escritura de dezasseis de 
Outubro de dois mil e dezanove, 
exarada de folhas oitenta e um verso 
a folhas oitenta e dois verso, do livro 
de notas para escrituras diversas, 
número oitocentos e sessenta e 
quatro, traço “D”, do Terceiro Cartório 
Notarial, perante ANDRÉ CARLOS 
NICOLAU, licenciado em Direito, 
Conservador e Notário Superior em 
exercício no referido Cartório, foi 
lavrada uma Escritura de Habilitação 
de Herdeiros por óbito de ADÉRITO
CARLOS MAFUIANE, no estado de 
casado com Edite Samuel Sitoe, sob 
o regime de comunhão geral de bens, 
natural de Maputo, residente que foi
no Bairro Central “B”.
Que ainda pela mesma escritura
pública foram declarados como
únicos e universais herdeiros de
todos os seus bens e direitos, seusfilhos: Dywild Carlos Mafuiane,
Kelvin yuran Mafuiane e Ryan 
Kendrick Mafuiane, menores de
idade, naturais de Maputo onde
residem. 
Que não existem outras pessoas quesegundo a lei prefiram aos declarados 
herdeiros ou com eles possam
concorrer a sua sucessão.

Está conforme
Maputo, aos 21 de Outubro de 2019

A Notária Técnica
(Ilegível) 13175

iNas-inhambane adopta medidas para a protecção do idoso

Sal de Doane vai ser exportado para Angola 
O SAL produzido em Doane, 
arredores da vila de Nova Mam-
bone, no distrito de Govuro, 
na província de Inhambane, 
poderá ser comercializado no 
mercado internacional, com 
destaque para o angolano.

A comercialização do sal 
produzido nas salinas de bata-
lha, de acordo com o director 
provincial da Indústria e Co-

mércio, João Checanhanza, vai 
ocorrer na sequência de um 
memorando recentemente as-
sinado, na cidade de Maputo, 
avaliado em cerca de nove mi-
lhões de meticais.

Explicou que, a Salina de 
batalha, produtora do sal em 
Govuro e que, neste momento, 
é vendido na Índia, poderá ex-
portar mensalmente, entre 30 

e 40 toneladas para aquele país 
lusófono, onde a cooperação no 
ramo do comércio é antigo.

Referiu que, para além da 
exportação do sal para Angola, 
um outro investidor moçambi-
cano sediado, na capital do país, 
está interessado na instalação 
de uma unidade de produção de 
colchões de esponja em Mor-
rumbene e de uma loja de fran-

gos e ovos no Mercado Central 
da Cidade de Inhambane.

Por outro lado, a empresa 
Guano de Morcego de Vilankulo 
firmou uma parceria para o for-
necimento de 100 toneladas de 
Guano para diversos interessa-
dos, com destaque para Samo-
ra Machel Júnior e a Fundação 
para o Desenvolvimento da Co-
munidade (FDC).

necessidades básicas, diferen-
temente das pessoas que não 
estão integradas no programa.

Com estas acções, o INAS 
pretende acabar com os casos 
de mendicidade, porque logo 
que se apercebe da existência 
de um idoso abandonado tem 

feito directamente a sua in-
tervenção através do próprio 
apoio social básico e depois 
encaminha-o para o centro 
aberto que atende pessoas da 
terceira idade.

O Centro Aberto de Inham-
bane atende, em média, cerca 

de 100 pessoas idosas por mês. 
Ainda de acordo com o chefe 
de repartição, mais do que pro-
videnciar o apoio social ao idoso, 
o INAS tem feito acções de sen-
sibilização às famílias no sentido
de acarinhar as pessoas da ter-
ceira idade.

Rádio Moçambique 
escutada em Funhalouro 
PERTO de 45 mil habitantes do distrito 
de Funhalouro, na província de Inham-
bane, já escutam as emissões da Rádio 
Moçambique (RM), como resultado da 
expansão do sinal radiofónico para os 
distritos e  postos administrativos de 
modo que as comunidades locais te-
nham acesso à informação nacional e 
internacional.

Para o efeito, a RM accionou, na se-
mana passada, uma antena repetidora 
avaliada em pouco mais de um milhão 
de meticais desembolsado pela empre-
sa, com o apoio do governo provincial 
de Inhambane.

O delegado do emissor provincial da 
RM, em Inhambane, Alberto Simango, 
explicou que a instalação da antena re-
petidora enquadra-se no âmbito da me-
lhoria e alargamento do sinal para locais 
distantes.

Alberto Simango realçou que a acção 

está inserida no projecto de expansão 
do sinal radiofónico levada a cabo pelo 
Conselho de Administração daquela 
estação emissora para garantir que os 
moçambicanos, sobretudo das zonas 
mais periféricas das vilas-sede distritais, 
tenham acesso à informação do país e do 
mundo, através da RM.

Segundo Simango, o distrito de Fu-
nhalouro era um grande desafio para 
a empresa. Não era possível, durante 
o dia, ter as emissões da RM e foi nessa
perspectiva que, o Conselho de Admi-
nistração, em parceria com o governo
de Inhambane, uniram-se para a insta-
lação da repetidora.

A repetidora de Funhalouro tem a 
capacidade de 1000W e abarca uma área 
de aproximadamente 40 quilómetros, o 
que permitiu que a vila-sede e as loca-
lidades tivessem o sinal com qualidade 
desejada.

Simango acredita que, a instalação 
da repetidora, poderá contribuir para 
alavancar o desenvolvimento do distri-
to, através da divulgação das suas reali-
zações.

brevemente, a RM projecta a insta-
lação de mais uma repetidora, em Quis-
sico, no distrito de Zavala, para reforçar 
o actual emissor de Onda Média que,
neste momento, transmite numa po-
tência de 35kw.

Neste momento a RM conta com 
antenas repetidoras em Mabote, Fu-
nhalouro, Massinga, homoíne e uma 
Frequência Modulada (FM) na cidade 
capital que fazem o sinal do emissor 
provincial.

O Emissor Provincial de Inhambane 
transmite as suas emissões em quatro 
línguas, das cinco faladas na província, 
nomeadamente português, chitsua, 
guitonga e chichope.

Reabilitação do mercado 
num ritmo satisfatório
DECORREM as obras de reabili-
tação e requalificação do Merca-
do central na cidade de Inham-
bane, iniciadas em Janeiro do 
corrente ano, com a duração de 
12 meses, num projecto finan-
ciado pelo banco alemão KFW, 
em coordenação com o Minis-
tério de Administração Estatal e 
Função Pública.

O vereador dos Serviços Ur-
banos no Conselho Municipal de 
Inhambane, Albino bande, dis-
se, semana passada, que os tra-
balhos das obras registam uma 
evolução considerável.

Neste momento se encon-
tram numa fase de execução 
cerca de 43 por cento, contra os 
70 , esperados no arranque da 
empreitada em Janeiro.

Dentre os vários motivos 
que contribuíram para o ligei-
ro atraso, destaca-se a retirada 
dos vendedores deste mercado 
histórico para um outro provi-
sório, mesmo ao lado da infra-

Mercado central da cidade de inhambane em obras de reabilitação e requalificação

-estrutura em requalificação, 
situação que levou tempo, pois 
foi desenvolvido um trabalho 
de mobilização dos utentes para 
perceberem a necessidade da 
modernização e requalificação 

do antigo mercado.
Explicou que os vendedo-

res chegaram a exigir um lugar 
igual ao que tinham inicialmen-
te dentro do mercado histórico, 
o que acarretava mais custos ao

Conselho Municipal. Mas houve 
uma conversa entre as partes até 
se chegar a um consenso.

Apesar deste impasse, a edi-
lidade reconheceu haver um es-
forço por parte do empreiteiro 
no sentido de que as obras avan-
cem sem sobressaltos.

Segundo o vereador, a zona 
de restauração já está pratica-
mente concluída e, neste mo-
mento, decorre o processo da 
pintura enquanto se espera pela 
compactação dos solos para o 
assentamento do pavêt.

Janeiro de 2020 era o mês 
previsto para a entrega da obra, 
mas devido a motivos já refe-
ridos, o empreiteiro ainda não 
tem nova data para o efeito, o 
que poderá ultrapassar os 12 me-
ses.

Igualmente, está numa fase 
conclusiva a instalação dos con-
dutores eléctricos na parte da 
restauração, bem como o pro-
cesso de colocação das torneiras.
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SIGAROWANE

Djenguenyenye Ndlovu

TODA a malta sabe como é o Luís; deu para festar e lá está ele a fes-
tar. E a Marina vai na onda, deixando que ela os atire para onde achar que 
estarão vivendo paraíso sonhado e nunca vivido, mas por vezes aconte-
cendo que vivido, mesmo com contrariedades de contar pela vida. Mas 
tudo isso tem a parte boa; ao contar o gozo é infinito, sobretudo para eles: 
os amigos na Austrália. Por dias, que foram monstros, em graciosa. E do 
que eles não precisam procurar, é de invejosos que os têm que baste, mas 
é com estes que se sentem “eles” porque os outros não lhes são verdadei-
ros. Ainda bem, Luís. Ainda bem, Marina. O que importa é que viveram. 
Gozaram e regressaram, não só a tempo de votar, como bem recauchu-
tados para mais “pancadarias”. A propósito do votar, contaram depois 
que na tua fila de idosos gramaste mais de quarenta e cinco minutos. O 
país está a ficar tão envelhecido assim? E tinhas chegado dia anterior da 
Austrália! Mas não é nada. O que importa é que fizestes o teu exercício 
de cidadania e não ofereces whisky a idiota nenhum. Estás de parabéns, 
nesse sentido, ainda que isso desgoste o Miguel na facturação e aos que 
bem gostariam do obséquio. Não vais tu ser acusado de figadeiras de 
muito entrado na vida que ainda teima na saída da adolescência, quando 
agora mais frequenta farmácias do que restaurantes e bares. Velórios e 
funerais, do que aniversários e casamentos. Pôxa,vida!

Tens um voto de qualidade por isso, meu caro. Mas também nin-
guém sabe o que isso vale. No entanto, guarde-o no melhor cantinho do 
teu coração por sabido que ainda o tens. Mas…vá lá, pá! Um txinguito 
pelo menos, pá!

E ela levava consigo para as férias, por um mês, fora do maço já 
aberto, mais três volumes de cigarros, que destas coisas sempre há-de 
convir o que é do dia-a-dia, o que os pulmões aceitam sem estranheza. 
Também já não se tem idade para experimentar muitas coisas, que não 
seja visitar museus, ver concertos de música clássica, sessões de jazz e
emborcar líquidos que não convocam má disposição para o dia seguinte.

É mesmo, os australianos são isso mesmo: se quisesses entrar com 
três volumes de cigarros, tinhas era de pagar seiscentos dólares de multa 
ou seja o que fôr. Dólares australianos que sejam em número de seis e 
dois zeros. Caso contrário, só podias entrar com apenas dois maços. A 
bolsa não estava tão pesada para puxares pelos seus cordões. Que ficas-
sem com os volumes e te conformavas com os dois maços e como o 
Luís alí estivesse bem juntinho, conseguiste entrar com quatro maços. 
Deu para alguns dias, mas a estadia era longa. Tiveste que comprar o que 
por lá se vende: cinquenta cigarros por cinquenta e cinco dólares. Dois 
maços de vinte e cinco cigarros cada.

O Luís, habituado ao Miguel e outras esquinas aí da terra, quis me-
ter-se nos whiskys e sentiu-se mal quando teve de pagar oito dólares por 
um simples de whisky novo. Que peninha. Não porque não tenhas esses 
preços na tua cidade, simplesmente que não estejam sob o controlo do 
fisco. 

Do jeito que o país fuma e chupa, imagina como estaria a bolsa de 
Maleane e depois os hospitais, as escolas, a segurança…

E depois foi aquela. Deram aquele papelinho no qual vem anotado 
tudo o que deve ser declarado: drogas, explosivos eticêctra, eticêctra; 
tanta era a enumeração que não reparou que lá constava a madeira. De-
clarou que não trazia nada de nada daquilo que constava do papelinho 
dos serviços de migração. Mentira. Levava consigo uma estatueta de 
madeira. Pimba, “o senhor mentiu-nos e por essa mentira vai ter que pa-
gar quatrocentos e cinquenta dólares de multa por essa mentira”, atirou o 
homem de galões. Tentou dizer que apenas não viu a nomeação da ma-
deira no papelinho e que a omissão não foi intencional e pedia desculpas. 
“O senhor mentiu-nos e a multa são quatrocentos e cinquenta dólares” 
para depois acrescentar que as desculpas podia ir pedi-las ao fisco, mas 
naquele momento o assunto era o dinheiro. Bronca do catano arranjara. 
Lacrimejou. Não, lavou o balcão de serviço com as suas salgadas lágri-
mas, o que lhe valeu pouco.

Emagreceu umas gramas, o que lhe serviu de consolação.
Já não via a data de vôo de regresso, que as coisas estavam a co-

meçar mal e logo á chegada, mas antes que também por estes lugares 
comecem a andar mal, deixe que me atire aos braços da Narita e encha 
os pulmões com o seu perfume para acabar num sushu empurrado pelo 
saqué, a lembrar um amigo na Austrália.

Um amigo na Austrália

rodrigues Lapucheque*

S
ISTEMA de recrutamento de jovens para 
as Forças de Defesa e Segurança em vigor 
no período 1975-1990

O RECRUTAMENTO de jovens 
para prestar o Serviço Militar Obrigató-

rio no período 1975-1990 contava com um sistema 
organizacional fiável, rígido, que abrangia jovens 
de todas as camadas sociais exercendo actividades 
profissionais úteis à sociedade, desde professores, 
enfermeiros, serralheiros, mecânicos, marceneiros, 
carpinteiros, alfaiates, sapateiros, barbeiros, latoei-
ros, barbeiros, entre outras profissões, envolvendo 
filhos de operários e camponeses. Jovens recrutados 
nesta base de orientação socioprofissional, depois 
do treino básico, facilmente cumpriam as ordens 
dos seus superiores hierárquicos com elevado sen-
tido de responsabilidade e espírito patriótico, sem 
maiores violações, incluindo os regulamentos e de-
mais normas e leis militares.

Educação moral, cívica e patriótica nas Forças 
de Defesa e Segurança no período 1975-1990

A Educação moral, cívica e patriótica nas For-
ças de Defesa e Segurança no período 1975-1990, 
particularmente nas Forças Armadas, FAM/FPLM, 
sob a responsabilidade do Comissariado Político 
Nacional, órgão eminentemente político-partidário, 
desempenhava um papel extremamente importan-
te na educação dos militares de todos os escalões, 
visando cultivar neles valores morais, éticos, deon-
tológicos e patrióticos, de amor à Pátria e ao povo 
moçambicano, defendendo-os abnegada e fielmente 
e, se necessário, com o sacrifício da própria vida. 

Foram esses valores que permitiram aos jovens 
militares, dirigidos pelos seus comandantes, chefes 
e directores aos diferentes escalões hierárquicos 
militares, cumprir intransigentemente a missão de 
defesa da nossa independência, soberania e inte-
gridade territorial do Estado moçambicano, e, si-
multaneamente, respeitando e defendendo incansa-
velmente o povo, mobilizando-o para as múltiplas 
tarefas traçadas pela FRELIMO, no quadro da go-
vernação, na sua qualidade de partido dirigente do 
Estado e da sociedade (conforme prevê o artigo 3.º 
da CRPM1975), havendo, por isso mesmo, respeito 
e confiança recíprocos, tendo-se cultivado e conso-
lidado, por consequência, fortes relações civis-mili-
tares neste período.

Nesse sentido, o artigo 5.º da Constituição da 
República Popular de Moçambique de 1975 estabe-
lecia expressamente que “As Forças Populares de 
Libertação de Moçambique, dirigidas pela FRELI-
MO, sendo um dos elementos essenciais do poder 
do Estado, têm uma responsabilidade fundamental 
na defesa e consolidação da independência e da uni-

dade nacional. Ao mesmo tempo elas são uma força 
de produção e de mobilização política das massas 
populares”. Mais ainda, este mesmo comando cons-
titucional preconiza que “A acção e desenvolvimen-
to das Forças Populares de Libertação de Moçambi-
que funda-se na direcção política da FRELIMO e na 
ligação estreita com o povo”.

Como se pode ver pela leitura dos excertos do 
citado dispositivo constitucional, as relações civis-
-militares no período 1975-1990, eram cada vez
mais fortes, inquebrantáveis, consolidando-se con-
tinuamente.

Que sistema organizacional das Forças de De-
fesa e Segurança foi introduzido para velar pelas 
relações civis-militares, nos períodos 1990 e 2004 
aos nossos dias?

No período 1990-2004, com a introdução da 
Constituição da República de 1990, aprovada pela 
Assembleia Popular, de regime político-jurídico 
de democracia multipartidária e de sistema econó-
mico neoliberal ou de economia de mercado, foi 
extinto o Comissariado Político Nacional sem, no 
entanto, criar-se uma estrutura que, no lugar deste, 
velasse pala educação moral e cívico-patriótica dos 
militares, pois, no sistema capitalista, via de regra, 
este trabalho é feito por Capelães. Como corolário 
disso, começou-se a perder gradualmente os valo-
res morais, éticos, deontológicos e patrióticos, de 
amor à Pátria e ao povo, que antes tínhamos acu-
mulado. 

Tudo isso porque os comandantes, chefes e 
directores militares a diferentes escalões entende-
ram, erroneamente, que, por força da nova Consti-
tuição, de democracia multipartidária, nas Forças 
Armadas as ordens passavam, doravante, a serem 
cumpridas democraticamente, ou seja, o militar 
podia deixar de cumprir uma ordem do seu supe-
rior hierárquico, contra a velha regra de cumprir 
primeiro a ordem dada superiormente e reclamar 
depois do seu cumprimento, quando tal ordem vio-
lasse, presumivelmente, alguns dos seus direitos.

Tal entendimento arrastou-se por algum tempo, 
tendo-se mais tarde compreendido, que as coisas 
não eram bem assim, dissipação esta que se conse-
guiu graças à cooperação e intercâmbios regulares 
de experiências com outras Forças Armadas cujos 
Estados seguem este regime político-jurídico multi-
partidário com o correspondente sistema de econo-
mia neoliberal.

*Coronel de Infantaria Motorizada pela Acade-
mia Militar General José Maceo y Grajales, de San-
tiago de Cuba, Doutorado e Mestrado em Direito e 
Segurança pela Universidade Nova de Lisboa, Mes-
trado em Administração Pública pela Universidade 
Polítécnica – A POLITÉCNICA, Licenciado em Di-
reito pela UEM, é Docente universitário.

Relações civis-militares 
antes e depois da 
constituição de 1990 (2)

Minha vénia para Henrique Machava
QUANDO começou a corrida para as eleições 

autárquicas realizadas no ano passado, ao nível do 
partido Frelimo, na província de Gaza, Soares 
Manjate, que havia dirigido o município por dois 
mandatos, não concorreu para a sua própria suces-
são, por razões que não são para aqui chamadas, 
pois não dizem respeito ao Limpopo.

Como cabeça-de-lista do partido do batuque e 
maçaroca, para a autarquia do Chibuto, foi coloca-
do o então delegado do Instituto Nacional de Ac-
ção Social (INAS) ao nível da província de Gaza, 
Henrique Machava, que tinha como desafios (ain-
da os têm) o combate à erosão, a reabilitação das 
vias de acesso, o melhoramento do sistema de 
abastecimento de água, para além da aplicação de 
novas estratégias para o saneamento do meio.

Desprovido, para muitos, de algum histórico 
político, o então delegado do INAS levava consi-
go este grande peso nos ombros, para a gestão de 
uma cidade que, nos últimos tempos, tem estado 
a conhecer um desenvolvimento sócio-económi-
co notável, com a materialização de vários pro-
jectos como o das areias pesadas, a abertura de 
um enorme centro comercial, que inclui um hotel 
e bombas de combustível, para além do bairro de 
reassentamento, com nova escola e mercado mu-
nicipal, no bairro Chimundo, com o respectivo 
sistema de fornecimento de água, captada e tra-
tada a partir do Rio Limpopo. Tudo isto é obra! 

Com a participação do Clube do Chibuto 
no Campeonato Nacional (Moçambola) há seis 
anos consecutivos, esta autarquia tem recebido 
visitas provenientes de todos os cantos do país e 
cidadãos de diversas nacionalidades com alguma 
regularidade, sempre que se realiza uma jornada 

de futebol nacional, ostentando, por via disso, o 
rótulo de cartão de visita da província de Gaza, 
justamente numa altura em que as vias de aces-
so nos oferecem muitas alternativas para não se 
depender de Xai-Xai para lá se chegar. É obra!

Este mês de Outubro, Henrique Machava 
completou um ano depois que assumiu a gestão 
desta autarquia, que, por sua vez, completou 48 
anos de elevação à categoria de cidade. Ainda 
não é tempo de balanço da sua governação. Ali-
ás, isso nem compete ao Limpopo, mas, tal como 
se diz “a César o que é de César”, não vamos 
esperar que o edil erre para o censurar. Porque 
há obra!

Nos dias que correm, é prazeroso entrar para 
a cidade do Chibuto, pelas três vias, como a de 
Guijá, Chissano e Malehice, com estradas asfal-
tadas ainda que seja pela força da Administração 
Nacional de Estradas (ANE). O certo é que o ar 
puro que se respira na urbe convida a visitá-la 
várias vezes. A beleza que se pode ver no Largo 
Ngungunhane, a ornamentação à volta do edifí-
cio da sede do distrito, as ruas pavimentadas da 
vila, tudo isto torna a cidade algo apetecível. Por-
que há obra!

Não é menos verdade que o envolvimento de 
todos os citadinos e utentes desta urbe conta mui-
to, com a sua postura urbana, mas é bom que se 
reconheça o trabalho do indivíduo que responde 
por todas estas obras e a sua manutenção, sem 
o qual seria o primeiro a ser sacrificado: o edil
Henrique Machava, para quem vai a minha de-
vida e humilde vénia, porque entendo que falar
bem do que está a ser bem feito é uma das formas 
de jogar limpo(po).

   

SEMPRE achei que aquela prática de o fun-
cionário dividir a sua atenção entre o público e 
o seu telefone celular, nunca podia dar certo. Há
dias tirei a “prova dos nove”!

Confesso que fiquei amarelo, de irritação, 
ao perceber que, afinal, a mediocridade é om-
nipresente, que está em todo o lugar, até mesmo 
naqueles onde a gente nunca imagina que possa 
estar representada. 

Há dias conversei sobre isto com os meus 
estudantes, aproveitando para dar uma achega 
àqueles que, sistematicamente, puxam pelo te-
lefone celular, passando a dividir a sua atenção 
entre o tema em debate na aula e o conteúdo das 
mensagens que vão chegando através dos seus 
aparelhos Smarth... No debate que se seguiu, 
houve, entre os estudantes, quem sugerisse que 
“o docente estava a ir na contramão”, que nada 
mais restava à humanidade senão render-se ao 
poder da internet e das redes sociais.

“… nós usamos os telefones como um re-
curso de pesquisa e até para aceder aos mate-
riais de leitura que o docente nos recomenda… 
seria penalizador vedar o uso de telemóveis na 
sala de aula…”. E foi com argumentos deste 
tipo que acabei percebendo o quanto a internet 
“dá muito jeito” a esta malta. 

Voltei ao “sermão”: Lembrei que muitos estu-
dantes se aproveitam dessa prerrogativa para, em 
plena aula, usarem o telemóvel em coisas fúteis, 
em conversas que só lhes tiram concentração so-
bre o essencial, que é participar no debate que faz 
a aula. Aproveitei falar da importância de prestar-
mos o máximo de atenção em tudo que fazemos 
na vida, se disso quisermos obter algum resultado 
que nos orgulhe.

Chegados aqui, contei-lhes a história de uma 
funcionária do balcão de um grande banco (ou 
banco grande?) da praça, a tal que me forneceu 
a prova dos nove. 

Quando me aproximei do balcão, ela já tinha 
o telemóvel na mão. Puxara por ele logo que saiu
o cliente que me antecedeu. Teclou algumas de-
zenas de vezes enquanto esboçava um sorrisinho
para aquela minúscula tela. “Quanta loucura”.
Disse para os meus botões. Esperei até que, final-
mente, levantou a cabeça para me encarar.

- Depósito. Vou fazer dois depósitos. – disse-
-lhe enquanto lhe entregava mil e quinhentos me-
ticais e um bilhete onde estava escrito o número

da conta a creditar, os valores e a explicação das 
operações.

No caso, eram 300 meticais para uma taxa de 
exame, e 1200 para propina. Tudo para a mesma 
conta. Expliquei verbalmente e ela tinha tudo es-
crito, à sua frente.

Aparentemente do nada, a moça voltou a pu-
xar pelo telefone e teclou mais algumas dezenas 
de vezes. Depois voltou ao meu assunto, mas com 
os olhos sempre a espiar aquele pequeno écran. 

Quando concluiu, entregou-me os dois talões. 
Estava tudo trocado: 200 meticais para a taxa de 
exame, e 1300 meticais para a propina… 

- … mas, meu senhor, isso não faz diferença.
Afinal é tudo na mesma conta… - tentou expli-
car-se quando lhe exigi que fizesse as coisas tal 
como as pedi. Escusado será dizer que foi preciso 
chegar ao gerente do balcão para aquela funcio-
nária perceber o básico do que não tinha percebi-
do por falta de… atenção.

Ainda sobre a atenção que devemos no nos-
so trabalho, falei aos meus estudantes sobre do 
médico que divide atenção entre o paciente e o 
WhatsApp, Facebook, Instagram ou qualquer ou-
tra “paranóia” lá das redes sociais. Imaginando 
que mesmo desatento, este médico não falha na 
prescrição do medicamento, mas o risco para este 
paciente vai continuar se for encontrar, na farmá-
cia, um técnico de celular em punho, envolvido 
na preparação de um xitique ou em qualquer ou-
tra paródia. É capaz de trocar tudo, identificar os 
fármacos por semelhança, falhar na posologia, e 
conduzir o paciente a situações piores… 

De facto, ultimamente, a mediocridade mais 
parece uma qualidade que as instituições se es-
forçam por acrescentar aos serviços que ofere-
cem. Nalguns casos, a mediocridade aparece de 
tal forma associada à ignorância, que se torna 
difícil perceber quando se está perante uma ou 
outra, ou quando com as duas, juntas. 

Talvez seja por isso que, por vezes a gente 
até reconhece a presença da mediocridade em 
determinado serviço, mas aceita-a porque lá no 
fundo de nós, funciona uma espécie de “Tribu-
nal de Apelação”, que vai perdoando, religiosa-
mente, todas as asneiras que se cometem, e sem-
pre com um álibi que quase já virou refrão: “…
aqui até vale a pena… no lugar X, é pior…”. 

E lá vamos nós, normalizando a mediocri-
dade. 

Mediocridade omnipresente
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UNIDADE GESTORA EXECUTORA DE AQUISIÇÕES – UGEA
ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE CONCURSOS

1. O FUNAE – Fundo de Energia convida as empresas elegíveis a participar 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.

Número de concurso Modalidade Objecto
Preço do 

Documento 
de Concurso

Data e Hora 
Limite de 
entrega

Data e Hora da 
Abertura das 

Propostas

Data e Hora 
do Anúncio de 

Posicionamento

Local de Entrega, 
Abertura e 

Posicionamento das 
Propostas

Valor da 
Garantia 

Provisória

143/DNIAS-FUNAE/UGEA/19
Concurso 
Público

Fornecimento de sobressalentes as centrais 
fotovoltaicas instaladas na Província do Niassa 

(Adenda ao anuncio do dia 02.10.2019)

1.000,00 MT 29.10.2019
10:00

29.10.2019
10:15

31.10.2019
10:00

FUNAE – Sede 25.000,00 MT

ANUNCIO 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, comunicamos a adjudicação do objecto do concurso abaixo indicado

Nº Concurso Modalidade Objecto Empresa Adjudicada
Valor 

Incluindo IVA (Mt)

099/SPV-DCF/FUNAE/UGEA/19 Concurso Público
Contratação de Empresa para empreitada de obra de electrificação através de sistema fotovoltaico os postos de abastecimento de combustíveis de Naburi na Província de Zambézia – Lote 1 MATEMO, LDA

5.693.773,26 

099/SPV-DCF/FUNAE/UGEA/19 Concurso Público
Contratação de Empresa para empreitada de obra de electrificação através de sistema fotovoltaico os postos de abastecimento de combustíveis de Namaponda na Província de Nampula – Lote 2 MATEMO, LDA

5.760.704,82

115/DSSE-FUNAE/UGEA/19 Concurso Limitado Contratação de empresa para construção de guaritas nas mini hidricas de Mpengo e Garagua na 
Província de Manica

PL Construções 1.528.222,66

131/DZ-FUNAE/UGEA/2019 Concurso por cotações Prestação de serviços no ambito da reunião de balanço das actividades da Delegação da Zambézia Cafuro Investimentos 79.864,20

134/DS-FUNAE/UGEA/19 Concurso por cotações Fornecimento de mobiliário de escritório a Delegação de Sofala Supermercado da Baixa 98.860,00

137/DMN-FUNAE/UGEA/19 Concurso por cotações Prestação de serviço de lavagem das viaturas da Delegação de Manica  Auto Tech 86.400,00

139/DS-FUNAE/UGEA/19 Concurso por cotações Prestação de serviço de organização da reunião de Balanço da Delegação de Sofala Take away 2 + 1 e restaurante 47.450,00

ANÚNCIO DE CONCURSO DESERTO

De acordo com alínea e) 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 que os seguintes concursos ficaram desertos :

Nº de Concurso Objecto Motivo

120/CC-DCF/FUNAE/UGEA/19 Contratação de empreitada de obra para a reabilitação do posto de abastecimento de combustíveis de Chiuta na Província de Tete – Lote 1 Desclassificação de todos os 
concorrentes

120/CC-DCF/FUNAE/UGEA/19 Contratação de empreitada de obra para a reabilitação do posto de abastecimento de combustíveis de Nhamapaza na Província de Sofala – Lote 2 Desclassificação de todos os 
concorrentes

120/CC-DCF/FUNAE/UGEA/19 Contratação de empreitada de obra para a reabilitação do posto de abastecimento de combustíveis de Chemba na Província de Sofala – Lote 3 Desclassificação de todos os 
concorrentes

120/CC-DCF/FUNAE/UGEA/19 Contratação de empreitada de obra para a reabilitação do posto de abastecimento de combustíveis de Nacarôa a na Província de Nampula – Lote 4 Desclassificação de todos os 
concorrentes

120/CC-DCF/FUNAE/UGEA/19 Contratação de empreitada de obra para a reabilitação do posto de abastecimento de combustíveis de Mossuril a na Província de Nampula – Lote 5 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.

Sistema de Gestão de Qualidade com o Certificado Nº /INNOQ – Q.002/13Sistema de Gestão da Qualidade com Certificado Nº PT08/02280      Sistema de Gestão Ambiental com  Certificado Nº PT10/03200

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

3.ª Secção

ANÚNCIO
Pela Terceira Secção do Tribunal Judicial da 
Cidade de Maputo, na Acção Executiva para 
Pagamento de Quantia Certa, sob a Forma 
de Processo Ordinário n.º 51/18-R, movida 
pelo exequente Banco Internacional de 
Moçambique, contra o executado Adelino 
Gonçalves Miambo, com última residência 
conhecida no Bairro de Mahlazine, Rua 2, 
quarteirão 1, n.º 350, cidade de Maputo, ora em parte incerta, é este executado citado para 
pagar a quantia de 151 692,72MT (cento e 
cinquenta e um mil, seiscentos e noventa e 
dois meticais e setenta e dois centavos), no 
prazo de dez dias, depois de finda a dilação 
de trinta dias, contados da data da segunda 
e última publicação deste anúncio no jornal 
“Notícias”, ou, no mesmo prazo, nomear à penhora bens suficientes para tal pagamento 
e do mais que acrescer, ou deduzir a oposição 
que tiver, nos termos do artigo 812º e seguintes 
do Código de Processo Civil, sob pena de, não o 
fazendo, devolver-se esse direito ao exequente, 
prosseguindo a execução seus termos ulteriores, 
conforme tudo melhor consta da petição inicial, 
cujo duplicado se encontra à disposição nesta 
Secção, onde poderá ser solicitado em qualquer 
dia útil, dentro das horas normais de expediente.  

Maputo, aos 9 de Maio de 2019

O Ajudante de Escrivão de Direito
Samuel Fabião Maússe

Verifiquei
O Juiz de DireitoJosé Alfredo Macaringue
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P
ROMOVER o uso pací-
fico e seguro da ener-
gia nuclear no país é o 
mote da reunião de re-
visão do Plano Integra-

do de Apoio à Segurança Nu-
clear (INSSP), que junta desde 
ontem, na cidade de Maputo, 
um grupo de peritos nacionais 
e da Agência Internacional de 
Energia Atómica (AIEA). 

O encontro, com duração 
de cinco dias, visa garantir 

uma implementação eficien-
te dos elementos essenciais 
de segurança nuclear para 
os próximos três anos e irá 
centrar-se em debates sobre 
o desenvolvimento do qua-
dro legal, avaliação de riscos e
ameaças, regime de protecção
física, detecção e resposta a
actos criminais.

Falando na abertura da 
reunião, o Secretário Per-
manente do Ministério dos 

Recursos Minerais e Energia, 
Alfredo Nampete, afirmou 
que o país já alcançou algum 
progresso nesta matéria, des-
tacando a aprovação da Lei de 
Energia Atómica, em 2017, a 
qual prevê medidas de segu-
rança de materiais nucleares e 
radioactivos, incluindo a pre-
venção, detecção e resposta a 
actos não autorizados ou mal-
-intencionados.

Nampete referiu que anu-

almente são notificados pela 
AIEA vários incidentes, tais 
como roubos e outros actos 
não autorizados, envolvendo 
materiais nucleares e radioac-
tivos, o que os coloca fora do 
controlo regulatório e, por-
tanto, potencialmente dispo-
níveis para acções maliciosas.     

“A segurança nuclear é 
uma responsabilidade sobe-
rana, contudo, importa ter 
em conta que num mundo 

Peritos revêem plano nacional
de apoio à segurança nuclear

a aiea aposta no estabelecimento de regimes de segurança nuclear efectivos e sustentáveis - Foto: u.MaTula

cada vez mais globalizado, 
qualquer incidente que ocor-
ra numa determinada região, 
pode ter um impacto negati-
vo em outros lugares”, ano-
tou.

Afirmou que este facto 
chama atenção para a ne-
cessidade de uma respon-
sabilidade global partilha-
da no maneio de materiais 
nucleares e radiactivos.  
Por sua vez, o oficial de Se-
gurança Nuclear na AIEA, 
Zephirin Ouedraogo, afirmou 
que em África, como em ou-
tras partes do mundo, a ci-
ência e tecnologia nuclear é 
usada em várias áreas, entre 
elas a agricultura, indústria, 
saúde, mineração, energia e 
segurança, que contribuem 
para o desenvolvimento sus-
tentável dos países da região.

Disse, contudo, que a 
sua utilização acontece num 
contexto internacional mar-
cado pela proliferação de 
conflitos, crimes e activida-
des terroristas que afectam a 
segurança global.

Ouedraogo referiu que é 
por este motivo que a AIEA 
tem apoiado os países-mem-
bros a estabelecer regimes de 
segurança nuclear efectivos 
e sustentáveis, de modo que 
estes beneficiem do uso pací-
fico destas tecnologias.

A fonte disse que a AIEA 
estabeleceu, em 2018, um 
programa de segurança, com 
duração de três dias, para 
garantir que materiais nu-
cleares e radioactivos, assim 
como as instalações que os 
albergam estejam protegidos.

ELEVADOS níveis de poluição atmosféri-
ca foram associados a abortos espontâneos 
num estudo feito com mulheres grávidas a 
viver e trabalhar em Beijing, na China.

Este país asiático é um dos que mais sofre 
com a poluição atmosférica em todo o mun-
do. Assombrada pela intensa actividade in-
dustrial nas grandes metrópoles, a popula-
ção vive prejudicada pela poluição do ar, que 
pode acarretar problemas de saúde graves.

Agora, num novo estudo publicado re-
centemente na revista Nature Sustainabili-
ty, uma equipa de cientistas associou eleva-
dos níveis de poluição atmosférica a abortos 
espontâneos.

“Temos evidências claras e conheci-
mento acumulado de que existe uma asso-
ciação verdadeira (entre a poluição atmos-
férica e o aborto)”, disse Tim Nawrot, da 
Universidade de Hasselt, citado pela New 
Scientist.

Normalmente, este tipo de abortos es-
pontâneos acontece nos três primeiros me-
ses de gravidez. Nestes casos, o feto morre 
ou deixa de se desenvolver durante a gravi-
dez, sem se perceber ao certo o que o cau-
sou. Investigadores sugerem então que em 
algumas situações, a poluição do ar pode 

desempenhar um papel importante neste 
cenário trágico.

“A China é uma sociedade em enve-
lhecimento e o nosso estudo fornece uma 
motivação adicional para o país reduzir a 
poluição do ar, a fim de aumentar a taxa de 
natalidade”, denotam os autores do estudo.

De acordo com os resultados obtidos 
durante a investigação, a exposição a ele-
vados níveis de dióxido de enxofre, ozono 
e monóxido de carbono foi associada a um 
risco maior de aborto espontâneo na gravi-
dez, explica o portal de notícias sobre ciên-
cia Phys.

Um estudo norte-americano também já 
tinha conseguido resultados que sugeriam 
esta ligação. Apesar dos resultados pro-
missores de ambas as investigações, alguns 
cientistas realçam que para confirmar a as-
sociação será necessário fazer testes em em-
briões humanos, de forma a perceber o ver-
dadeiro impacto que altos níveis de poluição 
atmosférica podem ter num feto humano.

A equipa de cientistas descobriu ainda 
que, desde que o Governo chinês impôs re-
gras para reduzir a poluição atmosférica em 
2013, o risco de aborto espontâneo decres-
ceu paralelamente.

Abortos espontâneos 
associados à poluição do ar
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PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO
22 de Outubro de 2019

MARÉS

FASE DA LuA

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

PROGRAMAÇÃO DA TELEVISÃO DE MOÇAMBIQuE

PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO MOÇAMBIQuE

Publicidade

LUA NOVA – Será no dia 26, às 17:16 horas

01:10 – CONSuLTÓRIO MÉDICO
01:45 – 5 MINuTOS DE DESPORTO
02:05 – MADRuGADA AMIGA
04:55 – HINO NACIONAL
05:30 – EDuCAÇÃO FINANCEIRA 
05:45 – uMA DATA NA HISTÓRIA
06:00 – JORNAL DA MANHÃ 
08:15 – O NOSSO PORTuGuÊS
08:25 – TuBERCuLOSE TEM CuRA
12:00 – SINAL HORÁRIO/  TÓPICOS DO JORNAL DA TARDE
12:02 – MAGAZINE DESPORTIVO
12:20 – BOLETIM METEOROLÓGICO
12:30 – JORNAL DA TARDE
14:10 – TuBERCuLOSE TEM CuRA
14:25 – EDuCAÇÃO FINANCEIRA
15:15 – FAMÍLIA EM HARMONIA
16:10 – SEGuRANÇA RODOVIÁRIA
16:30 – 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
23:00 – TÓPICOS DO ÚLTIMO JORNAL
23:30 – ÚLTIMO JORNAL
NOTICIÁRIOS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,  09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 
18, 19.30, 21, 22 E 23:30 HORAS.

05:40 Hino Nacional  
05:45 Ginástica: Dança 
06:00 Bom Dia Moçambique Directo
08:00 Desenhos Animados: Hulk e os Agentes da S.M.A.S.H E p i s ó d i o 
25
08:30 Canal Zero Repetição
09:00 Notícias 
09:05 A Hora do CTP-Inhambane: “Inhambane Em Diálogo”  D i r e c t o /
Inhambane
10:00 Tudo às 10 Directo
12:00 Notícias 
12:05 Telenovela: “Entre o Teu Amor e o Meu Amor” Repetição/
Capítulo 110
13:00 Jornal da Tarde  Directo
14:00 Chá da Tarde Directo
15:00 Notícias 
15:05 Vibrações Directo/Beira
16:00 Notícias 
16:10 Alta Tensão Directo
17:00 Juntos a Tarde Gravado
18:00 Cerimónia de Lançamento do Torneio Pré-Olímpico Directo
19:15 Documentário: Os Grandes Mestres de Artesanato -”A Lenda da 
Alfataria Sob Medida em Shanghai”  Episódio 06
19:45 PuB Publicidade
20:00 Telejornal Directo
21:00 Grande Reportagem  
22:00 Telenovela: “Entre o Teu Amor e o Meu Amor” Ú l t i m o 
Capítulo 111 
23:00 DOCTV-CPLP/Angola: “ Elinga “ Repetição
00:00 Chá da Tarde Repetição
01:00 Alta Tensão Repetição
02:00 Cerimónia de Lançamento do Torneio Pré-Olímpico Repetição
03:00 Tudo às 10 Repetição
04:50 Vibrações Repetição
05:40 Hino Nacional  
05:45 Ginástica: Alongamento  
06:00 Bom Dia Moçambique Directo

PREIA-MAR – Às 10.03 e às 16.37 
horas, com 2,34 e 2,36 metro, 
respectivamente  metros 

BAIXA-MAR – Às 03.37 e às 16.37 
horas, com 1,56 e 1,67 metro, 
respectivamente 

INHAMBANE

25º –20º

VILANkuLO

28º– 19º

TETE

41º – 21º

QuELIMANE

37º  – 22º

NAMPuLA

35º – 21º

PEMBA

31º – 22º
LICHINGA

30º – 17º

BEIRA

30º – 22º

XAI-XAI

23º – 18º

CHIMOIO

33º – 19º

MAPuTO

22º – 18º

“A pressa é inimiga da perfeição”.

- Ditado popular

12825

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

1ª Secção Comercial

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de Maputo 
correm éditos de trinta dias, citando os executados: 1 - Félix Transporte, 
Lda; 2 - Feliciano Estêvão Nhantumbo, todos com domicílio no Bairro da 
Malhangalene, Avenida Vladimir Lenine, nº 1731, r/c, cidade de Maputo; e 
3 - Angélica Rufino Mondlane Nhantumbo, com domicílio na Av. Samora 
Machel, nº 1936, nesta cidade de Maputo, ora ausentes em parte incerta 
do país, para no prazo de dez dias, que começa a correr depois de findo 
o dos éditos, tudo a contar da data da segunda e última publicação deste
anúncio no jornal “Notícias”, pagar ao exequente Banco Internacional de
Moçambique, SA (BIM), a quantia de 931 918,84MT (novecentos trinta
e um mil, novecentos dezoito meticais e oitenta e quatro centavos), em
dívida nos presentes Autos de Execução Ordinária nº 271/2018-N, que
por esta Secção lhe move o referido exequente ou, no mesmo prazo, nomearà penhora bens suficientes para tal pagamento e do mais que acrescer ou
deduzir a oposição que tiver, nos termos do artigo 812º e seguintes do
Código do Processo Civil, sob pena de não o fazendo, se devolver esse direito 
ao exequente, prosseguindo a execução seus termos, conforme tudo melhor
consta do duplicado da petição inicial, que se encontra à disposição nesta
Secção, onde poderão solicitá-lo em qualquer dia útil dentro das horas
normais de expediente.

Maputo, aos 3 de Outubro de 2019

A Ajudante do Escrivão de Direito
Felismina Jemisse UbisseVerifiquei

A Juíza de Direito
Drª Virgínia Alice Joaquim Madeira

8302

INocÊNcIo MAZULA

O
S músicos da pro-
víncia do Niassa po-
derão gravar os seus 
temas e outras cria-
ções artísticas sem 

necessitar de gastar dinheiro 
deslocando-se para outros 
pontos do país, com a mon-
tagem, na cidade de Lichin-
ga, de um estúdio de grava-
ção moderno e com padrões 
internacionais.

Adquirido pelo Governo 
local, através da Direcção 
Provincial da Cultura e Tu-
rismo, no âmbito da inicia-
tiva para a promoção cultu-
ral, esta infra-estrutura vai 
beneficiar, sobretudo, jovens 
talentos e os músicos da “ve-
lha guarda” que têm muitas 
músicas, mas não tinham 
condições de tirar discos.

Lichinga terá novo estúdio de gravação 

O equipamento do novo 
estúdio está a ser montado 
num edifício localizado no 

bairro de Chiuaula, o maior 
ao nível da cidade de Lichin-
ga, por uma equipa de técni-

cos especializados, com os 
custos a serem assumidos 
pelo município.

O edifício que aloja o 
estúdio foi cedido pela Di-
recção Provincial das Obras 
Públicas, habitação e Re-
cursos hídricos, numa par-
ceria que, segundo fonte do 
governo, visa promover as 
artes e cultura entre os artis-
tas locais, particularmente 
a produção de trabalhos de 
qualidade para estimular a 
competitividade no merca-
do nacional e internacional 
do sector.

Com efeito, músicos 
e compositores do Niassa 
congratularam a iniciativa, 
considerando que a mesma 
vai dinamizar e contribuir 
para a melhoria da qualida-
de das produções musicais 
locais e aumentar a concor-
rência entre os artistas. 

Augusto Mutahanha, 
líder da banda Os Kassim-

bos, de Lichinga, disse que 
o facto de este estúdio en-
globar material moderno vai
estimular os artistas locais
a captarem e masterizar os
seus trabalhos sem custos
adicionais.

“Chegou o fim das via-
gens para Nampula, beira, 
Maputo ou ainda para Tan-
zania e Malawi para fazer 
captação e gravação das 
produções musicais. Sofría-
mos muito aqui no Niassa”, 
disse, avançando que esta 
província tem técnicos que 
dominam o manuseamento 
de equipamentos de grava-
ção musical, o que constitui 
uma mais-valia, para além 
de reduzir a pressão sobre o 
governo no que diz respeito 
à contratação de recursos 
humanos qualificados para a 
sua gestão.

“SUPER-hERóIS: banda De-
senhada e Videojogos de Áfri-
ca” é título de uma exposição 
que inaugura hoje na capital do 
país.

O evento pretende dar a 
conhecer algumas das obras 
produzidas no continente, os 
estúdios criativos e os autores 
que as desenvolveram. 

A mostra quer, sobretudo, 
contribuir para uma contex-
tualização deste “fenómeno” 
através de uma reflexão sobre 
as características particulares 
e específicas destes “super-
-heróis”, no quadro, mais
amplo, da emergência de “no-
vas narrativas” em África e de
movimentos como o do “afro-
-futurismo”.

A exposição é produzida,
conjuntamente, pelo Festival
Maputo Fast Forward (MFF)
e pelo festival Comexposed
(Zimbabwe), com o apoio do
Camões – Centro Cultural Por-
tuguês. 

A mostra irá incluir traba-
lhos produzidos por sete es-
túdios criativos de África -Leti
Arts (Gana), Comic Republic
(Nigéria), Spoof Animation
(Nigéria), Sigma Digital (Zim-
babwe), CCX (Zimbabwe), Bill

Festival expõe videojogos 
e banda desenhada de África

Masuku (Zimbabwe) e Black 
Hut (Zâmbia).

Falando em representação 
do MFF, Rui Trindade anota que 
nos últimos anos tem se assis-
tido, na banda desenhada e em 
videojogos produzidos neste 
continente, ao aparecimento 
de um conjunto de obras cujos 
protagonistas são “super-he-
róis” africanos.

“Esta tendência tem sido 
referenciada pelos media in-
ternacionais, analisada por 
comentadores e críticos espe-
cializados e merecido mesmo 

a atenção da comunidade aca-
démica”, explica.

A exposição arrancou no 
dia 10 deste mês e estará paten-
te até 10 de Novembro, data da 
celebração do dia da cidade de 
Maputo. 

A edição de 2019 do tem 
como tema “Life Design: Iden-
tidade & Mobilidade no século 
XXI”.

Para além de exposições, 
conferências, filmes, debates e 
workshops, o programa deste 
ano irá também incluir uma sé-
rie de espectáculos.

Em destaque estará tam-
bém a apresentação dos tra-
balhos resultantes de duas ini-
ciativas lançadas pelo MFF em 
2019: o projecto de criação de 
uma identidade visual para a 
cidade de Maputo (desenvol-
vido em parceria com a plata-
forma Design Talk e o apoio do 
Camões – Centro Cultural Por-
tuguês). 

“Este ano apresentamos 
pela primeira vez o projecto 
“Smartfilms”, uma acção de 
formação sobre “jornalismo 
móvel” realizada em parce-
ria com a LUSA – Agência de 
Notícias de Portugal e o apoio 
da Faculdade de Ciências da 
Linguagem, Comunicação e 
Artes (Universidade Pedagó-
gica) e da Vodacom”, deta-
lhou.

Rui Trindade referiu ainda 
a realização, pelo segundo ano 
consecutivo, da residência ar-
tística Colab NowNow, que este 
ano irá decorrer em duas fases: 
primeiro em Joanesburgo, na 
África do Sul, e depois em Ma-
puto. 

Trata-se de uma iniciativa 
do British Council em parceria 
com o Fak’ugesi African Digital 
Innovation Festival e o MFF.

“Quirilidade: a consciência da migração na influência da 
identidade” é a proposta de reflexão sobre a temática da mi-
gração feita a partir de uma exposição a ser inaugurada ama-
nhã no espaço16 Neto, em Maputo. A palavra “Quiralidade” 
deriva da língua Grega Kheir, que significa mão.

Trata-se de uma exposição composta por seis obras de 
grandes dimensões dos artistas Maísa Chaves, Marcelino Ma-
nhula e Ana Mosquera, integrando ainda criações dos pro-
jectos Lulu Arte Viva e Visualst.

Neste trabalho, os artistas procuram explorar a ideia de 
identidade pessoal como uma imagem que espelha o am-
biente que envolve a cada ser humano, quer na dimensão fí-
sica quer digital, buscando demonstrar a dicotomia existente 
entre a aparência e a realidade de cada indivíduo.

A mostra pretende também espevitar a consciência da 
migração e a forma como ela influência as identidades, numa 
altura que tem havido uma enorme vaga de migrações, so-
bretudo a norte de África e Médio Oriente para a Europa. 

Por isso, as obras propõem uma abordagem reflexiva e 
crítica de como a deslocação populacional define as identi-
dades. 

Outrossim, esta exposição quer conduzir o olhar para a 
dimensão humana dos sujeitos que vivem nessa condição 
migratória, em oposição à frieza e indiferença com que se 
toma o assunto que chega as pessoas através de das redes so-
ciais da internet.

Uma nota de imprensa que chegou ao “Notícias” indica 
que os artistas pretendem, com esta exposição, desafiar a va-
lorização da cultura dos migrantes. 

“Quirilidade” estará patente até ao dia 11 de Novembro.

“QUIRILIDADE” 

Uma exposição
para discutir
a migração
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CARLOS PEdRO

FALECEU

Partiste sem termos oportunidade dizer adeus! 
É com muita dor que a sua esposa Ercília Pedro, 
filhas Camila e Thaís, mãe Manuela e demais fa-
miliares comunicam o desaparecimento físico do 
seu ente querido CARLOS PEDRO, ocorrido no 
dia 21/10/2019, cujas cerimónias fúnebres decor-
rerão na capela do HCM, amanhã, quarta- feira, dia 
23/10/2019, pelas 11.00 horas. Paz à sua alma.

8398

ANA PATEGUANA
Agradecimento

As famílias Pateguana e Xavier agrade-
cem profundamente a todos quantos, 
duma ou doutra forma, lhes conforta-
ram durante os últimos anos, no perí-
odo de doença, e lhes transmitiram calor nas exéquias 
fúnebres da ANA PATEGUANA, falecida no dia 12/10/2019, 
cujo funeral teve lugar no dia 16/10/2019, em Maputo. À 
Igreja de Santo António da Polana, em particular à Legião 
de Maria e ao Núcleo Nossa Senhora de Lurdes, a nossa 
profunda gratidão. À CLÍNICA 222 e ao Dr. Ivo Garrido, em 
particular, por toda assistência, orientação e solidarieda-
de, o nosso reconhecimento. Às enfermeiras Raquel e 
Glória e as assistentes Saquina, Carla e Clara, os nossos 
agradecimentos.

8394

CARLOS PEdRO

FALECEU

É com profundo pesar que a Administração do FNB 
Moçambique e todos os colaboradores cumprem 
o dever de comunicar o desaparecimento físico de
CARLOS PEDRO, cônjuge do membro do Exco Ercília
Pedro, ocorrido no dia 21/10/2019, cujas cerimónias
fúnebres se realiza na capela do HCM, amanhã, quar-
ta- feira, dia 23/10/2019, pelas 11.00 horas. À família
enlutada apresentam as mais profundos sentimentos.
Paz à sua alma.

8398

LEOVEGiLdO NELSON CARLOS 
NHANTUMBO

FALECEU

O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Combate ao SIDA 
(SECNCS) e colaboradores do Secretariado Executivo-sede e Secre-
tariados executivos provinciais comunicam com profunda dor e consternação o desapa-
recimento físico do Sr. LEOVEGILDO NELSON CARLOS NHANTUMBO, irmão da colega 
Aldevina Carlos Nhantumbo, ocorrido no dia 18/10/2019, cujo funeral se realizou no dia 
21/10/2019, pelas 13.00 horas, no Cemitério de Lhanguene. Paz à sua alma.

8379

MAMEH MARiA dA GRAçA

FALECEU

O Conselho de Administração, Comité Sindical e os trabalhado-
res em geral da MEX-Moçambique Expresso, SARL comunicam 
com profundo pesar o falecimento do seu ex-colaborador, Sr. MAMEH MARIA DA 
GRAÇA, ocorrido no dia 20/10/2019, na cidade Maputo. À família enlutada apre-
sentam sentidos pêsames.

13208

HANiFA CASSAMO ABdUL 
REMANE
FALECEU

Hussene Nalagy e família  com profunda mágoa e consternação  
comunicam o falecimento do seu ente querido HANIFA CASSAMO 
ABDUL REMANE, ocorrido no dia 19/10/2019, em Lisboa, cujo funeral se realizou no 
dia 20/10/2019, na mesma cidade. Neste momento de dor apresentam aos demais 
familiares sentidos pêsames. Que Allah lhe conceda um lugar no Jannat. Amin

13184

ZELFA LUCAS 
ViLANCULOS

FALECEU

Seu esposo Nelson Massingue, filhos e família 
comunicam com profunda dor e consternação o 
falecimento do seu ente querido ZELFA LUCAS 
VILANCULOS, ocorrido no dia 20/10/2019, cujo 
funeral se realiza hoje, dia 22/10/2019, pelas 13.00 
horas, no Cemitério de Michafutene. Paz à sua 
alma.

13232

ARTEMiSA 
FRANCO
FALECEU

A Direcção, membros e colabo-
radores da Associação Moçam-
bicana das Mulheres de Carreira Jurídica-AMMCJ 
lamentam com profunda mágoa e consternação 
o desaparecimento físico da Sra. Dra. ARTEMISA
FRANCO, membro da AMMCJ, ocorrido no dia
18/10/2019, no HCM, vítima de doença, cujas exé-
quias fúnebres terão lugar amanhã, quarta-feira,
dia 23/10/2019, pelas 11.00 horas, no Cemitério
de Lhanguene, antecedidas de velório na capela
do HCM, pelas 9.00 horas. À família enlutada, a
AMMCJ apresenta as mais sentidas condolências.
Paz à sua alma.

13207

ARTEMiSA 
FRANCO 

MAHUMANE

FALECEU

A família Buque Mahumane comunica com enorme 
tristeza o desaparecimento físico da sua cunhada, 
tia e avó ARTEMISA FRANCO MAHUMANE, ocorri-
do no dia 18/10/2019, no HCM, cujo funeral se reali-
za amanhã, quarta-feira, dia 23/10/2019, pelas 11.00 
horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedido de 
velório na capela do HCM, pelas 9.00 horas. Que 
Deus a receba na sua eterna graça. Paz à sua alma.

8392

ARTEMiSA JOSÉ 
FRANCO

FALECEU

Seus irmãos Alda, Julieta, Mª Natália, 
Diamantino, Felisberto, João, Isalina 
e Lourenço, filhas Magui e Lorette, tios, primos, sobri-
nhos, cunhados, netos e demais familiares comunicam 
com profunda dor falecimento do seu ente querido 
ARTEMISA JOSÉ FRANCO, ocorrido no dia 18/10/2019, 
no HCM, cujo funeral se realiza amanhã, quarta-feira, 
dia 23/10/2019, pelas 11.00 horas, no Cemitério de 
Lhanguene, antecedido de velório no Auditório Car-
los Tembe, pelas 9.00 horas. Que Deus lhe dê eterno 
descanso.

8401

FiLEMÃO CHANGANiPA 
ZANdAMELA

(Vovô Bonoite)

(1924-2019)

Seus filhos Lídia, rabeca, Paulino, Marta e Vasco, netos, bisne-
tos, trinetos e demais familiares Zandamela e Zitha comunicam 
com profunda dor e consternação o desaparecimento físico do seu ente querido 
FILEMÃO CHANGANIPA ZANDAMELA, ocorrido no dia 18/10/2019, no HCM, vítima 
de doença, cujo funeral se realiza hoje, terça-feira, dia 22/10/2019, no Cemitério de 
Tsalala, pelas 13.00 horas, antecedido de missa de corpo presente na IPM-Tsalala, 
às 9.00 horas. Paz à sua alma.           8366

CÉSAR 
ALFREdO 
MACiEL 
PARdAL

(3-8-1937/17-10-2019)

FALECEU
César, Solange e Gabriel comunicam com presar o 
falecimento do seu pai, sogro e avô CÉSAR ALFRE-
DO MACIEL PARDAL, ocorrido no dia 17/10/2019,  
em Londres, vítima de doença prolongada, cuja 
cerimónia fúnebre será realizada na mesma cidade 
em data a anunciar. Mais comunicam que pela pas-
sagem do 7º dia, se reza missa em sua memória, 
amanhã, dia 23/10/2019, pelas 18.00 horas, na Igreja 
Santo António da Polana. Paz à sua alma.

13179

MAMEH MARiA dA 
GRAçA

FALECEU

Sua esposa Bendita da Graça, filhos 
Neusa, Cláudio, Jéssica, genros Hélder e Sousa, nora 
Vanessa, netos Tamires, Bruno, Quimasse, Michelle, 
Eric, Erin, lian e demais familiares comunicam com 
profunda dor o falecimento de MAMEH MARIA DA 
GRAÇA, ocorrido no dia 20/10/2019, em Maputo, cujo 
funeral se realiza amanhã, quarta-feira, dia 23/10/2019, 
no Cemitério de Michafutene, pelas 11.00 horas, an-
tecedido de velório na Sé Catedral, pelas 9.00 horas. 
Paz à sua alma.

8405

ALBERTO JOÃO HUNGUANA
FALECEU

O Conselho de Administração, de Gestão, Direcção,  Comité Sindical e todos os 
trabalhadores da Petromoc, S.A., participam com profundo pesar e consternação 
o falecimento do Sr. ALBERTO JOÃO HUNGUANA, trabalhador reformado desta
empresa, ocorrido no dia 19/10/2019, cujo funeral se realiza hoje, dia 22/10/2019,
pelas 14.00 horas, num cemitério familiar de Muhalaze, antecedido de velório na
sua residência, pelas 10.00 horas. Paz à sua alma.

13217

EUSÉBiO PRESELiNA 
MASSANGAiE

 (Fadinho)
1959 – 2019

FALECEU
Sua mãe Preselina Halafo Massangaie, filhos Armindo, Sheila, Engraça 
e Valdemira, irmãos, tios, primos, sobrinhos, genros, netos e demais 
familiares comunicam com profunda dor e tristeza a morte do seu ente 
querido EUSÉBIO MASSANGAIE, vítima de doença, ocorrido no dia 
20/10/2019, cujo funeral se realiza amanhã, quarta-feira, dia 23/10/2019 em 
Massangaiene – Zavala, pelas 09.00 horas, antecedido de velório na sua 
residência em Maputo - Unidade 7, hoje, terça-feira, dia 22/10/2019, pelas 
13.00 horas. Paz à sua alma e que Deus lhe conceda o eterno descanso.

13204

GUiLHERMiNA JOAQUiM 
TAMELE

FALECEU

Seus filhos Graciete Guambe e Nhlanhla 
Guambe, netos Luena, Keyv e Juliana, irmãs Angelica, Adélia, 
Olívia e Claudina comunicam o falecimento do seu ente querido 
GUILHERMINA JOAQUIM TAMELE, ocorrido no dia 21/10/2019, 
cujo funeral se realiza amanhã, dia 23/10/2019, no Cemitério de 
Lhanguene, pelas 11.00 horas, antecedido de velório na capela 
do HCM, pelas 9.00 horas. Paz à sua alma.

8395

CARLOS dJEdJE
FALECEU

Sua esposa Leonor Cuna Djedje e filhos Célia, Reginaldo, Arcelia, 
Fernando, Alberto, Etelvina, Celeste, Lenia, Carlos e Félix,netos, 
noras, genros,irmãos e demais familiares comunicam o faleci-
mento do seu ente querido CARLOS DJEDJE, ocorrido no dia 21/10/2019, cujo 
funeral se realiza amanhã, quarta-feira, no dia 23/10/2019 pelas 11.00horas, no 
Cemitério de Michafutene, antecedido de velório na capela do HCM, pelas 9.00 
horas.Paz à sua alma.

8404
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vende-se

8386 13215

FLAT tipo 2, com 2wc, num 10º andar, 
no Bairro Central, próximo ao Hotel 
Royal, espaçosa e pronta a habitar, 
vende-se por 3 000 000,00MT; flat tipo 
3, com wc, num 2º andar, no Bairro Alto 
Maé, Belita, prédio pequeno, por 5 500 
000,00MT. Contacto: 82-4408420.

13141

GEMINADA espaçosa, tipo 3, 2 salas, 
escritório, copa, cozinha equipada, wc 
geral, dependência tipo 1, cozinha, wc, 
cave, garagem, quintal para 5 carros, 
num 1º andar, pronta a habitar, na Ma-
lhangalene, Av. Marien Ngoabi, vende-
-se por 14 000 000,00MT. Contacto: 84-
7465818, Progressiva Moz Imobiliária.

8369

APARTAMENTOS tipo 3, num 1º 
andar, espaçoso, anexo, garagem, 
na Malhangalene, vende-se por 6 500 
000,00MT; tipo 3, num 2º andar e úni-
co, com garagem, pronta a habitar, no 
Bairro Central por 8 000 000,00MT; tipo 
2, espaçoso, num 3º andar e último com 
dependência, 2wc, cozinha equipada, 
com garagem, na Polana, Ponta Ver-
melha por 11 000 000,00MT; tipo 2, es-
paçosa, sala comum, cozinha equipada, 
wc geral, garagem, na Polana, anexo 
por 9 000 000,00MT; tipo 3, espaçoso, 
andar alto num 18º andar, com elevador 
novo, nas Torres Vermelhas, Polana por 
5 500 000,00MT; tipo 3, espaçoso, na 
Coop por 11 000 000,00MT. Progressiva 
Imobiliária. Contacto: 84-7465818.

8369

MORADIA tipo 4, suite, r/c e 1º andar, 
cozinha americana, na Sommerschield, 
vende-se por 47 000 000,00MT; vivenda 
tipo 6, 6 suites,  r/c, 1º e 2º andares, 
cozinha americana, piscina, no Triunfo 
por 30 000 000,00MT; flat tipo 3, 2wc, 
num r/c, na Coop por 12 000 000,00MT; 
flat tipo 3, 2wc, num 9º andar, na Po-
lana por 15 000 000,00MT; flat tipo 3, 
num 1º andar, na Malhangalene por 6 
000 000,00MT; vivenda tipo 2, wc, na 
Malhangalene por 11 000 000,00MT; 
casa inacabada no Triunfo 20x40m por 
5 000 000,00MT. Contacto: 82-4825750 
ou 84-4532199.

13180

VIVENDA tipo 4, r/c e 1º andar, cozi-
nha americana, na Av. Mao Tsé Tung, 
vende-se por 48 000 000,00MT; vivenda 
tipo 5, 5 suites, num r/c, 1º e 2º andares, 
cozinha americana, piscina, no Triunfo 
por 22 000 000,00MT; geminada tipo 3, 
2wc, num 1º andar, cozinha moderna, 
no Bairro Central por 13 500 000,00MT; 
vivenda tipo 3, 2 suites, cozinha normal, 
piscina, no Bairro Central por 18 000 
000,00MT; vivenda tipo 4, 4 suites, r/c 
e 1º andar, inacabada, no Triunfo por 
15 000 000,00MT. Tem fotos. Contacto: 
82-4825750 ou 84-4532199.

13180

PROPRIEDADE de 100x100, à beira 
da estrada, com armazém, furo de 
água, no Albazine, vende-se por 14 000 
000,00MT; geminada tipo 5, suites, pis-
cina, no Triunfo por 19 000 000,00MT; 
propriedade de 30x50, na Dona Alice 
por 7 000 000,00MT; vivenda luxuosa, 
r/c e 1º andar, tipo 7, na Av. de Mo-
çambique por 500 000USD. Contacto: 
84-6259632, Vilanculos.

13194

MORADIA tipo 5, com 3 suites, no 
Triunfo, depois da Villa Sol, r/c e 1º 
andar, com piscina, dependência, 
garagem para 5 viaturas, vende-se 
por 20 000 000,00MT, negociáveis, 
dependendo da sua proposta. Contacto: 
82-6421191 ou 84-8474370.

13114

FLATS: tipo 3, num 1º andar, depen-
dência, garagem, na Malhangalene, 
vende-se por 6 500 000,00MT; tipo 3, 
num 18º andar, com elevador 24 horas, 
2wc, parqueamento, na Polana por 5 
500 000,00MT; tipo 3, num r/c, 2wc, par-
queamento, na Av. Marien Ngoabi por 
5 300 000,00MT; tipo 3, num 2º andar, 
2wc, dependência, parqueamento por 4 
500 000,00MT, negociáveis. Contacto: 
84-2194513.

13201

OBRA inacabada em Djuba/Mozal 
(próximo da Escola Nelson Mandela), 
vende-se por 600 000,00MT, com 
facilidades de pagamento. Contacto: 
84-5520286.

13195

PROPRIEDADE para indústria e 
comércio na EN1, em frente da Mabor, 
com 2 hectares, 20000m², vende-se. 
Contacto: 84-9588678 ou 82-4837820.

13205

PROPRIEDADE para indústria, co-
mércio, etc. na EN1, no Bairro do 
Bagamoyo, com 1600m², vende-se. 
Contacto: 84-9588678 ou 82-4837820.

13205

150

ARRendA-se

PRecisA-se

TROcA-se

APARTAMENTO tipo 3, espaçoso, 
num prédio de 3 andares, 2wc, anexo, 
garagem, na Polana, Ponta Vermelha, 
Sommerschield, Coop; vivenda triplex 
ou duplex apenas de esquina, no Bairro 
da Coop, precisa-se com urgência com 
a finalidade de compra.Contacto: 84-
7465818, Progressiva Moz Imobiliária.

8369

No Condomínio - Vila Olímpica, flat 
t3, num r/c, espaçosa, pronta a habitar, 
com 1 quarto suite, wc, todos os quartos 
com guarda-fatos, água quente, segu-
rança 24 horas, parqueamento com 2 
lugares, arrenda-se por 25.000,00MT, 
negociáveis, sem intermediários. Con-
tacto: 84-7999861 ou 82-7791740, 
Sónia Costa. 

8330

ESCRITÓRIO com 75m², a/cs, wc e 
copa no prédio do BCI, num 2º andar, 
localizado na Rua da Resistência, nº 
1642, esquina com Joaquim Chissa-
no, com ou sem mobília, arrenda-se. 
Contacto: 84-3418920 ou 84-2744700.

FLAT tipo 2, na Av. Agostinho Neto, nº 
1790, num 2º andar e único, arrenda-
-se, sem intermediários. Contacto:
84-1373038, Márcia.

13211

FLAT tipo 2, 2 salas, espaçosa, num 3º 
andar, nas mangueiras, próximo à Uni-
versidade Pedagógica em Lhanguene, 
arrenda-se por 15 000,00MT; flat tipo 3, 
2wc, num 3º andar, espaçosa, climati-
zada, água quente, parqueamento, na 
Av. de Angola, próximo à Chadulia; tipo 
2, num 1º andar, luxuosa, no Bairro do 
Jardim por 23 000,00MT. Contacto: 84-
7234033 ou 82-4433330.

8365

VIVENDAS DUPLEX, tipo 4, 2 salas, 
2wc, cave, garagem, arrenda-se por 
90 000,00MT; duplex, tipo 4, 2 salas, 
anexo, garagem, 3wc, office por 100 
000,00MT; triplex tipo 7, 3 salas, 2 sa-
lões, garagem para 5 carros, arrenda-se 
por 150 000,00MT, na Coop, prontas a 
habitar. Contacto: 84-7465818, Progres-
siva Imobiliária.

8369

APARTAMENTO tipo 2, com suite, no 
Bairro da Polana, arrenda-se por 35 
000,00MT; vivendas novas, tipo 3, 3 
suites, com escritório, no Khongolote-
-Matola, tipo 2, com suite, no Con-
domínio Choupal por 15 000,00MT.
Contacto: 84-5465381 ou 82-3955019, 
Imbondeiro Imobiliária.

13224

CASA tipo 3, na cidade de Chibuto, 

troca-se por outra em Maputo. Contacto: 
84-9466225.

13133

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DO MAPUTO

DIRECÇÃO PROVINCIAL DA ECONOMIA E FINANÇAS
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

Arrendamento de Imóvel

Pedido de Manifestação de Interesse
1. A Direcção Provincial da Economia e Finanças de Maputo, convida a todos os

interessados a apresentarem propostas em cartas fechadas para a Prestação de
Serviços de Arrendamento de 1 (um) imóvel de Tipo 3, com Quarto Suíte, Sala,
Cozinha Americana, Varanda, Casa de Banho e Garagem, livre de obrigações ou
quaisquer encargos, para habitação, na cidade da matola.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, nas instalações da
Direcção Provincial da Economia e Finanças de Maputo, sita na Avenida Saine-Saint-Dinis n˚. 11051, C.P. n˚. 42, Telefone n˚. +25821725151, Fax n˚. 21725151, 3º. Andar-
UGEA.

3. As propostas deverão ser acompanhadas dos seguintes documentos:

a) Título de Propriedade do Imóvel;

b) Fotocopia autenticada do documento de identificação, tratando-se de pessoas
singulares;

c) Escritura Publica ou documento equivalente em originais ou copias autenticadas, 
tratando-se de pessoas colectivas;

d) Declaração reconhecida pelo Cartório Notarial de que não se encontra em
nenhuma das situações de impedimento de contratar com Estado; e

e) Documento comprovativo da situação fiscal regularizada.
4. As Propostas deverão ser entregues no endereço acima, nas horas normais deexpediente até o dia 23/10/2019, no mesmo endereço.
5. A manifestação de interesse será regida pelo Regulamento de Contratação de

Empreitada de Obras Publicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços aoEstado, aprovado pelo Decreto nº5/2016, de 8 de Março.
   Matola, aos 17 de Outubro de 2019

A AUTORIDADE COMPETENTE
Ilegível 

GOVERNO DISTRITAL DE CHEMBA

COMUNICADO DE IMPRENSA
1a AUDIÊNCIA PÚBLICA

Plano de Estrutura Urbana da Vila de Chemba

O Governo Distrital de Chemba, no âmbito da implementação 
do seu Programa de Desenvolvimento, está a elaborar o 
Plano de Estrutura Urbana da Vila de Chemba (PEUVC), na 
Província de Sofala.

Desta forma, o Governo Distrital de Chemba, convoca a todos 
órgãos sectoriais do nível autárquico, os representantes 
das comunidades locais, demais entidades privadas e 
organizações da sociedade civil em geral que possam 
ser directamente afectadas pelo Plano, a participar da 
Audiência Pública para a Apresentação do Diagnóstico da 
Situação Actual do PEUVC a ter lugar no dia 31 de Outubro 
de 2019 no período de 08:30 às 12:00 horas, na Sala de 
Sessões do Governo Distrital.

Nesta audiência, os convidados poderão solicitar 
esclarecimentos, formular sugestões e recomendações 
para a proposta do PEUVC.

Vila de Chemba, 

A Administradora Distrital

Admira Boaventura Uache Filimone// Docente de N1//

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

FUNDO DE INVESTIMENTO E PATRIMÓNIO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ÁREA OPERACIONAL DE MANICA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃODe acordo com o artigo 33, nº 3, alínea d) conjugado com o artigo 63, n° 1 ambos do Regulamento 
de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 05/2016, de 8 de Março, comunica-se que os objectos dos concursos abaixo, foram adjudicados aos seguintes concorrentes:

Concursos Objectos Concorrente vencedor
Valor de 

Adjudicação
FIPAG-AOM/
CL/12/2019

Obras de Reabilitação de Infra-
Estruturas – Lote I

Indicos Construções, Lda 4.970.751,71MT
FIPAG-AOM/
AD/20/2019

Fornecimento de grupos motor-
bomba

Blue Zone Moçambique, 
Lda

2.176.070,94MTChimoio, 21 de Outubro de 2019
UGEA

13103

ARRENDA-SE

MORADIA tipo 5, com 2 suites, sala em 
L, ampla, 3wc adicionais, incluindo 1 para pessoal doméstico, garagem dupla, jardim frontal e parrot para 
lazer nas traseiras, bem localizada junto de bancos, embaixadas, 
agências internacionais, creches, cafés, restaurantes e supermercado. Contacto: 84-5037839 ou 86-4839460.

viATuRAs

Volvo S60 vende-se por 359 000,00MT; 
volvo- S40 por 499 000MT; volvo S80 
por 599 000,00MT; Audi-A4 por 499 
000,00; MBenz C240 por 575 000,00; 
Hiace Ikz-3000 por 549 000,00MT. 
Muitos mais modelos recém-chegados 
Right Car Lda. Contacto: 21-415069, Av. 
J. Chissano. nº 277, Maputo.

13016

CAMIÃO DAF 2006, de 8 toneladas, 
vende-se. Contacto: 84-0224969 ou 
82-3947083.

13109

FORD RANGER, 4x4, 2.2 TDCI, 2 luga-
res, 31 000km, barra de segurança, tol-
do, matrícula diplomática, base e tenda, 
reboque sul-africano, com tenda para 2 
adultos, 2 crianças. Contacto whatssap: 
+258-84-3265980, 86-7429875, para
envio de fotos.

13199

ARRENDA-SE
Apartamento tipo 6, fabuloso duplex, num 1.º andar, 
completamente remodelado, com água, energia 
e ar-condicionado, salas suites, cave, garagem e estacionamento, sito na Av. Albert Luthuli, n.º 298, 
em frente à comunidade maometana, ao lado do Hotel 2001, para uso administrativo (escritório ou residência) 
arrenda-se, sem intermediários nas negociações. Contacto: 82-3002690 ou 84-5628900 - Sr. Gulamo.13198

ACELiA ARNALdO CANdA
FALECEU

A Direcção Geral do Sisse comunica com profunda mágoa e 
consternação o falecimento da Sra. ACELIA ARNALDO CANDA, 
membro deste Órgão, ocorrido no dia 19/10/2019, vítima de do-
ença, cujo funeral se realiza hoje, dia 22/10/2019, no Cemitério de Micahafutene, 
pelas 13.00 horas, antecedido de velório na capela do Hospital José Macamo, 
pelas 9.00 horas. À família enlutada apresentam as mais sentidos condolências. 
Paz à sua alma.

8403

n NEcroLogIA n NEcroLogIA n NEcroLogIA n NEcroLogIA n NEcroLogIA n NEcroLogIA n

JOSEFiNA TOVELA
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 
da Inspectora da Polícia JOSEFINA TOVELA, ocorrido no dia 
18/10/2019, na sua residência, vítima de doença, cujo funeral se 
realiza hoje, dia 22/10/2019, pelas 13.00 horas, no Cemitério de 
Lhanguene, antecedido de velório na sua residência, no Bairro 
George Dimitrov, cidade de Maputo, pelas 11.00 horas. À família 
enlutada endereçam as mais sentidas condolências.

6588

dOMiNGOS ALVES 
ASSANE
FALECEU

A Direcção, Corpo docente, Corpo Técnico 
Administrativo e Estudantes da Faculdade de 
Letras e Ciências Sociais da UEM cumprem com imensa dor e con-
sternação o dever de comunicar o falecimento do Sr.DOMINGOS 
ALVES ASSANE, filho do Sr. Alves Assane, funcionário desta 
faculdade, ocorrido no dia 21/10/2019, na sua residência por morte 
súbita, cujo funeral se realiza amanhã, quarta-feira, dia 23/10/2019, 
no Cemitério de Michafutene, antecedido de velório na capela do 
mesmo cemitério pelas 10.00 horas. Neste momento de profundo 
pesar, desejam à alma do seu ente querido, um descanso eterno. 
Paz à sua alma.

13213

ARTEMiSA JOSÉ 
FRANCO
FALECEU

Seus primos Ilda, Luciano, Firmino, 
Arminda,Isaltina e Jorge, cunhados, so-
brinhos e netos consternados comunicam o falecimento 
do seu ente querido ARTEMISA JOSÉ FRANCO, ocorrido 
10/10/2019, no HCM, cujo funeral se realiza amanhã, dia 
23/10/2019, no Cemitério de Lhanguene, pelas 11.00 
horas, antecedido de velório no Auditório Carlos Tembe, 
ex-Cinema 700. pelas 9.00 horas. Paz à sua alma.

8400

Publicidade
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ANÚNCIO DE VAGA - OFICIAL DO PROGRAMA
A DVV International, uma Organização Não-Governamental (ONG) alemã que trabalha com mais de 
200 parceiros em mais de 30 países no campo da Aprendizagem e Educação de Adultos (ALE) há 50 anos, procura recrutar uma pessoa qualificada para o seguinte posto:
Cargo: Oficial de Programa (REF: PO1)Tempo de trabalho: Tempo inteiroLocalização: Maputo, com viagens ocasionais dentro de MoçambiqueResumo do trabalho: O Oficial do Programa, como parte de uma equipa, será responsável pela planificação e desenvolvimento do orçamento e implementação de Monitoria e Avaliação do Projeto. 
Ira trabalhar com organizações da sociedade civil e instituições governamentais, fornecendo supervisão do projecto para a implementação de actividades e apoio contínuo aos parceiros para implementar efectivamente seus projectos, cumprir com os prazos, desenvolver as suas capacidades institucionais, realizar visitas de campo e preparar relatórios para a DVV International e doadores. O candidato seleccionado deve ter as seguintes qualificações, habilidades e experiência:

●● Nacionalidade moçambicana
●● Diploma universitário em Alfabetização e Educação de Adultos ou áreas afins ligadas a

educação e desenvolvimento
●● Um mínimo de 3 anos de experiência relevante com ONG’s Internacionais em áreas de

desenvolvimento, educação ou áreas relacionadas
●● Experiência solida em questões de Alfabetização e Educação de Adultos (AEA) emMoçambique, na região e globalmente
●● Excelente entendimento do Desenvolvimento, Implementação, Monitoria e preparação de

relatórios do programa
●● Habilidades para resolver problemas
●● Excelentes habilidades interpessoais, escrita, comunicação e apresentação de comunicações
●● Capacidade de trabalhar efectivamente em equipa
●● Capacidade de trabalhar sob pressão e prazos
●● Fortes conhecimentos de informática
●● Inglês escrito / falado (desejável)
●● Experiência de treinamento e facilitação (desejável)Os candidatos interessados   devem enviar os seus currículos com informações e contactos de três referências disponíveis   e uma carta de apresentação para dvvmozambique@gmail.com REF: PO1 no campo assunto até 17. 00 horas de 31 de Outubro de 2019. Somente os CV’s enviados para este endereço de correio electrónico dentro do prazo estipulado serão considerados. Somente 

candidatos pré-seleccionados serão contactados.

DVV International, MoçambiqueAv. Francisco Orlando Magumbwè No. 683 Maputo, MozambiqueTel: +258 21 900275 Cel: +258 82 0049334  Email: infodvvmoz@dvv-international.co.mz 8399

Institut für Internationale Zusammenarbeit des 
Deutschen Volkshochschul-Verbandes Av. Francisco Orlando Magumbwè, No. 683Bairro da Polana-Cimento, MaputoMoçambiqueTel.:  +258 21 90 02 75Cell:  +258 82 00 49 334infodvvmoz@dvv-international.co.mzwww.dvv-international.deEducation for Everyone. Worldwide. 

Lifelong. 

A 
LIGA dos Campeões 
Europeus de futebol 
regressa para a tercei-
ra jornada da fase de 
grupos , com destaque 

para a deslocação do recordis-
ta em títulos (13), o Real Ma-
drid, ao campo do Galatasa-
ray da Turquia, onde procura 
conquistar o primeiro triunfo.

Nas primeiras duas jor-
nadas, os “merengues” per-
deram (3-0) diante do PSG e 
empataram, em casa, com o 
Club brugge a duas bolas, pelo 
que triunfar na Turquia é im-
portante, sob o risco de com-
plicar as contas de apuramen-
to para os oitavos-de-final.

Para o mesmo Grupo 
(“A”), o PSG , líder isolado 
com seis pontos, joga no re-
duto do Club brugge.

No Grupo “b”, o finalista 
vencido da edição passada, 
o Tottenham, recebe o Cr-
vena zvezda, numa partida
onde precisa de pontuar. Os

LIgA DOS CAMPEÕES EUROPEUS

Recordista Real procura
primeira vitória na Turquia

“spurs” somam apenas um 
ponto e estão obrigados a sair 
do seu estádio com os três 
pontos. O bayern de Muni-

que, comandante, visita o 
Olympiacos, em busca do 
terceiro triunfo.

No Grupo “C”, o Man-

chester City, primeiro classi-
ficado, ombreia com o “lan-
terna vermelha”, Atalanta. 
Os “citzens” têm caminho 

aberto para chegar aos nove 
pontos, enquanto a turma ita-
liana, ainda sem pontos, têm 
que arrancar pelo menos um 
ponto para reavivar a luta por 
um lugar nos “oitavos”. Para o 
mesmo grupo jogam Shaktar 
Donestk e Dínamo de Zagreb.

No Grupo “D”, o Atlético 
de Madrid defronta o bayern 
Leverkusen, enquanto a Ju-
ventus recebe o Lokomotiv 
de Moscovo. O Atlético co-
manda com quatro pontos, 
em igualdade com a Juve. O 
Lokomotiv é terceiro com 
três e o Leverkusen ainda não 
pontuou.

À excepção do Atlético-
-Lverkusen e Shaktar-Dína-
mo, que tem início previsto 
para as 19:00 horas, as res-
tantes partidas arrancam às 
21:00. Amanhã fica completa 
a terceira jornada com nota 
para o encontro entre o Inter 
de Milão e o borussia de Dort-
mund.

”Merengues” procuram vencer, após empate surpreendente em casa com o brugge na ronda anterior

O ETÍOPE Andualem Shiferaw 
venceu a maratona de Lisboa e, 
além de bater o seu recorde pes-
soal, conseguiu também o recorde 
da prova lisboeta com o tempo de 
2:06.00 horas.

O atleta etíope superou na recta 
da meta o queniano Samuel Wanji-
ku, segundo classificado, que ven-
ceu em Lisboa em 2014 e era, até 
domingo, o detentor do recorde da 
prova com o tempo de 2:08.21 ho-

ras, mas que, mesmo assim, con-
seguiu um novo recorde pessoal, 
com o tempo de 2:06.01.

Em terceiro lugar ficou outro 
atleta queniano, Stephen Che-
mlany, que este ano também se 
classificou em terceiro lugar na 
maratona de Praga e terminou os 
42,195 quilómetros em Lisboa com 
o tempo de 2:06.22, a sua melhor
marca na distância por dois segun-
dos.

Etíope bate recorde 
na Maratona de Lisboa

shiferaw (centro) foi o “rei” nas ruas de lisboa

O MELhOR do basquetebol 
mundial começa a ser joga-
do na madrugada de amanhã 
(quarta-feira) com a realiza-
ção da primeira jornada da 
NbA, como é conhecida a Liga 
Profissional norte-america-
na.

O primeiro encontro está 
agendado para as 2:00 ho-
ras de madrugada de Ma-
puto, noite desta terça-feira 
nos Estados Unidos, e coloca 
frente-a-frente os campeões 
em título, Toronto Raptors, e 
os New Orleans Pelicans, na-
quela que será a estreia profis-
sional da escolha n.º 1 do draft 
de 2019, Zion Williamson.

Às 4:30 horas, destaque 
para o aguardado duelo de 
Los Angeles: Clippers-Lakers, 
que colocará Kawhi Leonard 

NBA arranca amanhã 

e Paul George em duelo com 
Lebron James e Anthony Da-
vis.

O dia de Natal da NbA é 
também um dos destaques do 

ano, e terá cinco jogos de alto 
perfil: Raptors-Celtics, 76ers-
-bucks, Warriors-Rockets,
novamente Lakers-Clippers e
Nuggets-Pelicans.

raptors começam a defesa do título frente aos Pelicans

LUUK de Jong marcou domingo, aos 86 
minutos, o único golo da vitória caseira 
do Sevilha frente ao Levante, no jogo 
que encerrou a nona jornada da Liga 
Espanhola.

Saído do banco aos 72 minutos, De 
Jong estreou-se a marcar pelos sevilha-
nos, num jogo em que os três pontos 
custaram a conquistar, com o Sevilha a 
igualar Atlético de Madrid e Real Socie-
dad no quarto lugar, com 16 pontos. O 
Levante continua com 11, em 11º.

A partida foi marcada pelo desper-
dício de oportunidades de golo por 
parte dos avançados do Sevilha. Antes, 
o Alavés venceu o primeiro jogo do dia,
por 2-0, na recepção ao Celta de Vigo,
enquanto o Athletic de bilbau somou o
quarto jogo sem vencer, ao empatar em
casa com o Valladolid.

Um golo de Iñaki Williams, numa 

jogada individual, foi anulado por um 
autogolo de Martínez, num erro do 
guarda-redes Simon, que largou a bola 
contra as costas do defesa.

O Villarreal venceu, por 1-0, em 
casa do Espanhol e chegou ao sex-
to lugar, graças a um golo de Ekambi, 
enquanto a Real Sociedad acentuou a 
crise do bétis ao derrotar, por 3-1, em-
purrando os sevilhanos para a zona de 
despromoção.

Loren ainda adiantou o bétis, mas 
um autogolo de Javi García e tentos de 
Willian José e Portu deram a volta para 
os bascos, que subiram ao quarto posto, 
igualando o Atlético de Madrid com 16 
pontos, depois do empate dos colcho-
neros com o Valência (1-1), no sábado.

La Liga tem como líder o barcelo-
na, que assumiu o primeiro posto nesta 
jornada.

LIgA ESPANhOLA 

Sevilha iguala Atlético
na quarta posição
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ANÚNCIO
1. Torna-se público que se aceitam propostas, em cartas fechadas, devida-

mente assinadas pelos proponentes, até às 10.30 horas do dia 13.11.219,

sendo que abertura das mesmas está marcada para as 11.00 horas do

dia 13 de Novembro de 2019, dirigidas ao presidente da Comissão de

Avaliação e Venda de Bens Abatidos, a serem entregues no Centro

de Desenvolvimento de Sistema de Informação de Finanças, sita na Av.

Guerra Popular, nº 20, 2º andar, sala 210, para compra de viaturas, mo-

biliários de escritório e equipamento informático.

2. As viaturas podem serem vista na hora normal de expediente no Parque

da Cidadela de Maputo, sita na Av. 25 de Setembro ao lado de Mercado

Central, o mobiliário de escritório e equipamento informático pode ser

visto no armazém da Transporte e Logística, sita na Av. OUA nº 500.

3. As demais condições podem ser consultadas no edital afixado na vitrina
da recepção do CEDSIF, no qual estão indicados os dados dos bens e o

valor, não devendo ser apresentada proposta inferior ao de licitação.

Maputo, 18 de Outubro de 2019

O Chefe do DAF

(Ilegível) 
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E-mail: direcçao.geral@cedsif.gov.mz ou cedsif@cedsif.gov.mz página web www.cedsif.gov.mz

O CAPITÃO da União Desportiva do Songo, Luís Miquissone, 
foi domingo premiado com um “kit” de equipamento da mar-
ca Lacatoni avaliado em dez mil meticais e um troféu oferta da 
Sociedade do Notícias, por ter sido mais votado da 20ª ronda, 
no âmbito do “Prémio Desafio Melhor Jogador do Moçambo-
la-2019”.

A premiação dirigida pelo delegado da Sociedade do No-
tícias em Tete aconteceu domingo, no Songo, antes da vitória 
(3-0) na recepção ao Desportivo de Maputo, para a 24ª ronda do 
Moçambola.

Entretanto, a premiação de Eva Nga, que venceu a 21ª e 22ª 
jornadas, foi adiada à última hora, prevendo-se que aconteça 
esta semana, em princípio, nos balneários, no âmbito da cam-
panha iniciada há dias e que consiste na deslocação da equipa do 
“Desafio” aos locais onde os premiados estão instalados.

Para votar via SMS basta entrar no campo de mensagens de 
qualquer operadora e escrever PD (espaço), seguido do número 
do código do atleta (estão inseridos em todas as crónicas publi-
cadas nos jornais “Desafio”, “Domingo” e “Notícias” e também 
no www.desafio.co.mz, e enviar para o número 99200. Cada 
SMS custa cinco meticais.

Também pode votar por cupão, que é encontrado na últi-
ma página do semanário “Desafio”. Depois de recortado e pre-
enchido, é depositado em todas as delegações da Sociedade do 
Notícias, SA, espalhadas pelo país e na sede da empresa, em Ma-
puto.

O vencedor será encontrado através de duas fases de vo-
tação, com os adeptos a terem peso de 60 por cento e o júri, 
composto pelos 16 treinadores das equipas do Moçambola e os 
respectivos capitães, para além do seleccionador nacional e de 
cinco jornalistas da Sociedade do Notícias, SA, com peso de 40 
por cento.

O “Prémio Desafio Melhor Jogador do Moçambola-2019” é 
uma iniciativa da Sociedade do Notícias, SA, que para tal tem 
como parceiras a Liga Moçambicana de Futebol, Nissan Motor-
Care, Zap-Moçambique, Lacatoni, Fidelidade e Petromoc.

Miquissone 
premiado

O FIM-de-semana futebo-
lístico para os moçambica-
nos que actuam no estran-
geiro não foi dos melhores. 
Na França e Portugal, por 
exemplo, os moçambicanos 
saíram derrotados, sendo 
que, na Eurásia, registou-se 
empates, sendo que Japão 
foi a única excepção, com 
Simão a sobressair.

Na França, o bordéus, de 
Mexer, perdeu na recepção 
ao Saint Étienne, por 1-0, 
com o golo dos visitantes a 
ser marcado nos descontos, 
na transformação de uma 
grande penalidade. Com o 
desaire, o bordéus perma-
nece no sexto posto, com 15 
pontos, ao cabo de 10 jorna-
das. 

A mesma sorte teve o 
Lille, de Reinildo, que per-
deu, por 1-2, na desloca-
ção ao reduto do Toulouse. 
Com a derrota, Reinildo e 
companhia ficam no sétimo 

MOÇAMBICANOS NO ESTRANgEIRO

Mexer e Reinildo derrotados na França

lugar, com os mesmos 15 
pontos com que entraram 
para esta que foi a 10ª ronda 
da Ligue 1.

boas notícias chegam 
do Oriente, onde o Vegalta 

Sendai, de Simão Mathe, 
arrancou uma vitória, por 
2-0, no reduto de Nagoya
Grampus, em partida da 29ª
jornada da Liga Japonesa.
Com o triunfo, a turma do

trinco moçambicano (que 
neste jogo fez 90 minutos a 
defesa-central) passa a so-
mar 35 pontos, em 11º lugar, 
ou seja, subiu três degraus 
na luta pela manutenção.

No Cazaquistão, o 
Shakhter, de Reginaldo, 
não foi para além de um 
nulo frente ao FC Taraz. 
Nesta partida, Reginaldo 
entrou a substituir, aos 84 
minutos. O Shakhter soma 
agora 34 pontos, no oitavo 
lugar, ao cabo de 29 jorna-
das de um campeonato com 
12 equipas.

No Azerbaijão, o Gabala, 
de Clésio, empatou a uma 
bola na recepção ao líder 
Qarabaq, passando a somar 
seis pontos no sétimo lu-
gar de um campeonato com 
oito equipas que vai na oi-
tava jornada. Clésio, refira-
-se, fez 90 minutos nesse
jogo que teve lugar no sá-
bado.

Mexer fez 90 minutos na derrota do bordéus frente ao saint-Étienne

O DESPORTIVO e Ferrovi-
ário, crónicos candidatos a 
sagrarem-se campeões de 
hóquei em patins, prova-
ram dentro do campo o seu 
favoritismo, ao vencerem os 
respectivos adversários em 
jogos da oitava jornada do 
Campeonato da Cidade de 
Maputo.

O Desportivo, o primei-
ro a entrar em campo, teve 
pela frente a Académica e, 
ao contrário da primeira vol-
ta em que venceu por escas-
sos, 2-1, desta vez, goleou 
por 10-1, deixando claro que 
tem um conjunto superior 
a todos os níveis. Com este 
triunfo, os “alvi-negros” as-
sumiram de forma isolada a 
liderança com 15 pontos.

CAMPEONATO DE hÓQUEI

“Colossos” confirmam favoritismo
Já o Ferroviário bateu o 

Desportivo b, por 5-2, de-
pois de na primeira volta ter 
ganho, por 10-2. Os “loco-
motivas” colaram-se ao Es-
trela (ficou de fora devido ao 
número ímpar de equipas) 
no segundo lugar com 12 
pontos. 

A disputa pelo título está 
ao rubro, sendo que qual-
quer um dos três candidatos, 
nomeadamente Desportivo, 
Estrela e Ferroviário podem 
se sagrar campeões. 

De referir que os “alaran-
jados” são pentacampeões. 
O Ferroviário não vence um 
campeonato desde 2013 e o 
Desportivo ergueu pela úl-
tima vez o “canecão” em 
2010.    

CLASSIFICAÇÃO ACTUAL
 J  V  E  D G  P 

DESPORTIVO  6 5 0 1 40-14 15
Estrela 6 4 0 2 49-13 12
Ferroviário 5 4 0 1 34-12 12
Desportivo b 6 1 1 4 12-31 04 
Académica 6 0 1 5 08-62 01

TORNEIO “PAZ EFECTIVA”

GDI e Petromoc na final
O GRUPO Desportivo Iquebal (GDI) e Pe-
tromoc apuraram-se para a final do Tor-
neio “Paz Efectiva”.

A Petromoc chegou à esta fase graças 
ao triunfo na primeira “mão”, por 6-2, 
sobre o Atlético Moçambique, isto por-
que no embate da segunda “mão” per-
deu, por 3-2. Não ganhou para o susto a 

turma “petrolífera” que acabou surpre-
endida pela aguerrida formação do Atlé-
tico.

Já o GDI assegurou o “bilhete” para 
a final após vitória sobre a Gespetro, por 
4-2. O desafio voltou a ser complicado, 
mas os tetracampeões conseguiram se 
impor, depois de na primeira “mão” te-

rem empatado a sete bolas.
O GDI está na iminência de vencer 

mais duas provas, isto depois de ter sido 
campeão da cidade, visto que está na fi-
nal do Torneio da “Paz Efectiva” e Taça 
Centenário. A acontecer seria um ano de 
grande celebração para os vice-campe-
ões nacionais.

gILbErTo gUIbUNDA, 
EM JoANESbUrgo 

O 
Ferroviário de Mapu-
to, campeão nacional 
em basquetebol sé-
nior masculino, ini-
cia hoje, terça-feira, 

a luta pelo acesso à  Liga Eli-
te de Clubes Campeões de 
África defrontando às 15h30 
a congénere do Dolphins do 
botswana, segundo o sorteio 
ontem realizado no Wembley 
Stadium, pavilhão que de hoje 
até o próximo dia 27 do mês 
corrente vai acolher os jogos. 
O sorteio ditou também, para 
esta primeira jornada, as parti-
das entre Mercenaries de Zim-
babwe e Lions Club de Namí-
bia, enquanto Unza Pacers da 
Zâmbia defronta Jozi Nuggets 
da África do Sul.

Inserido no Grupo E, Divi-
são Oeste, que se concentra em 
Joanesburgo, África do Sul, o 
Ferroviário de Maputo procura 
chegar à novata,  em termos de 

formato de disputa,  liga milio-
nária de basquetebol africano. 
Um percurso que não se afi-
gura fácil para os campeões 
nacionais que, no entanto, 
precisam primeiro terminar 
em primeiro e, na pior das hi-
póteses, em segundo lugar 
na prova que hoje arranca e 
que qualifica para a outra fase 
as duas primeiras equipas. 
Recorde-se que a FIbA-Africa 
estabeleceu nesta primeira ja-
nela oito grupos, que se con-
centram cada um num deter-
minado país, de onde em cada 
grupo passam duas equipas 
para a segunda fase.

Nesta segunda janela, dois 
países deverão candidatar-se a 
acolher cada oito equipas que, 
por sua vez, serão divididas em 
quatro. Estes farão a disputa no 
formato todos contra todos, 
qualificando-se os dois primei-
ros de cada grupo e, num siste-
ma de cruzamentos, ou seja, o 
primeiro de um grupo defronta 
o segundo do outro grupo, vi-

Ferroviário de Maputo inicia 
luta pelo acesso à “afro league”

ce-versa. Os vencedores destes 
cruzamentos seguem automa-
ticamente para a fase final, a 
liga milionária, onde já estão 
seis equipas consideradas pela 
FIbA-Africa como melhor po-
sicionadas no “ranking”  con-

tinental da modalidade.
Voltando ao representante 

moçambicano nesta compe-
tição, o Ferroviário de Mapu-
to, na voz do seu treinador, 
Milagre Macome, chega a esta 
competição que hoje arranca 

com objectivos bem definidos, 
que passam necessariamen-
te por terminar na primeira 
posição, conhecidas que são 
as dificuldades que deve en-
frentar, sobretudo com os re-
presentantes  zimbabweanos, 

zambianos ou mesmo o país 
anfitrião, cujas equipas são 
formadas maioritariamente 
por selecções nacionais dos 
respectivos países. O técni-
co campeão nacional deixou 
esta visão na partida à “terra 
do rand” e voltou a fazer refe-
rência a este ponto já no país 
vizinho, depois do primeiro 
treino que decorreu no Wem-
bley Stadium, arredores de Jo-
anesburgo.

Em termos de conjunto, 
Milagre Macome inscreveu 
treze jogadores, número in-
dicado nos regulamentos da 
competição, designadamente, 
os irmãos Novela, Orlando e 
Ermelindo, Pio Matos Jr., Sté-
lio Rodrigues, hugo Martins, 
Francisco Macaringue, Cus-
tódio Muchate, baggio Chi-
monzo, Milton Caifaz, David 
Canivete, Luís de barros, Iné-
lcio Chire e o espanhol Alvaro 
Manso, último integrante no 
grupo, que chegou na tarde de 
ontem a Joanesburgo.
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O PROFESSOR universitário 
Domingos da Cruz considerou 
domingo  que o Presidente de 
Angola, João Lourenço, está a 
vingar-se de José Eduardo dos 
Santos pela“travessia no deser-
to” que foi obrigado a fazer.

“Durante o percurso po-
lítico, João Lourenço terá sido 
humilhado por José Eduardo 
dos Santos, foi a travessia no 
deserto, segundo lhe chamou a 
imprensa”, respondeu o acadé-
mico e activista em entrevista 
à LUSA, quando questionado 
sobre se a detenção de um filho 
de um antigo Presidente mostra 
uma mudança no país.

“Um homem que terá sido 
humilhado, de alguma maneira 
ao ascender ao cargo máximo 
do país, posiciona-se, e é im-
portante avaliar essa dimensão 
do comportamento do Presi-
dente, tendo em conta a relação 
no passado com José Eduardo 
dos Santos”, disse Domingos 

da Cunha, considerando que 
“isso não deixa de se enquadrar 
numa estratégia de afirmação e 
consolidação do poder pesso-
al”.

O académico, que tradu-
ziu o livro ‘From dictatorship 
to Democracy: A Conceptual 
Framework for Liberation’, es-
crita por Gene Sharp, e que lhe 
valeu uma condenação a pri-
são, afirma-se “muito céptico” 
relativamente a João Lourenço 
e lembrou as dificuldades im-
postas aos manifestantes, ainda 
quando José Eduardo dos San-
tos era Presidente.

“Sou muito céptico em re-
lação ao novo Presidente da Re-
pública e por uma razão muito 
simples, que é a sua história de 
ligação ao poder, ele sempre 
defendeu um regime autoritá-
rio, isso está escrito, defendeu a 
repressão de manifestantes dois 
anos antes de chegar ao poder e 
beneficiou do saque que ocor-

reu durante o consulado de José 
Eduardo dos Santos”, acusou.

Sobre o caso concreto do 
antigo presidente do Fundo 
Soberano de Angola, José Filo-
meno dos Santos, que foi preso 
e depois libertado, Domingos 
da Cunha considera que o caso 
demonstra a falta de cumpri-
mento das leis.

“O filho de um antigo Presi-
dente terá sido posto na prisão, 
mas a questão é em que condi-
ções foi libertado, fala-se que 
houve uma negociação, mas 
legalmente não se sustenta, não 
há caminhos, em termos jurídi-
cos, que justifiquem a sua liber-
tação”, afirmou.

Em Junho de 2015, Domin-
gos da Cruz foi detido com ou-
tros 16 activistas angolanos e, 
um ano depois, foi condenado a 
oito anos e meio de prisão, por 
actos preparatórios de rebelião 
e associação de malfeitores, a 
pena mais dura do grupo.

Acidente de  viação faz  
30  mortos na RDCongo 
TRINTA  pessoas morreram e 16 ficaram gravemente feridas 
num acidente de viação, ocorrido domingo, na República De-
mocrática do Congo (RDCongo), anunciou o Gabinete da Pre-
sidência, num comunicado divulgado pela Agência PANA.  O 
acidente ocorreu no cruzamento de uma estrada conducente 
a Nkamba (cidade santa dos Kimbanguistas) com a Estrada 
Nacional nº 1, que liga a cidade capital, Kinshasa, à província 
de Congo Central, no sudoeste do país, de acordo com a fonte. 
Segundo o documento, assinado pelo director do Gabinete do 
Presidente da República, Vital  Kanyinginyi Nkingi, as vítimas 
estavam a bordo de um autocarro de passageiros. Na sequência 
desta tragédia, o Presidente Tshisekedi cancelou a sua viagem 
para o Japão, onde foi convidado a assistir à cerimónia de en-
tronização do imperador Naruhito.

Governo de Hong Kong 
pede desculpas  
 O GOVERNO  de hong Kong pediu ontem desculpas a líde-
res muçulmanos, depois da Polícia antimotim ter pulverizado 
um portão da mesquita e algumas pessoas com um canhão de 
água, quando as autoridades tentavam dispersar os manifes-
tantes no domingo. A chefe do governo, Carrie Lam, e o chefe 
de Polícia visitaram a mesquita de Kowloon para pedirem des-
culpas aos líderes da comunidade muçulmana, disseram aos 
jornalistas os responsáveis religiosos. Durante o protesto de 
domingo, uma viatura da Polícia pulverizou com água tingida 
de azul algumas pessoas que se encontravam em pé à frente 
do portão da mesquita. A emissora local RThK informou que 
as pessoas fora da mesquita estavam no local para a proteger.

Vaticano pesquisa 
possíveis delapidações de 
doações 
A JUSTIÇA  do Vaticano está a investigar um circuito sobre a 
compra de um edifício de luxo londrino financiado com doa-
ções da Igreja, que envolve as finanças da Santa Sé e já implicou 
a demissão pelo Papa de um responsável policial. O inquérito, 
iniciado há algum tempo, indica “graves indícios de dilapida-
ção de fundos, fraude, abuso de função e branqueamento”, 
segundo a acta de indiciação domingo divulgada pela revista 
italiana” L’Espresso”. Um caso que parece confirmar a dificul-
dade do Papa em impor a sua reforma de transparência finan-
ceira na hierarquia da Santa Sé. A justiça do Vaticano procedeu 
em 1 de Outubro à apreensão de documentos nos gabinetes da 
secretaria de Estado – o núcleo do governo local onde está ins-
talada a guarda próxima do Papa – e da autoridade de informa-
ção financeira, um corpo financeiro independente. 

Termina investigação aos 
ataques de 2015 em Paris  
OS juízes franceses responsáveis pela investigação dos aten-
tados de 13 de Novembro de 2015, que mataram 130 pessoas 
nas cidades de Paris e Saint-Denis, terminaram a investigação, 
disse ontem uma fonte judicial. Quatro anos após os ataques 
mais mortais da onda de atentados “jihadistas” em França, os 
magistrados anunciaram ontem que vão fechar a investigação 
judicial, abrindo um período de um mês para observações das 
partes e para requisições do Ministério Público francês antes 
de uma decisão final dos juízes sobre a realização de um jul-
gamento. Um total de 14 pessoas, incluindo 11 em prisão pre-
ventiva, estiveram em investigação, sendo que o julgamento 
não deverá começar antes de 2020. Só um dos “jihadistas” que 
realizaram os ataques está vivo, Salah Abdeslam, estando ac-
tualmente preso em França, depois de ter estado três anos e 
meio detido na bélgica.

Resultados preliminares 
na Bolívia apontam      
para segunda volta
O ChEFE de Estado boliviano, Evo Morales, lidera os resulta-
dos preliminares da primeira volta das eleições presidenciais, 
mas parece ser obrigado a disputar uma segunda volta contra 
o ex-Presidente Carlos Mesa. A autoridade eleitoral da bolívia
indicou que, com 83 por cento dos votos de domingo conta-
dos, Morales lidera com 45,3 por cento, seguido por 38,2 por
cento de seu rival mais próximo, Carlos Mesa.  A manter-se a
tendência, os dois vão enfrentar-se, em Dezembro na segunda 
volta das eleições presidenciais. Mais de 7,3 milhões de boli-
vianos, no país e no exterior, foram chamados a votar nas elei-
ções presidenciais e legislativas, para mandatos de cinco anos.

Queda de avião ligeiro 
causa três mortos             
no Brasil
UM avião ligeiro caiu ontem  na cidade brasileira de belo ho-
rizonte, capital de Minas Gerais, deixando três mortos e três 
pessoas feridas, segundo informações do corpo de bombeiros 
divulgadas pela imprensa local. O acidente aconteceu em Cai-
çara, um bairro residencial localizado pouco mais de um qui-
lómetro de distância da pista do Aeroporto Carlos Prates, de 
onde a aeronave tinha partido. O avião caiu em cima de alguns 
carros que estavam num cruzamento e que se incendiaram 
após o impacto. Membros do corpo de bombeiros e da Polícia 
estavam na zona do acidente para atender às vítimas.

DOIS bispos, um católico e 
outro anglicano, apelam aos 
malawianos que rezem para 
que os políticos se envolvam 
em negociações pela paz para 
evitarem um banho de san-
gue no país mergulhado em 
violência pós-eleitoral.

Falando em dois eventos 
separados, os dois bispos ex-
pressaram a sua preocupação 
face ao que consideram como 
um caminho para a anarquia e 
ilegalidade. 

O presidente da Confe-
rencia Episcopal do Malawi, 
arcebispo Thomas Msusa, 
disse que é triste que o pais 
esteja a cinco meses num im-
passe devido a disputa eleito-
ral na sequencia das eleições 
gerais de Maio passado.

“O país passou cinco me-
ses de lutas, isso não deve 
contiuar”, disse, numa ho-
milia dominical.

Há quilómetros de distân-

cia, em Chikhwawa, o bispo 
anglicano, Alinate Kalemba, 
do sul do Malawi, disse que 
o Presidente Peter Muthati-
ka tem a chave para a paz no
país.

Kalemba apelou ao Presi-
dente do país a se aproximar 
dos líderes da oposição e ne-
goceie a paz para acabar com 
o impasse político. 

Aconselhou Mutharika a
ser humilde e parar de atacar 
a oposição por forma a dimi-
nuir a tensão politica no país.

Analistas políticos lança-
ram uma critica ao Presidente 
malawiano pela sua contínua 
retórica política contra a opo-
sição e seus críticos.

Os analistas referiam-se 
aos pronunciamentos de Mu-
thatika na semana passada 
em que avisou a oposição e 
os grupos de direitos huma-
nos de que iria actuar contra 
eles por estarem a patrocinar 

a violência no país.
O cientista politico da 

Universidade de Levingsto-
nia, George Phiri, considera a 
retórica politica do Presidente 
prova de que ele e um inimigo 
da paz e não activista da paz 
no pais.

“Se o Presidente continu-
ar com tal retórica, esqueça-
mos a paz no país. O Presi-
dente não quer falar sobre a 
paz, não existe tal coisa como 
paz nele”, disse Phiri.

Outro analista político, 
Sharif Kaisi, disse que a retó-
rica política provocatória por 
Mutharika constitui o des-
carrilamento das negociações 
de paz iniciadas pelo Comité 
dos Assuntos Públicos (PAC_
na sigla inglesa).

Kaisi disse que Mutha-
rika deve parar de incitar à 
violência pela sua contínua 
retórica contra a oposição e 
seus críticos.

A EX-PRESIDENTE da Assem-
bleia Nacional sul-africana, Ba-
leka Mbete, disse que o partido 
no poder, o Cogresso Nacional 
Africano (ANC), não pode ser 
responsabilizado pelos proble-
mas da África do Sul.

Numa entrevista a Al-Jazee-
ra, em Londres, na semana pas-
sada, Mbete disse, entre muitas 
coisas, que a criminalidade foi 
levada à África do Sul pelos co-
lonos.

“Não podemos culpar o ANC 
pelos problemas da sociedade 
sul-africana. A criminalidade 
está na África do Sul há mais de 
três séculos, especialmente de-
pois que os colonos chegaram 
e trouxeram o crime da Europa 
para África”, disse Mbete em 
resposta a uma pergunta de um 
membro da audiência sobre os 
altos níveis de criminalidade 
na África do Sul, especialmente 
assassinatos e violações sexuais.

JoSÉ MAchADo, 
EM SochI

L
ÍDERES africanos e 
da Rússia reúnem-se 
quarta e quinta-feira 
em Sochi, numa ci-
meira para debater o 

estado e as perspectivas da co-
operação entre as duas partes, 
assim como vários problemas 
actuais da economia mundial.

Sob a co-presidência do 
Chefe do Estado russo, Vla-
dimir Putin, e egípcio, Abdel 
Fattah al-Sisi, presidente em 
exercício da União Africana 

(UA), são esperados para o en-
contro, o primeiro deste nível 
na história das relações russo-
-africanas, mais de três deze-
nas de Chefes de Estado e de
Governo de África, (entre os
quais, o Presidente moçambi-
cano, Filipe Jacinto Nyusi, que
chega esta manhã a esta cida-
de do sudoeste russo.

Com uma história de re-
lações, algumas boas e outras 
nem tanto, que se arrastam 
desde os tempos das lutas de 
independência em África, a 
cimeira de Sochi poderá ser 
um marco na sistematização 

dos interesses de parte a par-
te e da cooperação mais global 
de Moscovo com o continente 
africano, sem as “restrições” e 
os conflitos que a Guerra Fria 
impunha. 

O lema do encontro “Pela 
Paz, Segurança e Desenvolvi-
mento”, mostra as priorida-
des que os países africanos e 
a Rússia definem na sua coo-
peração, quer bilateral, quer 
global.

Segundo a organização, a 
cimeira dará uma atenção es-
pecial ao estado e as perspec-
tivas das relações da Rússia 

com os países africanos, o de-
senvolvimento da cooperação 
nos domínios político, eco-
nómico, humanitário, cultu-
ral, com ênfase na procura de 
formas de desenvolvimento 
acelerado e sistémico” de todo 
o conjunto da cooperação rus-
so-africana.

Em paralelo com a Ci-
meira, terá lugar em Sochi o 
Fórum Económico Rússia-
-África, que contará com a
presença de Chefes de Estado
e de governo, representantes
de empresas e entidades go-
vernamentais russas, africanas 

e internacionais, bem como 
representantes de associações 
de integração do continente 
africano.

O Fórum, no qual tomará 
parte um grupo de empre-
sários moçambicanos, será 
um “passo estratégico” para 
a criação de “condições ópti-
mas” para o desenvolvimento 
das relações económicas e co-
merciais entre África e a Fede-
ração Russa, alem de permitir 
a  “diversificação” das formas 
e áreas da cooperação russo-
-africana, diz a organização.

Sochi é uma cidade no Krai

de Krasnodar, banhada pelo 
Mar Negro. Conhecida tam-
bém como “Riviera Caucasia-
na” ou “Riviera Russa” pela 
sua diversidade de estilos, 
frequentadores e, sobretudo, 
de valores. Sochi é dos poucos 
lugares na Rússia com um cli-
ma subtropical, com verões 
quentes e invernos suaves. A 
cidade sediou os Jogos Olím-
picos de Inverno e Jogos Pa-
ralímpicos de Inverno de 2014 
e também foi uma das sedes 
da Copa das Confederações 
de 2017 e do Campeonato do 
Mundo em Futebol 2018. 

O MINISTRO dos Negócios Estrangeiros turco, 
Mevlut Cavusoglu, ameaçou ontem retomar a 
ofensiva no nordeste da Síria se as forças curdas 
não saírem da região até ao fim do cessar-fogo 
acordado com os EUA, previsto para hoje.

Mevlut Cavusoglu afirmou que “se eles (for-
ças militares curdas) não se retirarem, a nossa 
operação vai recomeçar”.

Cavusoglu acusou os grupos curdos de vio-
larem o acordo ao dispararem 30 vezes e ma-
tar um soldado turco durante os quatro dias de 
tréguas.

Segundo o ministro, a Turquia retaliou os 
ataques.

No entanto, Cavusoglu acrescentou que as 
forças curdas estavam a cumprir com o acordo 
feito com os Estados Unidos, retirando-se das 
áreas controladas pela Turquia, após a ofensiva 
lançada a 9 de Outubro.

A Turquia exigiu que as forças curdas re-
cuem cerca de 30 quilómetros da fronteira no 
norte da Síria, local onde pretende realojar re-
fugiados.

As Forças Democráticas da Síria (FDS), do-
minadas por combatentes curdos, retiraram-se 
no domingo da cidade Ras al-Ain, no norte da 
Síria, segundo o Observatório Sírio dos Direitos 
Humanos (OSDH).

O líder das FDS, Mazloum Abdi, tinha dito 
no sábado, à France-Presse, que os seus com-
batentes se retirariam da cidade, tal como es-
tava estipulado, no acordo de tréguas feito com 
Washington.

A promessa foi cumprida e as tropas retira-
ram-se da região fronteiriça, com 32 quilóme-
tros de extensão, depois de os soldados turcos 
as terem deixado sair de Ras al-Ain.

A Turquia também já confirmou a saída dos 
combatentes curdos, após as tréguas negocia-
das com os Estados Unidos.

“Um comboio de cerca de 55 veículos en-
trou em Ras al-Ain e um comboio de 86 veícu-
los partiu para Tal Tamr”, lê-se num comunica-
do do ministério da Defesa turco, que também 
transmitiu imagens da retirada dos soldados.

Após conversações semana passada com o 
vice-Presidente dos EUA, Mike Pence, a Tur-
quia concordou em suspender a sua ofensiva 
militar no norte da Síria por cinco dias, para 
permitir que as forças curdas se retirassem da 
área de fronteira.

A Russia advertiu que a situação de tensão 
no nordeste da Síria pode prejudicar o processo 
de negociação política que decorre na Síria. 

“Os acontecimentos no nordeste da Sí-
ria causam-nos a todos grande preocupação”, 
disse Dmitri Peskov, porta-voz presidencial, 
em declarações à televisão russa. 

Peskov sublinhou que “esses acontecimen-
tos podem potencialmente prejudicar a solução 
política” no país.

As declarações de Peskov foram as mais 
críticas face a Ancara emitidas por um alto res-
ponsável russo desde o início da operação mili-
tar na Síria, e que foi suspensa na sequência de 
um acordo entre a Turquia e os Estados Unidos. 

África e Rússia sistematizam 
cooperação em Sochi

SEgUNDO EX-PRESIDENTE DO PARLAMENTO  

ANC não pode ser 
responsabilizado pelos 
problemas do país

baleka Mbete 

CLÉRIgOS MALAWIANOS ALERTAM

Malawi caminha para 
anarquia e ilegalidade

CONSIDERA ACADÉMICO ANgOLANO

João Lourenço vingou-se 
de Eduardo dos Santos

No início da entrevista, foi 
perguntado a Mbete se con-
cordava com o Presidente Cyril 
Ramaphosa de que os últimos 
10 anos e, com efeito, durante 
a presidência de Jacob Zuma, 
haviam sido uma “década per-
dida”.

Baleka Mbete respondeu 
“”não, porque para mim, mes-
mo toda dificuldade, todo erro, 
todo fracasso é uma lição e uma 
oportunidade para fazer me-
lhor”.

Depois foi questionada sobre 
a desigualdade económica na 
África do Sul. “O Banco Mundial 
diz que a África do Sul hoje é a 
nação mais desigual do mundo. 
Esse é um título bastante emba-
raçoso para o seu país, não é?”, 
perguntou o jornalista.

“Devo dizer que é muito 
duro, mas me pergunto se não 
é um exagero. Realmente acho 
que devemos ver o que é bom e 
o que é mau. Isso pode ser dito
pelo Banco Mundial - o Banco
Mundial não é Deus e, portanto, 
só porque eles disseram”, disse
Mbete.

CASO NÃO SE RETIREM ATÉ hOJE

Turquia ameaça voltar 
a atacar  forças curdas
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