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COVID-19

Reportados mais 31 óbitos
e novo recorde de infecções

O

PAÍS registou um
novo recorde de
casos positivos da
Covid-19 em 24 horas ao diagnosticar,
entre quarta-feira e ontem,
2153 infecções, segundo dados do Ministério da Saúde
que anunciou ainda 31 vítimas
mortais.
A última vez que o sector
da Saúde registou uma cifra
superior de infectados foi a 17
de Julho, quando foram anunciados 2025 casos. Os positivos foram detectados num
total de 6425 testes realizados
pelos laboratórios nacionais.
Os dados confirmam a
elevada intensidade de transmissão nesta terceira onda da
Covid-19. A capital e província de Maputo comportam o
maior número de infectados,
com 1495 casos.
Das 31 vítimas, 19 são do
sexo masculino, cujas idades
variam de 28 a 97 anos de idade e perderam a vida na capital, e províncias de Tete, Manica, Sofala e Maputo.
Os dados de actualização diária apontam que 487
pessoas estão internadas nos
centros de isolamento, 57 das
quais deram entrada no período em análise, com complicações respiratórias e patologias
crónicas como a hipertensão e
a diabetes.

Os 2153 casos positivos foram detectados num total de 6425 testes efectuados entre quarta-feira e ontem

A proporção de recuperados está a registar uma tendência crescente nos últimos
dias, tendo sido declarados
715 casos.

Primeiro lote
de vacinas chega
segunda-feira
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expandir, nos próximos tempos, a capacidade de diag-

nóstico de casos suspeitos
da Covid-19, com recurso a

EX-PCA DO FDA

Setina Titosse vai
cumprir 16 anos de prisão
SETINA Titosse, ex-presidente do Conselho de Administração do Fundo de
Agrário
Desenvolvimento
(FDA), vai cumprir 16 anos
de prisão e pagar 24 meses de
multa e seis anos de suspensão de exercício de funções.
A decisão é do Tribunal
Superior de Recurso da cidade de Maputo, num acórdão
datado de 16 de Julho corrente, que mantém assim a sentença do tribunal de primeira
instância.
Foram ainda condenados Milda Cossa a 12 anos de
prisão e 24 meses de multa,
enquanto Neide Fernando
Xirinda, Celso Almeida, Samissone Emílio Luís, Lazão
Domingos Mondlana, Adriano Justino Mavie e Julieta Almina Titosse foram condenados a penas de até seis anos,
substituídas por multa à taxa
de cinco por cento.
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O PRIMEIRO lote de doses de vacina contra a Covid-19,
anunciadas semana passada pelo Presidente da República,
Filipe Nyusi, é esperado segunda-feira no país, anunciou ontem em Quelimane, Zambézia, o Ministro da Saúde, Armindo Tiago.
O lote é constituído por 2,5 milhões das 11 milhões de doses de vacina que deverão servir para a massificação da imunização da população, no contexto da resposta do Governo à
Covid-19.
O ministro da Saúde afirmou que esta quantidade de vacinas será distribuída próxima semana pelo país, altura em
que deverá iniciar a inoculação de um milhão e duzentos mil
indivíduos com mais de cinquenta anos de idade. Esta etapa
enquadra-se na segunda fase de vacinação.
O ministro da Saúde, que se encontra na Zambézia no
quadro de uma visita de trabalho de cinco dias, lembrou que
a única forma de os moçambicanos controlarem a variante
delta da Covid-19 é observar com rigor as medidas de prevenção a doença.
A vacinação contra a Covid-19 visa evitar as formas mais
graves da doença que está a provocar luto no país e no mundo.

Entretanto, o Instituto
Nacional de Saúde (INS) vai

testes rápidos de detecção de
antígenos (TDR).
Trata-se de uma inovação que vai reduzir o tempo
de espera para a obtenção dos
resultados dos testes do novo
coronavírus, que levam em
média dois dias. O serviço de
saúde tem capacidade para
testar 3926 amostras, por dia,
cifra que poderá triplicar com
a introdução e expansão dos
testes rápidos.
A directora nacional de
Laboratórios no INS, Sofia
Viegas, disse, há dias, que a
ideia é que todas as províncias
estejam em condições de realizar os testes de diagnóstico
rápidos.
Revelou que o país recebeu, recentemente, mais de
1,5 milhão de testes rápidos,
o que vai conferir maior conforto ao Instituto Nacional de
Saúde na utilização deste modelo de testagem nas comunidades.
A responsável referiu que,
paralelamente ao reforço da
capacidade de testagem, o
sector continua a implementar a vigilância genómica para
a identificação de novas variantes da Covid-19, tendo
sido enviadas amostras para
Alemanha e Suécia.
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O teu comportamento pode pôr em risco a tua saúde, da tua
família e dos teus amigos. Previne-te da Covid-19.
Fique em casa.

O caso envolvendo Setina Titosse foi julgado em 2018

Para além das medidas
penais, foram condenados a
penas acessórias de suspensão do exercício de funções
por um período de quatro a
seis anos os réus Setina Titosse, Neide Xerinda, Joa-

quim Mazive, Celeste Ismael
e Adriano Mavie.
Ainda em sede de recurso, o réu Mishel Laryea foi
absolvido por insuficiência
de provas e dando provimento ao recurso do Minis-

tério Público. Natália Matuca
foi condenada a seis anos de
prisão substituída por multa. Os bens, recompensas,
objectos, valores, direitos ou
vantagens foram convertidos
a favor do Estado.
Este caso, com o processo n.º 92/2016, foi julgado
em 2018 na 7.ª Secção e está
relacionado com o desvio de
aproximadamente 170 milhões de meticais do Fundo
de Desenvolvimento Agrário
(FDA).
Os réus recorreram da
sentença junto do Tribunal
de Recurso que, entretanto,
acabou por manter a decisão
do tribunal da primeira instância.
No tribunal da primeira
instância, Natália Silvestre
Matuca foi absolvida e o Ministério Público, inconformado com a decisão, interpôs
recurso.

EDITORIAL
MOÇAMBIQUE enfrenta, de há uns dias para cá, a inevitável terceira vaga da pandemia da Covid-19, que se caracteriza fundamentalmente por um elevado número de óbitos, infecções e internamentos. Só nos últimos dias, os recordes de vítimas somam-se de forma
assustadora, fazendo soar os alarmes, num país de “per si” enfermo de diversas adversidades causadas pela pandemia, com graves
consequências a recaírem sobre o tecido social e a sua já debilitada
economia. A subida nas estatísticas atiça a preocupação, sobretudo
se se olhar para a fraca capacidade de internamentos na maioria dos
hospitais, havendo já casos de “lotação esgotada”, por exemplo, na
província de Maputo, o que origina pressão máxima sobre a capital
do país. A inquietação agudiza-se ainda mais, quando se sabe que
a nova variante do vírus que abala o país, para além de facilmente
contagiosa, é, também, altamente mortífera, sem distinção de idade ou sexo. O aumento do número de casos, associado aos óbitos
diários, parece ter uma proporcionalidade inversa quando comparada com a consciência de cada um de nós. Muitos de nós têm
primado por comportamentos cada vez mais irresponsáveis, como
se pode ver um pouco por todo o país, mormente nos principais
centros urbanos, onde, aliás, se regista a maioria dos casos. A zona
metropolitana do Grande Maputo, por sinal, com o maior número
de casos, óbitos e internamentos, tem sido exemplo pela negativa, quando se trata de cumprimento das normas de prevenção da
doença. Aqui, tornou-se normalíssimo ver indivíduos a infringirem
deliberadamente tudo o que é regra de prevenção da Covid-19, juntando-se, mui a seu belprazer, em convívios sociais caracterizados,
regra geral, pelo consumo abusivo de bebidas alcoólicas, rodopios
ao som de música alta, tendo como palco fundamental os quintais
residenciais e outros lugares, diga-se, potenciais focos de propagação do novo coronavírus, constituindo, outrossim, grave atentado à
saúde pública.
O atropelo às normas é visível tanto de dia quanto de noite, não
importando se a meio ou no fim-de-semana. É preciso dizer as coisas pelos próprios nomes. Os cidadãos vivem a pândega, entretanto,
cenário horripilante em tempos da Covid-19. Há bares e restaurantes abertos até altas horas da noite, às vezes madrugada adentro,
sem que nenhuma autoridade tome as medidas necessárias. Nos
quintais e apartamentos há convívios familiares e entre amigos,
com a cumplicidade da vizinhança que assiste impávida e serena a
todo este espectáculo, sem, no mínimo, denunciá-lo por constituir
perigo também para a sua própria vida.
Entendemos que é chegada a hora de as autoridades, a começar
pela Polícia e pelas estruturas administrativas dos bairros, tomarem
medidas drásticas e exemplares contra os infractores, pois a conduta
destes concorre sobremaneira para o agravamento da situação sanitária que caracteriza o país, derivada, em parte, da inobservância
das regras de prevenção da propagação do novo coronavírus. Para
além dos fanáticos em convívios, há outros maus comportamentos
na rua. A venda informal praticamente tornou-se vício insanável
nas principais cidades e vilas do país, sobretudo em Maputo e Matola. Espanta-nos, por exemplo, que as autoridades não consigam
impor a lei e ordem na confluência entre a EN4 e a Avenida das Indústrias, em Mahlampswene, ou nas imediações do Estádio Nacional, no Zimpeto, para não falarmos da baixa da capital onde ocorrem aglomerados que constituem focos de propagação da doença
viral. Entendemos, pois, que as autoridades devem assumir o seu
papel, impondo-se de forma exemplar contra os prevaricadores. A
população, a nível dos bairros, também pode e deve colaborar, denunciando os infractores, pois está em causa também a sua vida. É
opinião nossa que a Polícia deveria dispor de uma linha telefónica de
emergências para que os cidadãos possam denunciar até os próprios
vizinhos e estabelecimentos promotores da violação das medidas, e,
por consequência, responsáveis pela propagação da Covid-19. Pensamos igualmente que um contínuo exercício de educação dos cidadãos deve não só continuar como prevalecer porque, na verdade,
a pandemia do novo coronavírus está longe de ser vencida.
PUBLICIDADE

BREVES

Sobe para 13 número
Religiosos detidos
de mortos no naufrágio por violarem medidas
de prevenção
SUBIU para 13 o número de mortos, na sequência
do naufrágio ocorrido na madrugada de terça-feira, na costa de Cabo Delgado. Números actualizados citados pelo administrador do distrito
de Ibo, Issa Tarmamade, indicam que perderam
a vida sete mulheres e seis crianças. Segundo a
fonte, a embarcação transportava 32 passageiros
e não 23, tal como tinha sido inicialmente anunciado. O barco fazia ligação entre Pemba e Ibo.

SETE pessoas de diversas congregações religiosas
foram detidas no distrito de Guruè, na Zambézia.
Sobre elas, pesa a acusação de desobediência ao
decreto sobre as novas medidas de prevenção da
Covid-19, em vigor desde o passado dia 17. Segundo a Inspecção Nacional das Actividades Económicas (INAE), as detenções ocorreram numa
operação em que foram encerrados 15 locais de
culto, nove lojas e uma padaria por incumprimento do horário estabelecido.
20/2021/22
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MULHER

APOSTA DA MULHER AGRICULTORA EM BOANE

Produzir para garantir
alimentos em tempos difíceis
NILZA GUNE

A

NA Sumbana, de
56 anos de idade,
é um exemplo de
milhares de mulheres que sustentam as suas famílias,
incluindo a formação dos
filhos, na base da agricultura, no distrito de Boane, província de Maputo.
Com muitos anos de
experiência acumulada,
Ana Sumbana decidiu
alargar o seu campo de
produção para seis hectares e apostar em quase
todo o tipo de produtos
com destaque para o tomate, pepino, cebola,
feijão e repolho.
A nossa Reportagem
visitou alguns campos de
produção do distrito de
Boane, um dos quais explorado por Ana Sumbana, mulher de garra que
trabalha a terra desde
tenra idade.
Partilhando a sua experiência, a agricultora
recuou para a infância e
contou que sob orientação dos pais madrugava
todos os dias para a machamba, lembrando que
esta actividade era realizada com os estudos à
mistura.
“Hoje percebo que
aquela ginástica foi muito boa, pois me ajudou a
adquirir conhecimentos

Ana Sumbana focada em aumentar a produção para garantir a alimentação das famílias moçambicanas

constitui um incentivo
para o aumento da produção, uma vez que muitas famílias apostam em
produtos frescos.
Destacou que com o
aumento da produção,
garante o abastecimento
dos principais mercados
do distrito de Boane e da
cidade de Maputo, com
destaque para o grossista
do Zimpeto.
Aliás, Sumbana orgulha-se pelo facto de influenciar os moçambicanos a recorrerem pouco
ao mercado sul-africano
para adquirir produtos
alimentares.
“Aos poucos vamos
garantir uma superprodução, logo não precisaremos mais de trazer tomate, batata, nem cebola
da terra do rand.
Fez saber que toda a
gestão do trabalho, desde
a preparação dos campos,
lançamento das sementes, colheita e colocação
nos mercados, é feita
com o auxílio dos filhos,
sendo que o objectivo é
que, futuramente, prossigam com o projecto.

que hoje estão a ser muito úteis para a
minha vida”, disse.
Assegurou que graças à longa experiência, o seu campo de produção apresenta resultados satisfatórios. A eclosão
da Covid-19 não afecta os campos de
produção, pelo contrário a pandemia

Criar emprego
PARA garantir o aumento da produção e boa colheita, Ana Sumbana
conta com 18 funcionários efectivos e mais de 30 trabalhadores sazonais. Assegurou que mesmo com
a eclosão do novo coronavírus nenhum dos funcionários foi dispensado.
“Continuo com todos os trabalhadores e às vezes contrato mais
pessoas para reforçarem o grupo
que trabalha em regime sazonal”,
conta.
Sónia Robalda é uma das trabalhadoras de Ana Sumbana, que
contou que labuta naqueles campos há bastante tempo e, com o salário, tem melhorado as condições
de vida da sua família, incluindo a
educação dos filhos.
Garantiu que a empresa tem

criado condições necessárias para
a observância das medidas de prevenção contra o novo coronavírus,
com a oferta periódica de máscaras
e produtos de higienização.
Ana Sumbana também fala de
desafios, sendo uma delas a praga
identificada cientificamente como
tuta absoluta. Ela é provocada por
um lepidóptero (borboleta) e é conhecida por lagarta mineira e ataca a cultura do tomateiro, sendo
responsável por grandes perdas da
produção.
Segundo Ana Sumbana, a eliminação desta praga exige investimentos avultados em valores
monetários e contou episódios de
perdas de culturas, mas, ainda assim, afirma que nunca cogitou a
ideia de largar a produção.

“Encontrei na produção alívio de muitas despesas” - Hermelinda António

Mulheres adquirindo produtos para posteriormente revender

mentação de suas famílias e
formação dos filhos.
Hermelinda
António
tem 38 anos, mãe de quatro
filhos, de idades compreendidas entre os 4 e 22 anos,
garante que é na agricultura
que encontra o sustento da

DIDIER MALUNGA
Jurista – didiermalunga@gmail.com

Dignidade e Direitos (24)
(Dever parental, violência contra filhos e a dignidade)
Episódio social: “casal queima filho por roubo
de dois pastéis”.
O TEMA do episódio foi plagiado de uma
notícia veiculada neste jornal, esta semana,
reportando a detenção de um casal, acusado
de queimar o filho, de oito anos, por este ter
roubado dois pastéis que a mulher vendia para
a sobrevivência familiar.
Da atitude daqueles progenitores ressaltam duas linhas de indignação: (i) os pais se
revoltaram pela conduta do filho que roubou o
produto fonte de sobrevivência familiar, numa
altura tão difícil para as economias familiares;
(ii) os pais se acham tão “proprietários” da
vida do filho que podiam lhe arbitrar a punição
a seu livre prazer, para que ele não voltasse ao
mesmo erro de conduta.
Desta plataforma exposta, orientamo-nos
pela seguinte questão de partida: até que medida o poder-dever que os pais detêm sobre o
filho pode atingir o núcleo essencial dos direitos fundamentais do menor, perigando a sua
vida e dignidade?

DISCUTINDO
O episódio chama à discussão dois densos
campos respeitantes à dignidade da pessoa
humana: (i) responsabilidade parental e (ii)
direitos fundamentais da criança.
A responsabilidade parental decorre do
vínculo familiar e aos pais se incumbe o direito-dever de, no superior interesse dos filhos,
garantir a sua protecção, saúde, segurança e
sustento, orientando a sua educação e promovendo o seu desenvolvimento harmonioso, conforme emana do artigo 293 da Lei da
Família. Será do artigo 300 da mesma lei que
se decifra a responsabilidade dos pais na transmissão de valores éticos, morais, familiares e
culturais estruturantes de uma personalidade
equilibrada e tolerante no respeito pela família
e pelos mais velhos. Como se nota, a responsabilidade pela conduta desviante de um filho
recai, em primeiro plano, sobre os pais.
Olhando para a medida que os pais consideraram adequada para corrigir a atitude do
filho (roubo de dois pastéis), transitámos para
a esfera dos direitos fundamentais da criança contidos na Lei da Promoção e Protecção
dos Direitos da Criança (Lei nº7/2008, de 9
de julho), trazendo, dentre outras matérias, a
proibição de tratamento negligente, violento e

cruel à criança. Conjugando os artigos 6 e 20 da
referida lei, percebe-se que quando a criança
seja objecto de qualquer forma de opressão ou
maus tratos, deve ser feita comunicação, por
qualquer pessoa, à autoridade policial mais
próxima, envolvendo-se sempre as unidades
de saúde, de acção social e de educação para o
devido tratamento reparador de todos os males perpetrados.
Numa linha de regulação da relação intra-familiar, o artigo 333 da Lei da Família mostra
que quando a segurança, a saúde, a formação
moral ou a educação de um menor se encontrem em perigo pela atitude dos próprios pais,
o tribunal pode decretar as providências julgadas convenientes, nomeadamente confiar o
filho à terceira pessoa ou à instituição pública
ou privada, apropriada.
Num ensaio conclusivo, a conduta dos
pais para com o filho revela a deformação de
valores familiares e de respeito pelos direitos
fundamentais da criança, sendo importante
que as autoridades judiciais avaliem se aqueles
progenitores reúnem ou não condições para se
manterem à frente da formação da personalidade da criança, para além de outras medidas
adequadas criminais conforme o peso das provas.

DEBATE CONTÍNUO
Qualquer pai deposita, em si próprio, expectativas quanto ao comportamento dos
filhos, mas fique clara a ilação de que uma
conduta positivamente desejável deve ser produto de um investimento educacional à mesma medida. Os únicos e exclusivos culpados
de uma conduta desviante do filho são os pais
que não conseguiram dotar políticas de gestão
no meio do que foram vivenciando ao longo
do crescimento do filho. Admite-se que o filho até pode nascer com elementos naturais
que perturbem a sua evolução psicossocial,
mas cabe aos pais deterem esses aspectos em
momento adequado e socorrerem-se de alternativas em especialistas, casas apropriadas de
apoio, desde hospitais, conselhos familiares, a
outras arenas de apoio à educação de infância
e não abandonar o filho para dele cobrar o que
não teve na formação da sua personalidade. O
debate contínuo chama todos a este desafio:
que valores transmitir ao filho para que ele espelhe os nossos anseios?

DICAS SOBRE SAÚDE

”Ambiciono ter o meu próprio espaço para empregar outras pessoas”- Saquina Mboa

Unidas na produção

OS campos de produção
de Boane juntam mulheres
oriundas de várias partes
daquele distrito, bem como
do país, algumas das quais
efectivas e outras sazonais.
Com a remuneração, estas
mulheres asseguram a ali-

DISCUTINDO LEIS

família.
Ela trabalha na área de
produção de tomate, onde,
para além de velar pelo bom
crescimento do produto,
procura combater as pragas,
trabalho feito de forma colectiva. “Com este trabalho

consigo dar de comer aos
meus filhos e depois custear
as despesas escolares”,frisou.
Assim como Hermelinda
António, encontramos Saquina Mboa, de 47 anos de
idade, que trabalha num dos
campos do distrito de Boane. Saquina Mboa é viúva e
mãe de quatro filhos. O seu
esposo faleceu no ano de
2001. Diante dessa realidade, Saquina Mboa sentiu a
necessidade de assegurar a
educação e o destino dos filhos, tendo, primeiramente, apostado em trabalhos
domésticos, mas foi trabalhando com a terra que o
alívio dos problemas começou a fazer-se sentir.
Com o rendimento acumulado do trabalho conseguiu sustentar os estudos
dos seus filhos, estando
neste momento o mais velho a trabalhar. Contudo,
Saquina Mboa confessou
ambicionar ter o seu próprio espaço para ser própria

produção e poder ajudar
outras pessoas. Entretanto,
mais de 90 % das mulheres
que estão em idade activa
trabalham no campo, tendo a agricultura como fonte
de subsistência familiar em
Moçambique.
Os direitos da mulher
à terra estão retratados na
actual Constituição da República de Moçambique em
demais leis e preceitos vigentes no país, tais como
a Lei de Terras e políticas
de género, do Ministério
de Agricultura e Segurança
Alimentar (2005).
Apesar de todo o aparato jurídico e de políticas
nacionais e internacionais
a favor da mulher, esta enfrenta desafios no acesso e
controlo da terra para agricultura. Actualmente, dos
97 % das explorações agrícolas existentes, apenas 25
% são chefiadas por mulheres, embora seja claro que
a mulher é quem trabalha
nelas.

Alho combate doenças
e ajuda a viver mais
O ALHO é uma erva muito utilizada como
tempero de alimentos e medicamento natural. Desde sempre, o alho tem sido usado para
tratar vários tipos de doenças no mundo todo
e provavelmente já deve ter ouvido muitas
pessoas a dizer que comer alho faz bem, mas
nunca soube exactamente para quê.
Os benefícios do alho são muitos e foram
todos comprovados pela ciência moderna. O
alho ajuda, a combater vírus, bactérias e fungos por ser rico em alicina, cancro do colo do
útero devido à presença de sulfuretos de alila e
actuar como anti-inflamatório.
Esta erva é ainda responsável por proteger o coração ao diminuir o colesterol, reduzir
a pressão arterial e prevenir a trombose por
facilitar a circulação sanguínea e melhorar os
sintomas da asma e facilitar a respiração.
Para obter os seus benefícios, deve-se
consumir de meio a 3 dentes de alho por dia.
Uma dica para aumentar o seu poder benéfico
é picar ou amassar o alho e deixar a descansar por 10 minutos antes de usar, pois isso
aumenta a quantidade de alicina, a principal
responsável pelas suas propriedades.

RECEITA DE CREME DE ALHO PARA
CARNES
Bater no liquidificador um copo de leite,
três dentes de alho, uma pitada de sal, salsa e
orégano. Em seguida, adicione azeite aos poucos até encontrar o ponto de creme da receita. Pode-se usar esse creme para acompanhar
carnes de churrasco ou para fazer pão de alho.
Berinjela, linhaça e alcachofra também
podem ser usados para proteger o coração,
por isso veja mais remédios caseiros para baixar o colesterol.

EFEITOS COLATERAIS E CONTRAINDICAÇÕES
O consumo excessivo de alho pode causar
problemas digestivos, cólicas, gases, vómitos,
diarreia, cabeça, dor nos rins e tonturas.
Além disso, o consumo de alho cru como
remédio natural está contraindicado para recém-nascidos, durante a cicatrização de cirurgias e em casos de pressão baixa, dor no estômago, hemorragias e uso de remédios para
afinar o sangue.
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COVID-19

COSTA DO SOL

Mais de metade
das camas ocupadas

Utentes do Centro de Saúde
ignoram prevenção

M
PUBLICIDADE

Joaquim, defendeu ontem,
na visita a mercados e hospitais dos distritos municipais
KaMavota e KaMubukwana, a
necessidade de rigor na prevenção nos locais de maior
risco de contaminação pela
doença.
Alertou que, das 583 camas existentes nos centros de
internamento de pacientes
com Covid-19 na cidade, 345
já estavam ocupadas até ontem, situação que preocupa
os profissionais de saúde que
lutam incansavelmente para
salvar vidas.
“O colapso do Sistema Na-

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791
SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190

HÁ incumprimento das medidas de prevenção da Covid-19
no Centro de Saúde do bairro
Costa do Sol, distrito municipal
KaMavota, na cidade de Maputo.
A equipa do “Notícias”
escalou o local ontem após
denúncia popular, tendo-se
deparado com pacientes aglomerados, para além da falta da
medição de temperatura corporal na entrada principal do
recinto.
Segundo o responsável do
sector administrativo desta
unidade sanitária, Miguel Davane, o aumento da procura de serviços de saúde está a
precipitar aglomerações, uma
vez que o local não dispõe de
espaço suficiente para acolher
grande número de pacientes.
“Nas primeiras horas sensibilizamos as pessoas a respeitarem o distanciamento físico
mas, mesmo assim, ignoram
porque todos querem ser atendidas primeiro”, justificou, reconhecendo falta de serviços

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA
Chamadas de Socorro ---------- 82 198
Geral: 21322222
21322334

CRUZ VERMELHA
Serviço Geral ------------------ 21629554

Aumento da procura de serviços cria aglomerados
HOSPITAIS

de medição de temperatura.
No entanto, os pacientes
apontam o mau atendimento como a principal causa dos
aglomerados.
“Desde que cheguei às seis
horas ainda não fui atendido.
Agora são dez horas, eles estão nos gabinetes a conversar”,
denunciou F. Augusto.
Marta Afonso, utente que

trazia uma criança às costas,
reconheceu o risco de contágio
pela novo coronavírus e apelou à melhoria no atendimento
hospitalar para minimizar os
aglomerados.
“Quanto mais demoram
atender, o número de pessoas
vai aumentando até um estágio que não permite distanciamento físico”, alertou.

Secretário de Estado reforça mensagem de prevenção nos mercados

AIS de metade das
camas destinadas
aos doentes com
Covid-19 estão ocupadas na cidade capital do país, o que coloca em
teste a capacidade de resposta
do sector da Saúde na Região
Metropolitana do Grande Maputo.
Aliado a isso, a província de Maputo já ultrapassou
a capacidade instalada de 40
camas, o que poderá sobrecarregar mais os centros de isolamento localizados na capital.
O secretário de Estado na
cidade de Maputo, Vicente
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Banco de Socorros HCM ---- 21620448
Serviço Geral ------------------- 21620457
Hospital Militar ------------- 21616825/8
José Macamo ------------------- 21600044
Idem ------------------- 21600045
Geral de Mavalane ------------ 21675167

POLÍCIA
POLÍCIA: --------------------------------- 199
Corpo da Polícia
Maputo: ------------------------ 21622001

cional de Saúde não vai afectar
somente os médicos, por isso a
preocupação deve ser de todos
os moçambicanos”, lembrou.
A visita aos mercados Ferroviário, George Dimitrov e
Grossista do Zimpeto tinha
por objectivo consciencializar os vendedores e utentes
a observarem as medidas de
prevenção para que os locais
de venda não sejam focos de
disseminação da doença.
“Estamos a reforçar a
mensagem de prevenção, pois
a situação da Covid-19 é preocupante. O número de óbitos
e infectados está a aumen-

tar cada vez mais”, disse aos
vendedores, tendo oferecido
máscaras de protecção facial.
Vicente Joaquim encorajou os profissionais de saúde
a continuarem firmes na luta
contra a pandemia.
Por sua vez, o vereador do
distrito municipal KaMavota, Lomelino Matavele, indicou a necessidade de reforço
da campanha de sensibilização no mercado Ferroviário e
Centro de Saúde 1 de Junho,
onde ainda existem pessoas,
embora em número reduzido,
que ignoram as medidas de
prevenção.

Retidos etíopes que
entraram ilegalmente
DEZ etíopes que entraram ilegalmente no país
estão desde ontem sob custódia das autoridades na cidade de Maputo, após terem sido surpreendidos numa residência em obras no bairro
do Bagamoyo.
Segundo a Polícia da República de Moçambique (PRM), estes teriam chegado ao país há dois
dias, com ajuda de um moçambicano a monte.
A detenção foi possível mercê de denúncia
dos vizinhos que notaram movimento estranho
na residência em alusão. Eles tinham como destino a África do Sul.

O porta-voz da PRM na capital do país, Leonel Muchina, disse que os indivíduos continuarão retidos enquanto se aguarda pelo seu repatriamento.
“Estamos a trabalhar com vista a encontrar
o cidadão que facilitou a entrada destes indivíduos para a sua responsabilização”, afirmou
Muchina.
Reiterou o apelo aos cidadãos para que se
mantenham vigilantes e denunciem a presença
de estrangeiros em situação migratória ilegal,
pois podem integrar grupos de terroristas.

21625031
21327206
SOCORROS: ----------------------------- 197

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
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ECONOMIA

CIMENTO NACIONAL

Comissão investiga causas
do encerramento da fábrica

O

GOVERNO criou uma
comissão de trabalho
para apurar as causas
que ditaram o encerramento da empresa
Cimento Nacional, localizada
no Parque Industrial de Beluluane, província de Maputo.
A empresa fechou as portas recentemente, sem comunicar
às
autoridades,
deixando à sua sorte mais
de trezentos trabalhadores.
A secretária de Estado na
província de Maputo, Vitória Diogo, disse, em exclusivo à Rádio Moçambique,
que a criação da comissão
vai permitir salvaguardar os
direitos dos trabalhadores.
“Mandou-se um expediente
à procuradoria para se ver em
termos legais o que é tem de
se fazer. Igualmente, uma comissão está a trabalhar e já entrou em contacto com alguns
dos gestores, que infelizmente estão fora do país, para que
constituam um representante
porque há normas que têm de
ser seguidas para garantir que,
no caso de encerramento da
empresa, se cumpram procedimentos como indemnizar os
trabalhadores e assegurar que

BANCO DE MOÇAMBIQUE
TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES
MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :22/07/2021
09:30

12:30

15:30

TAXAS DE CÂMBIO

TAXAS DE CÂMBIO

TAXAS DE CÂMBIO

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA

ABC

63,00

64,26

63,00

64,26

63,00

64,26

ABSA

63,00

64,26

63,00

64,26

63,00

64,26

BCI

63,00

64,26

63,00

64,26

63,00

64,26

BIM

63,00

64,16

63,00

64,16

63,00

64,16

BNI

62,95

64,21

62,95

64,21

62,95

64,21

ECOBANK

62,95

64,21

62,95

64,21

62,95

64,21

FIRST CAPITAL BANK S.A.

62,90

64,16

62,90

64,16

62,90

64,16

FNB

63,00

64,26

63,00

64,26

63,00

64,26

MZB

62,95

64,21

62,95

64,21

62,95

64,21

SGM

63,04

64,30

63,03

64,29

63,03

64,29

UBA

62,95

64,21

62,95

64,21

63,00

64,26

ÚNICO

63,00

64,26

63,00

64,26

63,00

64,26

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA PONDERADA

62,99

64,23

62,99

64,23

62,99

64,24

BANCOS

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA DE REFERÊNCIA

63,61

63,62

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA 22.07.2021
COMPRA
TAXA DE CÂMBIO

VENDA

62,99

MÉDIA

64,24

63,62

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)
OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
22 de julho de 2021
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
Prazo
SEM GARANTIA
(dias)
Valor
Taxa

tudo o que o quadro legal dita
em relação à matéria desta natureza possa ser salvaguardado”, disse.
Aliás, segundo o regulamento de licenciamento industrial em vigor no país, o
encerramento de qualquer
actividade industrial deve

ser comunicado às autoridades com antecedência.
O encerramento da empresa
Cimento Nacional acontece
numa altura em que o sector
do cimento se ressente da forte
concorrência no mercado nacional, o que levou à queda de
preços.

Fontes entendidas na matéria explicaram que muitas das
indústrias que vêm operando
em Moçambique no mercado
do cimento foram encontradas
de surpresa porque não apostaram em unidades integrais.
Algumas destas unidades preferiram instalar no país

moageiras que dependiam da
importação de clínquer, nalgumas vezes comprado em
companhias do mesmo grupo
no exterior, o que, para além
de prejudicar a balança de pagamentos do país, também não
contribui para a valorização da
matéria-prima nacional.

ENTRE GOVERNO E INDUSTRIAIS

…
Facilidades Permanentes de Depósito e de Cedência (FPD e FPC)
FPC
Prazo
FPD
Valor
Taxa(a)
(dias)
Valor
Taxa(a)
4.937,55
16,25%
Overnight
10,25%

“o processador industrial pode
exportar a castanha de caju
em bruto do excedente para
o processamento industrial; a
exportação da castanha de caju
ocorre depois do abastecimento das necessidades anuais da
indústrias nacionais”.
Apesar de este ponto ser
aceite pelas partes, os industriais dizem que é preciso clarificação prévia do Governo
sobre o tipo de documentação
necessária para a exportação da

foi reportado em tempo real pelos dispositivos de alerta do sistema de selagem
electrónica, permitindo a deslocação de
uma equipa conjunta da Autoridade Tributária e MECTS para a preservação da
carga e socorro às vítimas.
No local do acidente, o coordenador
regional da empresa responsável pela
operacionalização do sistema de selagem electrónica, Michael Chissico, assegurou à imprensa que o mecanismo,
para além de ser importante no combate ao contrabando, também funciona
como meio de monitoria e controlo do

182 dias
881,00
13,43%

364 dias
3.230,00
13,40%

Total/Média
5.300,00
13,39%

Data última colocação

21-jul-21

21-jul-21

21-jul-21

21-jul-21

0,00
-

397,00
13,43%

273,00
13,40%

670,00
13,42%

Data última colocação

n.a

21-jun-21

21-jun-21

21-jun-21

BT em Carteira
Taxas BT em Carteira

9.540,00
13,36%

40.777,00
13,33%

82.908,00
11,62%

133.225,00
12,27%

Taxa últimas 6 colocações

13,36%

13,43%

13,40%

13,40%

Transacções de Títulos entre Instituições de Crédito

Venda de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Recompra
Descrição
07 dias
28 dias

Prazo

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA
COM REVENDA

(dias)

Valor

VENDA DEFINITIVA

Valor Títulos Vendidos
Taxa Média Ponderada

Valor

Taxa

(b)

Taxa

Data da última venda

castanha.
Falando das taxas, o Governo propõe que a exportação da
castanha em bruto fique sujeita, por um período não inferior
a cinco anos, a uma taxa de sobrevalorização de 22 por cento
a ser paga no acto do embarque, não sendo permitido o
pagamento diferido.
Na proposta, acresce-se
que a exportação da castanha
de caju com película fica sujeita, por um período não inferior

a cinco anos, a uma taxa de sobrevalorização de 15 por cento
a ser paga no acto do embarque, também não sendo permitido o pagamento diferido.
Segundo ainda o Governo,
a exportação da amêndoa da
castanha de caju despeliculada
(crua) fica sujeita, por um período não inferior a cinco anos,
a uma taxa de sobrevalorização
de cinco por cento a ser paga ao
acto do embarque, não sendo
permitido o pagamento diferido.
Reconhecendo que precisam de mais tempo para uma
elaboração mais consensual
ou representativa do sector
empresarial, os industriais entendem que algumas das taxas
fixadas não satisfazem a industria, ou seja, não promovem a
industrialização do sector, que
nos últimos enfrenta uma crise
profunda.
O sector industrial defende
a inclusão na lei de mecanismos de fiscalização rigorosa da
exportação, ao mesmo tempo que o Governo deve prever
medidas ousadas para o incentivo do processamento da castanha a nível interno.
Refira-se que o sector do
caju é considerado estratégico do ponto de arrecadação
de receitas em Moçambique,
constituindo fonte principal
de renda para cerca de 1.4 milhão de famílias rurais, além de
empregar directamente 20 mil
pessoas no sector industrial e
cobrir igualmente 20 por cento
do volume nacional de exportações agrícolas do país.

NO MERCADO SECUNDÁRIO

sistema de transporte, com vista a evitar
acidentes.
“A selagem de mercadorias em trânsito é importante não só para evitar o
descaminho e contrabando de mercadorias, como também para mitigar acidentes rodoviários pois, com a selagem
electrónica, o Centro de Monitoramento Centralizado rastreia e monitora em
tempo real a velocidade, paragens proibidas e outros dados que possam evitar
o derramamento de sangue nas nossas
estradas”, disse a fonte no terreno.
Refira-se que, desde a introdução do

sistema de selagem electrónica no país,
já foram reportados várias tentativas de
furto, desvio, acidentes ou contrabando
de mercadorias, o que permitiu a actuação das Equipas de Resposta Rápida
(ERR), compostas por operativos das Alfândegas de Moçambique.
A intervenção desta unidade das
Alfândegas é accionada em resposta ao
alerta de rastreio e monitoramento em
tempo real feito a partir de uma central
de comando que funciona 24 horas por
dia, designada Centro de Monitoramento Centralizado. (AIM)

Venda de Títulos com Recompra / Compra de Títulos com Revenda
Vendas por prazo
1 - 91 dias
92 - 182 dias 183 - 364 dias Total / Média
62,13
0,00
0,00
62,13
Bancos p/ Público
Taxa Méd. Pond.
12,35%
12,35%
Público p/ Bancos
0,00
0,00
0,00
0,00
Taxa Méd. Pond.
Bancos p/ Bancos
0,00
0,00
0,00
0,00
Taxa Méd. Pond.
Vendas de Títulos Definitivas
Vendas por prazo
1 - 91 dias
92 - 182 dias 183 - 364 dias Total / Média
0,00
0,00
Bancos p/ Público
0,00
0,00
Taxa Méd. Pond.
0,00
0,00
0,00
0,00
Público p/ Bancos
Taxa Méd. Pond.

-

-

-

-

Bancos p/ Bancos

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxa Méd. Pond.

-

-

-

-

BT's em Carteira dos Bancos
BT's em Carteira do Público

63 dias

Total / Média

57.580,65
13,29%

2.316,64
13,36%

105,30
13,37%

57.580,65
13,29%

19-jul-21

14-jul-21

14-jul-21

19-jul-21

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda
Descrição
Overnight
2 - 7 dias
+ de 7 dias
Valor Títulos Comprados
1.989,66
0,00
0,00
Taxa Média Ponderada
21,00%
Data da última compra

Selagem e rastreio de carga mais-valia para fiscalização
A ENTRADA em vigor no país da selagem
electrónica e rastreio de carga mostra-se
crucial para o cumprimento das obrigações fiscais e para alerta de acidentes que
envolvem carga contentorizada, transportada via rodoviária e ferroviária.
A mais-valia dos serviços agregados
do sistema em alusão foi constatada há
dias, em Gondola, província central de
Manica, num acidente de viação envolvendo um camião-cisterna que transportava mercadoria contentorizada em
trânsito, da cidade da Beira para Zâmbia.
O sinistro, envolvendo dois camiões,

Bilhetes do Tesouro - Emissão Primária
Colocações por prazo
91 dias
Valor colocado Tipo A
1.189,00
Taxa Média Ponderada
13,33%

(a) Taxas pré-fixadas do BM.

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

Revisão da Lei do Caju suscita intensos debates

que a nova Lei do Caju e ou o
seu regulamento devem apresentar mecanismos seguros de
que a fixação do preço oferecerá garantias às partes.
Outra alteração proposta pelo Executivo refere que
“pode ser exportador do caju
todo o cidadão nacional e estrangeiro, de forma individual
ou colectiva, desde que reúna
os requisitos legalmente exigidos”.
Acrescenta o Governo que

COM GARANTIA
Valor
Taxa

Valor colocado Tipo B
Taxa Média Ponderada

3. COMPRA E VENDA DE TÍTULOS

INTENSOS debates caracterizaram o lançamento há dias,
em Maputo, da revisão da Lei
do Caju, num encontro que
juntou o Governo, representantes dos industriais, produtores e outras entidades com
interesses na produção, comercialização e processamento
da amêndoa no país.
Na voz do Ministro da Agricultura e Desenvolvimento
Rural, Celso Correia, o Governo
pretende introduzir alterações
à lei que vigora desde 1999,
com vista a acomodar algumas
transformações ocorridas na
dinâmica sócio-económica da
época em que foi aprovada a lei
actualmente em vigor.
Entre as alterações previstas, está a necessidade de
estabelecer preço mínimo de
comercialização do caju, a
ser definido anualmente pelo
Conselho de Ministros, sob
proposta do Comité do Caju.
Na verdade, este é um dos
pontos que ocuparam a maior
parte dos debates, com os industriais a manifestarem algum
desconforto quanto aos mecanismos que poderão nortear a
fixação do preço mínimo.
É que, segundo entendem,
muitas vezes, a definição do
preço mínimo é para proteger
o produtor, sem olhar para as
flutuações que podem ocorrer
mais tarde no mercado internacional, bem como nas taxas
de câmbio, de transporte e ainda portuárias, o que pode levar
a elevados prejuízos para a indústria processadora.
Os industriais defendem

63,61

127.344,65
5.880,35

6-nov-17

Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro
Descrição
Overnight
Valor Títulos Vendidos
0,00
Taxa Média Ponderada
Data da última venda

Data da última compra

11-out-16

1.989,66
21,00%

n.a.

n.a.

6-nov-17

2 - 7 dias

+ de 7 dias

Total / Média

0,00
-

0,00
-

0,00
-

n.a.

n.a.

n.a.

31 - 63 dias

+ de 63 dias

Total / Média

2.953,34
14,89%

192,99
17,00%

14.236,78
13,97%

11-out-16

11-out-16

11-out-16

n.a.

Compra Definitiva de Bilhetes do Tesouro
Descrição
1 - 30 dias
Valor Títulos Comprados
11.090,44
Taxa Média Ponderada
13,30%

Total / Média

5. NOTAS EXPLICATIVAS
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.
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.

(b) Bilhetes do Tesouro.

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-07-2021 A 31-07-2021)
Descrição
Taxa de juro de política monetária (MIMO)
Indexate Único
Prémio de Custo
6%
Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano

Taxa

5%

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.

13,25%
13,30%
5,60%

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.

18,90%

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

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).
Indexante Único - taxa média ponderada das operações realizadas no MMI para prazos overnight Facilidade Permanente de Cedência (FPC) - cedência de liquidez pelo Banco de Moçambique aos operadores do mercado
que se encontrem com défices temporários de liquidez.
entre o dia 16 de cada mês até o dia 15 do mês seguinte.
Prémio de Custo - margem que reflecte o risco de mercado. É definido pela Associação Moçambicana Permutas de Liquidez - operações de transferência (empréstimo) de fundos entre as instituições participantes no MMI.
de Bancos (AMB).
Prime Rate do Sitema Financeiro Moçambicano - é a taxa única de referência para operações de Nas operações do mercado secundário, entenda-se por público, o conjunto constituído por: Instituições Financeiras Não
crédito de Taxa de Juro Variável do sistema financeiro moçambicano, composta pela soma do Indexante Monetárias, Empresas e Particulares, que realizam operaçoes de compra e venda de títulos com os Bancos.
Único e do Prémio de Custo.

Maputo, 22 de Julho de 2021.
Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE

MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº 077/21
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 22 Julho
de 2021
PAÍSES

MOEDAS

CÂMBIOS(MT)
COMPRA
VENDA

Estados Unidos(a)

Dolar

62,99

64,24

63,62

4,33
5,69
4,33
1,49
2,87

4,41
5,80
4,41
1,52
2,93

4,37
5,75
4,37
1,50
2,90

572,38
78,58
27,22
166,64

583,73
80,14
27,76
169,95

578,06
79,36
27,49
168,29

12,17
50,16
9,74
9,74
9,99
86,71
7,13
7,26
68,65
74,30

12,41
51,15
9,93
9,93
10,19
88,43
7,28
7,41
70,01
75,77

12,29
50,66
9,84
9,84
10,09
87,57
7,21
7,34
69,33
75,04

2.
OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
PAÍSES
MOEDAS
Àfrica do Sul
Rand
Botswana
Pula
eSwatini
Lilangueni
Mauricias
Rupia
Zâmbia
Kwacha

MÉDIA

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda
PAÍSES
Japão
Malawi
Tanzânia
Zimbabwe

MOEDAS
Iene
Kwacha
Shilling
Dólar

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda
PAÍSES
MOEDAS
Brasil
Real
Canada
Dolar
China/Offshore
Renminbi
China
Renminbi
Dinamarca
Coroa
Inglaterra
Libra
Noruega
Coroa
Suécia
Coroa
Suíça
Franco
União Europeia
Euro
3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...
3. OURO/-USD/Onça:
Compra............. 1.801,98000
Venda.............. 1.802,49000

3,2500000
0,1531300

%
%

Maputo, 23.07.2021
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b) Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
obtidas através da Reuters.
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CONSTRUÍDO NO RECINTO DO AEROPORTO

Autarquia vai demolir
edifício comercial

O

PRESIDENTE
do
Conselho Municipal da Beira, Albano Carige, garantiu ontem que
a sua instituição vai destruir o edifício comercial
de dois andares que estava
a ser erguido no recinto do
Aeroporto Internacional da
Beira, localizado no bairro
do Vaz.
A área onde a infra-estrutura estava a ser erguida
está reservada ao equipamento de navegação aérea,
denominado VOR.
Em conferência de imprensa convocada a propósito,
Albano
Carige
anunciou que a autarquia
não tem nada a esconder e
aguarda apenas pela decisão do Tribunal Judicial da
Província de Sofala para
proceder à demolição.
Recordou que não se
pode avançar neste momento com a destruição
da infra-estrutura uma vez
que está a decorrer um acto
administrativo movido por
um órgão judiciário.
“No dia 12 de Agosto de 2020 estava prevista
a demolição da obra, mas
recebemos uma carta, um
dia antes, enviada pela empresa Aeroportos que, por
sinal, é proprietária do terreno a pedir para não avançarmos com a destruição.
Na mesma carta diziam que
iriam nos informar sobre

CONTRA COVID-19

Vacinadas 5790 pessoas
dos grupos prioritários

quando devíamos prosseguir”, revelou.
O presidente da autarquia da Beira recusou que o
Conselho Municipal tenha
manifestado a intenção de
demolir os armazéns e não
o edifício comercial.
Acrescentou que os armazéns foram construídos
há bastante tempo e a or-

dem de demolição era para
o edifício que começou a
ser erguido no ano passado.
No seu entender, a direcção da empresa Aeroportos da Beira fez um negócio errado que, na sua
óptica, precisa de ser rectificado.
“Estamos preocupados
com a situação porque a

direcção dos ‘Aeroportos’
sabe que aquele edifício
pode criar transtornos incalculáveis. Não se pode
dar o dito pelo não dito ou o
assinado pelo não assinado
porque temos comprovativos”, afirmou.
O autarca citou uma das
passagens da carta enviada
pelos “Aeroportos”, assi-

nada pelo actual director,
Domingos Rodrigues, solicitando o adiamento da
execução do embargo das
obras para uma data a indicar oportunamente.
Recorde-se que o Tribunal Judicial da Província
de Sofala embargou a obra
na passada terça-feira e
aguarda-se a decisão final.

CINCO mil e setecentas e noventa pessoas consideradas prioritárias pelo sector da Saúde receberam a segunda dose da vacina contra a Covid-19
na cidade da Beira, um processo que iniciou no
mês de Junho.
A informação foi revelada ontem pelo chefe de Saúde Pública nos Serviços Provinciais de
Saúde (SPS), Edgar Meque, que apontou ainda
que eram esperadas para esta fase 6831 pessoas
que já haviam sido vacinadas na primeira dose.
De acordo com o nosso entrevistado, este
processo devia ter terminado no dia 20 do mês
em curso, mas o sector decidiu abrir espaço para
aqueles que por alguma razão se tinham esquecido de se dirigir aos postos de vacinação já conhecidos para poderem ser imunizados.
Durante a campanha de imunização com a
segunda dose, Edgar Meque adiantou que os primeiros dias foram caracterizados por uma fraca
afluência do grupo-alvo, mas na última semana
do período previsto para a vacinação constatou-se uma maior adesão.
Segundo o chefe de Saúde Pública, desde o
início o sector reportou apenas um caso de efeitos secundários, onde o vacinado apresentava
sintomas ligeiros, nomeadamente, náuseas, vó-

mitos, fadiga, dor de cabeça, calafrios, mau estar
e foi prontamente observado pelo clínico afecto
àquele posto de vacinação.
Apesar destes efeitos colaterais registados
neste paciente, revelou que não houve necessidade de uma intervenção de alto nível nem de
hospitalização.
Meque apontou ainda que durante a imunização destes grupos, o sector não reportou
nenhum outro constrangimento que pudesse
interferir na cobertura, devido à colaboração das
equipas envolvidas no procedimento.
Apesar desta imposição, a nossa fonte fez
um balanço positivo do processo de imunização
nesta região do país, tendo em conta que grosso
número de pessoas já está devidamente vacinado
pela primeira e segunda doses.
Edgar Meque reiterou que as vacinas que vêm
sendo administradas contra a Covid-19 são eficazes e seguras evitando assim que o organismo
da pessoa vacinada desenvolva formas graves da
doença.
Entretanto, recomendou aos vacinados para
continuarem a implementar rigorosamente todas as medidas de prevenção contra a doença, de
forma a protegerem-se e aos outros.

PUBLICIDADE

CONTROLA
CONTROLA
E ACUMULA
OS TEUS GIGAS
Com os pacotes Max Controle
navegas à tua medida.
Adere já numa das nossas lojas.
Ofertas disponíveis no serviço DUO dados.

MODEMS MI-FI OU CPE PODEM SER ADQUIRIDOS NAS LOJAS TMCEL
6487
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NACIONAL

Electrificação de I´bane
decorre a bom ritmo

O

PROJECTO de electrificação da zona
norte de Inhambane, a partir da rede
nacional, decorre
a bom ritmo em todas as
frentes de trabalho, prevendo-se que entre na fase
de testes finais em Outubro.
Nessa altura, pelo menos 7500 novos consumidores de Vilankulo, Inhassoro, Mabote e Govuro, em
Inhambane, bem como de
Machanga, na província de
Sofala, começarão a ser ligados à rede nacional.
Os novos clientes da
Electricidade de Moçambique (EDM) vão juntar-se
aos pouco mais de 16 mil
actuais, abastecidos por um
sistema isolado dependente
da Central Térmica de Temane, considerado obsoleto
e já no limite da sua capacidade.
O Projecto de Electri-

Electrificação impulsiona desenvolvimento

ficação Rural de Vilankulo compreende uma linha
de transmissão de energia

com 240 quilómetros de
extensão a 110 kilovolts e
três subestações de Casa

Nova, distrito de Chibabava, em Sofala, a Vilankulo,
em Inhambane. Inclui ainda

COVID-19

Material de prevenção
para alunos e professores

Material de higienização oferecido ao MINEDH

DIVERSO material de higienização e máscaras foram
oferecidos na quarta-feira
ao Ministério da Educação e
Desenvolvimento Humano

(MINEDH), que deverá fazer
chegar aos alunos e professores das províncias de Maputo,
Inhambane e Tete.
Os bens foram doados

pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF),
numa parceria com a Vodacom, devendo beneficiar cerca de cem mil crianças e dez
mil professores de 110 escolas.
Na recepção do material, a Ministra da Educação
e Desenvolvimento Humano, Carmelita Namashulua,
enalteceu os feitos dos parceiros em prol de uma educação inclusiva, patriótica e
de qualidade e bem-estar das
crianças.
“O UNICEF tem sido nosso parceiro incontornável em
todos os momentos e em todas as actividades do sector,
prestando apoio, com muito
carinho e atenção”, disse.
Acrescentou que esta

instituição responde prontamente aos pedidos de apoio
do MINEDH e mobiliza outros
parceiros, constituindo assim
mais uma prova do seu engajamento e comprometimento
com a causa da educação das
crianças.
“Por este facto, gostaria, em nome das crianças
no nosso país e do Governo,
de reiterar nossa satisfação e
gratidão pelo apoio que nos
têm prestado, na esperança
de ver cada vez mais reforçada a mobilização de outros
meios ainda em falta”, disse.
Namashulua garantiu que
o MINEDH tudo fará para
que este donativo chegue aos
destinatários para se prevenirem da doença.

perto de 180 km de linhas
de média tensão e 90 km de
baixa tensão, para além da
montagem de 79 postos de
transformação.
De acordo com Emílio
Joaquim, coordenador local
do projecto na EDM, a montagem da linha de alta tensão, a principal, deverá fechar próximo mês, faltando
perto de 30 quilómetros. As
três subestações já estão a
receber os transformadores
e a rede de distribuição foi
executada em 30 por cento.
Falando esta semana
ao “Notícias”, Emílio Joaquim acrescentou que está
a ser lançada a rede de média tensão e está na fase de
conclusão o lançamento
dos postes de baixa tensão,
faltando a fixação de condutores.
O cronograma prevê que
as subestações entrem na
fase de testes finais na primeira quinzena de Outubro.
Os trabalhos estão avaliados em 35 milhões de
dólares (2,2 mil milhões de
meticais), desembolsados
pela Suécia, um dos principais financiadores da rede
nacional de energia no país.
Actualmente, a EDM
tem cerca de 16 mil clientes
nos cinco distritos. Exceptuando Vilankulo e Mabote, que desde finais do ano
passado recebem energia
da rede nacional a partir de
Massinga, os restantes dependem da Central Térmica
a gás natural de Temane.

PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO

Progressos alcançados
ainda são insuficientes
OS indicadores de bem-estar
e de desenvolvimento registaram progressos dignos de
menção nos últimos 10 anos,
apesar de o país ainda enfrentar desafios, com destaque para o acesso à educação,
formação, serviços de saúde,
abastecimento de água e aos
recursos produtivos.
Intervindo numa cerimónia alusiva ao Dia Mundial da
População, realizada na localidade de Corrane, no distrito
de Meconta, em Nampula, a
ministra da Mulher, Género
e Acção Social, Nyeleti Mondlane, disse que a mortalidade materna reduziu de 500
mortes, em 2007, para 452
por cada 100 mil nascimentos, em 2017. A mortalidade
infantil também reduziu de
94 para 67 mortes por mil
nascidos vivos no mesmo período.
A esperança de vida aumentou de 51 para 54 anos
de idade e para a mulher aumentou de 53 para 57 anos.
“O Governo aposta na
educação, um dos factores
de desenvolvimento e, como
resultado, a taxa de analfabetismo reduziu de 50 por cento, em 2007, para 39 por cento, em 2017. Com efeito, hoje,
metade das mulheres estão
alfabetizadas”, apontou.
Indicou que também há
urgência de acções tendentes
ao combate à violência baseada no género e às uniões
prematuras, bem como a
necessidade de maior promoção da paz nas famílias e
comunidades, de acordo com
a ministra do Género, Criança
e Acção Social.

Muitas crianças entre a população deslocada

Reiterou que a promoção
da paz nas famílias e comunidades deve ser prioridade do
Governo e de toda a sociedade, pois é condição essencial
para o desenvolvimento.
“Temos o dever de educar as novas gerações para o
respeito à vida, à dignidade
humana, solidariedade e convivência pacífica”, assumiu.
Citou estatísticas segundo
as quais mais de dois milhões
de agregados familiares, 34
por cento do total dos cerca
de seis milhões, são chefiados por mulheres, o que, na
sua óptica, demonstra quão é
importante o seu papel na sociedade.
“Notamos com preocupação a existência de mais de
11 mil crianças que chefiam
agregados familiares, o que
exige de nós maior atenção na
sua protecção”, indicou.
As celebrações desde ano
foram sob o lema “Aumentar
a consciencialização sobre
as necessidades de mulheres e raparigas em relação à

saúde sexual e reprodutiva e
sua vulnerabilidade em contextos de crise humanitária”, que a governante disse
ter sido o mais acertado, pois
chama atenção a todos para
a observância dos direitos
fundamentais da população,
mesmo em momentos de crise humanitária, tal como são
os casos da calamidades e da
pandemia de Covid-19.
Dados oficiais apontam
que até 17 de Junho o bairro de
reassentamento de Corrane
albergava 952 famílias reassentadas, o correspondente
a 3969 pessoas, das quais 962
mulheres adultas, 671 homens adultos, e 2336 crianças
de ambos os sexos.
No mesmo período, 1927
talhões haviam sido parcelados, dos 2162 previstos no
bairro, de acordo com informações da província.
Em Corrane funciona um
centro de deslocados de Cabo
Delgado, um dos factores que
determinou a sua escolha para
o acto central do 11 de Julho.

PUBLICIDADE

Três funcionários expulsos
do aparelho do Estado
TRÊS agentes do Serviço Nacional de Migração (SENAMI) afectos às direcções da
cidade e da província de Maputo foram
expulsos do aparelho do Estado no primeiro semestre deste ano, dois por falsificação de recibos e outro por abandono do
posto.
Segundo Celestino Matsinhe, porta-voz do SENAMI, no período em alusão,
18 funcionários foram processados disciplinarmente por violação do regulamento
de ética e disciplina da instituição, um aumento de 37 por cento comparativamente
a igual período de 2020, em que se registaram 11 casos.
Matsinhe indicou que, para além das
expulsões, três foram repreendidos publicamente e outro multado.
“Os restantes processos ainda es-

tão em curso. Dos 18 casos registados, 15
correspondem também a infracções criminais, daí que correm trâmites nos órgãos de Administração da Justiça para a
responsabilização dos envolvidos”, disse
Matsinhe.
Apontou que a Direcção Provincial de
Maputo anotou seis processos, a capital do
país cinco, o órgão central três, igual número em Nampula e um no Niassa.
O porta-voz apelou aos estrangeiros
para denunciarem comportamentos ilícitos de funcionários do SENAMI, através
das linhas e plataformas disponibilizadas
pela instituição.
Por outro lado, indicou que, durante o primeiro semestre, o SENAMI emitiu
1353 passaportes para moçambicanos no
estrangeiro, na sua maioria residentes em

Lisboa (Portugal), Joanesburgo (África do
Sul) e Berlim (Alemanha).
“O SENAMI recebeu, através das embaixadas e consulados da República de
Moçambique, 1377 pedidos de passaporte,
contra 202 em 2020, o que representa um
aumento de mais de 100 por cento”, referenciou.
Acrescentou que os requentes no estrangeiro devem apresentar-se à embaixada ou consulado de Moçambique nos
países onde vivem com o bilhete de identidade, fotografias tipo passe e passaporte
anterior.
O passaporte pode ser obtido nas missões diplomáticas de Moçambique em
Joanesburgo, Addis-Abeba, Harare, Nairobi, Berlim, Beijing, Nova Deli, Brasília e
Washington.

PCA do INSS encoraja
trabalhadores a vacinarem
O PRESIDENTE do Conselho
de Administração do Instituto
Nacional de Segurança Social
(INSS), Kabir Fahar Ibrahimo,
exortou os funcionários da sua
instituição a aderirem, sem nenhum receio, à vacinação contra a Covid-19, para se protegerem da doença.
Kabir falava aos funcioná-

rios da sede da instituição e da
delegação do INSS da cidade de
Maputo, após tomar a primeira
dose da vacina, na quarta-feira.
Ainda de acordo com o
PCA do INSS, “a especulação e
o receio à volta das vacinas não
contribuirão em nada para a
erradicação da pandemia, por
isso é importante que todos

tomem a vacina, dentro do plano estabelecido pelo Governo,
para que o país esteja livre deste
mal que afecta todos os sectores.
Ibrahimo desdramatizou
especulações que pairam sobre
as vacinas de modo generalizado, entre as quais a de que elas
têm sequelas após a sua admi-

nistração, algumas até irreversíveis.
A vacinação no INSS compreenderá diferentes fases,
sempre em consonância com
o plano governamental, sendo
que os funcionários que tomaram a primeira dose esta semana completarão a imunização
na segunda semana de Agosto.
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Bairro de Marrere reclama
celeridade na electrificação
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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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

RAHAIA JAMAL

A

PESAR dos trabalhos desenvolvidos pela empresa
Electricidade
de
Moçambique
(EDM) na cidade de Nampula, na perspectiva de
cumprir de forma rápida a
iniciava presidencial Energia para Todos, lançada em
2018, este recurso energético ainda não chegou a
todos os bairros do terceiro maior centro urbano do
país.
Um deles é Marrere,
concretamente na unidade
comunal de Namigonha,
onde depois de aquela empresa implantar postes de
transporte de energia da
rede nacional ainda não há
energia nas casas.
A Reportagem do “Notícias” testemunhou a paralisação dos trabalhos de extensão da corrente eléctrica
para aquela zona habitacional, num nível em que falta
ainda montar um posto de
transformação (PT).

Esperança Basílio, que
mora há vários anos naquele bairro, disse à nossa Reportagem estar apreensiva
com o atraso que se verifica na ligação da energia
naquela zona. “Não entendo o que está a acontecer
concretamente com a nossa
zona. Como está a ver, os
postes já foram implantados faz tempo, no quadro
do programa Energia para
Todos. Esta implantação
postes criou muita esperança a todos os moradores
deste bairro, em particular
da comunidade de Namigonha. Por isso, estou preocupada”, comentou.
A munícipe pediu aos
gestores da EDM em Nampula a trabalharem para
acelerar a electrificação da
sua zona, que poderá dar o
salto para o progresso com
a chegada da energia.
Fátima Arlindo, outra
moradora de Namigonha,
acredita que o Governo vai
materializar a electrificação daquela zona através da
rede nacional, no quadro

do projecto presidencial,
porém apela à celeridade.
João Martins, também
residente naquele bairro,
disse esperar que a energia
eléctrica da rede nacional
chegue o mais depressa
possível para aliviar a si e a
outros habitantes daquela
região dos problemas que
enfrentam
actualmente,
relacionados com a falta
de iluminação, sobretudo
nas vias públicas, facto que
propicia à prática de crimes
por parte dos malfeitores
durante o período nocturno.
“Estou muito ansioso,
pois teremos a oportunidade de conservar, por exemplo, o peixe e beber água
fresca, que nesse momento
não temos; os comerciantes
vão poder também desenvolver as suas actividades
em condições aceitáveis
de iluminação nos seus armazéns, lojas e barracas”,
acrescentou.
O nosso entrevistado
lamentou o facto de a falta de energia eléctrica na-

Bombeiros –
26212222/26212260/840293051
CRUZ VERMELHA

Serviço Geral – 26213693

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

POLICIA
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

MUSEUS

A zona de Namigonha, no bairro de Marrere, está na expectativa de ver ligada a energia eléctrica

quela área estar a fazer com
que grandes quantidades
de carne e peixe que são
comercializadas
naquela
zona estarem muitas vezes

a deteriorar-se, acarretando grandes prejuízos, tendo
em conta que a venda desses produtos constitui o seu
grande negócio.

Falta de energia condiciona
introdução do curso nocturno
POR outro lado, o atraso na
electrificação daquela área
residencial está a condicionar
a introdução do curso nocturno nas diferentes escolas
locais. Aliás, os moradores
afirmam que a escolarização,
que para adultos está reservada ao período nocturno, será
um dos grandes ganhos para a
zona de Namigonha, quando
a energia eléctrica chegar.
Esperança Basílio, uma
das que assim pensa, acredita
que um dia vai poder voltar à
escola para continuar com os
seus estudos na oitava classe,
em que interrompeu, porque,
apesar da morosidade que se
regista na materialização do
programa Energia para Todos,
o mesmo acabará por ser concretizado no bairro.
Júlio Amisse, que disse ter
frequentado a sétima classe,
que gostaria de concluir em

Um dos anseios dos moradores é a iluminação das ruas, para prevenir o crime

Namigonha, deseja que a escola primária local lecionasse o curso nocturno, daí que
pediu ao sector de educação
para que logo que a energia
chegue introduza este horário.
O líder comunitário António Sansão, que partilha a
expectativa dos moradores
do bairro, pede ao Governo
e à EDM para que acelerem o
processo para corresponder
às expectativas criadas no
seio da população.
Na falta de energia eléctrica da rede nacional, habitantes daquele espaço territorial
da cidade de Nampula, situada a 15 quilómetros do centro
da urbe, recorrem a painéis
solares para, por exemplo,
iluminarem as casas, carregamento de telefones celulares e
funcionamento de televisores
e outros aparelhos.

EDM está a trabalhar
e promete ligar brevemente
O DIRECTOR da EDM em
Nampula, Eduardo Pinto, reconheceu que apesar do trabalho feito até agora na capital
provincial com vista a levar a
energia para mais pessoas, no
âmbito da implementação do
programa Energia para Todos,
ainda há muitos moradores
que precisam de aceder ao recurso energético.
Sobre as reclamações dos
moradores da unidade comunal de Namigonha, o nosso
entrevistado justificou que a
morosidade se deve principalmente ao facto de ainda
estarem a decorrer os trabalhos referentes à primeira fase
da implantação de postes de
baixa tensão, e logo que terminarem a zona será conectada à energia.
“O importante é dizer que
estamos a trabalhar. Mesmo
assim, já conseguimos abranger, até agora com a rede nacional de energia eléctrica,

mais de treze mil consumidores ao nível dos bairros periféricos da cidade de Nampula,
no quadro da iniciativa presidencial, e continuámos a trabalhar para que mais residentes sejam abrangidos, por isso
pedimos calma à população”,
garantiu.
O programa Energia para
Todos, uma iniciativa presidencial lançada nos finais do
ano de 2018, que visa garantir
o acesso universal da energia
eléctrica até 2030, prevê a
electrificação em dois níveis,
sendo o primeiro que abrange
as zonas habitadas e com infra-estruturas de energia da
rede nacional que ainda não
fazem o uso deste recurso.
O segundo abrange as regiões fora da rede nacional de
energia eléctrica, através de
sistemas solares residenciais e
em mini-redes que garantem
a cobertura de pequenas comunidades.

O desenvolvimento de actividades comerciais também é condicionado pela electricidade

No caso da cidade de
Nampula, a instalação de
novos postes de transmissão de energia eléctrica em
Namigonha, inserida nesse
programa, foi testemunhada

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

pelo presidente do Conselho
de Administração da empresa
Electricidade de Moçambique
(EDM), Marcelino Gildo, durante a sua visita àquela cidade, em Abril, no âmbito da

monitoria daquele programa.
Na altura as lideranças comunitárias locais tinham manifestado a sua satisfação em
relação à materialização da
iniciativa presidencial.

A VOZ DO MUNÍCIPE
MURRAPANIUA

Moto-taxistas esperam
que taxa melhore vias

Abudo Murririz

Issufo Ibraimo

Issufo Momade

Tonito João

OS operadores de moto-táxi na cidade
de Nampula esperam que a taxa diária de
dez meticais que eles pagam, introduzida
recentemente pelo Conselho municipal,
seja aplicada na construção e/ou reabilitação de estradas, com vista à melhoria
das condições de circulação veículos.
Tal esperança foi manifestada por alguns operadores, em virtude de, segundo
eles, muitas estradas, sobretudo da zona
periférica da cidade, se encontrarem em
péssimas condições de conservação.
O moto-taxista Issufo Momade, da
praça do Mercado Central, disse em conversa com a nossa Reportagem que aceita
que o município cobre aquela taxa, porém
espera que haja consciência da parte da
edilidade de que os praticantes desta actividade precisam de boas vias para poderem transportar os seus clientes sem obstáculos.
“O mau estado de conservação em que
se encontram as estradas da maior parte
dos bairros da cidade de Nampula causam
grandes prejuízos aos moto-taxistas, resultantes do pagamento das despesas de
manutenção diária das motos, porque an-

dar nas vias esburacadas provoca sempre
avarias nas nossas motos”, lamentou.
Apontou as vias dos bairros do Muahivire/Expansão, Namutequliua/Mutauanha como as que apresentam grandes problemas de degradação acelerada.
Abudo Muririz é outro operador também daquela praça, que disse acreditar que o pagamento da taxa diária de 10
meticais poderá trazer mudanças significativas para melhor, no que concerne à
reabilitação das estradas e a acontecer vai
estimular os moto-taxistas no exercício
da sua actividade.
Por seu lado, Tonito João, que opera na
zona do Hospital Central, opinou que com
melhores condições de circulação nas estradas os moto-taxistas terão mais receita, porque vão transportar mais clientes
para qualquer área da urbe e, consequentemente, não terão dificuldades em pagar
a taxa diária ao município.
Para Issufo Ibraimo, logo que a edilidade introduziu o pagamento da taxa pensou na melhoria da principal via que passa
no exercício da sua actividade, concretamente, ADEMO-Mapara.
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Combatentes denunciam
corrupção em Mueda

CONSELHO MUNICIPAL DA MATOLA
VEREAÇÃO DE PLANEAMENTO TERRITORIAL E URBANIZAÇÃO

EDITAL
A Vereação de Planeamento Territorial e Urbanização faz saber, que para devidos
efeitos e em cumprimento do preceituado no n.o 1 e n.o 2 do artigo 75.o da Lei n.o
14/2011, de 10 de Agosto, correm éditos pelo prazo de (30) trinta dias, contados a
partir da data de publicação do presente edital no jornal “Notícias” por presunção
de abandono e incumprimento injustificado do plano de exploração do talhão
abaixo discriminado.
Se esta presunção não for afastada pelo titular do talhão abaixo discriminado,
dentro do prazo retromencionado, será extinto o Direito de Uso e Aproveitamento
do mesmo, nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 18.o da Lei n.o 19/97 de 1 de
Outubro e revertido a favor do Conselho Municipal da Cidade da Matola.
No

Processo de Foral

Parcela no

Talhão

1

39.697

3379

I/J

2

33.525

10/E

139

3

10.703

Unidade F da Matola

332

4

49.517

3379/C

389

5

17.006

730

18

6

29.525

3379

625

7

52.876

971

929

8

52.875

971

928

9

61.691

3379/S

27

10

40.267

3380

835

11

38.901

3380

831 e 833

12

52.467

3379/C

372/A

13

61.663

3379/S

3

14

24.912

3380/A

15

15

28.072

3380/A

15/A

STAE em Gaza poupa
700 mil em renda de casa

16

33.450

3380/A

35

17

29.325

3380/A

33

18

32.742

3380/A

23 E 25

19

28.408

3380/A

8

20

31.390

3380/A

6

O SECRETARIADO Técnico
de Administração Eleitoral
(STAE) em Gaza passa a poupar cerca de 700 mil meticais
de renda de casa, por ano,
com a entrega, semana passada, da residência oficial destinada ao director provincial do
órgão.
O facto foi anunciado pelo
director-geral do STAE, Felisberto Naife, na cerimónia
de inauguração da nova residência protocolar desta instituição.
Com este passo, de acordo com Naife, o organismo de
administração eleitoral pretende economizar gastos em
arrendamento de imóveis,
tanto para habitação, como
para o funcionamento, estando em curso a construção
e reabilitação das suas infra-estruturas em todo o país.
Além deste edifício, ainda
na cidade de Xai-Xai, o director-geral do STAE fez a entrega oficial das infra-estruturas
administrativas e sala de conferências da instituição, reabilitadas e apetrechadas para
conferir maior conforto e comodidade aos funcionários.
Felisberto Naife reconheceu, porém, a falta de instalações para o funcionamento
dos STAE distritais, ao nível
da província de Gaza, em particular, fazendo saber que
está em curso um programa
que consiste na construção,

21

28.076

3380/A

1/A

22

23.668

3379/A

10

23

23.485

3379/A

1

24

27.206

3379/A

1/A

25

70.356

3380

A49

26

30.603

3380A

18A

27

28.213

3379/A/1

28

25.281

3379/A/2

29

38.861

3380

A54

30

25.241

3379

261

31

39.718

3379/D

D5

32

46.248

3380/G

I-43, I-44, I-45 e I-46

33

47.596

3380/G

I-23 e I-24

34

1.527

803

1477

35

1.528

803

1478

36

48.349

10/E

C-1

37

33.469

3380

1338/B

38

37.626

3380

1338/C

C

OMBATENTES
da
luta de libertação
nacional, no distrito
de Mueda, província de Cabo Delgado, denunciaram a existência de alegados esquemas
de corrupção na direcção
provincial da Economia e
Finanças para a fixação de
pensões, o que lesa os verdadeiros beneficiários.
A denúncia foi feita ao
secretário-geral da Associação dos Combatentes
da Luta de Libertação Nacional (ACLLN), Fernando
Faustino, numa reunião por
si orientada nesta segunda-feira, no prosseguimento
de uma visita de trabalho
àquela região do país.
No encontro, os veteranos da luta de libertação
nacional explicaram como

funciona o esquema promovido pelos funcionários
da direcção provincial de
Economia e Finanças de
Cabo Delgado, que consiste
em condicionar a atribuição da pensão ao pagamento de 50 por cento do valor
a que têm direito.
Agostinho Nacimue, um
dos lesados, explicou que
logo que o nome do combatente é fixado para receber
a pensão, os técnicos das
finanças entram em contacto com o beneficiário a
avisá-lo que muito brevemente irá receber o valor,
oferecendo-se para agilizar
o processo em causa.
“Assim sendo, os técnicos mentem aos combatentes, dizendo que são
eles que estão em frente do
processo e se oferecem a

tudo fazer para que a pensão seja paga e determinam
que devemos repartir o valor em 50 por cento com
eles”, contou Agostinho
Nacimue.
Os combatentes manifestaram
preocupação
também pela falta de cumprimento do que está previsto na lei sobre procedimentos oficiais em caso de
morte, considerando que o
tratamento dispensado não
confere a dignidade e consideração necessárias a este
grupo que tudo deu para a
libertação do país.
O secretário-geral da
ACLLIN prometeu canalizar estas e outras preocupações apresentadas pelos
combatentes e garantiu que
as mesmas serão resolvidas
pela direcção provincial

dos Combatentes, brevemente.
O
Comandante-Geral
da Polícia da República de
Moçambique (PRM), Bernardino Rafael, presente no
encontro, garantiu que todos os funcionários públicos que pedem 50 por cento
de dinheiro para viabilizar
o pagamento das pensões
serão levados à barra da
justiça para a sua responsabilização.
“Esses são ladrões e devem ser denunciados para
processá-los. Quanto às
cerimónias fúnebres dos
combatentes, assim que
acontecer o infortúnio,
comuniquem ao Comando
distrital da Polícia, que tem
orientações para realizá-las
com honras militares”, recomendou.

Gaza inaugura residência oficial para o director provincial do STAE

reabilitação e apetrechamento de infra-estruturas para o
funcionamento da máquina
eleitoral ao nível da província e do país, assim como de
residências para acolher com
mais dignidade os quadros da
instituição não residentes.
"Tudo faremos com o
apoio do Governo para que os
órgãos eleitorais de base nesta
província e noutras também
beneficiem de infra-estruturas condignas. Em 2019
inaugurámos a nossa sede na
província de Tete, residência
protocolar na província da

Zambézia e ainda reabilitámos os STAE dos distritos de
Alto-Molócuè, Maganja da
Costa e Milange. Na província de Sofala, foram construídas instalações nos distritos
de Búzi, Dondo, Gorongosa,
Nhamatanda e Marromeu, e
em Nampula, nos distritos de
Erati e Lalaua”, frisou o Felisberto Naife.
O director-geral do STAE
referiu que a construção de
infra-estruturas habitacionais e de funcionamento
constitui desiderato paralelo com a profissionalização

do órgão, estando projectada para breve a edificação de
novas sedes das províncias de
Nampula, Niassa e Inhambane.
Refira-se que o edifício inaugurado em Xai-Xai,
já pronto para ser habitado,
custou cerca de 22.3 milhões
de meticais aos cofres do Estado, cujo processo de construção teve início em 2018,
com o lançamento do concurso que visava a elaboração
do projecto da empreitada,
seguido do concurso para o
apuramento do fiscal da obra.

O Vereador
(Ilegível)
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Comandante da Força
da SADC já se encontra
em Cabo Delgado

Verónica Macamo recebeu, no seu gabinete, o chefe
da missão da SADC, Mpho Molomo

O

COMANDANTE da
Força em Estado de
Alerta da Comunidade de Desenvolvimento da África

Austral, o general sul-africano
Mpho Molomo, e seus assistentes directos já se encontram
a trabalhar em Cabo Delgado,
onde se espera que, a qualquer

momento, desembarque o contingente regional.
A informação foi partilhada
por Molomo, na audiência que
lhe foi concedida ontem, em
Maputo, pela Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo.
“Estamos aqui a convite do
Governo de Moçambique, com
vista a expressar a nossa solidariedade, como SADC, e operacionalizar a missão e o pacto
de defesa comum de que um
ataque a um (membro) é um
ataque a todos”, disse Molomo.
É com este propósito, explicou, que a missão da SADC está
no país para ajudar a resolver os
problemas da violência extrema
na província de Cabo Delgado.
Segundo o general sul-africano, a SADC entende que o desenvolvimento na região passa
por haver paz e estabilidade.
“Por isso, estamos cientes de
que a instabilidade em Moçambique pode desestabilizar toda a
região Austral”, sublinhou.
O comandante da força da
SADC afirmou que todos os países da comunidade participam
na missão, estando na fase final
o destacamento de militares de
cada estado-membro.
Avançou ainda que, neste
momento, a missão está a tratar de questões logísticas para a
instalação da sua sede em Maputo, numa operação a ser im-

plementada em parceria com o
Governo de Moçambique.
Por sua vez, a Ministra dos
Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo,
afirmou que a missão traz a esperança de ver concretizada a
vontade dos líderes da SADC de
resolver o problema do terrorismo em Cabo Delgado e em toda
a região.
Para tal, disse a chefe da
diplomacia moçambicana, o
Governo vai colaborar em tudo
o que for necessário para que a
missão seja um sucesso porque
o Estado moçambicano já deu
sinais claros de que, tal como
toda a região, não quer o terrorismo.
A activação da Força em
Estado de Alerta da SADC foi
aprovada na cimeira extraordinária dos Chefes de Estado e de
Governo da organização, a 23 de
Junho último, em Maputo, para
apoiar os esforços do combate
ao terrorismo.
Numa primeira fase, a missão terá uma duração de três
meses, podendo, entretanto,
ser prolongada em função da
situação no terreno.
A operação militar nesta
província será coordenada pelas Forças de Defesa e Segurança (FDS), com o apoio de tropas
ruandesas, cujo contingente de
mil militares já se encontra em
Cabo Delgado desde 10 de Julho.

CONSIDERA JOAQUIM CHISSANO

PCCh virado para um futuro
compartilhado da humanidade
O ANTIGO Presidente moçambicano, Joaquim Chissano, destacou que o conceito de construir
uma comunidade com um futuro
compartilhado para a humanidade reflecte que o Partido Comunista da China (PCCh) é aberto e
cooperativo e que o grande sucesso de Beijing alcançado sob a
liderança do partido é inspirador.
Numa recente entrevista à
Xinhua, o antigo Presidente elogiou o PCCh, por formular teorias
sobre o socialismo com características chinesas de forma inovadora e ostentando a capacidade
de se auto-renovar e acompanhar o ritmo dos tempos. O sucesso da China é “encorajador”
e as suas conquistas mostraram
que “é possível que os países encontrem as suas próprias soluções para se adaptar à evolução
do mundo”, disse Chissano. A
experiência da China mostra que
“os países pobres podem se desenvolver e alcançar a igualdade

com os países desenvolvidos”,
observou.
Chissano parabenizou o
PCCh pelo centésimo aniversário
da sua fundação.
Chissano lembrou que o seu

partido, a Frente de Libertação
de Moçambique (Frelimo), tem
feito intercâmbios e cooperado
com o PCCh e a amizade entre
as duas partes e os dois países
remonta à guerra da indepen-

dência de Moçambique contra o
domínio colonial português.
As duas partes nunca cessam
as trocas inter-partidárias, seja
durante as revoluções em que
forjaram uma amizade de camaradagem e fraternidade, seja
na construção de uma parceria
estratégica de cooperação abrangente entre os dois países, disse
Chissano, referindo que Moçambique sempre apoiou firmemente a China nas questões relativas
aos seus interesses centrais.
Listou os resultados da cooperação bilateral em áreas como
economia e comércio, infra-estruturas, ciência e tecnologia,
agricultura e manufactura. Para
concretizar a industrialização e
construir uma mão-de-obra suficientemente forte para apoiar o
desenvolvimento sustentável da
China, o PCCh já adquiriu muita experiência que Moçambique
pode aprender, disse Chissano.
- (Xinhua)

SEGUNDO CARLOS SILIA

Moisés Goigoi foi determinante
na luta contra o colonialismo
O MINISTRO dos Combatentes,
Carlos Silia, considerou o brigadeiro na reserva Bernardo Moisés
Goigoi como uma das figuras determinantes na luta contra o colonialismo português e na acção
governativa do país.
Veterano da luta de libertação nacional, Goigoi foi a enterrar na terça-feira na cidade de
Lichinga, província do Niassa,
e morreu aos 80 anos na última
sexta-feira, vítima de doença
prolongada.
Para Silia, a luta pela independência foi caracterizada por
momentos muito importantes e
inesquecíveis, com enfoque para
a formação do capital humano
para dirigir o país, onde o finado
ocupou um espaço de destaque.

Descreveu o antigo combatente, que passou à condição de
reservista em 1994, como uma
das estrelas dos formadores e libertadores da pátria que se apagou.
“Foi um homem com grandes qualidades, sobretudo de
mobilizador de grupos para lutar
contra o colonialismo português,
e acredito que ficará na memória
dos moçambicanos por muitos
anos”, disse o ministro, acrescentando que os jovens devem se
inspirar no carácter deste combatente que durante os anos da
sua missão manteve sempre a
chama acesa até à derrota do colonialismo português.
Goigoi foi o primeiro comandante da Escola Militar de Nam-

pula e comandante provincial
das Forças Populares de Libertação de Moçambique (FPLM) no
Niassa e Sofala, entre a década de
80/90, período em que garantiu
o processo de formação de quadros qualificados para a defesa da
soberania.
Perante os actuais desafios
marcados pelas accões dos terroristas em Cabo Delgado e da
auto-proclamada Junta Militar
da Renamo em Sofala e Manica,
Carlos Silia recomendou coragem por parte dos jovens que se
encontram nas Forças de Defesa
e Segurança (FDS), que têm a
missão de salvaguardar a soberania e promover o desenvolvimento sócio-económico do país.
Por seu turno, o Secretário

do Estado na província do Niassa, Dinís Vilanculos, frisou que o
brigadeiro Bernardo Goigoi desempenhou sempre as suas funções militares e civis com zelo,
dedicação e máxima responsabilidade.
Os familiares, amigos e colegas disseram que o finado sempre se destacou como um líder
que continuamente procurou
cultivar o espírito de amor e paz.
Natural da localidade de Cobué, distrito do Lago, no Niassa,
Goigoi foi eleito deputado da
Assembleia da República por três
mandatos. Exerceu funções de
vereador dos serviços urbanos no
Conselho Municipal de Lichinga
e desempenhou diversos cargos
no partido Frelimo.
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CONSELHO MUNICIPAL
Gabinete de Desenvolvimento Estratégico e Institucional
Projecto de Transformação Urbana de Maputo
Projecto Nº P171449

Solicitação de Manifestação de Interesse
Especialista de Procurement
O Governo de Moçambique, representado pelo Conselho Municipal de Maputo (CMM), solicitou financiamento
do Banco Mundial, para o custo do Projecto de Transformação Urbana de Maputo (PTUM) e pretende aplicar
parte dos recursos aos pagamentos elegíveis para a contratação do Especialista de Procurement pelo
período de 1 (um) ano, renovável, sujeito a avaliação de desempenho.
A Principal Responsabilidade do Especialista de Procurement é: (i) preparação dos concursos (usando
documentos standard de procurement do Banco Mundial ou outros aceitáveis para o Banco), necessários para
implementação das actividades de Procurement do Projecto; Formular, em articulação com as componentes,
listas e especificações técnicas necessárias para aquisição de bens e obras e serviços a serem adquiridos no
âmbito do PTUM; Assegurar o cumprimento dos requisitos legais quanto a submissão dos contratos para o
“Visto” ou “Anotação” do Tribunal Administrativo.
O Conselho Municipal de Maputo convida consultores individuais qualificados para manifestarem seu
interesse em fornecer os serviços. Os consultores interessados devem fornecer informações, com suporte
documental, que demonstrem que possuem as qualificações necessárias e a experiência relevante para
executar os serviços.
Perfil do Candidato:
(a) Nível de licenciatura numa das seguintes áreas: Economia, Gestão, Administração Pública, Contabilidade
e Auditoria, Direito, Engenharia, Procurement ou áreas afins; (b) Pelo menos 5 anos de experiência em
procurement, preferencialmente em projectos financiados por fundos multilaterais, particularmente pelo
Banco Mundial; (c) experiência prática em arquivo, uso das TICs na óptica do utilizador, manuseio de
expediente; (d) experiência de uso de plataforma STEP do Banco Mundial; (e) Domínio dos procedimentos
de aquisições do Governo de Moçambique (Decreto 5/2016 de 8 de Maio); (f) fluente na língua portuguesa
e conhecimento de inglês, escrita e falada, como língua de trabalho.
O Consultor será seleccionado de acordo com as Normas de Selecção de Consultores ao abrigo do Regulamento
de Aquisições para Mutuários do Banco Mundial, edição de Julho de 2016 (revista em Novembro de 2017 e
Agosto de 2018). Informações adicionais podem ser obtidas no endereço abaixo, entre 07.30 e 15.30 horas.
Consultores interessados deverão submeter suas manifestações de interesse por e-mail ou em documento
físico no endereço abaixo até 06 de Agosto de 2021, às 14.30 horas. Os Termos de Referência (TOR)
detalhados podem ser solicitados através do correio electrónico abaixo:
Conselho Municipal de Maputo
Gabinete do Desenvolvimento Estratégico e Institucional
Projecto de Transformação Urbana de Maputo (PTUM)
Av. Marginal nº 9149, R/C
E-mail: transformacaourbana.maputo@gmail.com
7073

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL
PELOURO DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. O Conselho Municipal de Maputo convida a todas empresas elegíveis, nacionais ou estrangeiras,
interessadas e que reúnem os requisitos de elegibilidade, Tributos Municipais e Autárquicos
regularizados a apresentarem proposta selada para o concurso constante do quadro abaixo.
Concurso
Concurso
Limitado
OM-63/CMM/
DSMC/21

Data, hora
e local de
Alvará
abertura do
concurso
26/07/21
Dia: 04.08.21
Empreitada para
10:00H
Compatível
Entrega:
Construção
do
DM-KaMavota
ao objecto de 10:30h
Centro Cultural Ka
Na Feira de Hulene contratação
Abertura:
Mavota
na Rua da Beira
10:45h
Objecto do
concurso

Data, hora e local
de concentração
para visita

Garantia
provisória

N/A

2. As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias.
3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e consultar ou adquirir os documentos do
concurso na Biblioteca Municipal, Praça da Independência, no horário das 8.30horas até às 13.45horas,
a partir do dia 22.07.2021.
4. Os documentos dos concursos poderão ser consultados ou adquiridos mediante o pagamento de uma
taxa não reembolsável de 1000,00MT (mil meticais). O pagamento deverá ser por meio de depósito directo
para o Conselho Municipal de Maputo (CMM), Conta em Meticais Nº 54690056, no BANCO MILLENIUM
BIM e levantamento de recibo e NUIT emitido pela Recebedoria Municipal, sita na Av. Karl Marx no 173.
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 n.º 05/2016, de 8 de Março.
6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos concorrentes
que desejarem comparecer à sessão. Não serão permitidas propostas electrónicas e as entregues após
o prazo-limite serão rejeitadas.
7. A visita ao local será realizada no dia 26/07/21 às 10.00horas e a concentração será às 9.45horas na
Feira de Hulene, na Rua da Beira.
Conselho Municipal de Maputo
Pelouro de Cultura e Turismo
Biblioteca Municipal
Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA
Av. Ho-Chi-Min - Praça da Independência, Paços do Município
Caixa Postal 251, Maputo
A UGEA
7075

10

Acesse https://t.me/Novojornal
Sexta-feira, 23 de Julho de 2021

PUBLICIDADE

Fundo para o Fomento
da Habitação

ANÚNCIO DO CONCURSO Nº03/2021

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES - RA
Av. Albert Luthuli, nº 962, R/C, Maputo

Concurso para Requalificação da Rede Colectora de Esgotos

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

A Sociedade do Notícias, SA serve-se da presente para convidar empresas de Construção
Civil, especializadas em Obras Hidráulicas e que reúnam os requisitos de elegibilidade, a
adquirirem o caderno de Encargos para elaboração e execução de um Projecto Hidráulico
de escoamento de águas pluviais, na área da Unidade Gráfica na Matola.
Os concorrentes interessados poderão obter os documentos do concurso durante as horas
normais de expediente no endereço abaixo, a partir do dia 12/7/2021 mediante o pagamento de 5.000,00MT (cinco mil meticais) não reembolsáveis, a serem depositados no
domicílio bancário abaixo indicado.

De acordo com a alínea d) do nº 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunicase a adjudicação do objecto de concursos abaixo indicados:
Item

Modalidade

Objecto

Empresa Adjudicada

01

Concurso
Público N.º02/
FFH/2021

Prestação de serviços de manutenção e reparação
dos edifícios e equipamentos de Zintava

WEBCAD
CONSTRUÇÕES &
SERVIÇOS, LDA

918.254,64 MT

02

Concurso
Público N.º03/
FFH/2021

Prestação de serviços de manutenção e reparação
dos edifícios e equipamento da Vila Olímpica

PROJEC BULDING, LDA

575.350,40MT

Empreitada para Construção de 52 (cinquenta e
duas) casas T0 no Bairro de Incassane, Distrito da
KaTembe, Cidade de Maputo – LOTE 1 (18 casas)

ÉDICA CONSTRUTORES,
LDA

17.101.219,01MT

Empreitada para Construção de 52 (cinquenta e
duas) casas T0 no Bairro de Incassane, Distrito da
KaTembe, Cidade de Maputo – LOTE 2 (17 Casas)

TECNIL CONSTRUÇÕES,
LDA

14.602.102,81MT

Empreitada para Construção de 52 (cinquenta e
duas) casas T0 no Bairro de Incassane, Distrito da
KaTembe, Cidade de Maputo – LOTE 3 (17 Casas)

SUELY CONSTRUÇÕES,
LDA

294971278 - Millennium BIM – Sociedade do Notícias
NIB 000100000029497127857.

03

Sociedade do Notícias, SA
Direcção de Administração e Finanças
Rua Timor Leste, n.º 58, 1ºAndar - Porta 27
Maputo, aos 9 de Julho de 2021
A Autoridade Competente
(Ilegível)

Concurso
Público N.º04/
FFH/2021

Valor (MT)

14.268.546,14MT

Maputo, Julho de 2021
O Chefe da RA
(Ilegível)
01108

7100

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA
CAMPANHA DE RASTREIO DE ASBESTOS NA CENTRAL E SUBESTAÇÃO DO SONGO

CONTRACTING OF SPECIALIZED SERVICES TO CARRY OUT AN ASBESTOS

HCB/DSA/RASTREIO DE ASBESTOS NA CENTRAL/012/2021

HCB/DSA/RASTREIO DE ASBESTOS NA CENTRAL/012/2021

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA («HCB»), no âmbito do projecto CAPEX Vital que visa
reabilitar e melhorar a fiabilidade técnica e operacional, assim como prolongar o tempo de vida-útil da
operação, pretende levar à cabo o projecto de reabilitação e modernização da Central Hidroeléctrica
(REABSUL2) e da Subestação de Songo (Brownfield 3).

Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA (“HCB”), within the scope of its CAPEX Vital project, which aims
to rehabilitate and improve its technical and operational reliability, as well as to extend the useful life
of the operation, intends to carry out a rehabilitation project and modernization of the Hydroelectric
Power Plant (REABSUL2) and the Songo Substation (Brownfield 3).

Com vista a garantir maior segurança aos técnicos que estarão envolvidos no processo de reabilitação
acima mencionada, pretende-se fazer proactivamente, o rastreio de asbestos nos edifícios da central
hidroeléctrica e da subestação de Songo.
É neste contexto que se pretende contratar uma empresa especializada com experiência comprovada
para realizar uma campanha de rastreio de asbestos em toda Central e Subestação do Songo. Para tal, as
empresas interessadas em participar devem reunir os seguintes requisitos mínimos de elegibilidade:
1. Possuir, Certidão de registo comercial, Estatutos e Alvará que autorizam o exercício da
actividade;
2. Possuir experiência comprovada na realização de trabalhos de natureza similar (rastreio de
asbestos) com pelo menos 3 referências, comprovadas mediante a apresentação de cartas
abonatórias ou contratos devidamente assinados;
3. Possuir equipamentos e estrutura de recursos humanos com competência, experiência
qualificação comprovada para realizar amostragem de asbestos em ambientes similares ao do
objecto do concurso;
4. Possuir Laboratório acreditado ou convénio com Laboratórios acreditados para execução de
análises de asbestos;
5. Possuir a situação regularizada nas Finanças e Segurança Social;
6. Não estar em processo de insolvência e recuperação;
7. Não estar em situação de conflito de interesse;
8. Possuir relatório de contas dos últimos 3 anos.
As instituições interessadas e que reúnam os requisitos mínimos acima referidos poderão obter,
sem quaisquer custos o caderno de encargos, mediante solicitação através do endereço electrónico:
concurso-campanha-rastreio-asbestos@hcb.co.mz até ao dia 30 de Julho de 2021, às 17.30
horas.
Na referida Manifestação de Interesse, deverá constar no campo “Assunto” do e-mail o texto
“HCB/DSA/RASTREIO DE ASBETOS NA CENTRAL/012/2021– “Manifestação de interesse”.

SCREENING CAMPAIGN AT THE SONGO CENTRAL AND SUBSTATION

With the view of ensuring greater safety for the technicians who will be involved in the above-mentioned
rehabilitation process, HCB intends to proactively carry out a screening for asbestos in the buildings of
the hydroelectric power plant and the Songo substation.
It is in this context that HCB intends to hire a specialized company with proven experience to carry out
an asbestos screening campaign throughout the Songo Power Station and Substation. For this purpose,
all interested companies in participating in this tender must meet the following minimum eligibility
requirements:
1. Possess Commercial Registration Certificate, Statutes and Permits authorizing the exercise of
the activity;
2. Have proven experience in carrying out work of a similar nature (screening of asbestos) at least
with 03 traceable references by submitting letters of reference or duly signed contracts;
3. Must have equipment and human resources structure with competence, experience and proven
qualifications to carry out sampling of asbestos in environments similar to the object of this
tender;
4. Have an accredited laboratory or an agreement with accredited laboratories to carry out
asbestos analyses.
5. Have updated Tax Clearance and Social Security Certificates;
6. Submit the Declaration that no insolvency and recovery proceedings are filed against the
company;
7. Submit the Declaration confirming that there is no any conflicts of interest;
8. Submit financial statements for past 3 years demonstrating soundness and long-term
profitability.
A complete set of Request For Proposal may be obtained by interested Applicants on the submission of
a written application to the email address: contest-campanha-rastreio-asbestos@hcb.co.mz until
July 30, 2021 at 5:30 pm.
In the aforementioned Expression of Interest, the text “HCB/DSA/RASTREIO DE ASBESTOS NA
CENTRAL/012/2021 - Expression of interest” must appear in the “Subject” field of the e-mail.

O concurso será regido pelos procedimentos de aquisição de bens e serviços em vigor na HCB.

The tender will be governed by the rules and regulations for the acquisition of goods and services
currently in force at HCB.

Aproveitamos o ensejo para convidá-lo a efectuar o registo no Portal de Fornecedores da HCB, que o
habilitará a participar dos Concursos, através da página da internet (www.hcb.co.mz), accionando a
opção posicionada no canto superior direito, ou através do endereço portal.hcb.co.mz

We would like to take this opportunity to invite you to register on the HCB Supplier Portal, which will
enable you to participate in our Tenders, through the website (www.hcb.co.mz), by clicking on the
option located in the upper right corner, or through the address portal.hcb.co.mz

Songo, aos 19 de Julho de 2021

Songo, 19th of July 2021
6942
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PROCESSO DE PROCUREMENT
Maputo, aos 19 de Julho de 2021

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_____
PROVÍNCIA DE MAPUTO
GOVERNO DO DISTRITO DE BOANE
SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL DE BOANE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

Concurso para Aquisição dos seguintes esquipamentos associado à produção de cereais:

ANÚNCIO DE CONCURSOS
Concursos Limitados SDSMASB/UGEA/2021
1. O SDSMAS de Boane convida pessoas singulares, nacionais ou estrangeiras, micro, pequenas
e médias empresas para o concurso acima, Fornecedores de Bens e Prestadores de Serviços a
apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:

Nºde
Ordem

Modalidade
de
Contratação

1

Concurso
Limitado

7742

2

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇŎES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d), 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
5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos concursos abaixo indicados:

Objecto de concurso

04

Fornecimento de material
de protecção

12

Fornecimento de pães

Modalidade

Ajuste Directo

Data e Hora de
Abertura de
Documentos de
Qualificação e
Propostas

Fornecimento
de géneros
alimentares

6 de Agosto de 2021

6 de Agosto de
2021

Não Exigida

Manutenção e
reparação de
viaturas

6 de Agosto de 2021

10.15 horas
6 de Agosto de
2021

Não Exigida

Objecto do
Concurso

10.00 horas

10.30 horas

Garantia
Provisória

10.45 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do
Concurso ou adquirí-los no SDSMAS-BOANE, sita na localidade de Gueguegue, Rua do Hospital, Tel:
844232403/842732599 pela importância não restituível de 500,00MT (quinhentos meticais)
na conta 91024995 BIM (Fundo de Receita).

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO GÉNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE ACÇÃO SOCIAL
DELEGAÇÃO DE CHIMOIO

Nº de
concurso

Concurso
Limitado

Data e Hora
de Entrega de
Documentos de
Qualificação e
Propostas

Nome do
Concorrente

3. O prazo de validade das propostas será de 60 dias.
4. As propostas deverão ser entregues no endereço de acordo com o calendário acima.
5. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8
de Março.
Boane, Julho de 2021
A Autoridade Competente

Valor da
Adjudicação
Incluindo IVA

MOZAMBIQUE
COMERCIAL, LDA

(Assinatura Ilegível)
7012

1.349.960,00MT

Concurso por Cotações

259.200.00MT
PADARIA ÍNDICO

05

Fornecimento de material
e equipamento de trabalho

Ajuste Directo

MOZAMBIQUE
COMERCIAL, LDA

499.475,00MT

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DA MARINHA
ADMINISTRAÇÃO MARÍTIMA DE GAZA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Chimoio, aos 22/7/2021
A Delegada
Esperança Davede Nhamula
(Técnica Superior de Saúde N1)

A Administração Marítima de Gaza pretende Reabilitar a Residência Protocolar do
Administrador Marítimo de Gaza, Construir o Respectivo Muro de Vedação e Pavimentação,
no Distrito de Xai-Xai, Praia de Xai-Xai. Assim, são convidadas empresas interessadas e elegíveis
a apresentarem as suas propostas Técnicas e Financeiras para os trabalhos descritos na tabela
abaixo:

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HĺDRICOS

Objecto

ÁREA OPERACIONAL DE XAI-XAI
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
O FIPAG – Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água, Área Operacional de Xai-Xai convida pessoas elegíveis,
colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados
na tabela abaixo:
Nº do
Concurso

AOX/
CL/B/20/
2021
AOX/
CL/O/21/
2021
AOX/
CL/O/23/
2021

Objecto de
Contratação

ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO
N.º 02/ ADMARGZ/UGEA/2021

141

Modalidade
de
Contratação

Data-limite
e hora de
entrega

Data e hora
de abertura

Data e hora
Validade
de anúncio de
das
posicionamento Propostas

Fornecimento de
Equipamento para
tratamento de água
(doseadores)

Concurso
Limitado

17/8/2021
8.00 horas

17/8/2021
8.15 horas

22/8/2021

Empreitada de obras
para construção de
Casas de Operação

Concurso
Limitado

19/8/2021
11.00 horas

19/8/2021
11.15 horas

27/8/2021

Fornecimento de
consumíveis de
escritório

Concurso
Limitado

17/8/2021
11.00 horas

17/8/2021

20/8/2021

11.15 horas

8.00 horas

120 dias

Garantia
Bancária
(MT)

Reabilitação da
Residência Protocolar
do Administrador
Marítimo de Gaza,
Construção do
respectivo muro
de vedação e
pavimentação

Alvará
a Partir
de:
4a
Classe

Data/limite
Data/Local de
de entrega das
abertura das
propostas
propostas
Data:10/8/2021
Data:10/8/2021
Hora: 10.00 horas Hora: 10:30 horas
Administração
Marítima de
Gaza/UGEA

Administração
Marítima de Gaza/
UGEA

Data/local de
anúncio de
posicionamento
Data: 24/8/2021
Hora: 10.00 horas
Administração
Marítima de
Gaza/UGEA

N/A

8.00 horas
120 dias

N/A

120 dias

N/A

8.00 horas

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los, entre às 8.00
às 15.00 horas, pela importância não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais) para o Concurso Limitado e
500,00MT para o de Pequena Dimensão, que deverá ser depositada na conta 1134308410001– FIPAG Regional Sul Receitas
- BCI.
Endereço: FIPAG, Área Operacional de Xai-Xai
Unidade Gestora Executora de Aquisições (UGEA)
Email: ugea.aoxx@fipag.co.mz
Av. Samora Machel, CP 299, Bairro B, Cidade de Xai-Xai
Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Óbras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação
de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
Xai-Xai, Julho de 2021
O Director
(Ilegível)
162

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e adquirir os documentos de concurso
na Administração Marítima de Gaza, junto da UGEA, durante as horas normais de expediente a
partir do dia 21 de Julho de 2021, pela importância não reembolsável de 2.500,00MT (dois mil
e quinhentos meticais) para cada Caderno, mediante o depósito na Conta BIM, Número 2699317
(MZN) de ADMAR -Gaza.
A visita à obra será no dia 1 de Agosto de 2021, com concentração na Administração Marítima de
Gaza, pelas 9.00 horas e partida prevista para 9.30 horas e é de carácter obrigatório.
As propostas deverão ser entregues na UGEA da Administração Marítima de Gaza, no endereço:
Praia de Xai-Xai, Rua do Halley, C.P. 257, Telefones +258861363464, Gaza E-mail:
admargaza@gmail.com, nas horas normais de expediente.
O concurso será regido pelo Regulamento da Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8
de Março.
Xai-Xai, aos 20 de Julho de 2021
O Chefe da UGEA
(Ilegível)

168
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Projecto ECHO em Moçambique

Concurso Público RFA Nº ECHO-2021-004

Concurso Público RFA N.º ECHO-2021-006

Data de Emissão: 20/7/2021

Data de Emissão: 20/7/2021

A Abt Associates Inc é uma empresa que está a implementar o projecto de Eficiências
para o Resultado Clínico do HIV (ECHO) financiado pela USAID. O ECHO é um projecto
para apoiar a realização do controlo da epidemia do HIV/SIDA pelo Governo de
Moçambique e o estabelecimento de uma resposta sustentável liderada pelo Governo
até 2024 nas províncias onde a USAID é o principal parceiro de apoio clínico.

A Abt Associates Inc é uma empresa que está a implementar o projecto de
Eficiências para o Resultado Clínico do HIV (ECHO) financiado pela USAID. O ECHO
é um projecto para apoiar a realização do controlo da epidemia do HIV/SIDA pelo
Governo de Moçambique e, o estabelecimento de uma resposta sustentável liderada
pelo Governo até 2024 nas províncias onde a USAID é o principal parceiro de apoio
clínico.

O Projecto ECHO implementado pela Abt Associates Inc. pretende adquirir Viaturas,
os termos de referência para esta licitação encontram-se descritos de forma mais
detalhada no RFQ.

O Projecto ECHO implementado pela Abt Associates Inc. pretende adquirir
Mobiliário diverso para apetrechamento de algumas unidades sanitárias nas
Províncias cobertas pelo projecto, os termos de referência para esta licitação
encontram-se descritos de forma mais detalhada no RFQ.

Para materialização do objectivo supracitado, o Projecto ECHO convida empresas
qualificadas, legalmente constituídas e registadas a manifestarem o seu interesse
em concorrer, o RFQ que constitui este pacote de Concurso deverá ser solicitado até
às 17.30 horas do dia 22 de Julho de 2021, através do endereço electrónico:
procurement@echomoz.org

Para materialização do objectivo supracitado, o Projeto ECHO convida empresas
qualificadas, legalmente constituídas e registadas a manifestarem o seu interesse
em concorrer, o RFQ que constitui este pacote de Concurso deverá ser solicitado até
às 17.30 horas do dia 22 de Julho de 2021, através do endereço electrónico:
procurement@echomoz.org

Todas as propostas que responderem a este RFA serão avaliados de acordo com os
critérios, requisitos técnicos e notas de recomendação patentes no RFQ.

Todas as propostas que responderem a este RFA serão avaliadas de acordo com os
critérios, requisitos técnicos e notas de recomendação patentes no RFQ.

Os Proponentes são proibidos de oferecer qualquer dinheiro, taxa, comissão,
crédito, presente, gratificação, valor ou compensação para obter ou recompensar
por tratamento favorável impróprio com relação a esta ou a qualquer solicitação.
Pelo que, qualquer solicitação indevida de um funcionário do Projecto deve ser
relatada ao ECHO e qualquer tipo de acção indevida e ou tentativa de aliciamento
do proponente para obter tratamento favorável impróprio com relação a esta ou a
qualquer solicitação incorrerá à desqualificação imediata.

Os Proponentes são proibidos de oferecer qualquer dinheiro, taxa, comissão,
crédito, presente, gratificação, valor ou compensação para obter ou recompensar
por tratamento favorável impróprio com relação a esta ou a qualquer solicitação.
Pelo que, qualquer solicitação indevida de um funcionário do Projecto deve ser
relatada ao ECHO e qualquer tipo de acção indevida e ou tentativa de aliciamento
do proponente para obter tratamento favorável impróprio com relação a esta ou a
qualquer solicitação incorrerá à desqualificação imediata.

A Abt Associates Inc.-Projecto ECHO preza pela Igualdade de Oportunidades.

A Abt Associates Inc.-Projecto ECHO preza pela Igualdade de Oportunidades.

O prazo para a manifestação de interesse referente a este RFA é até dia 23 de Julho
de 2021, às 17.30 horas.

O prazo para a manifestação de interesse referente a este RFA é até dia 23 de Julho
de 2021, às 17.30 horas.
60

60
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
*****

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA JUDICIAL

AVISO
Concurso de Promoção a Juiz de Direito “B”
1. Nos termos do n.º 1, do artigo 14, do Estatuto dos Magistrados Judiciais, aprovado pela Lei n.º
7/2009, de 11 de Março e artigo 11 do Regulamento de Concursos de Ingresso e Promoção na
Carreira da Magistratura Judicial e por Deliberação n.º 25/CSMJ/P/2021, de 21 de Maio do Conselho
Superior da Magistratura Judicial está aberto o concurso para o provimento de vagas de Juízes de
Direito “B” existentes nos tribunais judiciais de província.
2. A avaliação e a classificação dos candidatos serão feitas através de provas escritas, com a duração
de duas horas, incidindo sobre as seguintes matérias:

Matéria
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legislação

Direitos de Personalidade;
Actos e negócios Jurídicos;
Contrato-promessa;
Enriquecimento sem causa;
Gestão de negócios;
Responsabilidade civil;
Direito de uso e aproveitamento;
Direito de propriedade;
Posse;
Efeitos do casamento;
Modificação e dissolução do
Casamento;
Filiação: estabelecimento, meios de
reconhecimento e efeitos;
Direito sucessório do cônjuge e do
companheiro da união de facto;
Representação sucessória;
Carácteres da obrigação exequenda;
Tramitação dos processos comuns e
especiais;
Providências cautelares;
Pressupostos processuais;
Nulidades processuais;
Nulidades de sentença;
Incidentes da instância;
Custas, multas e indemnizações.

•
•
•
•
•

Matéria

Constituição da República de
Moçambique;
Código Civil;
Código de Processo Civil;
Lei da Família;
Lei das Sucessões.

Legislação
•

•

•

Jurisdição Cível
•

Jurisdição de Menores

•

•
•

Poder parental: exercício pleno,
limitação, inibição e meios de
suprimento;
Adopção;
Processos de jurisdição de menores
(processos cíveis e de prevenção
criminal);
Medida de alimentos;
Promoção e protecção dos direitos da
criança;

•
•
•
•

•

•
•

Constituição da República de
Moçambique;
Código de Processo Civil;
Colectânea de Legislação de Menores
(UTREL);
Colectânea de Legislação de Família e
Menores (2ª edição-2009/CFJJ);
Lei nº 7/2008, de 9 de Julho (aprova
a Lei da Promoção e Protecção dos
Direitos da Criança);
Lei nº 8/2008, de 15 de Julho (aprova
a Lei da Organização Tutelar de
Menores);
Lei nº 12/2004, de 8 de Dezembro
(aprova o Código de Registo Civil);
Legislação Internacional relativa à
Criança (ractificada por Moçambique).

3. Os candidatos deverão escolher duas das jurisdições indicadas no número anterior.

4. Requisitos:
a) Ser Juiz de Direito “C”, com três anos de exercício na classe;
b) Ter classificação mínima de “Bom”;
c) Ter nomeação definitiva ou integração na carreira ou classe;
d) Ter licenciatura em Direito.
5. A admissão ao concurso é solicitada a Sua Excelência o Venerando Presidente do Conselho
Superior da Magistratura Judicial, por meio de requerimento contendo os dados de
identificação do candidato, devendo anexar os documentos comprovativos dos requisitos
das alíneas a), c) e d) do número anterior.

Jurisdição Criminal
Matéria
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legislação

Princípios do Direito Penal;
Agentes de crime;
Causas de justificação;
Aplicação de penas;
Princípios de Processo Penal;
Sujeitos e intervenientes processuais;
Actos processuais;
Prova;
Medidas de Coacção e de Garantia
Patrimonial;
Actos do Juiz de instrução;
Audiência preliminar;
O julgamento;
A sentença;
Recursos em Processo Penal.

•
•
•

•
•

Constituição da República de
Moçambique;
Código Penal, aprovado pela Lei nº
24/2019, de 24 de Dezembro;
Código de Processo Penal, aprovado
pela Lei nº 25/2019, de 26 de
Dezembro;
Leis nºs 17 e 18/2020, de 23 de
Dezembro;
Colectânea da Legislação Penal, 3ª
edição/CFJJ.

6. O requerimento deverá ser apresentado pelo candidato na Secretaria do Conselho Superior
da Magistratura Judicial ou na Secretaria de qualquer Tribunal Judicial de Província.
7. A lista dos candidatos admitidos e excluídos será afixada no Conselho Superior da
Magistratura Judicial, no Tribunal Supremo, no Centro de Formação Jurídica e Judiciária e
nos tribunais judiciais de província e será, igualmente, publicada no Jornal “Notícias”.
8. O número de vagas disponível é de 71.
9. As candidaturas deverão ser apresentadas no prazo de 30 dias, contados da data da última
publicação do presente aviso no Jornal “Notícias”.
10. O concurso é válido por 3 anos, contados a partir da data da publicação da lista de
classificação final no Boletim da República.
11. As provas serão realizadas na Província de Maputo (CFJJ) e nas Cidades de Chimoio e
Nampula.

Jurisdição Laboral
Matéria
•
•
•
•
•
•
•
•

Princípios do Direito do Trabalho;
Contratos de trabalho e suas vicissitudes;
Acidentes de trabalho e doenças
profissionais;
Princípios de processo laboral
Tramitação de processos laborais;
Sentença;
Recursos;
Execução;

Legislação
•
•
•
•
•
•
•

Constituição da República de
Moçambique;
Código de Processo de Trabalho;
Código de Processo Civil;
Lei do Trabalho;
Colectânea de Legislação de Trabalho
(edição actualizada);
Regime Jurídico dos Acidentes de
Trabalho;
Lei nº 10/2018, de 30 de Agosto,
republicada pela Lei nº 4/2021, de 5 de
Maio.

NB: Para efeitos de admissão ao concurso, a antiguidade é contada a partir da data do
visto aposto no despacho de promoção do primeiro magistrado do grupo dos que
foram aprovados no mesmo concurso de promoção anterior.
Maputo, aos 22 de Julho de 2021

A Secretária-Geral
Rita de Franco Duque Ismael
(Juíza Desembargadora)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO NIASSA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
CONCURSO LIMITADO Nº 09/INSS/DPNI/UGEA/C.L/042.2/21
Instituto Nacional de Segurança Social, Delegação Provincial do Niassa convida pessoas singulares, micro,
pequenas e médias empresas inscritas no Cadastro Único de Empreitada de Obras Públicas, Fornecedores de
Bens e Prestação de Serviços ao Estado interessadas a apresentarem propostas fechadas para o Fornecimento
de Equipamento Informático designadamente:

27121106/7, Fax: 27121106, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais).
O prazo de validade das propostas será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sua submissão.
As propostas deverão ser entregues no Sector do Atendimento e Triagem no endereço acima até às 9.00 horas
do dia 30/7/2021 e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço às 9.15 horas.
O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº5/2016, de 8 de Março.

• 11 (Onze) Laptops
• 1 (Uma) Tela de Projecção
• 1 (Um) Datashow

Lichinga, aos 19 de Julho de 2021

Os concorrentes poderão obter mais informação, examinar os documentos do concurso ou adquirí-los no
Instituto Nacional de Segurança Social, Av. Travessia da Juventude, Edifício do INSS-R/C, C.P. nº 168, Telf. Fixo:

(Ilegível)
180

COMUNICADO
O Fundo para o Fomento de Habitação, Fundo Público (FFH,
FP) comunica que estão abertas, até ao dia 12 de Agosto de
2021, as candidaturas para aquisição dos apartamentos da
Segunda Fase da Vila Olímpica.
As candidaturas serão feitas por via electrónica, na página
web do FFH,FP: www.ffh.gov.mz, na janela “Candidaturas
Vila Olímpica 2” ou pelo link bit.ly/vilaolimpica2.
A marcação das visitas ao apartamento modelo, será feita
através da janela “Visitas Vila Olímpica 2” ou pelo link
bit.ly/visitasvilaolimpica2.
Para esclarecimentos adicionais contacte o FFH, FP através
do endereço electrónico geral@ffh.gov.mz ou através dos
números +258 21 429612 ou 84 321 9923.
Maputo, Julho de 2021
O Departamento Comercial e de
Tecnologias de Informação e Comunicação
(Ilegível)
7100

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSPECÇÃO JUDICIAL DO CONSELHO SUPERIOR DA
MAGISTRATURA JUDICIAL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO
DE CONCURSO
Concurso Limitado N.º 7/IJCSMJ-UGEA/2021, para Fornecimento e Montagem de Equipamento Informático
Nos termos do nº2 do artigo 61, conjugado com o nº 2 do artigo 64,
ambos do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que
por Despacho do Exmo Senhor Inspector Geral, de 11 de Junho
findo, foi cancelado o concurso supra por desclassificação de
todos os concorrentes, em virtude de as propostas apresentadas
serem superiores ao valor disponível para a satisfação do objecto de
contratação, para além de alguns concorrentes não responderem
com as especificações exigidas nos documentos de concurso.
Maputo, aos 19 de Julho de 2021
A Entidade Contratante
(Ilegível)
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AVISO
Vimos por este meio solicitar aos titulares mi- no prazo de 15 dias, a contar da data da publineiros constantes da lista abaixo para apresen- cação do presente aviso, os comprovativos de
tarem ao Instituto Nacional de Minas (INAMI), submissão dos documentos alistados, sob pena
Código

Titular mineiro

Título mineiro

129C

Cerâmica de Vila Perry, Ltd

Concessão Mineira

192C

Chambadejous, Ltd

Concessão Mineira

222L

Julieta Maria da Silva

Licença de Prospecção e
Pesquisa

242C

Sociedade Água dos
Libombos

Concessão Mineira

Rovuma Moçambique,
Limitada

Licença de Prospecção e
Pesquisa

506C

Indústria Al-Satar, Lda

Concessão Mineira

543L

Clover Moçambique, Lda

Licença de Prospecção e
Pesquisa

328L

618C
1136L

Ceno, Lda
Zong - Hua, Limitada

Concessão Mineira
Licença de Prospecção e
Pesquisa

1152C

CETA Construções e
Serviços

Concessão Mineira

1279L

Minas de Changara,
Limitada

Licença de Prospecção e
Pesquisa

1347L

Minas de Changara,
Limitada

Licença de Prospecção e
Pesquisa

1433L

Amado Chemane Camal
Júnior

Licença de Prospecção e
Pesquisa

1460L

Sulbha Lalgi

Licença de Prospecção e
Pesquisa

Lalgi Maugi

Licença de Prospecção e
Pesquisa

1470L

1589C

Boss Trading, Lda

Concessão Mineira

2028L

Rachana Global, Lda

Licença de Prospecção e
Pesquisa

2100L

African Dongyue Mining
Development Co, Limitada

Licença de Prospecção e
Pesquisa

2250L

Jiangxi Mozambique
Mining Co, Lda

Licença de Prospecção e
Pesquisa

2505L

Quality Distributors,
Limitada

Licença de Prospecção e
Pesquisa

2513L

Zarina Ismail Ibraimo

Licença de Prospecção e
Pesquisa

Geominas, SA

Licença de Prospecção e
Pesquisa

Inter Globo, Limitada

Licença de Prospecção e
Pesquisa

Angy Minas, Limitada

Licença de Prospecção e
Pesquisa

3099L

Siexpo, Lda

Licença de Prospecção e
Pesquisa

3314L

Haiyu (Mozambique)
Mining Co, Lda

Licença de Prospecção e
Pesquisa

3406L

Africa Yuxiao Mining
Development Company,
Limitada

2718L
2792L
2837L

Licença de Prospecção e
Pesquisa

Documentos em falta
Relatórios anuais de actividades
de 2010 a 2020, DUAT, Licença
Ambiental, Imposto sobre a
Superfície de 2017 a 2019, Imposto
sobre a Produção de 2010 a 2020
DUAT, Licença Ambiental, Imposto
sobre a Superfície de 2005 a 2021
Relatórios anuais de actividades
do 1º ao 8º ano, Imposto sobre
a Superfície do 2º ao 8º ano,
regularização da licença em nome de
pessoa colectiva
Relatórios anuais de actividades
de 2005 a 2020, Imposto sobre a
Superfície de 2005 a 2021, Imposto
sobre a Produção de 2010 a 2021
Relatórios anuais de actividades
do 1º ao 8º ano, Imposto sobre a
Superfície do 2º ao 8º ano
Relatórios anuais de actividades
de 2010 a 2020, DUAT, Licença
Ambiental, Imposto sobre a
Superfície de 2005 a 2016, Imposto
sobre a Produção de 2010 a 2021
Relatórios anuais de actividades
do 1º ao 8º ano, Imposto sobre a
Superfície do 2º ao 8º ano
Relatórios, DUAT, Licença Ambiental,
Impostos sobre a Superfície, Imposto
sobre a Produção
Relatórios anuais de actividades
do 1º ao 8º ano, Imposto sobre a
Superfície do 2º ao 8º ano
Relatórios anuais de actividades
de 2010 a 2020, DUAT, Licença
Ambiental, Imposto sobre a
Superfície de 2010 a 2021, Imposto
sobre a Produção de 2010 a 2021
Relatórios anuais de actividades
de 2006 a 2014, Imposto sobre a
Superfície de 2007 a 2014
Relatórios anuais de actividades
de 2006 a 2014, Imposto sobre a
Superfície de 2007 a 2014
Relatórios anuais de actividades
de 2006 a 2014, Imposto sobre a
Superfície de 2007 a 2014
Relatórios anuais de actividades
de 2006 a 2014, Imposto sobre a
Superfície de 2007 a 2014
Relatórios anuais de actividades
de 2006 a 2014, Imposto sobre a
Superfície de 2007 a 2014
Relatórios anuais de actividades
de 2010 a 2020, DUAT, Licença
Ambiental, Imposto sobre a
Superfície de 2010 a 2021, Imposto
sobre a Produção de 2011 a 2021
Relatórios anuais de actividades
de 2008 a 2016, Imposto sobre a
Superfície de 2008 a 2016
Relatórios anuais de actividades
de 2006 a 2014, Imposto sobre a
Superfície de 2007 a 2014
Relatórios anuais de actividades
de 2009 a 2017, Imposto sobre a
Superfície de 2009 a 2017
Relatórios anuais de actividades
de 2009 a 2017, Imposto sobre a
Superfície de 2009 a 2017
Relatórios anuais de actividades
de 2009 a 2017, Imposto sobre
a Superfície de 2009 a 2017,
regularização da licença em nome de
pessoa colectiva
Relatórios anuais de actividades
de 2011 a 2017, Imposto sobre a
Superfície de 2011 a 2017
Relatórios anuais de actividades
de 2009 a 2017, Imposto sobre a
Superfície de 2009 a 2017
Relatórios anuais de actividades
de 2015 a 2020, Imposto sobre a
Superfície de 2015 a 2020
Relatórios anuais de actividades
de 2010 a 2017, Imposto sobre a
Superfície de 2009 a 2017
Relatórios anuais de actividades
de 2010 a 2018, Imposto sobre a
Superfície de 2010 a 2018
Relatórios anuais de actividades
de 2011 a 2018, Imposto sobre a
Superfície de 2011 a 2018

de prosseguir-se com as tramitações de revogação ou indeferimento dos pedidos de prorrogação dos títulos mineiros.

3615L

Infra-Engineering
Mozambique, SARL

Licença de Prospecção e
Pesquisa

3632L

MFJ, Limitada

Licença de Prospecção e
Pesquisa

3683L

Biworld International,
Limited

Licença de Prospecção e
Pesquisa

3699L

Mamba Granites, Lda

Licença de Prospecção e
Pesquisa

3762L

Sociedade de Investimentos Licença de Prospecção e
do Save, Limitada
Pesquisa

3781L

Kupenya Nebasa, Lda

Licença de Prospecção e
Pesquisa

4069L

Ami International,
Limitada

Licença de Prospecção e
Pesquisa

4151L

Apollo Investment Group,
Limitada

Licença de Prospecção e
Pesquisa

4251L

Ingoane Minerais, Limitada

Licença de Prospecção e
Pesquisa

4252L

Top Gem- Gemas de
Moçambique, Lda

Licença de Prospecção e
Pesquisa

4326L

MIMOC-Minerais de
Moçabique, Limitada

Licença de Prospecção e
Pesquisa

4453L

Raimundo Azarias Inglês

Licença de Prospecção e
Pesquisa

4530L

Namaacha Mining,
Limitada

Licença de Prospecção e
Pesquisa

4636L

Tete Cimentos, Limitada

Licença de Prospecção e
Pesquisa

4680L

DFG Moçambique, Limitada

Licença de Prospecção e
Pesquisa

4687L

Pequeno Rio Internacional, Licença de Prospecção e
Limitada
Pesquisa

4742L

Morminas, Lda

Licença de Prospecção e
Pesquisa

4764L

Prominas Projectos e
Investimentos Minerais,
Lda

Licença de Prospecção e
Pesquisa

4772L

Duplo Dragão Industrial,
Limitada

Licença de Prospecção e
Pesquisa

4775L

COSEC, Lda - Consultoria,
Serviços e Comércio
Internacional, Limitada

Licença de Prospecção e
Pesquisa

4801L

Kenny Olsen

Licença de Prospecção e
Pesquisa

4808L

Africa Oriental Mineral
Sociedade Unipessoal,
Limitada

Licença de Prospecção e
Pesquisa

4872L

Ngunga SIC

Licença de Prospecção e
Pesquisa

4933L

Arminda Conceição Janfar
Macusse

Licença de Prospecção e
Pesquisa

4952L

Domingos Esperança Rosa
Buque

Licença de Prospecção e
Pesquisa

4968L

Fazilat Abdul Bachir

Licença de Prospecção e
Pesquisa

4994L

Miguel Claudio Armando
Chissano

Licença de Prospecção e
Pesquisa

5009L

Duplo Dragão Industrial,
Limitada

Licença de Prospecção e
Pesquisa

5034L

Afrisal do Mar, SA

Licença de Prospecção e
Pesquisa

5054L

Moz Partners, Lda

Licença de Prospecção e
Pesquisa

5055L

Eduardo Jorge Nhacule

Licença de Prospecção e
Pesquisa

5302L

Manica Minerais
(Mozambique), Limitada

Licença de Prospecção e
Pesquisa

Relatórios anuais de actividades
de 2011 a 2018, Imposto sobre a
Superfície de 2011 a 2018
Relatórios anuais de actividades
de 2011 a 2018, Imposto sobre a
Superfície de 2011 a 2018
Relatórios anuais de actividades
de 2011 a 2018, Imposto sobre a
Superfície de 2011 a 2018
Relatórios anuais de actividades
de 2011 a 2018, Imposto sobre a
Superfície de 2011 a 2018
Relatórios anuais de actividades
de 2014 a 2020, Imposto sobre a
Superfície de 2014 a 2021
Relatórios anuais de actividades
de 2011 a 2018, Imposto sobre a
Superfície de 2011 a 2018
Relatórios anuais de actividades
de 2018 a 2020, Imposto sobre a
Superfície 2020 e 2021
Relatórios anuais de actividades
de 2016 a 2020, Imposto sobre a
Superfície 2016 a 2020
Relatórios anuais de actividades
de 2012 a 2017, Imposto sobre a
Superfície 2012 a 2017
Imposto sobre a Superfície 2014 a
2018
Relatórios anuais de actividades
de 2012 a 2017, Imposto sobre a
Superfície 2012 a 2017
Relatórios anuais de actividades
de 2012 a 2017, Imposto sobre a
Superfície 2012 a 2017
Relatórios anuais de actividades
de 2013 a 2017, Imposto sobre a
Superfície 2013 a 2017
Relatórios anuais de actividades
de 2014 a 2018, Imposto sobre a
Superfície 2013 a 2017
Relatórios anuais de actividades
de 2014 a 2018, Imposto sobre a
Superfície 2013 a 2017
Relatórios anuais de actividades
de 2016 a 2020, Imposto sobre a
Superfície 2016 a 2020
Relatórios anuais de actividades
de 2013 a 2017, Imposto sobre a
Superfície 2013 a 2017
Relatórios anuais de actividades
de 2013 a 2017, Imposto sobre a
Superfície 2013 a 2017
Plano de Gestão Ambiental para o
período de prorrogação, Imposto
sobre a Superfície 2019 e 2020
Relatórios anuais de actividades
de 2015 a 2019, Imposto sobre a
Superfície 2015 a 2019
Relatórios anuais de actividades
de 2014 a 2018, Imposto sobre a
Superfície 2014 a 2018
Relatórios anuais de actividades
de 2015 a 2018, Imposto sobre a
Superfície 2014 a 2018
Relatórios anuais de actividades
de 2015 a 2018, Imposto sobre a
Superfície 2015 a 2018
Relatórios anuais de actividades
de 2015 a 2018, Imposto sobre a
Superfície 2015 a 2018
Relatórios anuais de actividades
de 2014 a 2018, Imposto sobre a
Superfície 2014 a 2018
Relatórios anuais de actividades
de 2015 a 2019, Imposto sobre a
Superfície 2015 a 2019
Relatórios anuais de actividades
de 2013 a 2019, Imposto sobre a
Superfície 2013 a 2019
Relatórios anuais de actividades
de 2015 a 2019 Imposto sobre a
Superfície 2015 e 2019
Relatórios anuais de actividades
de 2014 a 2017, Imposto sobre a
Superfície 2014 a 2017
Relatórios anuais de actividades
de 2015 a 2019, Imposto sobre a
Superfície 2015 a 2019
Relatórios anuais de actividades
de 2015 a 2019, Imposto sobre a
Superfície 2015 a 2019
Relatórios anuais de actividades
de 2015 a 2019, Imposto sobre a
Superfície 2015 a 2019
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e
5323L

5337L

5396L

5406L

5409L

5427L

Sofia Nazimo Mussá
Lake Mining, Lda

Licença de Prospecção e
Pesquisa
Licença de Prospecção e
Pesquisa

Pure Life Natural
Resources, Sociedade
Unipessoal, Lda

Licença de Prospecção e
Pesquisa

Lake Mining, Lda

Licença de Prospecção e
Pesquisa

Yakani Maxaka, Limitada
Mozambique Minerals, Lda

Licença de Prospecção e
Pesquisa
Licença de Prospecção e
Pesquisa

5461L

Yosica, Limitada

5463L

J. Nisse - Empredimentos,
Limitada

Licença de Prospecção e
Pesquisa
Licença de Prospecção e
Pesquisa

5500L

Lina Maria dos Anjos
Nhacuongue Aiuba

Licença de Prospecção e
Pesquisa

5503CM

Saide Simão Paulo

Certificado Mineiro

5505CM

Celestino Chapila

Certificado Mineiro

5507CM

Alfredo Cândido
Namburete Júnior

Certificado Mineiro

5519L

MPI - Mozambique Power
Industries, SA

Licença de Prospecção e
Pesquisa

5583L

Manuel Augusto dos Santos Licença de Prospecção e
e Menezes Cabral
Pesquisa
Di Sheng Mineral
Resources, Limitada

Licença de Prospecção e
Pesquisa

5691L

Inter Globe, Limitada

Licença de Prospecção e
Pesquisa

5697L

Mahomed Ibrahim Ayob

Licença de Prospecção e
Pesquisa

5889L

KUNGANA, Ltd

Licença de Prospecção e
Pesquisa

5683L

5891L

Nungu Trading, Limitada

Licença de Prospecção e
Pesquisa

5918L

Khensane Moçambique
- Sociedade Unipessoal,
Limitada

Licença de Prospecção e
Pesquisa

5933L

Deto, SA

Licença de Prospecção e
Pesquisa

Relatórios anuais de actividades
de 2015 a 2019, Imposto sobre a
Superfície 2015 a 2019
Relatórios anuais de actividades
de 2015 a 2019, Imposto sobre a
Superfície 2015 a 2019
Relatórios anuais de actividades
de 2015 a 2019, Imposto sobre a
Superfície 2015 a 2019, regularização
do NUIT
Relatórios anuais de actividades
de 2015 a 2019, Imposto sobre a
Superfície 2015 a 2019
Relatórios anuais de actividades
de 2015 a 2019, Imposto sobre a
Superfície 2015 a 2019
Relatórios anuais de actividades
de 2015 a 2019, Imposto sobre a
Superfície 2015 a 2019
Imposto sobre a Superfície 2015 a
2019, regularização do NUIT
Imposto sobre a Superfície 2018 e
2019
Relatórios anuais de actividades
de 2015 a 2018, Imposto sobre a
Superfície 2015 a 2018
Relatórios anuais de actividades
de 2013 a 2020, Imposto sobre a
Superfície 2013 a 2020
Relatórios anuais de actividades
de 2013 a 2020, Imposto sobre a
Superfície 2013 a 2020
Relatórios anuais de actividades
de 2013 a 2020, Imposto sobre a
Superfície 2013 a 2020
Relatórios anuais de actividades
de 2015 a 2019, Imposto sobre a
Superfície 2015 a 2019
Relatórios anuais de actividades
de 2014 a 2018, Imposto sobre a
Superfície 2014 a 2018, regularização
da licença em nome de pessoa
colectiva
Relatórios anuais de actividades
de 2015 a 2019, Imposto sobre a
Superfície 2015 a 2019
Relatórios anuais de actividades
de 2015 a 2018, Imposto sobre a
Superfície 2015 a 2018
Relatórios anuais de actividades
de 2014 a 2018, Imposto sobre a
Superfície 2014 a 2018
Relatórios anuais de actividades
de 2015 a 2019, Imposto sobre a
Superfície 2015 a 2019
Relatórios anuais de actividades
de 2015 a 2019, Imposto sobre a
Superfície 2015 a 2019
Relatórios anuais de actividades
de 2015 a 2019, Imposto sobre a
Superfície 2015 a 2019
Relatórios anuais de actividades
de 2015 a 2019, Imposto sobre a
Superfície 2015 a 2019

5946L

Nilton Américo Raimundo
Tembe

Licença de Prospecção e
Pesquisa

5963L

Moza Capital, SA

Licença de Prospecção e
Pesquisa

5998L

Golden Sands Minerals,
Limitada

Licença de Prospecção e
Pesquisa

6055L

Earth Mining, Limitada

Licença de Prospecção e
Pesquisa

6056C

Namaacha Mining, Lda

Concessão Mineira

6092L

Thai Africa Friendship
Trading Co, Lda

Licença de Prospecção e
Pesquisa

6136L

Gulam Jilani Aziz Kolsawala

Licença de Prospecção e
Pesquisa

6157L

IOR- Companhia de
Licença de Prospecção e
Investimentos do Índico, SA
Pesquisa

6167L

Goldcrest Resources, SA

Licença de Prospecção e
Pesquisa

6192L

Gilé Mining, Limitada

Licença de Prospecção e
Pesquisa

6232L

Paradise Minerals,
Limitada

Licença de Prospecção e
Pesquisa

6253L

Peregrine Metals, SA

Licença de Prospecção e
Pesquisa

7778L

Fazenda APC. Sociedade
Unipessoal

Licença de Prospecção e
Pesquisa

8004L

Africaoro Mining, Lda

Licença de Prospecção e
Pesquisa

8111C

Anbeco, SA

Concessão Mineira

8362L

Sopal – Sociedade e
Participação, Lda

Licença de Prospecção e
Pesquisa

8842CM

Bernardino Nobre da Costa
Rosário

Certificado Mineiro

9074L

Txopela Investiments, SA

Licença de Prospecção e
Pesquisa

Relatórios anuais de actividades
de 2018 a 2019, Imposto sobre a
Superfície 2015 a 2019, regularização
da licença em nome de pessoa
colectiva
Relatórios anuais de actividades
de 2014 a 2018, Imposto sobre a
Superfície 2014 a 2018
Relatórios anuais de actividades
de 2014 e 2018, Imposto sobre a
Superfície 2014 a 2018
Relatórios anuais de actividades
de 2014 a 2018, Imposto sobre a
Superfície 2014 a 2018
Relatórios anuais de actividades
de 2016 a 2018, Imposto sobre a
Superfície 2016 a 2018
Relatórios anuais de actividades
de 2015 a 2019, Imposto sobre a
Superfície 2015 a 2019
Relatórios anuais de actividades
de 2015 a 2019, Imposto sobre a
Superfície 2015 a 2019
Relatórios anuais de actividades
de 2018 a 2021, Imposto sobre a
Superfície 2018 a 2020
Relatórios anuais de actividades
de 2015 a 2019, Imposto sobre a
Superfície 2015 a 2019
Relatórios anuais de actividades
de 2016 a 2020, Imposto sobre a
Superfície 2016 a 2020
Relatórios anuais de actividades
de 2016 a 2020, Imposto sobre a
Superfície 2016 a 2020
Relatórios anuais de actividades
de 2015 e 2019, Imposto sobre a
Superfície 2015 a 2019
Relatórios 2019 e 2020, Imposto
sobre a Superficie 2017 a 2021
Relatórios anuais de 2017 a 2019,
Imposto sobre a Superfície 2018 a
2021, Relatório final para o pedido
de prorrogação
Relatórios anuais de 2019 e 2020,
Imposto sobre a Superfície 2019 a
2021
Relatórios anuais de 2018 e 2019,
Imposto sobre a Superfície 2018 a
2020
Relatórios anuais de 2019 e 2020,
Impostos sobre a Superfície 2018 a
2021
Relatórios anuais de 2019 e 2020,
Impostos sobre a Superfície 2019 a
2021

Maputo, Julho de 2021
O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)
7059

DH MINING DEVELOPMENT COMPANY, LDA
PROJECTO DE CONSTRUÇÃO DE UM RAMAL DE 110KV NUM TROÇO DE
104,7KM DE ENERGIA ELÉCTRICA DE MAUA A NIPEPE PARA O PROJECTO DE
EXPLORAÇÃO DE GRAFITE DE NIPEPE, PROVÍNCIA DO NIASSA

CONVITE

ANÚNCIO DE CONCURSOS

REUNIÃO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA
A DH Mining Development, Lda pretende construir um ramal de 110kv, num
troço de 104,7km de energia eléctrica de Maua a Nipepe para alimentar o
projecto de exploração de grafite de Nipepe, na Província do Niassa.

1. A ARA-Sul, IP - Administração Regional de Águas do Sul, Instituto Público, convida as empresas interessadas, para apresentarem propostas fechadas para

 o seguinte:

 Serviços de Segurança para Protecção das Instalações da ARA-Sul, IP/Sede;
 Serviços de Manutenção e Reparação de Viaturas da ARA-Sul, IP/DGBL;
 Fornecimento de Combustíveis, Lubrificantes, Gás Doméstico para ARA-Sul, IP/DGBL.

O projecto enquadra-se na Categoria “A” de acordo com o Decreto nº 54/2015,

de 31 de Dezembro sobre o Regulamento do Processo de Avaliação de Impacto
Ambiental (AIA) e exige o Licenciamento Ambiental da actvidade através de
um Estudo de Impacto Ambiental (EIA). A apresentação e discussão públicas

serão feitas nos moldes estabelecidos pela Directiva Ministerial n.º 130/2006,
sobre o Processo de Consultas Públicas, antes da aprovação do EIA pelo
Ministério da Terra e Ambiente (MTA).

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou levantá-los na ARA-Sul, RAA, durante as horas normais de
expediente, sita na Av. Samora Machel, n.º 30, 6º Andar a partir do dia 23 de Julho de 2021, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (Mil Meticais) para cada.
A ser depositado na conta 1012887201007- Standard Bank da ARA-Sul Turismo.
3. O período de validade das propostas é de 120 dias.

Assim sendo, estão convidadas todas as partes interessadas e/ou afectadas
a participarem da Reunião de Consulta Pública a realizar-se nos seguintes
locais:
Data
9/8/2021
10/8/2021

Distrito
Maua
Nipepe

Local da reunião
Mulolowa
Sala de Reuniões do Governo

l de

4. As propostas deverão estar devidamente seladas e entregues à ARA-Sul, IP - Administração Regional de Águas do Sul, Instituto Público sita na Av. Samora
Machel, n.º 30, 7º Andar, serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço na presença dos concorrentes ou seus legítimos representantes que queiram assistir a
Sul
este acto na data e hora da tabela abaixo.
5. Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços
RA ao Estado, aprovado pelo
Decreto n.º 5/2016, de 08 de Março.

Hora
9.00 horas
9.00 horas

O Draft do EIA está disponível para discussões públicas e poderá ser consultado
na Administração do Distrito de Nipepe, Administração do Distrito de Maua,
Serviços Provinciais de Ambiente do Niassa, Serviços Provinciais de Infraestruturas do Niassa e na Sede da empresa em Nipepe (contacto 879721000,
a att. do Sr. Charles).
Em Maputo, os documentos poderão ser consultados na Direcção Nacional do
Ambiente.
Para mais informações favor de contactar a Enviestudos, Lda (Consultor
Ambiental do Projecto) através dos Senhores Amad Gani, pelo Cel: 826378703
ou Paulo Passela, pelo Cel: 843289330, ou ainda, pelo correio electrónico
enviestudosconsultores@gmail.com
Maputo, aos 23 de Julho de 2021
7916

Itm

Concurso nº

1

47A001141/ARAS/CL/SERV/17/2021

2

47A001141/ARAS/CL/SERV/16/2021

3

47A001141ARAS/CL/BENS/10/2021

Modalidade de
Contratação
Concurso
Limitado
Concurso
Limitado
Concurso
Limitado

,

Objecto do Concurso
Serviços de Segurança para Protecção
das Instalações da ARA-Sul, IP/Sede
Serviços de Manutenção e Reparação de
Viaturas da ARA-Sul, IP/DGBL
Fornecimento
de
Combustíveis,
Lubrificantes, Gás Doméstico para ARASul, IP/DGBL

Garantia
Provisória

Data

Hora

N/A

03/08/2021

09H00

N/A

03/08/2021

10H15

N/A

03/08/2021

11H15

Maputo, 22 de Julho de 2021
A RAA

Entrega de Proposta

Local de Entrega
e Abertura de
Propostas
ARA-Sul, IP/Sede
ARA-Sul,
IP/DGBL –
Macarretane Chockwé

Abertura de Proposta

Data

Hora

03/08/2021

09H15

l de En
03/08/2021

10H30

03/08/2021

11H30

, IP/Se
-Su

7093

,
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PUBLICIDADE

ANÚNCIO DE VAGAS
PROMOTORES DE VENDAS
Uma empresa que actua no ramo de
Marketing Digital pretende recrutar
Promotores de Venda para Cidade
de Maputo. Os candidatos interessados
deverão enviar os seus CV’s para o seguinte
endereço electrónico:
zburaimo@hotmail.com
7926

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA
GOVERNO DO DISTRITO DE MECONTA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

CONCURSO LIMITADO 04DO70041/CL Nº0002/SDM/2021
LOTE I – FORNECIMENTO DE GÉNEROS ALIMENTARES
A Secretaria Distrital de Meconta convida todas empresas (Pessoas Singulares ou Colectivas) a apresentarem propostas Técnicas e
Financeiras para o objecto acima e será qualificada Empresa que possuir a qualificação jurídica, Técnica e Regularidade Fiscal através da
apresentação da respectiva documentação comprovativa a saber:
1. Documentos de qualificação: alvará, Certidão de Registo Comercial, Estatuados actualizados e Publicados no BR, Certidão de
Quitação da Finanças Públicas, Certidão do Instituto Nacional de Estatística, Certidão do Instituto de Segurança Social e Certidão
de Cadastro Único;
2. Perfil, com especial relevância para o objecto do concurso;
3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-los pela importância não reembolsável de 1.000.00MT (mil meticais), na Secretaria Distrital

AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de
Minas em vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro correm éditos de 30
(trinta) dias a contar da segunda publicação no Jornal “Notícias” chamando a quem se julgue com
direito a opor-se que seja atribuída a Concessão Mineira número 10608C para Ouro e Minerais
Associados, no distrito de Chifunde, na província de Tente, a favor da requerente MOZAMBIQUE
INTERNATIONAL MINING RESEARCH ANDA DEVELOPMENTS, SA, com as seguintes coordenadas
geográficas:
Vértice

Latitude
-14

28

50,00

32

38

30,00

2

-14

20

10,00

32

38

30,00

3

-14

20

10,00

32

43

0,00

4

-14

28

40,00

32

43

0,00

5

-14

28

40,00

32

41

30,00

6

-14

28

50,00

32

41

30,00

5.

As propostas serão entregues no endereço acima indicado das 7.30 às 15.30 horas, e serão abertas na presença dos concorrentes
e/ou seus representantes credenciados pela empresa que desejarem comparecer em sessão pública, na Sala Reuniões do Governo do Distrito, pelas 9.00 horas do dia 6/8/2021.

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

Longitude

1

4. O período de validade das propostas será de 60 dias uteis.

Meconta, aos 22 de Julho de 2021
Autoridade Competente
Abílio Manuel Mucula
343

Maputo, aos 9/4/2021
O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geológo)
6567

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE CHÓKWÈ
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
CONCURSO Nº 01/MEU/CMCC/OP/2021
De acordo com o artigo 33, nº 2, alínea d) do Regulamento
de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Servíços ao Estado,
aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março,
comunica-se que o concurso acima foi adjudicado a
empresa JRC, CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS,
SA, para Empreitada de Obra para Pavimentação de
Estrada Urbana CRZ N101 – Avenida de Moçambique,
pelo preço negocial de 18.000.000,00MT (dezoito
milhões de meticais), incluindo IVA.
Chókwè, aos 20 de Julho de 2021
O PRESIDENTE
(Ilegível)

7098

7725
133
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL E
NOTARIADO DE MARRACUENE
HABILITAÇÃO DE HERDEIROS

Certifico, para efeitos de publicação,
que por escritura de catorze de Julho
de dois mil e vinte e um, exarada
de folhas cinquenta e sete do livro
de notas para escrituras diversas
número um “B” barra dois mil e vinte
e um, desta Conservatória do Registo
Civil de Marracuene, com funções
notariais, a cargo de ANTÓNIO
ALMEIDA CARROÇA, Conservador e
Notário Superior, foi celebrada uma
Escritura de Habilitação de Herdeiros
por óbito de EUGÉNIO SEBASTIÃO
MAZANENE, de cinquenta anos de
idade, casado em regime de bens
adquiridos com Amida Estevão
Nhacuonga Mazanene, filho de
Sebastião Ruben Mazanene e de Otília
Esperança Machalela, com última
residência em Marracuene.
Que o falecido não deixou testamento
ou qualquer outra disposição de
última vontade.
Deixou como únicos e universais
herdeiros dos seus bens, sua
esposa Amida Estevão Nhacuonga
Mazanene,
viúva,
que
ocupa
simultaneamente a posição de
meeira e seus filhos: Allan Eugénio
Mazanene,
Kelvin
Eugénio
Mazanene,
Herman
Eugénio
Mazanene, Igor Eugénio Mazanene
e Eugénio Sebastião Mazanene
Júnior, todos menores de idade,
naturais de Maputo e residentes em
Marracuene.
Que segundo a lei não há pessoas
que lhes prefiram ou que possam
concorrer a esta sucessão dos
indicados herdeiros.
Que da herança fazem parte bens
móveis e imóveis, incluindo contas
bancárias.
Está conforme
Marracuene, aos vinte e um de Julho
de dois mil e vinte e um
O Técnico
(Ilegível)

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO PROVINCIAL DE
REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E
TRABALHO
CARTÓRIO NOTARIAL DA MATOLA
EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

ANÚNCIO DE CONCURSO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS
POR ÓBITO DE ALBERTINA
PEQUENINO

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE NAMPULA

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO
POR ÓBITO DE EUGÉNIO
SEBASTIÃO MAZANENE

A Administração Nacional de Estradas, Instituto Público “ANE,IP”, Delegação Provincial de Nampula (DPANE-NPL) solicita propostas seladas para concursos de Bens e
Serviços de acordo com a tabela abaixo:
Nº de Concurso

Objecto de Concurso

Modalidade de
Concurso

Custos dos
Documentos do
Concurso

Garantia
Provisória

Data e hora limite
de submissão de
Propostas

Data e hora limite de
Abertura de Propostas

20 000,00 –
Validade 120dias

20/08/2021
09:00h

20/08/2021
09:15h

1000,00MT

Data de anúncio de
Posicionamento de
concorrentes

Observação

03/09/2021
09:00H

Possuir
cadastro único

07/ANE-NP/SERV/VIAT/ 2021

Reparação e Manutenção de
Viaturas da ANE,IP – Nampula

Concurso Público

08/ANE-NP/BENS/AVIAT/2021

Fornecimento de Acessórios de
Viaturas da ANE,IP – Nampula

Concurso Limitado

N/A

10/08/2021
09:00h

10/08/2021
09:15h

1000,00MT

24/08/2021
09:00H

Fornecimento de Combustíveis e
Lubrificantes

Concurso Limitado

N/A

10/08/2021
10:00h

10/08/2021
10:15h

1000,00MT

24/08/2021
09:30H

09/ANE-NP/BENS/FCL/2021

Possuir
cadastro único
Possuir
cadastro único

O prazo de validade das propostas é de 90 dias.
Os documentos de concurso e informações adicionais poderão ser adquiridos durante as horas normais de expediente, no endereço abaixo indicado, a partir do dia 23 de Julho de 2021.
Administração Nacional de Estradas, Instituto Público
Delegação Provincial de Nampula,
Estrada de Angoche R686,
Muahivire Expansão
Tel: 82 324 272 0; Fax: 26 212 062,

Nampula - Moçambique
As propostas deverão ser apresentadas devidamente identificadas e separadas por concurso até a hora e datas indicadas na tabela acima, na secretaria da ANE,IP-Delegação
Provincial de Nampula.
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
05/2016, de 08 de Março.
Nampula, Julho de 2021
(Repartição de Aquisições)

7931
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Certifico,
para
efeitos
de
publicação, que por escritura de
vinte e três de Junho de dois mil
e vinte e um, exarada de folhas
três verso a folhas cinco verso,
do livro de notas para escrituras
diversas número cento e setenta e
oito “B”, deste Cartório Notarial, a
cargo da Notária CARLA ALBINO
MAIBAZE FELIZ, foi celebrada
uma Escritura de Habilitação
de Herdeiros por óbito de
ALBERTINA PEQUENINO, de
sessenta e quarto anos de idade,
no estado civil que era solteira,
natural de Homoíne, filha de
Pequenino Fongue e de Josefina
Uetela, com última residência no
Bairro da Matola-Rio, Boane.
Que a falecida não deixou
testamento ou qualquer outra
disposição de última vontade.
Deixou como único e universal
herdeiro de seus bens, seu filho
Hércio Augusto Marrengula,
casado, natural de Jangamo e
residente no Bairro da MatolaRio, Boane.
Que segundo a lei não há pessoas
que prefiram ou que possam
concorrer a esta sucessão ao
indicado herdeiro. Que da
herança fazem parte bens móveis
e imóveis.
Está conforme
Cartório Notarial da Matola, aos
24 de Junho de 2021
A Notária
(Ilegível)

341

7121

ANÚNCIO PARA FORNECEDORES
Pedido de Manifestação de Interesse
A Grindrod, uma empresa localizada em Maputo - Moçambique, convida todas
as empresas elegíveis a manifestarem o seu interesse em prestar serviços de
Aluguer e Manutenção de Impressoras na GML e MCTL no Porto de Maputo e
TCM no Porto da Matola .
As empresas interessadas devem enviar os seus endereços electrónicos com
indicacação do concurso que pretendem participar para o seguinte email:
(procurement@grindrod.co.mz), até às 15.30horas (hora local) do dia 26 de
Julho de 2021.
Os documentos de concurso serão enviados a posterior nos correios electrónicos
recebidos.
Os candidatos podem obter informação adicional através dos números: +258 84
311 6783/84 321 5040.
Obrigado.

7918

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO
2ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
O DOUTOR MATEUS ALMEIDA MUBAI, MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA
2ª SECÇÃO CÍVEL DESTE TRIBUNAL

Faz saber que pela 2ª Secção Cível deste Tribunal da Província de Cabo Delgado, Pemba, nos Autos de Acção Executiva para o Pagamento de Quantia Certa, em Processo Sumário, nº 20/2021-2ª Secção, movidos pelo
exequente MOMADE BAXIR ADAMO JUSSAB, maior, de nacionalidade
moçambicana, natural de Mueda, província de Cabo Delgado, residente nesta cidade de Pemba, no Bairro de Cimento, Rua 14, devidamente representado pelo seus mandatários Judiciais, os Doutores Casimiro Filipe Chele e
Momade Aboo Bacar, Advogados, todos com domicílio profissional nesta
cidade de Pemba, contra o executado ALI MATEUS JÚNIOR, de nacionalidade moçambicana, actualmente em parte incerta, contactável pelos nºs:
84-7000700/82-74058782, para no prazo de 5 (cinco) dias, que começa
a correr depois de finda a dilação de 30 (trinta) dias, contada da segunda
e última publicação deste anúncio, pagar a quantia exequenda no valor de 9
000 000,00MT (nove milhões de meticais) e 330 755,00MT (trezentos e
trinta mil, setecentos e cinquenta e cinco meticais) de custas judiciais, ou
no mesmo prazo, deduzir, querendo, oposição por meio de embargos, bem
como agravar o despacho que ordena a penhora, findos os prazos dos éditos,
podem reclamar o pagamento dos seus créditos pelos bens penhorados, sobre que tenham garantia real, cuja cópia da petição inicial e Auto de Penhora
se encontram disponíveis na 2ª Secção Cível deste Tribunal.
Para constar se lavrou o presente edital e mais outros de igual teor que vão ser
devidamente e legalmente afixados.
Pemba, aos 20 de Julho de 2021
O Juiz de Direito “A”
Dr. Mateus Almeida Mubai
A Escrivã de Direito de 1ª
Luísa Assane
67
133
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PUBLICIDADE

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE NAMPULA

MUNICÍPIO DE CHIBUTO
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE CHIBUTO
VEREAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

CONCURSO PÚBLICO

SECTOR DE PATRIMONIO

EMPREITADA PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DA ESTRADA ASFALTADA
N1-NAMPULA/MURRUPULA, NA PROVÍNCIA DE NAMPULA
Concurso N. 06/ANE-NP/ASF/MP/2021
o

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

O Governo de Moçambique financia as obras de manutenção periódica de estradas asfaltadas
na Província de Nampula, no troço N1-Nampula/Murrupula, cujo concurso será regido por
procedimentos do GOM aprovados pelo Decreto No 05/2016 de 08 de Março, que regula a
Ccontratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços
ao Estado. O concurso é público e é aberto a todas as empresas nacionais e estrangeiras elegíveis
e detentoras de Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas de, no mínimo, 5ª Classe, Categoria III,
subcategorias 1,4,5,6,7,8,9 e 10
A Delegação Províncial da Administração Nacional de Estradas, Instituto Público de Nampula
(DPANE,IP-NPL) solicita propostas seladas para os referidos trabalhos, sendo que, os documentos
de concurso poderão ser adquiridos a partir do dia 23 de Julho de 2021 no seguinte endereço:
Administração Nacional de Estradas, Instituto Público
Delegação Provincial de Nampula,
Estrada de Angoche R686,
Muahivire Expansão
Tel: 82 324 272 0; Fax: 26 212 062,
Nampula - Moçambique
mediante o pagamento de uma quantia não reembolsável de 2.500,00 MT (Dois Mil e Quinhentos
Meticais), ou equivalente em moeda livremente convertível, apresentando o respectivo talão de
depósito na conta:ANE-Delegação Provincial de Nampula,Banco Millenium BIM-11834098. Os
concorrentes interessados poderão obter informação adicional através do mesmo endereço.
Os concorrentes deverão ter presente que a DPANE,IP-NPL não se responsabiliza pelo envio por qualquer
meio, dos documentos aos concorrentes.
A visita ao local da obra é facultativa, e realizar-se-á no dia 30 de Julho de 2021. A concentração será na
Delegação da ANE,IP - Nampula pelas 09:00H.
A reunião de pré-concurso dos concorrentes será no dia 02 de Agosto de 2021, pelas 09:00H na Sala de
reuniões da ANE,I.P – Delegação de Nampula.
As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias após a data de abertura e deverão ser
acompanhadas de uma Garantia Provisória válida por um período de 120 dias, no valor de 100.000,00Mt,
devendo ser dirigidas a ANE, I.P-Delegação Provincial de Nampula.
As propostas deverão ser entregues no endereço acima citado até as 10:00 horas do dia 20 de Agosto de
2021, e às 10:15 horas proceder-se-á o acto de abertura na Sala de Reuniões da Delegação na presença
dos representantes das firmas que desejarem assistir ao acto.
A reunião de posicionamento dos concorrentes será no dia 03 de Setembro de 2021, pelas 09:30H na Sala
de reuniões da ANE,I.P – Delegação de Nampula.
Nampula, Julho de 2021
(Repartição de Aquisições)

Assunto: ANÚNCIO DE CONCURSO DE ABATE DE BENS
De acordo com o despacho exarado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho
Municipal da Cidade de Chibuto, de 30 de Junho de 2021, torna-se público o abate de bens
do Conselho Municipal da Cidade de Chibuto, marcado para o dia 22 de Julho de 2020.
As propostas deverão ser dirigidas ao Presidente da Comissão de Avaliação de Bens

Nᵒ de
ordem

Designação do bem

01
02
03
04
05
06
07

Furos do bairro 25 de Junho
Furo do bairro 02 Chimundo
Furo do bairro 4 Chimundo
Furo do bairro S Machel
Furo do bairro Unidade
Furo de bairro Unidade
Furo do bairro Mussavene

08

Sucatas

Nº de
Data da
Inventario Aquisição
387
2013

Ano de
Construção

Código
21200401

30.09.2013
30.09.2016
30.09.2014
30.09.2015
30.09.2014
30.09.2014
30.09.2015
------------------------

Estado de
Conservação
Mau
Bom
Bom
Razoável
Bom
Bom
Bom
Mau

Designação (CG) Estado de
conservação
Armário
C/2 Bom
portas

Chibuto, 14 de Julho de 2021.
A Chefe do Sector de Património
(Ilegível)

342

7102

Projecto de Irrigação e Resiliência Climática do Baixo Limpopo (BLICRP)

BAIXO LIMPOPO IRRIGATION SCHEME PUBLIC ENTERPRISE

ANÚNCIO DE CONCURSO

Specific Procurement Notice

Reabilitação do Canal de Rega e Drenagem do Regadio de Baixo Limpopo

Invitation for Bids [IFB]

Concurso No: 48/BLICRP/ADB/2021
Contrantante: Regadio do Baixo Limpopo EP
Nome do Projecto: Projecto de Irrigação e Resiliência Climática do Regadio do Baixo Limpopo (BLICRP)
Nome do concurso: Reabilitação do canal de rega e drenagem do Regadio de Baixo Limpopo
País: Moçambique
Loan No. / Grant No.: 5565130000001
Método de aquisição: concurso público
Emitido em: Julho de 2021
1. O Governo de Moçambique recebeu um empréstimo do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) para o
financiamento do Projecto de Irrigação e Resiliência Climática do Baixo Limpopo (BLICRP), que pretende aplicar
parte de empréstimo para pagamentos legíveis nos termos do contrato para Reabilitação do canal de rega e
drenagem do Regadio de Baixo Limpopo.
2. O Regadio do Baixo Limpopo E. P, convida os concorrentes elegíveis para apresentarem propostas seladas para a
Reabilitação do canal de rega e drenagem do Regadio de Baixo Limpopo.
LOTE 1: OBRAS DE REABILITAÇÃO DA ESTAÇÃO DE BOMBAGEM UMBAPI E DE CANAIS DE REGA E DRENAGEM DOS BLOCOS PONELA SUL E NORTE
LOT2 : OBRAS DE REABILITAÇÃO DE CANAIS DE REGA E DRENAGEM DE NOS BLOCOS DE MAGULA E CARE.
Nenhuma preferência regional é permitida.
3. Os concorrentes podem participar em um ou mais lotes ou combinações de lotes (pacote), conforme aplicável e
conforme definido no documento de concurso. Os participantes que desejarem oferecer descontos no caso de serem
adjudicados a mais de um lote poderão fazê-lo, desde que tais descontos estejam incluídos na Carta de Proposta.
4. Os critérios de elegibilidade, do processo de selecção serão de acordo com os procedimentos do Banco Africano
de Desenvolvimento das “Regras e procedimentos para o uso de Consultores”, de 14 de Outubro de 2015 que está
disponível no site do Banco em http://www.afdb.org.
5. Os concorrentes elegíveis interessados poderão obter informações complementares e Inspeccionar os documentos
de concurso das 8:00 as 14:00 horas no escritório do Regadio do Baixo Limpopo EP (RBL EP) no Endereço que se
segue: Estrada Nacional -1, Distrito de Chonguene Bairro Ngonwanine R/C, Email: ugea.rblep@gmail.com
Gaza – Moçambique.
6. O documento de concurso em inglês pode ser adquirido pelos concorrentes interessados apresentando o justificativo
do depósito do valor não reembolsável de 5.000,00 MT (Cinco mil meticais) ou o equivalente em moeda estrangeira.
O valor deverá ser depositado na conta 44064482101 Banco BCI em nome do Regadio do Baixo Limpopo e o
documento do concurso será enviado por e-mail.
7. As propostas devem ser entregues no escritório do Regadio do Baixo Limpopo no endereço abaixo citado antes das
10.00 horas do dia 06 de Setembro de 2021 e serão abertas na presença dos representantes dos concorrentes que
desejam participar, pelas 10.00 horas do dia 06 de Setembro de 2021.
8. As propostas deverão ser acompanhadas de uma caução no valor de USD 30.000,00 para o Lot 1 e USD 22.500
para o Lot 2, ou o equivalente
9. De referir que os procedimentos de Aquisições exigem que o Mutuário divulgue as informações sobre o concorrente
vencedor, como parte da notificacao de adjudicação do Contrato, usando o Formulário “Beneficial Ownership
Disclosure”, constante no documento do concurso.

IFB Number: 48/BLICRP/ADB/2021
Employer: Regadio do Baixo Limpopo EP
Project: Baixo Limpopo Irrigation and Climate Resilience Project (BLICRP)
Contract title: Rehabilitation of irrigation and drainage work in the Regadio de Baixo Limpopo
Country: Mozambique
Loan No. / Grant No.: 5565130000001
Procurement Method: Open Competitive Bidding National OCBN
No: 48/BLICRP/ADB/2021
Issued on: July 2021
1. The Government of Mozambique financing from the African Development Bank hereinafter called the Bank toward
the cost of the Baixo Limpopo Irrigation and Climate Resilience Project (BLICRP) and intends to apply part
of the proceeds toward payments under the contracts for Rehabilitation of irrigation and drainage work in the
Regadio de Baixo Limpopo.
2. The Regadio do Baixo Limpopo EP now invites sealed Bids from eligible Bidders for Rehabilitation of irrigation and
drainage work in the Regadio de Baixo Limpopo.
LOT 1: REHABILITATION OF UMBAPI PUMPING STATION AND IRRIGATION AND DRAINAGE WORKS OF PONELA
SOUTH AND NORTH BLOCKS
LOT2: REHABILITATION OF IRRIGATION AND DRAINAGE WORKS OF MAGULA AND CARE BLOCKS

10. O endereço referido acima é o seguinte:
Regadio do Baixo Limpopo, E.P.
Bairro Ngonwanine – Chongoene, N1
País : Moçambique
Email: ugea.rblep@gmail.com
Cell: 870013388

i. No regional preference is allowed.

3. Bidders may Bid for one or more contracts (lots) or combination of lots (package), as applicable and as further
4.
5.
6.
7.
8.
9.

defined in the bidding document. Bidders wishing to offer discounts in case they are awarded more than one contract
will be allowed to do so, provided those discounts are included in the Letter of Bid.
Bidding will be conducted through the Open Competitive Bidding National (OCBN) method as specified in the Bank’s
Procurement Framework on October 14, 2015, and is open to all eligible bidders as defined in the Procurement
Framework.
Interested eligible Bidders may obtain further information from Baixo Limpopo Irrigation Scheme Public Enterprise
(Regadio do Baixo Limpopo EP) ugea.rblep@gmail.com. and inspect the bidding document during office hours 08:00
to 14:00 hours at the address given below.
The bidding document in English may be purchased by interested eligible Bidders upon the submission of a written
application to the address below and upon payment of a nonrefundable fee of the payment of MZN 5.000,00 (Five
thousand Meticais), deposited in bank account 44064482101 BCI- Regadio de Baixo Limpopo. The method of
payment will be direct deposit to above account number. The document will be sent by e-mail.
Bids must be delivered to the address below on or before September 06, 2021 10.00 hours (A.M) Electronic Bidding will
not be permitted. Late Bids will be rejected. Bids will be publicly opened in the presence of the Bidders’ designated
representatives and anyone who chooses to attend at the address below on September 06, 2021 at 10:00 hours (A.M).
All Bids must be accompanied by a bid security, in the amount of: USD 30.000,00 for Lot 1 and USD 22.500 for
Lot 2, or its equivalent in a freely convertible currency.
Attention is drawn to the Procurement Framework requiring the Borrower to disclose information on the successful
bidder’s beneficial ownership, as part of the Contract Award Notice, using the Beneficial Ownership Disclosure Form
as included in the bidding document.

10. The address(es) referred to above is (are):
O Presidente do Conselho de Administraçao
Dr. Armando M. Ussivane
Ilegivel

Av. Moçambique-1, Distrito de Chongoene Bairro Ngowanine R/C, Email: ugea.rblep@gmail.com Gaza-Moçambique

Regado do Baixo Limpopo
Street Adress: N1 R/C;
Bairro Ngonwanine –
Chongoene,
Country: Mozambique
e-mail: ugea.rblep@gmail.com
870013388

166

Sexta-feira, 23 de Julho de 2021

Projecto de Financiamento de Empreendimentos Rurais

Rural Enterprise Financing Project (REFP)

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

País:
Nome do Projecto:
Grant N.º:
Nome da Função:
Número de Referência:

Moçambique
Projecto de Financiamento a Empreendimentos Rurais (REFP)
IFAD DSF Grant Nº 2000002289
Consultor Individual: Especialista de Género e Juventude
N.º /REFP/2021

O Governo de Moçambique recebeu financiamento do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola
(FIDA) para custear o REFP, e a Unidade Nacional de Gestão de Projecto (UNGP) pretende utilizar parte destes
fundos para serviços de consultoria. O REFP é um projecto de seis anos que cobre o período de 2018 a 2024
e tem 3 componentes: (1) Melhoria no acesso a serviços financeiros adaptados para empreendedores rurais;
(2) Capacitação e Apoio a Instituições e Empreendimentos Rurais; e (3) Gestão de Projectos.
Ao longo da implementação do REFP, o projecto implementará uma série de intervenções para emponderar as
mulheres e promover a igualdade de gênero. Está prevista uma estratégia de gênero, que terá como objectivo
o envolvimento e benefícios iguais para mulheres e homens no desenvolvimento da intervenção. Mulheres e
homens de diferentes idades e categorias socioeconómicas, incluindo jovens, terão oportunidades iguais de
participar das actividades do REFP e obter retornos iguais. Os beneficiários directos do projecto incluem e
não só, jovens desempregados, mulheres e homens idosos, viúvas/órfãos, pessoas com deficiência e pessoas
que vivem com HIV / AIDS. As mulheres representarão pelo menos 50% dos beneficiários alvo do REFP e
os jovens não menos que 20% (dos quais 50% serão meninas). Também apoiará (i) o acesso de mulheres
agricultoras de pequena escala a serviços financeiros, insumos e activos; (ii) inclusão de mulheres, homens e
jovens nas actividades de capacitação; e (iii) educação nutricional.
Portanto, o REFP pretende contratar um Consultor Individual para actuar como Especialista em Gênero e
Juventude (EGJ) do projecto que irá, em estreita colaboração com a UNGP e os Prestadores de Serviços, garantir
que as actividades do Projecto integrem adequadamente gênero, juventude e inclusão social, bem como
aspectos nutricionais. O EGJ será responsável por supervisionar a implementação da estratégia de combate
à pobreza, gênero e direccionamento, e desenvolver ferramentas de capacitação para a implementação de
actividades nos componentes 1 e 2 e fornecer liderança, supervisão e apoiar actividades de capacitação e
mentoria para integração de gênero. Em nutrição, o EGJ fará a ligação com os extensionistas e parceiros
potenciais identificados, na implementação de iniciativas de nutrição.
Deveres e responsabilidades
Sob a orientação geral do coordenador do projecto, em coordenação com a equipa técnica, o EGJ após consultas
com as principais partes interessadas e revisão da documentação existente, realizará as seguintes actividades
principais:
• Realizar um estudo de análise de gênero;
• Desenvolver a Estratégia de Gênero do REFP;
• Elaborar o Manual de Treinamento em Gênero do REFP;
• Desenvolver uma estrutura para colheita de dados desagregados de gênero e juventude;
• Realizar um curso de Treinamento de Instrutores de Sensibilização de Gênero para funcionárioschave de Prestadores de Serviços ligados ao REFP;
• Apoiar a Estratégia de Gênero na implementação de SMEs do Sector de Finanças Rurais;
• Desempenhar outras funções relacionadas com gênero, juventude e nutrição. Executar outras actividades.
Qualificações
• Diploma universitário avançado (mestrado ou qualificação superior) em Gênero, Ciências Sociais ou
áreas relacionadas, incluindo outras qualificações acadêmicas relevantes. Licenciatura em Nutrição
Adicional ou qualquer outro tipo de certificação qualificado será uma vantagem;
• Pelo menos 5 anos de experiência profissional em integração de gênero, igualdade de gênero,
juventude, empoderamento das mulheres e inclusão social; nutrição ou similar, de preferência com
experiência de campo em Moçambique;
• Experiência comprovada no desenvolvimento e implementação de estratégias de gênero, planos
de acção, avaliações, ferramentas e similares (evidências de documentos semelhantes produzidos,
constituiria uma vantagem);
• Fluente em inglês e português, escrita e oral. O conhecimento das línguas locais de Moçambique será
uma vantagem;
• Literacia avançada em informática (Microsoft Office, com ênfase em habilidades de apresentação);
• Demonstra integridade moldando os valores e padrões éticos do FIDA, promovendo a sua visão,
missão e objectivos estratégicos.
Informação adicional
•

Atenção dos Consultores Individuais interessados é chamada para a política do FIDA sobre situações
de conflito de interesses que devem ser evitadas conforme descrito nas Directrizes de Aquisições de
Projectos do FIDA - Setembro de 2010.

•

A licitação será regulamentada 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 e também em consonância com os procedimentos do doador e o Manual de Aquisições do FIDA.
O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Seleção de Consultor Individual.

•

Acesse https://t.me/Novojornal
PUBLICIDADE

Pretende-se que seja um contrato em regime de avença, o que significa que os serviços de consultoria
individual serão solicitados à medida que a demanda pelos serviços surgir. A duração do contrato não
excederá um máximo de 12 meses.

•

Quando em serviço, o Consultor ficará baseado no escritório principal da REFP em Maputo. Sendo
que, poderá ser necessário viajar para diferentes partes do país, dependendo da tarefa em questão.

•

Os consultores moçambicanos são encorajados a candidatar-se.

•

As manifestações de interesse na forma de currículos deverão ser em inglês e português e deverão ser
enviadas para os endereços de correio electrônico e físico abaixo, o mais tardar às 15.30 horas do
dia 30 de Julho de 2021, hora local (Moçambique). As manifestações de interesse enviadas fora
do prazo serão rejeitadas.
Endereços para envio das Manifestações de interesse.
Endereço de Correio Fisico
Projecto de Financiamento de Empreendimentos Rurais (REFP)
Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER)
Direcção Nacional do Desenvolvimento Económico Local (DNDEL)
Praça dos Heróis Moçambicanos, Edifício-sede do MADER, Bloco A – 3º Piso
Caixa Postal n.º 1406, Maputo – Moçambique
Endereço de Correio Electrónico (E-mail): procurement@refp.org.mz

Country:
Name of Project:
Grant No.:
Assignment Title:
Reference No.
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Mozambique
Rural Enterprise Financing Project (REFP)
IFAD DSF Grant Nº 2000002289
Hiring of an Individual Consultant: Gender and Youth Specialist
47/REFP/2021

The Government of Mozambique has received financing from the International Fund for Agricultural
Development (IFAD) toward the cost of the REFP, and the Project Implementation Unit (PMU) intends to utilize
part of the funds for consulting services. The REFP is a six-year project covering the period 2018 to 2024 and
has 3 components: (1) Improved access to adapted financial services for rural entrepreneurs; (2) Capacity
Building and Support for Institutions and Rural Enterprises; and (3) Project Management.
Throughout REFP implementation, the project will implement a number of pathways for empowering women
and promoting gender equality. A gender strategy is envisaged, which will aim at equal involvement and
benefits of women and men in the development of the intervention. Women and men of different ages and
socioeconomic categories, including youth, will be given equal chances to participate in REFP activities and
obtain equal returns. Project direct beneficiaries will be inclusive unemployed youth, elderly women and
men, widows/orphans, the disabled and people living with HIV/AIDS. Women will account for at least 50%
of the target REFP beneficiaries and youth not less than 20% (of which 50% will be young girls). It will also
support (i) women smallholder farmer’s access to services, inputs and assets; (ii) women, men and youth
inclusion in capacity building; and (iii) nutrition education.
Therefore, REFP intends to hire an Individual Consultant to serve as the project’s Gender and Youth Specialist
(GYS) that will, in close collaboration with the PMU and the Service Providers, ensure that the Project
activities adequately mainstream gender, youth, and social inclusion, as well as nutrition aspects. The GYS
will be responsible to supervise the implementation of the poverty, gender and targeting strategy, and to
develop capacity building tools for the implementation of activities under components 1 and 2 and to provide
leadership, supervision and support capacity building and mentoring activities for gender mainstreaming.
On the nutrition side, the GYS will liaison with the extension workers, and other identified potential partners,
on the implementation of the nutrition initiatives.
Duties and Responsibilities
Under the overall guidance of the Project coordinator, in coordination with technical team, the GYS after
consultations with key stakeholders and revision of existing documentation, will undertake the following
key activities:
•

Conduct a Gender Analysis Study;

•

Develop REFP Gender Strategy;

•

Develop REFP Gender Training Manual;

•

Develop a framework for collection of gender and youth disaggregated data;

•

Conduct a Training of Trainers Gender Sensitization course for key staff of Service Providers;

•

Support Gender Strategy in MSMEs implementation of the Rural Finance Sector;

•

Perform other duties related to gender and youth, as well as key nutrition related issues.

•

Perform other activities.

Qualifications
•

An advanced university degree (master’s degree or higher qualification) in gender, social sciences or
related field including other relevant academic qualifications. An additional Bachelor of Science in
Nutrition, or any other qualified type of certification will be an advantage.

•

At least 5 years of professional experience in gender mainstreaming, gender equality, youth,
women’s empowerment and social inclusion; nutrition or similar, preferably with field experience
in Mozambique;

•

Demonstrated experience in developing and implementing gender strategies, action plans,
assessments, tools and alike (evidence of similar documents produced, would support it).

•

Fluent in written and oral English and Portuguese languages. An understanding of Mozambique local
languages will be an advantage.
Fully computer literate (Microsoft Office, with emphasis on presentation skills).
Demonstrates integrity by modelling the IFAD’s values and ethical standards and promotes the
vision, mission, and strategic goals of IFAD.

•
•

Additional Information
•

The attention of interested Individual Consultants is drawn to IFAD’s policy on conflict of interest
situations that must be avoided as described in IFAD’ Project Procurement Guidelines – September
2010.

•

The tender will be ruled by the Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, approved by Decree nº 5/2016 March 8th and
also in line with the donor procedures and IFAD Procurement Handbook. A Consultant will be selected
in accordance with the Individual Consultant Selection¨- ICS method.

•

This will be a retainer-basis contract, which means that the individual consultant services will be
requested as the demand for the services arises. The duration of the contract will not exceed a maximum
of 12 months.

•

When on duty, the Consultant will be based at REFP’s main office in Maputo. Travel to different parts
of the country may be required depending on the assignment at hand.

•

Mozambican consultants are encouraged to apply.

•

Expressions of interest in the form of CV’s must be in both English and Portuguese languages should
be sent to the physical and electronic mail addresses below not later than 30th July 2021, at 13.30
AM local time (Mozambique time). Expressions of interest submitted after the deadline will be
rejected.

•

Addresses for Submitting EOI:
Rural Enterprise Financing Project (REFP)
Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER)
Direcção Nacional do Desenvolvimento Económico Local (DNDEL)
Physical Mail Address:
Praça dos Heróis Moçambicanos, Edifício-sede do MADER, Bloco A – 3º Piso
Caixa Postal n.º 1406, Maputo – Mozambique
Electronic Mail Address:
procurement@refp.org.mz

Further information including the Terms of References (TORs), can be requested at the physical address
above during office hours from Monday to Friday (07:30 AM to 15:30 Local Time) or through the email
Address above.
7055
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PUBLICIDADE

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONCURSO PARA PROVEDORES DE INTERNET
(RFQ: 640-FY21-ISP)

CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE MANDLAKAZI
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

O CORPO DA PAZ MOÇAMBIQUE, convida a todos potenciais fornecedores de Serviços de Internet, a submeterem as suas propostas para o
fornecimento deste serviço para os seus escritórios de Maputo, Namaacha e Chimoio com especificações técnicas e requisitos necessários que
constam no documento do concurso (RFQ: 640-FY21-ISP), o mesmo
pode ser encontrado no link do website:
https://www.peacecorps.gov/mozambique/contracts/
De salientar que as propostas deverão ser enviadas apenas para os emails
indicados no documento anteriormente mencionado, até às 12.30 horas
do dia 30 de Julho de 2021.
7841

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONCURSO PÚBLICO N.º 90094/CP/05/CMVM/UGEA/PDUL/ 2021
CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJECTO EXECUTIVO PARA A CONSTRUÇÃO
DE 5 FUROS DE ÁGUA EQUIPADOS COM BOMBA MANUAL
1. O Conselho Municipal da Vila de Mandlakazi recebeu financiamento das Subvenções de Desenvolvimento Municipal (SDM) do
Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local, (PDUL) financiado pelo Banco Mundial e pretende aplicar parte dos recursos para
pagamentos de despesas elegíveis no âmbito da contratação de serviços de consultoria de firma para a Elaboração de Estudos e
Projecto Executivo para Construção de 5 furos de Água equipados com bombas manuais.
2. Os serviços de consultoria (“os Serviços”) tem como objectivo a elaboração de estudos e projecto executivo para a Construção de 5
furos de água equipados com bombas manuais. O Consultor deverá: (i) Realizar estudos e ensaios para a Construção de 5 furos de
água equipados com bombas manuais. (ii) Fornecer o projecto executivo de engenharia incluindo os documentos de concurso ao
município e (iii) Garantir a retenção de parte da equipa de consultores para acompanhamento durante a fase de construção e cumprir
com o escopo dos Termos de Referência.
3. Os Termos de Referência (TdR’s) detalhados para os serviços acima poderão ser solicitados por e-mail no endereço abaixo indicado.

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONCURSO PARA DESIGN DE CALENDÁRIO E FOLHETO
(RFQ-640-FY21-2022CalendarBrochure)
O CORPO DA PAZ MOÇAMBIQUE convida a todos potenciais fornecedores de Serviços de design gráfico, a submeterem as suas propostas para o fornecimento deste serviço com especificações técnicas
e requisitos necessários que constam no documento do concurso
(RFQ-640-FY21-2022CalendarBrochure), o mesmo pode ser encontrado no link do website:
https://www.peacecorps.gov/mozambique/contracts/
De salientar que as propostas deverão ser enviadas apenas para os emails
indicados no documento anteriormente mencionado, até às 12.30 horas
do dia 6 de Agosto de 2021.

4. O Município da Vila de Mandlakazi convida empresas de consultoria elegíveis (“Consultores”) a manifestarem o seu interesse na
prestação dos Serviços. Os consultores interessados deverão fornecer informações que demonstrem que possuem as qualificações
necessárias e a experiência relevante para executar os serviços constituídos por (i) descrição de trabalhos anteriores realizados pelo
consultor com a informação da duração, o cliente e valor do contrato; (ii) organização e quadro do pessoal da empresa e (iii) certificados
/ cópias de evidências que atestam (comprovam) a realização de tais serviços indicados no ponto (i) acima e (iv) submissão de cópias
de documentos actualizados de elegibilidade da empresa (Cadastro Único, quitação das finanças, alvará Comercial, BR com estatutos
actualizados, Certificado do INSS, INE, entre outros. Os especialistas principais não serão avaliados na fase de pré-selecção.
5. Os consultores poderão associar-se a outras firmas de consultoria para aprimorar as suas qualificações, mas devem indicar claramente
se a associação é na forma de Consórcio e / ou sub-consultoria e indicar na carta de submissão quem será o líder do consórcio. No
caso de consórcio, todos os membros serão solidariamente responsáveis pela totalidade do contrato, em caso de selecção.
6. O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção Baseado na Qualidade e no Custo (SBQC) estabelecido no Decreto
n.º 5/2016, de 8 de Março que aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e
Prestação de Serviços ao Estado.
7. As manifestações de interesse em Português poderão ser submetidas por email (pdf) ou em envelopes selados e deverão ser enviadas
no endereço abaixo até ao dia 12 de Agosto de 2021, pelas 15.30 horas.
Conselho Municipal da Vila de Mandlakazi
Av. da Liberdade, Telefax nº 28261008, Caixa Postal nº 50 Bairro 25 de Junho
UGEA do Município
Email: ugea.mandlakazipdul@gmail.com

7842

Oportunidade de Emprego
A DAI, uma empresa de consultoria de desenvolvimento
global está a implementar o projecto de Apoio ao Ambiente
de Políticas para o Desenvolvimento Económico (SPEED)
financiado pela USAID. O Projecto SPEED apoia as reformas
políticas económicas e estruturais em 6 componentes nomeadamente: agricultura; ambiente propício de comércio
e negócio; energia; conservação da biodiversidade; Saúde
e governança económica. É neste contexto que a DAI pretende recrutar imediatamente candidatos qualificados as
vagas abaixo mencionadas que estará baseada em Maputo.
•
•
•
•
•

Assistente Administrativa
Coordenador de Portfólio
Gestor de Subvenções
Gestor de Monitoria e Avaliação
Oficial de Comunicação

Os candidatos interessados poderão obter os termos de referência a partir do endereço
http://www.speed-program.com/opportunities, e poderão submeter os seus CVs em Inglês até ao dia 10 de
Agosto de 2021 através do:
https://speed-program.applicantstack.com/x/
openings
Apenas os candidatos pré-seleccionados serão contactados.
7099

170

CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE MANDLAKAZI
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)
PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

CONCURSO PÚBLICO N.º 90094/CP/06/CMVM/UGEA/PDUL/ 2021
CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJECTO EXECUTIVO PARA A CONSTRUÇÃO DE RUA
REVESTIDA EM PAVÉ

1. O Conselho Municipal da Vila de Mandlakazi recebeu financiamento das Subvenções de Desenvolvimento Municipal (SDM)
do Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local, (PDUL) financiado pelo Banco Mundial e pretende aplicar parte dos recursos para pagamentos de despesas elegíveis no âmbito da contratação de serviços de consultoria firma para a Elaboração de Estudos e Projecto Executivo para Construção de Rua revestida em Pavé.
2. Os serviços de consultoria (“os Serviços”) tem como objectivo a elaboração de estudos e projecto executivo para a Construção de Rua revestida em Pavé. O Consultor deverá: (i) Realizar estudos e Projecto para a Construção de Rua revestida
em Pavé. (ii) Fornecer o projecto executivo de engenharia incluindo os documentos de concurso ao município e (iii) Garantir a retenção de parte da equipa de consultores para acompanhamento durante a fase de construção e cumprir com o
escopo dos Termos de Referência.
3. Os Termos de Referência (TdR’s) detalhados para os serviços acima poderão ser solicitados por e-mail no endereço abaixo
indicado.
4. O Município da Vila de Mandlakazi convida empresas de consultoria elegíveis (“Consultores”) a manifestarem o seu
interesse na prestação dos Serviços. Os consultores interessados deverão fornecer informações que demonstrem que possuem as qualificações necessárias e a experiência relevante para executar os serviços constituídos por (i) descrição de
trabalhos anteriores realizados pelo consultor com a informação da duração, o cliente e valor do contrato; (ii) organização
e quadro do pessoal da empresa e (iii) certificados / cópias de evidências que atestam (comprovam) a realização de tais
serviços indicados no ponto (i) acima e (iv) submissão de cópias de documentos actualizados de elegibilidade da empresa
(Cadastro Único, quitação das finanças, alvará Comercial, BR com estatutos actualizados, Certificado do INSS, INE, entre
outros. Os especialistas principais não serão avaliados na fase de pré-selecção.
5. Os consultores poderão associar a outras firmas de consultoria para aprimorar as suas qualificações, mas deverão indicar
claramente se a associação é na forma de Consórcio e / ou sub-consultoria e indicar na carta de submissão quem será o líder do consórcio. No caso de consórcio, todos os membros serão solidariamente responsáveis pela totalidade do contrato,
em caso de selecção.
6. O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção Baseado na Qualidade e no Custo (SBQC) estabelecido
no Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março que aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado.
7. As manifestações de interesse em Português poderão ser submetidas por email (pdf) ou em envelopes selados e deverão
ser enviadas no endereço abaixo até ao dia 12 de Agosto de 2021, pelas 15.30 horas.
Conselho Municipal da Vila de Mandlakazi
Av. da Liberdade, Telefax nº 28261008, Caixa Postal nº 50, Bairro 25 de Junho
UGEA do Município
Email: ugea.mandlakazipdul@gmail.com
169

Acesse https://t.me/Novojornal
PUBLICIDADE

Sexta-feira, 23 de Julho de 2021

23

REPUBLIC OF MOZAMBIQUE
STATE SECRETARIAT FOR YOUTH AND EMPLOYMENT (SEJE)
NATIONAL YOUTH INSTITUTE
PROJECT MANAGEMENT UNIT

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E DO EMPREGO (SEJE)
INSTITUTO NACIONAL DA JUVENTUDE
UNIDADE DE GESTÃO DO PROJECTO
PROJECTO DO APROVEITAMENTO DO DIVIDENDO DEMOGRÁFICO

GRANT IDA555

FINANCIAMENTO IDA555
O Governo de Moçambique (doravante denominado “Mutuário”) através do Instituto Nacional da
Juventude (INJ) instituição tutelada pelo Secretário
de Estado da Juventude e Emprego (SEJE) recebeu
um financiamento do Banco Mundial para suportar
os custos do Projecto de Aproveitamento do Dividendo Demográfico e pretende aplicar parte desses
recursos para pagamentos no âmbito do Fornecimento e Distribuição de 205.117 unidades de
uniforme escolar e 518.578 unidades de Máscaras para Províncias de Cabo Delgado, Nampula,
Zambézia, Manica, Sofala, Maputo Província e
Cidade de Maputo.
1. Para este contrato, o Mutuário deve processar
os pagamentos utilizando o método de desembolso de Pagamento Directo, tal como definido
nas Directrizes de Desembolso para Financiamento de Projectos de Investimento do Banco
Mundial.
2. O INJ convida concorrentes elegíveis a apresentarem propostas seladas para o Fornecimento e
Distribuição de 205.117 unidades de uniforme escolar e 518.578 unidades de Máscaras
para Províncias de Cabo Delgado, Nampula,
Zambézia, Manica, Sofala, Maputo Província
e Cidade de Maputo.
3. O concurso será regido pelas normas de concurso internacional utilizando o modelo de Solicitação de Proposta (RFB) conforme especificado no
“Procurement Regulations for IPF Borrowers”
do Banco Mundial, Julho 2016 (“Procurement
Regulations”), revisto em Novembro 2017 e
Agosto 2018 (“Procurement Regulations”), e
está aberto a todos os Concorrentes elegíveis,
conforme definido no Regulamento de Aquisições para Mutuários do Banco Mundial.
4. Os concorrentes elegíveis e interessados pode-

rão obter mais informações e conferir ao detalhe os documentos de concurso durante o horário de expediente (8.00 às 15.30 horas) no endereço indicado abaixo.
5. O documento do concurso em língua inglesa poderá ser acedido pelos Concorrentes interessados mediante a apresentação de uma solicitação
por escrito para o endereço abaixo indicado.
6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado até às 14.30 horas do dia
26 de Agosto de 2021. Propostas atrasadas
serão rejeitadas. As propostas serão abertas publicamente na presença dos representantes designados dos concorrentes e de qualquer pessoa
que opte por comparecer no endereço abaixo
indicado no dia 26 de Agosto 2021, às 14.30
horas, hora local.
7. Todas as propostas deverão ser acompanhadas
por uma “Declaração de Garantia de Proposta”.
Atenção que o Regulamento de Aquisições exige que o Mutuário divulgue informações sobre
o Concorrente vencedor em termos de entidade
proprietária e titular do mandato e direitos de
propriedade, como parte do Aviso de Adjudicação de Contrato, utilizando o “Beneficial Ownership Disclosure Form”, tal como incluído no
documento do concurso”.

The Government of Mozambique (hereinafter
called “Borrower”) through the National Youth
Institute (INJ) under the State Secretariat for
Youth and Employment (SEJE) has been allocated Financing from the World Bank toward the
cost of the Harnessing the Demographic Dividend Project and intends to apply part of the proceeds toward payments under the Supply and
Distribution of 205,117 School Uniforms
and 518,578 Face-Mask for Cabo Delgado,
Nampula, Zambezia, Manica, Sofala, Maputo
Provincia e Cidade de Maputo
1.

For this contract, the Borrower shall process the payments using the Direct Payment disbursement method, as defined in
the World Bank’s Disbursement Guidelines
for Investment Project Financing.

2.

The INJ invites sealed Bids from eligible
Bidders for the Supply and Distribution of 205,117 School Uniforms and
518,578 Face-Mask for Cabo Delgado,
Nampula, Zambezia, Manica, Sofala,
Maputo Provincia e Cidade de Maputo

3.

Bidding will be conducted through international competitive procurement using a
Request for Bids (RFB) as specified in the
World Bank’s “Procurement Regulations
for IPF Borrowers”, July 2016 (“Procurement Regulations”), reviewed in November 2017 and August 2018 (“Procurement
Regulations”), and is open to all eligible
Bidders as defined in the Procurement
Regulations.

9. O endereço acima referido é :
Secretaria de Estado da Juventude e do
Emprego
Unidade de Gestão do Projecto, R/C - Esquerda
Av. 10 de Novembro, n.º 74, Praceta 1196
informacoesdoconcurso@gmail.com
Cidade de Maputo

3. O concurso será regido pelas normas de concurso internacional utilizando o modelo de Solicitação de Proposta (RFB) conforme especificado no
“Procurement Regulations for IPF Borrowers” do
Banco Mundial, Julho 2016 (“Procurement Regulations”), revisto em Novembro 2017 e Agosto
2018 (“Procurement Regulations”), e está aberto
a todos concorrentes elegíveis, conforme definido no Regulamento de Aquisições para Mutuários do Banco Mundial.
4. Os concorrentes elegíveis e interessados poderão obter mais informações e conferir ao detalhe
os documentos de concurso durante o horário

The bidding document in English language may be accessed by interested Bidders upon the submission of a written application to the address below.

6.

Bids must be delivered to the address below on or before 26thAugust, 2021 Electronic Bidding will not be permitted. Late
Bids will be rejected. Bids will be publicly
opened in the presence of the Bidders’ designated representatives and anyone who
chooses to attend at the address below on
26th August 2021 at 14.30 Hours Local
Time

7.

All Bids must be accompanied by a “Bid-Securing Declaration,” “Attention is drawn to
the Procurement Regulations requiring the
Borrower to disclose information on the
successful bidder’s beneficial ownership,
as part of the Contract Award Notice, using
the Beneficial Ownership Disclosure Form
as included in the bidding document.”
9. The address(es) referred to above is
(are):
Secretariat of State for Youth and Employment
Project Management Unit, G/F – Left
Av. 10 de Novembro, n.º 74, Praceta 1196
informacoesdoconcurso@gmail.com
Maputo City

GRANT IDA555

FINANCIAMENTO IDA555

2. O INJ convida concorrentes elegíveis a apresentarem propostas seladas para o Fornecimento
e Distribuição de 15.282 unidades de bicicletas, e Prestação de Serviços de Formação
e Fornecimento de Peças Sobressalentes, nas
Províncias de Manica e Sofala, 2022 - 2025.

5.

REPUBLIC OF MOZAMBIQUE
STATE SECRETARIAT FOR YOUTH AND EMPLOYMENT (SEJE)
NATIONAL YOUTH INSTITUTE
PROJECT MANAGEMENT UNIT

PROJECTO DO APROVEITAMENTO DO DIVIDENDO DEMOGRÁFICO

1. Para este contrato, o Mutuário deve processar os
pagamentos utilizando o método de desembolso
de Pagamento Directo, tal como definido nas Directrizes de Desembolso para Financiamento de
Projectos de Investimento do Banco Mundial.

Interested eligible Bidders may obtain further information and inspect the bidding
document during office hours (8.00 to
15.30 hours) at the address given below

7110

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E DO EMPREGO (SEJE)
INSTITUTO NACIONAL DA JUVENTUDE
UNIDADE DE GESTÃO DO PROJECTO

O Governo de Moçambique (doravante denominado
“Mutuário”) através do Instituto Nacional da Juventude (INJ) instituição tutelada pelo Secretário de
Estado da Juventude e Emprego (SEJE) recebeu um
financiamento do Banco Mundial para suportar os
custos do Projecto de Aproveitamento do Dividendo
Demográfico e pretende aplicar parte desses recursos para pagamentos no âmbito do Fornecimento
e Distribuição de 15.282 unidades de Bicicletas,
e Prestação de Serviços de Formação e Fornecimento de Peças Sobressalentes, nas Províncias
de Manica e Sofala, 2022 - 2025.

4.

de expediente (8.00 às 15.30 horas) no endereço
indicado abaixo.
5. O documento do concurso em língua inglesa poderá ser acedido pelos concorrentes interessados mediante a apresentação de uma solicitação
por escrito para o endereço abaixo indicado.
6. As propostas deverão ser entregues no endereço
abaixo indicado até às 10.30 horas do dia 31
de Agosto de 2021. Propostas atrasadas serão
rejeitadas. As propostas serão abertas publicamente na presença dos representantes designados dos concorrentes e de qualquer pessoa que
opte por comparecer no endereço abaixo indicado no dia 31 de Agosto 2021, às 10.30 horas,
hora local.
7. Todas as propostas deverão ser acompanhadas
por uma “Declaração de Garantia de Proposta”.
Atenção que o Regulamento de Aquisições exige que o Mutuário divulgue informações sobre
o concorrente vencedor em termos de entidade
proprietária e titular do mandato e direitos de
propriedade, como parte do Aviso de Adjudicação de Contrato, utilizando o “Beneficial Ownership Disclosure Form”, tal como incluído no documento do concurso”.

The Government of Mozambique (hereinafter
called “Borrower”) through the National Youth
Institute (INJ) under the State Secretariat
for Youth and Employment (SEJE) has been
allocated Financing from the World Bank toward
the cost of the Harnessing the Demographic
Dividend Project and intends to apply part of the
proceeds toward payments under the Supply
and Distribution of 15,282 units of Bicycles,
and Provision of Training Services and
Supply of Spare Parts, in Manica and Sofala
Provinces, 2022 - 2025.
1.

For this contract, the Borrower shall process
the payments using the Direct Payment
disbursement method, as defined in the
World Bank’s Disbursement Guidelines for
Investment Project Financing.

2.

The INJ invites sealed Bids from eligible
Bidders for the Supply and Distribution
of 15,282 units of Bicycles, and
Provision of Training Services and
Supply of Spare Parts, in Manica and
Sofala Provinces, 2022 - 2025.

3.

Bidding will be conducted through
international competitive procurement
using a Request for Bids (RFB) as specified
in the World Bank’s “Procurement
Regulations for IPF Borrowers”, July 2016
(“Procurement Regulations”), reviewed
in November 2017 and August 2018
(“Procurement Regulations”), and is open
to all eligible Bidders as defined in the
Procurement Regulations.

9. O endereço acima referido é :
Secretaria de Estado da Juventude
e do Emprego
Unidade de Gestão do Projecto, R/C - Esquerda
Av. 10 de Novembro, n.º 74, Praceta 1196
informacoesdoconcurso@gmail.com.
Cidade de Maputo

4.

Interested eligible Bidders may obtain
further information and inspect the

bidding document during office hours
(08.00 to 15.30 hours) at the address
given below
5.

The bidding document in English
language may be accessed by interested
Bidders upon the submission of a written
application to the address below.

6.

Bids must be delivered to the address below
on or before 31thAugust2021 Electronic
Bidding will not be permitted. Late Bids
will be rejected. Bids will be publicly
opened in the presence of the Bidders’
designated representatives and anyone
who chooses to attend at the address below
on 31th August2021 at 10.30 Hours Local
Time

7.

All Bids must be accompanied by a “BidSecuring Declaration,”
“Attention
is
drawn to the Procurement Regulations
requiring the Borrower to disclose
information on the successful bidder’s
beneficial ownership, as part of the
Contract Award Notice, using the Beneficial
Ownership Disclosure Form as included in
the bidding document.”
9. The address(es) referred to above is
(are):
Secretariat of State for Youth and
Employment
Project Management Unit, G/F – Left
Av. 10 de Novembro, n.º 74, Praceta 1196
informacoesdoconcurso@gmail.com.
Maputo City
7096
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PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE INHAMBANE
UNIDADE GESTORA EXCUTORA DAS AQUISIÇÕES

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_______________

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

Nos termos da alínea d) do nº 3 do artigo 33, conjugado com o nº 2, do artigo 64, todos do
Regulamento de Contratação de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços
ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que dos objectos dos
concursos abaixo mencionados, foram adjudicadas as seguintes empresas:
Nº de
concurso

Modalidade

07I000151/
PD/0001/2021
07I000151/
CL/0001/2021

Empresa Adjudicada

Pequena
Dimensão

Fornecimento de
géneros alimentícios

MATSINHE COMERCIAL,
LDA

389.110,00Mt

Aquisição de
electrodomésticos e
utensílios

ACCER SERVIÇOS, LDA

Lote –1: 387.800,00MT

Concurso
Limitado

Lote-1: Electrodomésticos Lote –2: 244.725,00MT
Total =
Lote–2: Utensílios

O Tribunal Administrativo convida aos consultores (em nome individual/colectivo) elegíveis em

Aquisição de material
de consumo para
escritório
Aquisição de material
de consumo para
escritório

ACCER SERVIÇOS, LDA

Integração de Aplicações.

Concurso
Limitado

07I000151/
CL/0002/2021

07I000151/
CL/0003/2021

Concurso
Limitado

07I000151/
CL/0004/2021

Concurso
Limitado
Concurso
Limitado

07I000151/
CL/0005/2021

07I000151/
CL/0006/2021

ANÚNCIO

Objecto

Concurso
Limitado

07I000151/
CL/0002/2021

Concurso
Limitado

Aquisição de material
de consumo para
informática
Aquisição de
equipamento para
informática
Aquisição de
mobiliário para
escritório
Aquisição de
mobiliário para
residência dos
magistrados judiciais

Valor de
Adjudicação

DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM FORMAÇÃO,
PROGRAMAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE APLICAÇÕES.

632.525,00MT
(IVA Incluso)

Lote-1: Material de
Escritório

COMPUTER SHOP,
LDA

Lote-2: Material de
Cartório

CHICOTE SERVICES, E.I

798.225,00MT
(IVA Incluso)

Para a consultoria podem concorrer consultores individuais ou empresas de consultoria/grupos
de consultores que reúnam os seguintes requisitos:

1.402.500,00MT
(IVA Incluso)
572.000,00MT
(IVA Incluso)

ACCER SERVIÇOS, LDA

907.500,00MT
(IVA Incluso)

COMPUTER SHOP, LDA
Lote –1: Mobiliário de
madeira maciça
Lote –2: Sofás
Lote –3: Colchões

Qualificações necessárias:

429.600,00MT
(IVA Incluso)

AMS SOLUTION, LDA

1. Formação Superior EM TICs ou áreas afins;
2. Conhecimento Sólidos em programação orientada a objectivos;

Lote –1: 398.000,00MT
Lote –2: 150.000,00MT
Lote –3: 286.000,00MT
Total = 834.000,00MT
(IVA Incluso)

Inhambane, Julho de 2021
Autoridade Competente
(Ilegível)

participar no concurso para prestação de serviços de Consultoria em Formação, Programação e

274

3. Certificações em Microsoft, Macros VBAem Access, PHP, C#, JAVA GROOVY, ABAP
(linguagem de programação do SAP) e plataforma ASP.NET;
4. Pelo menos 5 anos de experiência comprovada como Programador nas línguas acima
mencionadas;
5. Conhecimentos em levantamento de Requisitos, Documentação e análise de sistemas,
constituem uma vantagem;
6. Conhecimento e experiencia na modelação de processos utilizando Business Process
Modeling Notation-BPMN e de especificações de requisitos de sistemas de informação
utilizando ferramentas e procedimentos de Unifield Modeling Language-UML, em

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
CENTRO DE INVESTIGAÇÃO E TRANSFÊRENCIA DE TECNOLOGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
PROJECTO VILA SUSTENTÁVEL DE MOLUMBO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

particular caso de uso, diagramas de classes, diagramas de transição de estados,
diagramas de colaboração e diagramas de sequência desejável;

ANÚNCIO DE CONCURSOS PÚBLICOS
1.

O Centro de Investigação e Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento Comunitário, através do Projecto Vila Sustentavel de Molumbo
convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais, interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados de acordo
com a tabela abaixo:
Concurso N.º

2.

Lote
N.º

005/BID/CITT/
PVSM/BENS/2021

01

006/BID/CITT/
PVSM/BENS/2021

02

007/BID/CITT/
PVSM/BENS/2021

Data e Hora de
Abertura das
Propostas

Data e Hora da
Entrega das Propostas

Objecto do Concurso
Fornecimento de
equipamento para
adminstração e
consumíveis

10/8/2021
9.00 horas

Garantia
Provisória

10/8/2021
9.30 horas

10.000,00

10/8/2021
10.30 horas

60.000,00

7. Experiência em formação e passagem de conhecimento em ambiente de trabalho

Validade das
Propostas

8. Os consultores serão seleccionados de acordo com os critérios constantes no
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 08 de Março;

Fornecimento de
equipamento para o
bloco adminstrativo

10/8/2021

03

Fornecimento de
equipamento informático

10/8/2021
11.00 horas

10/8/2021
11.30 horas

85.000,00

008/BID/CITT/
PVSM/BENS/2021

04

Fornecimento de
equipamento para salas
de aula

10/8/2021
12.00 horas

10/8/2021
12.30 horas

120.000,00

009/BID/CITT/
PVSM/BENS/2021

05

Fornecimento de
equipamento desportivo

10/8/2021
13.00 horas

10/8/2021
13.30 horas

010/BID/CITT/
PVSM/BENS/2021

06

Fornecimento de
equipamento de limpeza
e jardinagem

10/8/2021
14.00 horas

10/8/2021
14.30 horas

10.000,00

Tribunal Administrativo.

011/BID/CITT/
PVSM/BENS/2021

07

Fornecimento de
equipamento de
laboratório

10/8/2021
15.00 horas

10/08/2021
15.30 horas

145.000,00

Praça da Independência, n.º 1117 – 1º andar Bloco A

10.00 horas

Os concorrentes elegíveis poderão obter informações adicionais, e, levantar os TdR (Termos de
Referência), no endereço abaixo indicado, nos dias úteis e nas horas normais de expediente, das
7:30 às 15:30 horas.

180 dias

48.000,00

Os concorrentes interessados poderão adquirir os Documentos de Concurso ou examiná-los na UGEA do Centro de Investigação e Transferência
de Tecnologia para o Desenvolvimento Comunitário, sito na Av. 24 de Julho, n.º 1623 – Maputo, durante as horas normais de expediente, a partir
do dia 22 de Julho de 2021, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais), por cada lote, depositada na conta do BCI 11697511410002 - Fundo BID-SVP-Molumbo.
Os concorrentes deverão incluir nas propostas os seguintes documentos:
a. Alvará actualizado;
b. Inscrição no Cadastro Único;
c. Certificado de Quitação das Finanças Públicas;
d. Certidão de Segurança Social actualizada e;
e. Certidão do INE;
f. Outros documentos solicitados nos Documentos de Concurso

UGEA
Telefone: 843214803
N.B. As manifestações de interesse deverão ser remetidas, no endereço acima mencionado, até às
10 horas, do dia 6 de Agosto de 2021 e serão abertas em sessão pública, no mesmo dia, às 10h e

3.

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

4.

A entrega e abertura das propostas terá lugar, na Sala de Sessões do Centro de Investigação e Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento
Comunitário, sito na Av. 24 de Julho, n.º 1623 – Maputo, na presença dos concorrentes ou seus legítimos representantes que queiram assistir a
este acto.

5.

Para esclarecimentos e informações adicionais os interessados poderão contactar o Centro de Investigação e Transferência de Tecnologia para
o Desenvolvimento Comunitário, sito na Av. 24 de Julho, n.º 1623 – Maputo, através do seguinte endereço: comunicacao.pvsm@gmail.com

15min.

Maputo, Julho de 2021

Maputo, aos 21 de Julho de 2021

Tribunal Administrativo

A Direcção

(Ilegível)

7095

7075

Acesse https://t.me/Novojornal
PUBLICIDADE

Sexta-feira, 23 de Julho de 2021

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
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DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES
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DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

1. O Tribunal Administrativo convida as pessoas singulares, micro, pequenas e médias empresas inscritas
no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecedores de Bens Prestadores de Serviços,

De acordo com a línea d) do n.º 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de

a apresentarem propostas fechadas para os concursos descriminados na tabela abaixo:

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

n.º5/2016, de 8 de Março, comunicamos a adjudicação do objecto do concurso abaixo indicado:
N.º/
0

Modalidade de
contratação e respectiva
referência

11A000141/CL/21/2021

Objecto do concurso

Data e hora da
entrega das
propostas

Data e hora da
abertura das
propostas

Aquisição de Avaya
700513916-J139 IP

04/08/2021
10:00

04/08/2021
10:15

Validade
das
propostas

Anúncio do
posicionam
ento

Garantia
Provisória

N.º

Concurso

Ordem
01

02

11A000141/CL/23/2021

Contratação de serviços
de
produção
e
fornecimento de um kit
de ilustrações

11A000141/CC/25/2021

Contratação de serviços
para reparação de pneus
de
viaturas
e
motorizadas do Tribunal
iços
Administrativo

90 Dias

27/08/2021

03/08/2021
10:15

90 Dias

26/08/2021

N/A

03

Concurso n.º
11A000141/CC/11/2021

3. Salientar que para o concurso, 11A000141/CC/25/2021 referente a Contratação de serviços para
reparação de pneus de viaturas e motorizadas do Tribunal Administrativo, os concorrentes devem
apenas levantar os termos de referência.

04

Concurso n.º
11A000141/CP/06/2021

4. As Propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado, e serão abertas em sessão pública no
mesmo local, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

05

Concurso n.º
11A000141/CC/13/2021

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 n.º 5/2016, de 8 de
Março.

06

Concurso n.º
11A000141/AD/22/2021

07

Concurso n.º
11A000141/CC/19/2021

08

Concurso nº
11A00141/CP/01/2021

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

09

Ajuste Directo nº
11A00141/CP/16/2021

Anúncio de Concurso

10

Ajuste Directo nº
11A00141/CP/24/2021

28/07/2021
10:00

28/07/2021
10:15

90 Dias

13/08/2021

N/A

Maputo, Julho de 2021
Tribunal Administrativo
7057

Nos termos da alínea e) 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 o lançamento e cancelamento
dos concursos mencionados no mapa abaixo.

11

Cancelamento

12

Nº do Concurso

1
007/MIC/DA/CL/2021

2

006/MIC/CL/DA/2021

Objecto

Modalidade

de Contratação

Cancelado

Prestação de Serviços de
Concurso Limitado
Limpeza

Motivos:
Revisão orçamental.

Fornecimento de Consumíveis Concurso Limitado
Informáticos

Revisão
orçamental.

Lançamento
N/O

4

2.

3.

Concurso n.º
11A000141/CL/07/2021
Concurso n.º
11A000141/CL/11/2021

N/O

Nº do Concurso

Objecto

incluindo IVA

BDQ
Fornecimentos de Serviços
Impressão Gráfica
de Merchandising
Lda

1.300.162,50Mt

de Cartõ

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações ou examinar os documentos do Concurso,
ou levantá-los, na D.Aq. do Tribunal Administrativo, sita na Praça da Independência, n.º 1117, 1º
andar, Cidade de Maputo, pela importância não reembolsável de 1.000,00 MT (mil meticais) para
cada conjunto, que deverá ser depositado na conta bancária número 4568519003, do Banco de
Moçambique.
iços

3

Concorrente

02

03

Objecto de Concurso
Valor de adjudicação
to de Con

N/A

01

03/08/2021
10:00

Nome do

Modalidade
de Contratação

Data e Hora
de abertura

Data e Hora
de abertura

Prestação de Serviços de
0 0 3 / M I C / D A / Limpeza.
CP/2021

Concurso Público 03-08-2021
09:45Hs

03-08-2021
10:00Hs

0 0 4 / M I C / D A / Fornecimento
CP/2021
de Consumíveis
Informáticos

Concurso Público 03-08-2021
10:45Hs

03-08-2021
10:00Hs

13

Concurso n.º
11A000141/CL/9/2021

14

Ajste Directo

15

Ajuste Directo

16

Ajuste Directo

60.000,00MT

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar as
especificações Técnicas ou adquiri-los no Departamento de Aquisições, sito na
Praça 25 de Junho nº 300 - 1º Andar porta 105.
As propostas serão entregues na Praça 25 de Junho nº 300 – na Sala de Reuniões
do 2º Andar.
Maputo, 31 de Julho de 2021

Clínica Especial do
Hospital Central de
Maputo
DDB Moçambique

Ajuste
Directo11A000141/AD/2 Hospital Militar
5/2021
Ajuste
Hospital Central de
Directo11A000141/AD/2
Maputo
6/2021

Garantia
Provisória
72.000,00MT

Fornecimento de Loiça
470.000,00 Mt
para Copa e Cozinha do
Bazar Central
Tribunal Administrativo
nto
de
BDQ
Fornecimento de Cartões
Impressão Gráfica de Boas Festas e
242.190,00 Mt
nto
de
C
Lda
Respectivos Envelopes
Fornecimento
de
Só Detergentes Equipamento de Protecção
telefon 2.559.789,00 Mt
contra Covid-19 nto
de
Chiau
de máquin 1.989.335,56 Mt
Investimentosye Fornecimentonto
de Carimbos
Serviços
Serviços de telefonia
Vodacom
nto de
móvel para o Tribunal
720.000,00 Mt
Moçambique, SA
Administrativo
JMC Stationary Fornecimento de máquina
de
tele
and Printing
para cortar papel para o
23.400,00 Mt
Solution, Lda.
Tribunal Administrativo
Fornecimento de
y equipamento de protecção
nto de má
4.219.722,00Mt
Grupo We Change
contra o Covid-19 ao
Tribunal Administrativo
imento
de
Prestação de serviços
de
Instituto do
assistência médica
8.000.000,00Mt
Coração
Prestação de serviços de
assistência médica

12.500.000,00Mt

Prestação de serviços de
produção de vídeo
institucional do Tribunal
Administrativo
Prestação de serviços de
assistência médica

15.000.000,00Mt

Prestação de serviços de
assistência médica

15.000.000,00Mt

Fornecimento e Montagem
Pinto & Cruz
de Ventiladores nas
Moçambique
Cabines de Elevadores do
Tribunal Administrativo
Prestação de Serviços de
manutenção e assistência
Quidgest Software
técnica do sistema de
Plant, Lda
Monitoria Electrónica do
BSC
Prestação de Serviços de
Técnica Industrial, Manutenção e Reparação
SA
de Viaturas do Tribunal
Administrativo

1.332.549,56Mt

171.160,52 Mt

2.500.000,00Mt

640.000,00Mt

Maputo, Julho de 2021
Autoridade Competente

Secretário Permanente
(Ilegível)

(Ilegível)
7106

7057
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PUBLICIDADE

ITU Digital World 2021
De 12 a 15 de Outubro de 2021, Virtual

Convite às Startups
A República de Moçambique, representada pelo Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique
(INCM), a Autoridade Reguladora das Comunicações, vai participar na ITU Digital World 2021. Em virtude
das restrições impostas pela Covid-19, este evento anual irá decorrer, desta vez, em videoconferência.
O país participa na ITU Digital World, integrando na composição da sua delegação Startups e/ou pequenas
e médias empresas (PMA) especializadas em tecnologias. Assim, na perspectiva de conjugação de esforços,
com vista a uma participação mais activa, exibindo o melhor que o país tem de inovação tecnológica, o
INCM tem a honra de convidar as Startups e/ PMA moçambicanas a submeterem as suas candidaturas,
na sede do INCM, até ao dia 3 de Agosto de 2021. Serão contactadas apenas as Startups que tenham sido
seleccionadas para a fase seguinte.
Os requisitos mínimos de candidatura são:
a)
b)

Produto desenvolvido numa base tecnológica e que seja escalável;
Produtos relacionados com a área tecnológica e/ou outras áreas emergentes (inclusão financeira,
desenvolvimento espacial, endereçamento postal, objectivos de desenvolvimento do milénio, etc.);

c)
d)

Idade do representante e/ou membro da Startup não superior a 35 anos; e
Submissão, em carta fechada, da descrição do(s) seu(s) produto(s), em português e inglês.
Para mais informações contacte
Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique (INCM)
Praça 16 de Junho Nº 340 - Bairro da Malanga, C.P. 848, Maputo
Contactos
Tlf:+258 21 227100; Tlm: +258 82 328 3850 / 84 398 5951
E-mail: info@incm.gov.mz
Maputo, 13 de Julho de 2021

Inscreva-se
até ao dia
3 de Agosto
6991

6808

7801

Acesse https://t.me/Novojornal
RECREIO & DIVULGAÇÃO

Sexta-feira, 23 de Julho de 2021

Joni Schwalbach lança “Timeless”

O

MÚSICO e produtor Joni Schwalbach lança hoje o seu
álbum a solo intitulado “Timeless”
(Intemporal/Eterno).
Este é um trabalho totalmente composto durante a
pandemia em 2020/2021. É
o primeiro álbum do artista a
ser distribuído em plataformas digitais.
Trata-se de um álbum
com uma sonoridade orquestral e que nos remete constantemente a uma linguagem
cinematográfica com trilhas
sonoras épicas, como descreve Joni.
A mistura de uma orquestração sinfónica e instrumentos acústicos aliados
a elementos locais moçambicanos/africanos dão a esta
obra uma sonoridade nova/
única, que mistura culturas e
cruza/baralha horizontes.
Este novo trabalho de Joni
Schwalbach é composto por
12 temas, incluindo “African
Trip”, “Marracuene”, “Kanimambo Bhava”, “Timeless” e
“Madoda”.

O tema “Kanimambo
Bhava” tem a participação
especial de Roberto Chitsonzo, Cheny wa Gune, Lucas
Macuácua e Paíto Tcheco.
Entretanto, o disco “Timeless” estará disponível a
partir de hoje em mais de 150
plataformas digitais, entre as
quais Spotify, Deezer, Apple
Music, iTunes, Amazon, entre outras.
Joni Schwalbach é compositor, pianista/tecladista,
designer de som, produtor,
arranjista, etnomusicólogo,
cinegrafista e empresário.
Estudou música popular
na Universidade Estadual de
Campinas em São Paulo Brasil. É igualmente formado em Etnomusicologia pela
Escola de Estudos Orientais e
Africanos da Universidade de
Londres - Reino Unido.
Integrou e foi director dos
Ghorwane de 1993 a 2014.
Actualmente participa em
vários projectos nacionais e
internacionais como pianista, tecladista, produtor e arranjista.
É fundador da Ekaya Pro-

ductions, Lda., empresa com
actuação em diferentes áreas,
com destaque para gravação,
produção e pós-produção de
áudio e vídeo e música para
cinema. Produz ainda trilhas
sonoras, sound design, jingles, bem como intervém na
produção de concertos e distribuição musical.
Ao lado do seu sócio Luís
Moreira, lançou o MMM Mozambique Music Meeting,
um festival e mercado de
música com sede na cidade
de Maputo e que visa expor
artistas moçambicanos e internacionais a um público
global.
Joni Schwalbach está
também envolvido em vários
projectos de investigação em
várias áreas, incluindo património cultural moçambicano e questões económicas
e sociais.
Dirige e produz filmes/
documentários há mais de
uma década para várias entidades e também actua, por
outro lado, como consultor
para assuntos culturais e artísticos.

27/20

TETE
NAMPULA

29 /19

27/18
QUELIMANE

27 /19

CHIMOIO

21 /13
BEIRA

25 /17

VILANKULO

25 /20
INHAMBANE

23 /17
XAI-XAI

22 /17
MAPUTO

22 /12
MARÉS
PREIA-MAR – Às 06.09 e às 18:38
horas, com 3.41 e 3.49 metros, respectivamente

saúde.
A equipa médica da unidade sanitária onde o músico está internado disse que
Jacob Desvarieux foi diagnosticado com Covid-19
mesmo já tendo sido vacinado.
Ao jornal francês “Le
Figaro”, a assessoria de
imprensa do grupo Kassav
informou que o vocalista e
compositor permanece em
“terapia intensiva” e garante que o seu quadro é estável.
Por isso, pede a não divulgação de falsas informações de modo que a equipa
médica do Hospital Universitário de Pointe-à-Pitre &
Les AbymesPointe-à-Pitre
possa trabalhar tranquilamente.
“Conforme
anuncia-

do no dia 17 de Julho, Jacob
Desvarieux foi colocado em
coma induzido para receber os cuidados intensivos necessários. Este é um
protocolo médico clássico
e delicado. A sua condição
é considerada estável pelos
seus médicos. Agradecíamos que não se divulgassem
informações falsas na ‘media’ e nas redes sociais”, lê-se na nota de imprensa divulgada pela banda Kassav.
Com o quadro clínico
estável, Jacob Desvarieux,
de 65 anos, tem um histórico médico “preocupante”.
O conceituado compositor
tem diabetes e há pouco
mais de dez anos terá feito
transplante renal, situação
que o tornou do grupo mais
vulnerável ao novo coronavírus.

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE CONCURSOS
1. O CEDSIF - Centro de Desenvolvimento de Sistema de Informação de Finanças convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas
para o fornecimento de bens e prestação de serviços indicados no objecto de cada Concurso na tabela a seguir:

27A001141CL00262021

23 de Julho de 2021

LICHINGA

PUBLICIDADE

27A001141CP000192021

PREVISÃO DE TEMPO

21 /08

O GRUPO Kassav desmentiu
ontem informações segundo as quais o seu conceituado vocalista e guitarrista
Jacob Desvarieux havia perdido a vida.
Em comunicado de imprensa, a lendária banda
Kassav reprovou ainda a
disseminação dessas falsas
informações sobre o seu líder, que, desde domingo, se
encontra em coma induzido, num “protocolo médico
clássico e delicado”.
Acometido pelo vírus
SARS-CoV-2 (Covid-19),
o co-fundador do lendário
grupo caribenho foi internado na unidade de terapia
intensiva do Hospital Universitário de Pointe-à-Pitre & Les Abymes (CHU),
devido ao agravamento
acentuado do seu estado de

Nº Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

PEMBA

Kassav desmente morte de Jacob Desvarieux

Calendário e horário

Modalidade
de
Contratação

Objecto do Concurso

27

Visita às
instalações

Aquisição e operacionalização
de solução de integração de
sistema

Concurso
Público

N/A

Prestação de serviços de
manutenção preventiva e
correctiva de elevadores

Concurso
Limitado

Das 10.00 às 11:00
horas nos dias 26
e 27/7/2021

Entrega das
propostas

Garantia
Anúncio
provisória
do
em MT
posicionamento

Até 10.00 horas
13/8/2021

10/9/2021
10.00 horas

Até 10.00 horas
4/8/2021

13/8/2021
10.00 horas

276.000,00

N/A

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações preferencialmente baixando os Documentos de Concurso a partir do website:
www.cedsif.gov.mz ou solicitá-los através do endereço electrónico ugea@cedsif.gov.mz
3. As propostas deverão ser entregues na recepção do edifício CEDSIF IP, sito na Avenida Guerra Popular, nº20, e serão abertas na Sala de Reuniões
sita no 3º andar, na presença dos representantes dos concorrentes e outros interessados que desejarem presenciar o acto, 30 minutos após a hora
limite para entrega das mesmas.
4. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao
Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
Maputo, aos 21 de Julho de 2021
A Autoridade Competente
(Ilegível)

BAIXA-MAR – Às 00.07 e às 12.30
horas, com 0.67 e 0.65 metros, respectivamente

FASE DA LUA
LUA CHEIA - Será amanhã, às 04:47 horas
INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

PENSAMENTO DO DIA

“Quem espera as grandes ocasiões para provar
a sua ternura não sabe amar”
- Laure Conan (1845 - 1924) novelista franco-canadiano.
PROGRAMAÇÃO DA
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE
05:40

HINO NACIONAL

15:00

NOTÍCIAS

05:45

GINÁSTICA: LOCALIZADA

15:05

06:00

BOM DIA MOÇAMBIQUE
DIRECTO

TELESCOLA: ENSINO SECUNDÁRIO - QUÍMICA
DIRECTO

08:00

TELESCOLA: ENSINO
PRIMÁRIO - CIÊNCIAS NATURAIS DA 5ª CLASSE
DESENHOS ANIMADOS:
CHAVES - “A CASA DA BRUXA”
DIRECTO

16:00

NOTÍCIAS

16:05

ENCONTROS DA MALTA
GRAVADO

17:00

JORNAL EM LÍNGUAS MOÇAMBICANAS DIRECTO

17:45

GINÁSTICA: LOCALIZADA

18:00

PRIMEIRA PÁGINA
DIRECTO

19:00

JORNAL DE DESPORTO
DIRECTO

08:30

TELESCOLA: ENSINO
PRIMÁRIO - CIÊNCIAS NATURAIS DA 7ª CLASSE
DESENHOS ANIMADOS:
CHAVES - “A CASA DA BRUXA”
DIRECTO

19:50

PUB

09:00

NOTÍCIAS

20:00

TELEJORNAL

09:05

TELESCOLA: ENSINO SECUNDÁRIO - BIOLOGIA 12ª
CLASSE
DESENHOS
ANIMADOS: CHAVES - “A CASA
DA BRUXA”
DIRECTO

21:15

JOVENS EM ACÇÃO
DIRECTO/PROGRAMA Nº 12

22:30

TELENOVELA: “IMPÉRIO DE
MENTIRAS” CAPÍTULO 19/98

23:30

A HORA DO CTP - GAZA:
“GAZA EM DESENVOLVIMENREPETIÇÃO
TO”

00:00

JORNAL DE DESPORTO
REPETIÇÃO

01:00

PRIMEIRA PÁGINA
REPETIÇÃO

DIRECTO

09:30

A HORA DO CTP - GAZA:
“GAZA EM DESENVOLVIMENTO” DIRECTO/XAI-XAI

10:00

NOTÍCIAS

10:05

TUDO ÀS 10
GRAVADO – 1ª PARTE

11:00

NOTÍCIAS

02:00

11:05

TUDO ÀS 10
GRAVADO – 2ª PARTE

ENCONTROS DA MALTA
REPETIÇÃO

03:00

TUDO ÀS 10

12:00

NOTÍCIAS

04:30

12:05

TELENOVELA: “IMPÉRIO DE
MENTIRAS”
CAPÍTULO 18/REPETIÇÃO

JOVENS EM ACÇÃO
REPETIÇÃO

06:00

HINO NACIONAL

06:05

TELENOVELA: “IMPÉRIO DE
MENTIRAS” (COMPACTO)
CAPÍTULOS 15 E 16

13:00

JORNAL DA TARDE DIRECTO

14:00

TOP FRESH

.

REPETIÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA
RÁDIO MOÇAMBIQUE
00:20- FLASH CULTURAL
01:05- DEBATE POLITICO
03:10- CONSULTÓRIO MÉDICO
04:00- LETRAS E SONS (REPETIÇÃO)
04:55- HINO NACIONAL
05:10- CAMPO E DESENVOLVIMENTO
05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA
06:00- JORNAL DA MANHÃ
08:15- O NOSSO PORTUGUÊS
08:20- CORONAVIRUS MITOS E VERDADES
09:10- TRIBUNA PARLAMENTAR
11:10- RÁDIO ESCOLA/ ENSINO
PRIMÁRIO
11:30- PARABENS A VOCÊ
12:00- SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS
DO JORNAL DA TARDE
12:02- MAGAZINE DESPORTIVO
12:20- BOLETIM METEOROLÓGICO
12:30- JORNAL DA TARDE
13:00 - INFORMATIVO CORONAVÍRUS
13:30- ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO

14:10- CORONAVIRUS MITOS E VERDADES
14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
14:30- MINUTO DO CONSUMIDOR
15:30- RITMOS E VIDAS
16:10- SEGURANÇA RODOVIÁRIA
18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA
18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
18:55 - UMA HISTÓRIA PARA TI
19:00- SINAL HORARIO/ TÓPICOS
DO JORNAL DA NOITE
19:02- MAGAZINE DESPORTIVO
19:20- BOLETIM METEOROLÓGICO
19:30- JORNAL DA NOITE
20:00- INFORMATIVO CORONAVÍRUS
21:10- ÚLTIMO TEMPO
22:05- É DESPORTO
23:20- CORONAVIRUS MITOS E VERDADES

NOTICIÁRIOS: 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19:30 , 21,
22:00 E 23:00 HORAS.
7041
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ZAMBÉZIA EM FOCO

Sexta-feira, 23 de Julho de 2021

Superfície 103.478 km²
População 3 849 455 (2007); 22 Distritos

MISSAL E VILA VALDEZ

Milhares sem água
e electricidade

Vista da vila da Maganja da Costa

M

AIS de vinte mil
pessoas residentes
na localidade de
Missal e povoado
da Vila Valdez, nos
distritos de Mocubela e Maganja da Costa, na província
da Zambézia, enfrentam a falta de serviços sociais básicos
tais como o abastecimento de
água e electricidade, vias de
acesso e transporte público.
As preocupações foram

apresentadas há dias ao governador da Zambézia, Pio
Matos, na sua recente visita de trabalho, no quadro da
monitoria de acções constantes do Plano Económico e
Social do Conselho Executivo
Provincial.
Os residentes da localidade de Missal, a sul do distrito
de Mocubela, pedem ao governo para mobilizar o sector
privado visando a exploração

da rota rodoviária Missal-Sede à Vila de Mocubela para o
transporte de passageiros.
Júlia Ferrão, anciã de sessenta anos de idade, diz que
os residentes chegam a percorrer dezenas de quilómetros a pé para chegarem à vila
de Mocuba, a fim de tratar
expedientes diversos. Segundo ainda Júlia Ferrão, os que
têm posses solicitam serviços
de moto-táxis e a maioria da

população não tem condições financeiras para pagar
trezentos meticais pelo custo
desses serviços.
A falta de energia da rede
pública nacional e antena de
telefonia móvel são outras
preocupações apresentadas
pelos residentes de Missal.
Já no povoado da Vila Valdez, no distrito da Maganja da
Costa, Pio Matos foi confrontado com a falta de estradas

Água chega a mais povoados da Zambézia

e escassez de fontes de abastecimento de água. Do posto
administrativo de Nante-Baixo Licungo à Vila Valdez são
vinte quilómetros de estrada
em péssimas condições, o que
dificulta a assistência em programas de saúde e educação
aos residentes locais.
Judite Macário, 25 anos,
natural e residente da Vila
Valdez, diz que sem a reabilitação da estrada, construção de furos mecânicos para o
abastecimento de água, a vida
torna-se cada vez mais difícil.
Entretanto, o governador da Zambézia, Pio Matos,
tranquilizou a população de
Missal, dizendo que a água
e energia vão chegar àquela localidade, no contexto do
programa de electrificação
rural Energia para Todos. Em
relação à estrada Nante - Vila
Valdez, Pio Matos disse que
o executivo está trabalhar no
sentido de colocar uma melhor estrada, para facilitar a
vida da população. Segundo
ele, no contexto de estradas
rurais em curso na Zambézia,
aquele troço poderá ser reabilitado.
“Temos aqui o programa
de reabilitação do regadio e
pode ser uma solução, incluindo a estrada no pacote
de intervenção no sistema de
irrigação”, disse.

PUBLICIDADE

Precioso líquido chega
a várias comunidades
POUCO mais de trezentas mil pessoas vivendo em
zonas rurais da província da Zambézia terão acesso
à água potável, até ao final deste ano, na sequência
da construção, a partir de Agosto próximo, de catorze novos sistemas de abastecimento do precioso
líquido.
Os novos sistemas serão construídos nos postos
administrativos, localidades e povoados dos distritos de Quelimane, Mulevala, Alto-Molócuè, Ile,
Mopeia, Guruè, Inhassunge, Nicoadala e Chinde.
O objectivo é aumentar o número de pessoas com
acesso à água tratada para melhorar a sua qualidade
de vida.
O director provincial das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, na Zambézia, Fernando
Maingue, disse, em conversa com a nossa Reportagem, que as infra-estruturas serão construídas com
fundos conjuntos do Governo e parceiros, estimados em mais de 300 milhões de meticais.
Segundo Fernando Maingue, oito empresas de
construção civil já foram seleccionadas para a execução das obras e, neste momento, decorrem os
respectivos processos administrativos para a adjudicação dos empreendimentos, cuja execução terá
a duração de aproximadamente oito meses.
O interlocutor afirmou que as obras fazem parte
do plano bienal 2021/22 e são financiadas pelos governos de Moçambique e da Áustria. Segundo ainda
Maingue, apesar de muitos investimentos no quinquénio passado, para a provisão do precioso líquido, Zambézia continua com a cobertura mais baixa
a nível do país. Contudo, afirmou que para além dos
novos sistemas, há uma série de outras intervenções
que visam elevar a actual cobertura de 56.2 para 60

por cento no final do próximo ano.
A título de exemplo, a fonte indicou outros quatro sistemas em construção nos distritos de Milange
e Maganja da Costa, os mais populosos da província
da Zambézia. Explicou que os sistemas da Maganja
da Costa estão a ser construídos nos novos bairros
de reassentamento com estrutura populacional já
consolidada, uma vez que há outros em que os realojados abandonaram as zonas seguras para as de
risco.
O principal financiador destes quatro sistemas
em construção é o Fundo das Nações Unidas para
Infância (Unicef). No distrito de Mocubela, o sistema de abastecimento de água está numa fase bastante adiantada, podendo abastecer depois da sua
conclusão a 3.500 pessoas que vivem na vila-sede.
Entretanto, aquele responsável disse que os distritos da região sul, nomeadamente, Inhassunge,
Luabo e Chinde debatem-se com a insuficiência de
infra-estruturas de abastecimento de água, devido
à sua localização geográfica. Segundo ele, o facto de
os solos serem aluvionares e arenosos, vulneráveis
à erosão, fica difícil fazer furos à grande profundidade.
Fernando Maingue afirmou que, para além dos
problemas atrás abordados, há também o aspecto
da salubridade e intrusão salina nas infra-estruturas
de abastecimento de água. Para ele, a região precisa
de outro nível de investimento e tecnologias para
dessalinização ou tratamento.
Dados em nosso poder indicam que existem na
província da Zambézia mais de 811 fontes de abastecimento de água. O plano do Conselho Executivo
provincial prevê reabilitar 550 fontes.

República de Moçambique
Ministério da Cultura e Turismo
INSTITUTO NACIONAL DO TURISMO, IP.

AVISO
No âmbito do concurso público lançado no jornal “Notícias” do dia 30/4/2021, referente à selecção
de Directores de Serviços no INATUR IP, nos termos previstos no n° 5 do artigo 38 do Decreto
n°41/2018, de 23 de Julho, vimos por este meio publicar a lista dos resultados conforme segue:

DIRECÇÃO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
COMUNICADO

I.

INDISPONIBILIDADE TOTAL DO SISTEMA CREDELEC ONLINE
DEVIDO A TRABALHOS DE MANUTENÇÃO

Nº
1º
2º
3º

Serviços de Promoção:

Nome do Candidato
Pontuação em valores
Isabel Maria da Conceição da Silva
16.25
Huiane Abacar
15
Mamerto Fernando Massirela
15

Resultado
Aprovada
Aprovado
Aprovado

A Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM) informa aos seus estimados clientes e ao público em geral que o sistema de vendas Credelec Online estará

II.

indisponível no período das 22:00 do dia 26 às 06:00 horas do dia 27 de Julho

Nº
1º
2º

de 2021, para dar lugar a trabalhos de manutenção.
Pelos transtornos que esta indisponibilidade irá causar, a EDM endereça sinceras desculpas.

III.

Para mais informações, dúvida, reclamações e sugestões, a EDM dispõe de

Nº
1º
2º

uma Central de Atendimento de chamada grátis, com o número 1455. O cliente pode, também, dirigir-se às instalações da Empresa para atendimento

Serviços de Gestão de Património:

Nome do Candidato Pontuação em valores
Joel Mondlane
17
Arlindo Alberto Langa
16

Resultado
Aprovado
Aprovado

Serviços de Classificação e Formação.

Nome do Candidato
Telma Vasco Sono Rassul
Cesar Pico

Pontuação em valores
18
15

Resultado
Aprovada
Aprovado

presencial, local onde são observados todos os cuidados e medidas de preTodas as reclamações atinentes ao presente concurso devem ser dirigidas ao Júri respectivo no prazo
de 3 dias após a publicação do presente aviso.

venção contra COVID-19.

Maputo, Julho de 2021

Maputo, 23 de Julho de 2021
O Presidente do Júri
(Ilegível)
7107
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CARLOS UQUEIO
carlos.uqueio@snoticias.co.mz

Alfredo Macaringue
alfredomacaringue@gmail.com

Da Tmcel
já havíamos falado
FOI no ano passado, numa das minhas intervenções neste espaço, que
falei sobre os bónus de bagatela que
a Tmcel nos dava. Recebemos sem
pré-aviso, e isso aconteceu numa
altura em que a operadora tentava
reconquistar os seus usuários e, por
via disso, recuperar credibilidade. Os
bónus eram tantos que chegámos a
desconfiar, e eu publiquei um texto a
falar sobre isso. Dizia que a esmola
era tanta que nós, os pobres, já estávamos a pressentir uma cilada.
Fomos lidos por muitos e eu, em
particular, pelos responsáveis da instituição, que trataram de nos enviar,
por via da assessora de imprensa,
uma carta a dizer para não nos atrapalharmos que o processo era sério
e inabalável. Mesmo assim, a nossa
dúvida manteve-se. E dizíamos mais:
da mesma forma que nos estão a dar
esta avalanche sem nos dizer nada,
também nos vão tirar sem nos dizer
nada. Era quase uma certeza que tínhamos.
Dito e feito: passado pouco tempo, a quantidade de bónus baixou.
Voltamos à ribalta e dissemos: já viu!
Nós já prevíamos! Escrevemos a falar da materialização do nosso prognóstico, só que desta vez a assessora de imprensa da Tmcel não disse
nada. Quedou-se no silêncio.
Hoje é o que todos nós estamos
a viver, infelizmente. A Tmcel parece estar a voltar à antiga situação de
operadora deficitária, com quase sem
bónus, confirmando a nossa falta de

expectativa. É uma pena que não tenhamos tido confiança e essa falta de
confiança vai manter-se até que provem o contrário daquilo que está à
vista de todos.
Acho que o povo moçambicano
não merece esta qualidade questionável do serviço que nos é prestado. Vivemos sempre na incerteza. Quando
menos esperamos, enfiam-nos com
taxas que não lembram o diabo. Era
bonito o que a Tmcel nos oferecia
como serviço. Falávamos à vontade,
fazendo jus ao facto de comunicar
ser um direito. Por isso não fazem
sentido os valores exorbitantes que
nos aplicam. Você recarrega agora
com “cinquentinha”, pouco tempo
depois já não tem nada.
Alguma coisa não está bem, e
esta situação tende a agravar-se. Ninguém sabe se as taxas que nos têm
sido cobradas são justas ou não. E
esta dúvida é também em relação às
outras operadoras. Estamos mal! A
Internet devia ser acessível a todos,
mas os megabites que nos dão voam
como vento.
Rogério Zandamela, governador
do Banco de Moçambique, está a colocar ordem na banca, com mão de
ferro, e eu acho que alguém também
nos devia explicar claramente se estamos ou não a ser servidos de acordo com os nossos direitos de consumidor. Alguém tem de vir em nossa
defesa!
A luta continua!

Carta de um militar
refugiado na tijoleira
de um escritório
AMÉRICO JOSÉ UBISSE JR
CAROS compatriotas!
Pelas terras de Cabo Delgado, nos
distritos de Mocímboa da Praia, Palma,
Nangade ou Macomia, as doses de vacina não são em dupla e muito menos administradas pelos profissionais de saúde.
Por aquelas terras, são os próprios militares que se injectam doses diárias da
vacina da marca coragem.
É preciso lembrar que por lá se vive
uma pandemia igual à Covid-19 e tem
causado milhares de deslocados. A miséria germina rapidamente como semente
adubada e as flores que nunca murcham
perdem a figura dos seus progenitores. É
preciso coragem para enfrentar o medo,
as prováveis adversidades da batalha e a
incerteza do amanhã que pode não chegar.
É angustiante falar com sua família num segundo e em outro ver-se no
meio do fogo cruzado causado por balas,
oxalá de borracha, mas são de verdade
e consomem a vegetação, a vida humana e muito mais do que isso, consomem
sonhos com fundação e que nem sequer
chegam à viga geral, terminando cravados em templos de repouso.

Quando o inimigo abre a cortina e
espreita pela janela, é preciso coragem
para gatinhar pela mata quando poderiam estar gatinhando com seus filhos
em casa e ver seus primeiros passos.
Queriam eles, numa tarde de sábado
ou domingo, estar aconchegados no sofá
de casa com o calor humano da família,
a ver Netflix, navegar pela Internet, aceder às redes sociais e comentar os ensinamentos da Mana Cecy sobre a vida.
Contudo, lá estão eles, dando a vida pela
sua terra, pela nossa mãe Moçambique, e
defendendo o solo pátrio das mandíbulas
do inimigo que procura a todo o custo
mastigar aquilo que não lhe pertence.
Na memória de África e do Mundo,
pátria bela dos que ousaram lutar e continuam lutando, prometemos nunca de
vós esquecer e fazemos vénia à vossa
determinação, dedicação e amor por este
país.
Não sabemos se por aí existe tempo
de lerem o jornal, mas gostaríamos que
essas singelas palavras fossem ditas em
uma das vossas diversas concentrações
de definição de estratégias para repelir o inimigo. Votos de moral 5/5, e por
Moçambique lutaremos hoje, amanhã e
sempre.

CARTAS

FICHA TÉCNICA
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PATRÍCIO GIL
É FREQUENTE ouvir comentários seguintes: “Estou
preocupado com o aumento do número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus”; “Ouvi dizer que as unidades
sanitárias estão a receber muitos doentes devido à pandemia”, “A Covid 19 está a infectar e matar muita gente”.
Trata-se, efectivamente, de uma situação preocupante no
país mas, logo a seguir, vem o seguinte questionamento:
o que cada um de nós está a fazer para inverter esta tendência?
O Presidente da República, na sua última comunicação à nação, no âmbito da situação de calamidade pública,
exortou os moçambicanos a tomarem atitudes positivas
visando reduzir o número de contaminações. Fez recordar
que as festas, os convívios sociais podem-se tornar locais
propensos à contaminação, daí a proibição destas práticas.
Aliás, esta doença tem a particularidade de exigir de
cada um dos moçambicanos a observância das medidas de
prevenção, nomeadamente a lavagem frequente das mãos
com água e sabão ou cinza, o uso de desinfectante, o distanciamento físico e social, o uso de máscara em aglomerados, entre outras.
São medidas que ajudam a reduzir o número de con-
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taminações. Todavia, continuamos a observar comportamentos que deixam muito a desejar. A mesma pessoa que
se diz preocupada com a pandemia envereda por práticas
atentatórias, o que, de certa forma, contradiz-se na sua atitude. Será possível enganar o vírus?
Cada um de nós é chamado à responsabilidade. O coronavírus não escolhe o estatuto social, etnia, religião, etc,
daí a necessidade de se abandonar a ideia de que apenas
aqueles que estão financeiramente bem é que ficam infectados, pois é uma pura mentira. É pura mentira também
pensar que somente aqueles que se alimentam aparentemente mal é que ficam infectados.
As autoridades da Saúde e não só incansavelmente nos
pedem para nos comportarmos tendo em conta as medidas
de prevenção largamente difundidas.
O que temos vindo a assistir é que as pessoas de todas
as faixas etárias continuam a movimentar-se intensamente
quer no meio de semana quer no fim-de-semana. Todos os
dias são caracterizados por movimento desusado, daí a razão do transporte também ficar pressionado.
Fala-se sempre da necessidade de proteger os idosos,
uma camada social que merece atenção redobrada por
constituir grupo de risco. Contudo, encontramos idosos
também a disputar transporte, até nas horas de ponta, o

que, de certa forma, coloca-os numa situação de perigo.
Continuamos a ver passageiros que embarcam no
transporte sem usar a máscara. Outros só depois de embarcar é que colocam a máscara. Outros ainda baixam a
máscara para poderem comer alguma coisa.
São atitudes que, quanto a mim, devem ser desencorajadas porque colocam todos os passageiros em perigo.
A lavagem das mãos continua um desafio. Passar água
nas mãos não é o que as autoridades recomendam. Recomenda-se que se esfreguem as mãos, por pelo menos por
20 segundos, com sabão ou cinza, depois disso é que se
passa a água.
E para este caso não adianta pensar que é somente para
enganar os proprietários dos estabelecimentos porque caso
tenha o vírus nas mãos não irá desaparecer. Pelo contrário,
pode-se infectar e desenvolver a doença.
Por isso, de nada vale ficarmos preocupados se a nossa
atitude não muda. É preciso parar com os convívios, sendo
que as autoridades são chamadas também à responsabilidade. Quando um agente da Polícia, por exemplo, permite
que haja convívios em troca de valores monetário, quer dizer que está a ajudar na rápida propagação do vírus e que
o esforço que se está a fazer para o seu combate seja nulo.
Haja atitude! Sejamos responsáveis!
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Que papel assumimos
na redução do contágio
pelo coronavírus?

A REPÚBLICA Árabe do Egipto celebra hoje o sexagésimo
nono aniversário da Revolução do dia 23 de Julho de 1952,
que trouxe liberdade ao povo egípcio e foi um simulador importante para a descolonização do continente africano.
A revolução foi seguida por muitas etapas históricas que
fizeram do Egipto uma das principais potências políticas e
económicas de sua região e do mundo moderno, mantendo
seus laços especiais com seu continente.

Neste contexto, as relações entre o Egipto e Moçambique remontam aos anos 60, quando o Egipto apoiou a luta do
povo moçambicano pela independência. Hoje, os dois países
ainda desfrutam de excelentes relações baseadas na amizade,
cooperação e
respeito mútuo. Estas relações atingiram o seu nível mais
elevado com a visita histórica de Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, ao Egipto, em Junho
de 2019, em que teve discussões frutuosas com Abdel Fattah
Al-Sisi, Presidente da República Árabe do Egipto, para pro-
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mover a cooperação bilateral em todos os campos.
A partir desta data, as relações entre o Egipto e Moçambique testemunharam um reforço considerável em áreas diferentes como saúde, recursos hídricos segurança, investimentos, entre outras, bem como a realização de visitas de alto
nível pelos representantes do governo e do sector privado dos
dois países. No próximo período, mais eventos serão realizados para a consolidação das relações de cooperação.
Viva a amizade entre Moçambique e o Egipto!
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Petrolíferas aumentaram produção

Petróleo e gás podem
impedir cumprimento
de metas de Paris

A

INDÚSTRIA do petróleo e gás, sem acção
imediata e decisiva, vai impedir que o
mundo cumpra a meta
de evitar que o aquecimento global vá além de 1,5 oC até 2050.
A conclusão faz parte de uma
análise feita por várias organizações, ontem divulgada, segundo
a qual as emissões combinadas
de 100 companhias petrolíferas e
de gás, sem alterações drásticas e
urgentes, vão representar quase
80 por cento do orçamento global de carbono.
Para impedir aumento das
temperaturas além de 1,5 °C em
relação à época pré-industrial, o

orçamento de carbono do sector
será “queimado” até 2037, diz-se
também na análise, que os responsáveis consideram ser o estudo mais abrangente do desempenho da indústria do petróleo e
gás. O trabalho foi desenvolvido pela World Benchmarking
Aliance (WBA), organização que
avalia e classifica o desempenho
das empresas mais influentes
do mundo nos Objectivos de
Desenvolvimento Sustentável
das Nações Unidas (ODS), em
conjunto com o CDP, que gere o
sistema mundial de divulgação
ambiental para empresas, cidades, estados e regiões, e com a
ADEME, Agência Francesa para a

Transição Ecológica.
De acordo com as conclusões do trabalho, a maioria das
100 empresas analisadas diz que
precisa de reduzir as emissões,
mas nenhuma se comprometeu
a parar a exploração.
Das 100 empresas, as europeias têm um desempenho
relativamente melhor do que as
suas congéneres, sendo todas
europeias as 10 com melhor desempenho em termos climáticos
e investimento em tecnologias
com baixo teor de carbono.
No quadro das 10 com melhor desempenho climático surge em primeiro lugar a Neste,
uma empresa petrolífera finlan-

desa, seguida da francesa Engie
e da espanhola Naturgy Energy.
A portuguesa Galp Energia surge
na lista também, em nono lugar.
No fim da lista das 100 empresas,
como pior, está a Petroecuador
(do Equador).
As organizações responsáveis notam que foi a primeira vez
que a indústria foi avaliada em
relação a um cenário de 1,5 °C - o
mais ambicioso plano de redução
de emissões proposto pelo Acordo de Paris - e que foi o primeiro estudo a avaliar as empresas
petrolíferas e de gás utilizando o
cenário da Agência Internacional
de Energia (AIE) de emissões líquidas zero até 2050.

DO estudo, conclui-se também que as maiores empresas petrolíferas estatais aumentaram a produção de petróleo ou gás entre 2014
e 2019, e que das 100 apenas 13 têm planos de transição de baixo
carbono que se prolongam por pelo menos 20 anos no futuro.
Os responsáveis pelo trabalho ontem divulgado resumem a situação afirmando que o sector em análise é marcado pela falta de
ambição e de acção.
“Metas e estratégias opacas, pouco ambiciosas ou inexistentes
dos maiores contribuintes para as alterações climáticas mostram
que o sector do petróleo e gás não está a aceitar a sua quota-parte
de responsabilidade pelas emissões globais”, acusam.
O protocolo internacional de gases com efeito de estufa mais
usado (GHG Protocol) estabelece três categorias de emissões: âmbito 1, as emissões directas; âmbito 2, as indirectas derivadas da
energia eléctrica que a entidade compra; e âmbito 3, todas outras
indirectas, não controladas, mas relacionadas com as actividades
da organização em causa. As emissões de indiretas (âmbito 3) de algumas empresas “são equivalentes às emissões de países inteiros”,
diz-se na análise, dando-se um exemplo: as emissões de âmbito 3
da norte-americana ExxonMobil em 2019 foram superiores às do
Canadá. Outro exemplo é que no mesmo ano as emissões de âmbito
1, 2 e 3 da Saudi Aramco (Arábia Saudita) eram superiores às emissões combinadas da Alemanha, França, Itália e Espanha.
Neste sector, dizem os responsáveis pela análise, há também

uma falta global de relatórios climáticos globais e abrangentes,
com a maioria das empresas a partilharem apenas dados parciais
(âmbitos 1 e 2). E notam que um terço das empresas divulga informações sobre emissões de âmbito 3.
Na área da investigação e desenvolvimento, há também grande
diferença entre o que as empresas dizem e fazem. Mais de metade
das 100 empresas relataram despesas em novas tecnologias, mas só
17 foram precisas. E, de forma preocupante, só 12 publicaram informações sobre planos de investimento de capital com baixo teor
de carbono até 2024.
“Cada empresa, decisor político e investidor está consciente da
necessidade urgente de dar prioridade à descarbonização e transformação energética, mas a sensibilização não conduziu a acções
suficientes”, diz, citada no documento, Vicky Sins, dirigente da
WBA, avisando que as empresas petrolíferas e de gás ou se transformam ou se tornam redundantes, porque “já não podem alegar
ignorância sobre a urgência da mudança”.
Nicolette Bartlett, directora executiva do CDP, diz que “o progresso da indústria do petróleo e do gás a nível mundial é terrivelmente desadequado se quisermos limitar o aquecimento global a
1,5 °C até 2050”. E ainda citado no documento, Baptiste Perrissin
Fabert, da ADEME, deixa também um aviso: as empresas de petróleo e gás têm menos de uma década para passar radicalmente do
lado do problema para o lado da solução.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Nivagara inteira-se do
funcionamento das unidades
orgânicas da Zambézia
O MINISTRO da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Daniel Nivagara, inteira-se, desde
quarta-feira, do funcionamento
de algumas unidades orgânicas
do seu pelouro na província da
Zambézia.
Ontem, o ministro visitou as
instalações da Faculdade de Engenharia e Agronomia Florestal
da Universidade Zambeze (UniZambeze) e os campos de produção de Muaquia da Universidade
Licungo (UniLicungo).
Uma nota do MCTES enviada
ao “Notícias” refere que, na sua
deslocação à Zambézia, Nivagara
pretende inteirar-se do estágio

das actividades nos domínios da
ciência, tecnologia e inovação,
tecnologias de informação e comunicação e ensino superior.
Hoje, o dirigente trabalha no
distrito de Molumbo, povoado
de Negreia, para saber do nível
de funcionamento dos tanques
de piscicultura do projecto da
Vila Sustentável de Molumbo,
implementado pelo Centro de
Investigação e Transferência de
Tecnologias para o Desenvolvimento Comunitário (CITT).
Ainda hoje, Nivagara vai escalar a Escola de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e as
obras da Escola Secundária de

Molumbo, um estabelecimento
de ensino construído com financiamento do Projecto da Vila
Sustentável. O dirigente visitará
igualmente o povoado de Mogoliua, o Centro de Transferência
de Tecnologias para o Desenvolvimento Humano (CTTDH),
uma instituição pertencente ao
Centro de Inovação e Transferência de Tecnologias. Amanhã,
quarto dia da visita de trabalho à
província da Zambézia, vai interagir com o Instituto Nacional do
Governo Electrónico (INAGE).
No último dia da sua missão
à Zambézia, o timoneiro do pelouro da Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior visitará as instalações da Escola Superior de
Ciências Marinhas e Costeiras,
bem como o Centro de Pesquisa
e Tecnologias do Mar, unidades
pertencentes à Universidade
Eduardo Mondlane (UEM), para
além de um encontro com dirigentes de instituições de ensino
superior e de investigação científica da província da Zambézia.
Fazem parte da delegação do
ministro da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior quadros do
Centro de Investigação e Transferência de Tecnologias e do
Instituto Nacional do Governo
Electrónico.

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DE AMENDOAS DE MOÇAMBIQUE, IP
(IAM,IP)

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORES PARA ANÁLISE FUNCIONAL DO IAM, IP
CONCURSO Nº35A002141/IAM/UGEA/CL/02/2021 – SERVIÇO DE CONSULTORIA
O Instituto de Amêndoas de Moçambique, IP (IAM, IP), é
uma instituição de direito Público, criada pelo Decreto nº
50/2020, de 1 de Julho, é uma pessoa colectiva de direito

metas estratégicas da Instituição.
2. O objectivo dos Serviços de Consultoria do presente
anúncio contempla a realização das seguintes actividades:

público, de categoria A, dotada de personalidade jurídica,
com autonomia administrativa, financeira e patrimonial e
tem como objectivos:
i) Promover o fomento, comercialização, processamento,
industrialização e exportação das amêndoas;
ii) Coordenar acções com os actores da cadeia de valor
das amêndoas nas áreas de produção, comercialização,
processamento, industrialização e exportação;
iii) Fiscalizar

as

actividades

de

comercialização, processamento,
exportação das amêndoas;

fomento,

produção,

industrialização

e

a) Avaliar a coerência e o alinhamento entre os recursos
humanos existentes, ao nível de cada unidade orgânica

“Selecção Baseada na Qualidade e no Preço”. De acordo
com esta modalidade de Contratação, o IAM,IP irá elaborar

e das delegações, com a missão, metas e os objectivos
estratégicos do IAM, IP e, na sequência e se for o caso,

uma “Lista Curta” dos Consultores que manifestarem

sugerir intervenções correctivas de curto, médio e longo
prazo;
b) Identificar, por cada unidade orgânica e cada delegação
o perfil e quantidade de recursos humanos necessários
para os próximos 5 anos;
c) Identificar as possíveis dissonâncias entre os recursos
humanos existentes e os necessários tendo em conta os
objectivos do IAM, IP;

na implementação de acções relativas ao cultivo e

d) Elaborar um plano de formação para os funcionários
profissionalmente desenquadrados porém com potencial

1. No âmbito do processo da reforma legal e instituicional em

8 de Março, e está aberto a todos concorrentes conforme
definido neste referido regulamento.
4. O consultor será seleccionado através da modalidade

iv) Zelar pela observância das normas técnicas de produção,
conservação do solo e da defesa do meio ambiente
industrialização das amêndoas;

Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de

para reorientação das suas carreiras dentro do IAM, IP.

curso e tendo em conta os seus desafios do curto e médio
prazo, o IAM, IP pretende aferir em que medida os seus

3. O concurso será realizado de acordo com os procedimentos
constantes do Regulamento de Contratação de Empreitada

Recursos Humanos estão alinhados com os objectivos e

de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de

interesse em prestar os serviços de consultoria do
objecto deste concurso e seleccionar os consultores que
serão convidados a apresentar as propostas (técnica e
financeira).
5. Os concorrentes interessados poderão obter os Termos
de Referência e mais informações pelo correio electrónico
amassaramo@iam.gov.mz ou mesmo no endereço
indicado.
6. As Manifestações de Interesse deverão ser entregues em
triplicado em envelope fechado, até às 11.00 horas do dia
5 de Agosto de 2021. Manifestações de Interesse enviadas
por correio electrónico (E - mail) Não serão Consideradas.
Instituto de Amêndoas de Moçambique, IP
Avenida Acordos de Lusaka, nº 1406, 2º andar, Bloco E
Telefone: + 258 87 306 9660
7018
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GENEROSA
GONÇALVES
COSSA JOSÉ

SALVADOR
IBRAIMO
MATLHOMBE

FALECEU

FALECEU

Foi com profunda dor e consternação que a Direcção e membros associados da AMEPP
- Associação Moçambicana de Educação Profissional
Privada tomaram conhecimento do desaparecimento
físico da Srª Drª GENEROSA GONÇALVES COSSA JOSÉ,
membro honorária desta Associação. Neste momento de
dor e de tão grande perda, solidarizam-se com a família
enlutada, a quem apresentam as mais sentidas condolências. Que a sua alma descanse em paz.
8005

31

JORGE
ROBERTO DA
SILVEIRA
FALECEU

O Conselho de Administração da Televisão de Moçambique-EP., Conselho
Fiscal, Conselho Directivo, sindicatos locais, SINTAC, SNJ e
trabalhadores em geral comunicam com profunda dor e consternação o desaparecimento físico do seu colega SALVADOR
IBRAIMO MATLHOMBE, ocorrido no dia 21/7/2021, cujo funeral
se realiza hoje, sexta-feira, dia 23/7/2021, no Cemitério de Michafutene, pelas 10.00 horas, antecedido de velório na capela
do mesmo cemitério, às 9.00 horas. À família enlutada, a empresa apresenta as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
7928

Sua esposa Ester, filhos António, Calau, Chita, Leo
e Sérgio, noras Stela, Angela e Mayra, genro João,
netos Evelise, Fabrízio, Pedro, António Chade, Taonga, Lwandi Ian e Dirce comunicam com profunda
consternação o desaparecimento físico do seu ente
querido JORGE ROBERTO DA SILVEIRA, ocorrido
no dia 20/7/2021, vítima de doença, cujo funeral se
realizou no dia 22/7/2021. Paz à sua alma.
7942

INOCÊNCIA
TEMBE
(Nina/Mandossa)

ARLINDO CÂNDIDO
XLHUNGUANE

ANTÓNIO MARCOS
MAHUMANE

FALECEU

FALECEU

Sua esposa Adéia Xlhunguane,
filhos Candinho, Ângela, Claida e
Linda, irmãos Catarina, Domingos,
Cremildo, Narciso e Venâncio, netos Marcelo, Larissa,
Maura, Patrícia, Victor e Tamires, sobrinhos, genros e
demais familiares comunicam com profundo pesar o
desaparecimento físico do seu querido ARLINDO CÂNDIDO XLHUNGUANE, ocorrido no dia 22/7/2021, vítima
de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 23/7/2021,
às 10.00 horas, no Cemitério de Michafutene. Paz à
sua alma.
7127

VIRGÍNIA AFONSO MANJATE

FALECEU

O director-geral, membros do Conselho de Direcção e
funcionários em geral da Administração Nacional das
Áreas de Conservação comunicam com profunda dor e
consternação o falecimento do senhor ANTÓNIO MARCOS
MAHUMANE, irmão da funcionária Maria Cidália Mahumane, directora de Serviços de Planificação, Cooperação e
Estudos, ocorrido no dia 21/7/2021, no Hospital Central
de Maputo (HCM), vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 23/7/2021 pelas 11.00 horas, no Cemitério da
Texlom - Matola, antecedido de velório na capela do HCM,
pelas 10.00 horas. À família enlutada as mais sentidas
condolências. Paz à sua alma.
7126

VIRGÍNIA AFONSO MANJATE

FALECEU
Seus filhos César, Orlando, José, Lina, Ernesto, Jeremias e
Marito, noras Gertrudes, Lara, Zélia, Marta, Dinha, genro José,
netos Vânia, Tânia, Clésio, Idelson, Pai, Cesarito, Yuri, Zema,
Lair, Lizy, Anasha, Pablo e Alson, comunicam o falecimento
do seu ente querido VIRGÍNIA AFONSO MANJATE, ocorrido no dia 21/7/2021, na
cidade de Maputo, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, às 10.00 horas,
no Cemitério de Michafutene.
7097

FULGÊNCIO DO ROSÁRIO S.
NHUMAIO

FALECEU
O Conselho de Administração da Sociedade do Notícias, SA,
Comités Sindicais locais e trabalhadores em geral comunicam
o desaparecimento físico da Srª VIRGÍNIA AFONSO MANJATE, mãe do trabalhador César Mário Langa, ocorrido no dia 21/7/2021, no Hospital da Polana-Caniço,
vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 23/7/2021, no Cemitério de Michafutene, pelas 10.00 horas. À família enlutada, as mais sentidas condolências.

ANTÓNIO JOSÉ FILIPE SAIA

Sua mãe Floriana Tembe, filhos Oldino (Nandinho)
e Benoca (Mabena), netos Aylton e Diogo, irmãos
Carolina, Tomás (Tomagito), Celso e Francisco (Xiquinho) comunicam com profunda dor o falecimento
de INOCÊNCIA TEMBE, cujo funeral se realiza hoje,
no Cemitério de Lhanguene, pelas 10.00 horas,
antecedido de velório às 9.00 horas, na capela do
HCM. Paz à sua alma.
7950

NOEL
MUCHENGA
CHICUECUE
(6 meses do desaparecimento físico)
Sua esposa Chipo Chicuecue, filhos Kenneth, Farai,
Noela, Sílvia, irmãos, cunhados, sobrinhos, genros,
noras, netos e demais familiares recordam a passagem de 6 meses do desaparecimento físico do seu
ente querido. Não temos como descrever a saudade
que sentimos em nossos corações e ficaram os ensinamentos, legado e as boas lembranças do tempo
que passamos juntos. Paz à sua alma.
7951

AMÉRICO
ANTÓNIO
FORTUNA
(30 dias de eterna saudade)

FALECEU
(6.º mês de eterna saudade)
Querido esposo, pai, irmão e avó Khoko, hoje passam 6 meses
e ainda não conseguimos dizer adeus, tudo ainda é recente e a saudade se faz
presente todos os dias. Mas porque fizeste-nos cristãos, na reza diária suplicamos
a Deus para que te proteja e te guarde em seu reino, na esperança da ressurreição. Eterna saudade.
7945

É com profundo pesar e consternação que sua esposa Ermelinda, filhos Fernando, Cândido e Cármen, irmãos, sobrinhos,
netos, noras, genros, afilhados e demais familiares comunicam o súbito desaparecimento físico do seu ente querido ANTÓNIO JOSÉ FILIPE SAIA, ocorrido no
dia 21/7/2021, cujo funeral se realiza amanhã, sábado, dia 24/7/2021, pelas 9.00
horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedido de velório na capela do mesmo
cemitério, às 8.30 horas. Até sempre e que a sua alma descanse em paz.
7955

Sua esposa, filhos, netos, irmãos, sobrinhos e demais familiares recordam com muita dor e saudade a
passagem do 30.º dia do seu desaparecimento físico.
Por esta ocasião, na impossibilidade de manifestarem pessoalmente, agradecem a todos que apoiaram
neste momento de dor e consternação, que Deus vos
abençõe e que o nosso Américo encontre a paz no
Reino Celestial. Paz à sua alma.
7949

GENEROSA GONÇALVES
COSSA JOSÉ

JORGE ROBERTO DA SILVEIRA

FALECEU

FALECEU

A Direcção, docentes, funcionários e estudantes da Faculdade
de Educação da UEM comunicam com profundo pesar e consternação o falecimento da Mestre GENEROSA GONÇALVES
COSSA JOSÉ, docente da Faculdade de Educação, ocorrido no dia 19/7/2021,
no Hospital Geral de Mavalane, vítima de doença, cujo funeral se realizou no dia
22/7/2021, pelas 9.00 horas, no Cemitério de Michafutene. À família enlutada, as
mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
7935

ISABEL GEORGINA
CUSTÓDIO JOSÉ
CORREIRA

Rosa da Silveira e Roberto White, filhos Ângela, Rosemary e
Roberto, genros João e Leonardo e netos comunicam com profunda dor e consternação o falecimento do seu irmão, cunhado, tio e avô JORGE ROBERTO DA
SILVEIRA, ocorrido no dia 20/7/2021, vítima de doença, cujo funeral se realizou
no dia 22/7/2021, no crematório hindu. Paz à sua alma.
7944

JORGE ROBERTO DA SILVEIRA

JORGE ROBERTO DA SILVEIRA

FALECEU

FALECEU

FALECEU
A Veneranda Juíza-Presidente do Tribunal Judicial da
Província de Maputo, Magistrados, Administradores Judiciais e funcionários no geral comunicam com profunda
mágoa e consternação o falecimento da senhora ISABEL
GEORGINA CUSTÓDIO JOSÉ CORREIRA, mãe da sua colega Isabel Georgina Correira Manhiça, afecta à 1.ª Secção
Cível do Tribunal Judicial da Província de Maputo, vítima
de doença, ocorrido no dia 19/7/2021, cujas cerimónias
fúnebres tiveram lugar no dia 22/7/2021, pelas 10.00 horas,
no Cemitério de Lhanguene, antecedidas de velório pelas
8.30 horas, na sua residência, no Bairro T-3, Unidade “D”,
próximo à Formac. À família enlutada, as mais sentidas
condolências. Que a sua alma descanse em paz.
7113

Seus irmãos Delfina, Alice (ausente), Rosa, Leopoldo (ausente),
Maria José (ausente) e Josefa, cunhados, sobrinhos, netos e
demais familiares comunicam o falecimento do seu ente querido JORGE ROBERTO
DA SILVEIRA, ocorrido no dia 20/7/2021, vítima de doença, cujo funeral se realizou
no dia 22/7/2021, no crematório hindu. Paz à sua alma.
7944

Profundamente chocados, sua esposa, filhos, noras, genros e
netos comunicam com profunda consternação o desaparecimento físico do seu
ente querido JORGE ROBERTO DA SILVEIRA, ocorrido no dia 20/7/2021, vítima
de doença, cujas cerimónias fúnebres se realizaram no dia 22/7/2021. Descanse
em paz nosso guerreiro.
7942
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ROGÉRIO GABRIEL LANGA

TOMÉ CARLOS ANSELMO

MARIA
CRISTINA DIAS

FALECEU
FALECEU
As famílias Anselmo e Vaz vêm por este meio agradecer aos
médicos do HCM, equipa da Clínica de Sommerschield e amigos que directa ou indirectamente deram o seu apoio ao seu ente querido TOMÉ
CARLOS ANSELMO, falecido no dia 18/7/2021, cujo funeral teve lugar no dia
20/7/2021, no Cemitério de Lhanguene. Paz à sua alma.
7959

Os membros do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Petróleo e funcionários em geral comunicam o falecimento do Sr. ROGÉRIO GABRIEL LANGA, irmão da sua colega
Fernanda Rosa Gabriel Langa, ocorrido na madrugada do dia 22/7/2021, na sua
residência, localizada na Matola-700, cujo funeral se realiza amanhã, sábado, dia
24/7/2021, em Boane-Chonissa, pelas 10.00 horas, antecedido de velório às 8.00
horas. À família enlutada apresentam as mais sentidas condolências.
7120

RAFAEL ELIAS BENE

EDITE ANTÓNIO MACIA

FALECEU

FALECEU

A família Bene comunica com profunda dor e consternação o
desaparecimento físico do seu ente querido RAFAEL ELIAS
BENE, ocorrido no dia 20/7/2021, na Swazilândia, vítima de doença. O tempo não
irá apagar a dor e a saudade do nosso avô, pai, tio, primo, sobrinho e amigo que
deixa um vazio enorme. Que Deus lhe conceda eterno descanso.
8061

FALECEU
Os coristas do “Maputo Jazz Spiritual Choir” (ManjesChoral-década 90) e amigos lamentam com profundo choque o passamento físico de OSVALDO DOS SANTOS LUÍS (Tenor), membro do grupo e do Nipe
Tenor, ocorrido no dia 20/7/2021, para a cidade Celestial a ser transformado em
corpo glorioso. Sejam cantados os sonantes louvores à sua chegada. À família
enlutada, endereçam profundos sentimentos de pesar e dor, rogando que Deus
console a todos. Que a sua alma repouse em paz. Phambeni!
7118

FALECEU
Sua mãe Alice Macandja, filho Amone Eleotério Chiau, irmãos Ermínio Chiau,
Suzana Chiau, Fernando Chiau, Azarias Chiau, cunhados e demais familiares
comunicam com profunda mágoa e pesar o desaparecimento físico do seu ente
querido ELEOTÉRIO CELSO AMONE CHIAU, ocorrido no dia 21/7/2021, vítima de
doença, cujo funeral se realiza hoje, sexta-feira, dia 23/7/2021, pelas 10.00 horas,
no Cemitério de Michafutene. Que a sua alma descanse em paz.
7124

FALECEU

INOCÊNCIA
TEMBE

O Conselho de Administração do Banco de Moçambique e todos os trabalhadores comunicam com profunda dor e consternação o falecimento da senhora
INOCÊNCIA TEMBE, trabalhadora reformada deste
Banco, ocorrido no dia 17/7/2021, cujas cerimónias
fúnebres se realizam hoje, dia 23/7/2021, pelas 10.00
horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedido de
velório pelas 9.00 horas, na capela 2 do Hospital
Central de Maputo. À família enlutada, apresentam
as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
7109

ANTÓNIO MARCOS
MAHUMANE

ALBERTINO NDUVO
MUCHANGA

ALBERTINO NDUVO
MUCHANGA

Sua mãe Isabel Amado, filho Stélio Dias, irmãs,
sobrinhos, netos e família Dias em geral comunicam com elevada dor e pesar o desaparecimento
físico do seu ente querido MARIA CRISTINA DIAS,
ocorrido no dia 22/7/2021, vítima de doença, cujo
funeral se realiza hoje, dia 23/7/2021, no Cemitério
de Lhanguene, zona do crematório hindu, às 16.30
horas, antecedido de velório na capela do HCM às
13.00 horas. Salmos 34:18. Paz à sua alma.

FALECEU

ELEOTÉRIO CELSO AMONE
CHIAU

(Tenor)

FALECEU

7125

É com profunda dor e consternação que a família Macia emite
comunicado pelo desaparecimento físico da DONA Edite António Macia ocorrido aos 20 de Julho de 2021. O velório terá lugar hoje, dia 23 de
Julho, na capela do HC de Maputo, pelas 9horas seguido do funeral no cemitério
do Michafutene, os filhos Edson, Edna e Edgar recordam com profunda dor da
mãe, Paz a sua alma nossa eterna mãe .

OSVALDO DOS SANTOS LUÍS

(TININHA)

FALECEU

FALECEU

Sua esposa Maria das Dores, filhos Gidnen das Dores Manhuma,
Bettencurte Muchanga, Karen da Marta Muchanga e Danelsa
Evelina Noé comunicam com profunda dor o falecimento do seu
ente querido ALBERTINO NDUVO MUCHANGA, ocorrido no dia 22/7/2021, vítima
de doença, cujo funeral se realiza no dia 24/7/2021, no Cemitério de Michafutene,
pelas 11.00 horas, antecedido de velório na capela do Hospital Central, pelas 8.00
horas. Paz à sua alma.

A família Muchanga comunica com profundo pesar o falecimento de ALBERTINO
NDUVO MUCHANGA, ocorrido no dia 22/7/2021, vítima de doença, cujo funeral se
realiza no dia 24/7/2021, no Cemitério de Michafutene, pelas 11.00 horas, antecedido de velório na capela do Hospital Central, pelas 8.00 horas. Paz à sua alma.

ANTÓNIO DOS SANTOS AGOSTINHO

MARIA DE LURDES MANUEL

O director executivo, trabalhadores e membros da
Associação Centro de Estudos e Pesquisa de Comunicação SEKELEKANI comunicam com profunda
dor e consternação o desaparecimento físico do Sr.
ANTÓNIO MARCOS MAHUMANE, esposo da funcionária da instituição, ocorrido na madrugada do dia
21/7/2021, cujo funeral se realiza hoje, dia 23/7/2021,
pelas 11.00 horas no Cemitério da Texlom, antecedido de velório na capela do HCM, às 10.00 horas.
À família enlutada, endereçam as mais sentidas
condolências. Que a sua alma descanse em paz.
7123

FALECEU

FALECEU

O Conselho de Administração da Sociedade do Notícias, SA, Comités Sindicais
locais e trabalhadores em geral comunicam o desaparecimento físico do Srº
ANTÓNIO DOS SANTOS AGOSTINHO, trabalhador reformado, ocorrido no dia
21/7/2021, na sua residência, em Maputo, vítima de doença, cujo funeral se realiza
hoje, dia 23/7/2021, no Cemitério de Michafutene, pelas 11.00 horas, antecedido
de velório na capela do HCM, às 10.00 horas. À família enlutada, as mais sentidas
condolências.

A Directora-Geral do SENAMI, Director-Geral Adjunto, membros do Conselho de
Direcção, Oficiais, Sargentos, guardas e funcionários do QTC comunicam com
profunda mágoa e consternação o falecimento do membro MARIA DE LURDES
MANUEL, Inspectora da Migração na reserva, ocorrido no dia 19/7/2021, no Hospital
Distrital de Manica, vítima de doença, cujo funeral se realizou no dia 20/7/2021,
em Chazuca, província de Manica, pelas 13.00 horas. Paz à sua alma.
7101

LAURINDA PEDRO
FALECEU
Seus filhos Pedro (Amiel), Gina, Ana
Paula e Madina, irmãos Felizarda, Geninha, Deolinda, Alice, Alípio, Lourenço
e demais familiares comunicam o falecimento do seu ente querido LAURINDA PEDRO, ocorrido no
dia 21/7/2021, cujo funeral se realiza hoje, dia 23/7/2021, no
Cemitério de Michafutene, pelas 10.00 horas, antecedido de
velório na capela do HCM, às 8.00 horas. Paz à sua alma.
7115

PUBLICIDADE

República de Moçambique
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Centro de Investigação e Transferência de Tecnologias Para o Desenvolvimento Comunitário
CITT
Unidade Gestora Executora das Aquisições
PROJECTO VILA SUSTENTÁVEL DE MOLUMBO (PVSM)

Republic of Mozambique
Ministry of Science, Technology and High Education
Centre for Research and Transfer Technology for Community Development
CITT
Procurement unit

Concurso Público No 001/BID/CITT/PVSM/WORKS/2021

SUSTAINABLE VILLAGE PROJECT - MOLUMBO
National Tender Identification Nº 001/BID/CITT/PVSM/WORKS/2021

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL RURAL TIPO II, NO DISTRITO DE MOLUMBO, PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

O Governo de Moçambique recebeu um financiamento do Banco Islâmico de Desenvolvimento (BID) para o PROJECTO VILA
SUSTENTÁVEL DE MOLUMBO Na PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA, e pretende aplicar parte destes fundos para cobrir os pagamentos do
contrato para Construção do Hospital Rural Tipo II, no Distrito de Molumbo, província da Zambézia.
O Cento de Investigação de Transferência de Tecnologia Para o Desenvolvimento Comunitário (CITT), solicita propostas seladas de
concorrentes elegíveis para construção de Hospital Rural Tipo II no Distrito de Molumbo na província da Zambézia, em 9 (nove)
meses (01/10/2021 – 30/06/2022.
A licitação será conduzida através dos procedimentos de concurso público, conforme especificado nas Diretrizes do BID: Aquisição
de Bens, Obras e serviços relacionados no Financiamento de Projetos do Banco Islâmico de Desenvolvimento de Abril de 2019, e
está aberta a todos os concorrentes elegíveis, conforme definido nas Diretrizes de Aquisições (1.15 e 1.18 - 21).
Os concorrentes elegiveis interessados poderão obter informações adicionais no Centro de Investigação e Transferência de
Tecnologia Para o Desenvolvimento Comunitário, através do email comunicacao.pvsm@gmail.com durante a hora normal do
expediente das 07:30 = 15:30 horas locais, no endereço abaixo indicado.
Um conjunto completo de documentos de concurso em Inglês, podem ser adquiridos pelos concorrentes elegíveis interessados
mediante a apresentação de um talão de depósito no valor de 5.000,00 Mts (Cinco Mil Meticais) não reembolsáveis, depositados na
conta do BCI - 11697511410002 - Fundo BID-SVP-Molumbo. Os Concorrentes interessados, quando forem levantar os documentos
de concurso, deverão trazer um flash novo.
As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, até às 10h00 hora local, do dia 23/08/2021. Não será permitida a
submissão das propostas electronicamente. As propostas submetidas depois da hora indicada acima serão rejeitadas. As propostas
serão abertas publicamente na presença dos representantes designados pelos concorrentes e de qualquer pessoa que optar por
comparecer no endereço abaixo, às 10h30, hora local, no dia 23 de Agosto de 2021.
Todas as propostas deverão ser acompanhadas por uma garantia bancaria de 648.000,00 Mt (Seiscentos Quarenta e Oito Mil
Meticais), com validade de 180 dias.
O endereço referido acima é:
Centro de Investigação de Transferência de Tecnologia Para o Desenvolvimento Comunitário
UGEA, Av. 24 de Julho, N.º 1623, Telefax: + 258 21 32 83 16
Maputo-Mozambique.

CONSTRUCTION OF RURAL HOSPITAL TYPE II, IN MOLUMBO DISTRICT, ZAMBÉZIA PROVINCE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

The Government of Mozambique has received financing from the Islamic Development Bank (IsDB) toward the cost of the
SUSTAINABLE VILLAGE PROJECT - MOLUMBO, and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for
Construction of Rural Hopsital Type 2, in Molumbo District, Zambézia Province
Centre for Research and Transfer Technology for Community Development (CITT), now invites sealed bids from eligible bidders
for Construction of Rural Hopsital Type 2, in Molumbo District, Zambézia Province, in 9 mouths (01/10/2021 – 30/06/2022).
Bidding will be conducted through the National Competitive Bidding (NCB) procedures as specified in IsDB’s Guidelines:
Procurement of Goods, Works and related services under Islamic Development Bank Project Financing [April, 2019], and is open to
all eligible bidders as defined in the Procurement Guidelines (1.15 and 1.18 – 21).
Interested eligible bidders may obtain further information from Centre for Research and Transfer Technology for Community
Development, by email to comunicacao.pvsm@gmail.com and inspect the bidding documents during office hours 07:30 to 15:30
Local Time at the address given below.
A complete set of bidding documents in English may be purchased by interested eligible bidders upon the submission of a deposit
slip of a nonrefundable fee of 5,000.00 Mts (Five Thousands Meticais), deposited in BCI – 11697511410002 – Fundo BID-SVPMolumbo. The Interested bidders, when collecting the bidding document, must bring a new USB driver
Bids must be delivered to the address below, on or before 10:00 Local Time in August 23rd, 2021. Electronic bidding will not be
permitted. Late bids will be rejected. Bids will be publicly opened in the presence of the bidders’ designated representatives and
anyone who choose to attend at the address below, at 10:30 local time in August 23rd, 2021.
All bids must be accompanied by a Bid Security of 648,000.00 Mts (Six Hundred and Fourth Eight Thousands Meticais), with 180
days validity.
The address(es) referred to above is(are):
Centre for Research and Transfer Technology for Community Development,
UGEA, Av. 24 de Julho, N.º 1623,
Telefax:+: + 258 21 32 83 16
Maputo-Mozambique,
7095
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N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

RAINHA DOS PLÁSTICOS, LIMITADA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

VENDE-SE

CONVOCATÓRIA

1.

Deliberar a exclusão dos sócios ausentes;

2.

Aprovação da amortização e extinção da quota dos sócios ausentes e sua subscrição
pela Sociedade RAINHA DOS PLÁSTICOS, LIMITADA;
Aprovação da alteração do Artigo Quarto, dos Estatutos da Sociedade; e
Outros assuntos de interesse para a sociedade.

A Reunião iniciará na hora marcada e, na falta de quórum, os sócios presentes se reunirão
passados 15 (quinze) dias da data prevista para a primeira reunião sendo estabelecido
como data para a segunda reunião o dia 25 de Agosto de 2021, pelas 9:30 horas, na sede
da sociedade, nos termos do estabelecido no 1 do artigo 12 dos Estatutos da Sociedade.
Mais se informa aos Exmos. Sócios que os documentos de suporte à ordem dos trabalhos
desta Assembleia estarão disponíveis, para consulta, na sede da Sociedade, durante o
horário de expediente (2ª a 6ª feira, das 9:00 às 16:00), a partir do dia 26 de Julho do
corrente ano.
Maputo, 23 de Julho de 2021
O Sócio Administrador
(Ilegível)

7482

VICKY Imobiliária vende casas geminadas tipo 3, no Bairro Central por 12 500
000,00; flat tipo 3, com 2 casas de banho
por 8 500 000,00; na Coop, vivenda tipo
4 por 20 000 000,00; na Polana tipo 1 por
4 500 000,00. Contacto: 84-2047905.

Contratação de Serviços de Destronca e Limpeza de Área de
Produção dos Beneficiários do CERIP na Província de Nampula
1. Em aditamento ao anúncio publicado no dia 23 de Junho de 2021 O Fundo Nacional do
Desenvolvimento Sustentável (FNDS) informa que a data de limited de submissão das propostas e
de abertura das propostas será dia 30 de Julho 10.30 horas.
2. Assim, o FNDS, convida por este meio as empresas interessadas e elegíveis a apresentar
propostas seladas para o Fornecimento dos Serviços. Os Concorrentes interessados poderão obter
mais informações, examinar o Documento de Concursos e respectiva adenda ou descarregá-los no
portal electrónico do FNDS, que poderá ser acedido através do seguinte link: https://www.fnds.
gov.mz/index.php/pt/recursos/concursos.
ENDEREÇO:
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA)

7834

GEMINADA tipo 3, num R/C, cozinha
moderna, no Alto Maé, vende-se por
13 000 000,00MT; geminada tipo 3, com
3 suites, num R/C, 1.º e 2º andares,
com cozinha americana, no Triunfo
por 17 500 000,00MT; geminada tipo
4, num R/C e 1.º andar, com cozinha
moderna, na Rua da França por 22 000
000,00MT; vivenda tipo 5, com 5 suites,
num R/C, 1.º e 2.º andares, com cozinha americana, piscina, no Triunfo por
23 000 000,00MT; flat tipo 3, no Bairro
Central por 6 500 000,00MT; flat tipo 2,
na Malhangalene por 4 500 000,00MT.
Tem fotos. Contacto: 82-4825750 ou
84-4532199.
7867

PROPRIEDADE de 37x50m², na
Av. Marginal, vende-se por 18 000
000,00MT; 8 hectares na Av. Josina
Machel, Machava por 35 000 000,00MT;
1,5 hectare no Bairro Costa do Sol
por 32 000 000,00MT; 3 hectares no
Chihango por 13 500 000,00MT; 14
hectares por 30 000 000,00MT, em
Muntanhana; 1 hectare no Albazine por
11 000 000,00MT. Contacto: 87-7005850
ou 84-4005850. Imobiliária ATM.

Av. Acordos de Lusaka-Praça dos Heróis, Edifício do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento
Rural-Bloco A-R/C, Tel:+258-21 327200, Caixa Postal n°1406 – Email: mozland.fieldclearing@
fnds.gov.mz;
mozland.fieldclearing@gmail.com Maputo – Moçambique
Maputo, Julho de 2021
(A Autoridade Competente)

7104

VENDE-SE

ARMAZÉM grande e novo, em Marracuene, com escritórios, com área coberta de 850m² e 1500m² não cobertos,
vende-se a valor por negociar. Para mais
informações contacte: 87-8484370.

Unidade Gestora Executora das Aquisições
ADENDA-1 AO ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO Nº 77/MLAND/NCS/2021

Nos termos legais e estatutários, convoca-se a Assembleia Geral da “RAINHA DOS
PLÁSTICOS, LIMITADA”, sociedade por quotas de responsabilidade limitada, com sede
na Avenida 24 de Julho nº 3621, matriculada na Conservatória das Entidades Legais de
Maputo sob o número quatro mil oitocentos e oitenta e dois a folhas sessenta e cinco
verso do livro C-treze, para reunir extraordinariamente no próximo dia 10 de Agosto de
2021, pelas 9:30 horas, na sede social da sociedade, com a seguinte ordem de trabalhos –

3.
4.

33

FLAT tipo 3, num 3.º andar e último, com
dependência e garagem, na Malhangalene, Rua Abreu de Lima, próximo
do Bairro Central, vende-se por 7 500
000,00MT; tipo 3, num R/C, na Polana
por 13 000 000,00MT. Contacto: 840158257.
7960

ARRENDA-SE
ESCRITÓRIOS equipados e climatizados com serviços de recepção,
segurança, limpeza com direito a sala
de reunião e internet, localizados na
Sommerschield, rua da Frelimo, arrendam-se por 25 000,00MT. Contacto:
84-2741109, proprietário.
7739

FLAT tipo 4, num 1.º andar, no Condomínio King Village, próximo ao Shoprite da
Matola, pronta a habitar, com 3wc, suite,
totalmente climatizada, cozinha americana e termoacumulador, guarda-fatos,
arrenda-se por 55 000,00MT. Contacto:
82-4042510 ou 84-8626888.
FLAT tipo 3, no Bairro Polana-Cimento,
Av. 24 de Julho, n.º 145, arrenda-se por
preço a negociar. Contacto: 82-0552225
ou 84-3868272.
7929

PRECISA-SE
VICKY Imobiliária precisa de casas,
flats e vivendas nos bairros da Polana,
Sommerschield, Central, Malhangalene, Alto Maé, Matola e Coop, Triunfo,
armazéns, lojas, propriedades, quintas
para vender ou arrendar. Contacto: 842047905 ou 82-2982995.
7834

7718

7112

APARTAMENTO tipo 3, com 3 casas de
banho, sala com 2 ambientes, cozinha
espaçosa, no B. Central “B”, Av. 24 de
Julho, elevador e estacionamento na
cave, vende-se por 9 milhões. Contacto:
84-3053579, sem intermediários.
7909

TIPO 1, num 1.º andar, na Polana,
vende-se por 4 500 000,00MT; geminada tipo 3, num 1.º andar, com anexos,
no B. Central por 16 000 000,00MT;
tipo 3 , num 3.º andar, com 2wc, no
B. Central por 8 000 000,00MT; tipo 3,
espaçosa e moderna, num 2.º andar,
com parqueamento, no Alto Maé por 5
700 000,00MT; tipo 2, num 3.º andar,
com parqueamento, no Alto Maé por 3
200 000,00MT. Contacto: 84-5686242
ou 87-0057410.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE TETE
SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

7915

Anúncio de Adjudicação por Ajuste Directo
Nos termos do número 2, do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao
Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que os objectos referentes aos ajustes directo abaixo indicados foram adjudicados
às seguintes empresas:
N˚ de Concurso

Objecto

0005/A.D/O.E-COVID 19/R.A/SPST/2021
0004/A.D/O.E-COVID 19/R.A/SPST/2021
0006/A.D/O.E-COVID 19/R.A/SPST/2021

Contratação para fornecimento de géneros
alimentícios
Contratação para fornecimento de material de
higiene e limpeza
Contratação para fornecimento de 7.956,71 litros
de diesel

Nomes de
adjudicatário
CASA ANGEL, EI

Valor com IVA
incluso
1.998.570,00MT

AFRIFORNEC, LDA

2.497.833,00MT

AUTO ZAMBEZE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO PROVINCIAL DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO
CARTÓRIO NOTARIAL DA MATOLA
EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE LINO DAVIDE
MANGANA NKOMO E LAURA RAFAEL NUNGO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dezoito de Maio de dois mil e
vinte um, exarada de folhas setenta e cinco a folhas setenta e sete, do livro de notas para
escrituras diversas número cento e setenta e sete traço “B”, deste Cartório Notarial, a cargo
de ARNALDO JAMAL DE MAGALHÃES, Conservador e Notário Superior em exercício no
referido Cartório, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de
LINO DAVIDE MANGANA NKOMO, de setenta e cinco anos de idade, no estado civil que
era casado com Laura Rafael Nungo, filho de Davide Mangana e de Langua, com última
residência no Bairro da Matola “B”, Matola e LAURA RAFAEL NUNGO, de setenta e oito
anos de idade, no estado civil que era viúva de Lino Davide Mangana Nkomo, filha de
Rafael Nungo e de Lídia Mupenar Njuji, com última residência no Bairro da Matola.
Que os falecidos não deixaram testamento ou qualquer outra disposição de última vontade,
deixaram como únicos e universais herdeiros de seus bens, seus filhos: Roque Lino Davide
Mangana, solteiro, maior, natural de Maputo e residente no Bairro da Matola “B”, Matola,
Silvério Lino Davide Mangana, solteiro, maior, natural de Maputo e residente no Bairro
da Matola “B”, Matola, Zinhangadjo Lino David Mangana, solteiro, maior, natural de
Maputo e residente na cidade da Beira, Paulina Lino David Mangana, divorciada, natural
de Maputo e residente na cidade de Pemba.
Que segundo a lei não há pessoas que prefiram ou que possam concorrer a esta sucessão
da herança aos indicados herdeiros.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis.

499.999,65MT

Autoridade Competente
(Ilegível)

Está conforme
Matola, aos 9 de Junho de 2021
A Notária
(Ilegível)

7821

SOLICITAÇÃO
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CIDADE DE MAPUTO
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Balcão de Atendimento Único da Cidade de Maputo convida a todas empresas elegíveis, nacionais, interessadas e que reúnem os requisitos de
elegibilidade a apresentarem propostas seladas para os concursos consoante o quadro abaixo:
Concurso

Modalidade
do concurso

Objecto do Concurso

Data e Hora da
entrega
das Propostas

Data e Hora da
abertura
das Propostas

Alvará

Garantia
Provisória

Nº41L000241/ Concurso
CL/02/2021
Limitado

Aquisição
de
Gêneros
5/08/2021
Alimentícios e Produtos de
11:00 h
Higiene e Limpeza

5/08/2021
11:20

Compatível
ao objecto de
Contratação

N/A

Nº41L000241/ Concurso
CL/02/2021
Limitado

Aquisição de Fardamento
Lote I
Aquisição de Calçado
Lote II

6/08/2021
9:20 h

Compatível
ao objecto de
Contratação

N/A

6/08/2021
9:00 h

A TEC Lda., Transporte e
Estaleiro Castigo Limitada,
solicita a Cimento Nacional
Limitada (CNL) para no prazo
de 7 (sete) dias, comparecer
para tratar assuntos do seu
interesse.
No caso de não comparecer no
prazo marcado, a empresa não
se responsabiliza pelos danos
que possam advir.
7930

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir os documentos dos concursos no Balcão de Atendimento Único
da Cidade de Maputo, sita na Av. Josina Machel, nº 151, R/C
3. Os documentos dos concursos poderão ser adquiridos mediante o pagamento de uma taxa não reembolsável de 1.000,00 MT ( mil meticais). O pagamento deve ser depositado na conta 269486274, no Banco Millenium Bim.
4. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao
Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, na data e hora estabelecida e serão abertas na presença dos concorrentes que o desejarem.
Balcão de Atendimento Único da Cidade de Maputo
Unidade Gestora Executora das Aquisições- UGEA
Av. Josina Machel, nº 151, R/C
Maputo- Telefone- 21324214
7062
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Jogos Olímpicos
começam hoje!

Ontem de manhã o Estádio Nacional de Tóquio estava assim

POR ALMIRO SANTOS,
NOSSO ENVIADO
A TÓQUIO

S

EM grandes alaridos
e quase em silêncio, a
metropolitana cidade
de Tóquio acolhe hoje,
no seu renovado Estádio
Nacional (o mesmo que acolheu os Jogos de 1964), a cerimónia de abertura dos Jogos
Olímpicos do Japão, também
conhecidos como “os jogos da
pandemia”, devido ao surto da
Covid-19 que, inclusivamente,
esteve na origem do seu adiamento no ano passado.
Em vez de 10 mil atletas
desfilando num estádio lotado

de espectadores, a procissão
olímpica terá o seu tempo de
exposição reduzido, num Estádio Olímpico de Tóquio praticamente vazio, excepto um
número restrito de jornalistas
autorizados, com rígidas regras de distanciamento social e
centenas de fiscais orientando
os atletas no desfile.
Apesar de todas as restrições e sob rigorosos procedimentos sanitários, espera-se
que a cerimónia de abertura
inclua condimentos da reconhecida estética japonesa,
com sincronização e efeitos
luminosos com base no uso da
tecnologia laser, embora seja
preocupação do comité orga-

nizador dos jogos garantir que
o ritual seja o mais sóbrio possível, agregado ao momento
que se vive.
O aumento exponencial
de casos da Covid-19 tem ensombrado o maior evento desportivo planetário, havendo o
registo de cerca de 90 casos de
infecções entre os participantes credenciados para os jogos
desde 1 de Julho, altura em que
algumas delegações começaram a chegar ao Aeroporto Internacional de Narita.
Apesar destes casos de
infecção detectados na Aldeia Olímpica, os membros
da delegação moçambicana,
incluindo os 10 atletas, têm

acusado negativo nos inúmeros
testes que lhes são feitos desde
que se encontram em território japonês, sendo que os últimos casos positivos foram os
do skateboarder Candy Jacobs,
dos Países Baixos (Holanda), e
do tenista checo Pavel Sirucek,
que foram transferidos para um
hotel onde vão cumprir a quarentena.
Além dos dois desportistas
referidos, também “dois funcionários nos Jogos” foram infectados, sendo que esta categoria pode envolver treinadores
e oficiais de equipas que ficam
no complexo na baía de Tóquio.
Este número não inclui atletas
que tiveram resultado positivo
antes da sua partida para a capital japonesa.
Na quarta-feira, as infecções com Covid-19 em Tóquio
atingiram o máximo dos últimos seis meses, com a cidade
anfitriã das Olimpíadas a registar 1832 novos casos, a poucas
horas da abertura dos jogos.
A capital japonesa vive,
neste momento, o seu quarto estado de emergência, que
se manterá até 22 de Agosto,
abrangendo a duração total dos
Jogos Olímpicos, que arrancam
hoje, sexta-feira, e terminam a
8 de Agosto.
Apesar de apenas hoje se
realizar a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos, os
torneios de futebol feminino e
Softball, uma modalidade de
estreia, já se encontram a decorrer, recaindo o destaque,
pela negativa, para a goleada
que a Holanda aplicou à Zâmbia por humilhantes 10-3, em
futebol feminino.

Zâmbia goleada
no futebol feminino
A ZÂMBIA sofreu uma pesada derrota na
estreia no torneio feminino de futebol,
ante os Países Baixos (Holanda), por 103, na primeira jornada do Grupo “F”.
Vivianne Miedema, autora de quatro
golos, igualou o recorde da alemã Birgit

Prinz, até então única a marcar tantas
vezes em um só jogo de Olimpíadas. Os
outros golos holandeses foram feitos por
Lieke Martens (dois), Jill Roord, Van de
Sanden, Beerensteyn e Pelova.
Se Miedema brilhou pela Holanda, o

outro destaque foi a jogadora zambiana,
Barbra Banda, que marcou os três golos
da selecção africana.
Na segunda jornada, amanhã, a
Zâmbia recebe a China, que foi goleada
na estreia diante do Brasil, por 5-0.

Cavaleiro afastado
devido a “doping”
OS últimos dias têm sido ricos
em termos de atletas que testam positivo para Covid-19 e
que devido, à doença, estão em
risco de falhar a competição, no
entanto, existe um outro caso
mais insólito. Jamie Kermond,
num exame anti-doping reali-

zado em Junho, acusou positivo
para cocaína.
O cavaleiro australiano, de
36 anos, foi suspenso pela Federação de Hipismo da Austrália e impedido de viajar para
a capital japonesa, sendo que
era um dos três atletas do seu

país inscritos na modalidade.
Estes seriam os primeiros Jogos
Olímpicos em que iria disputar.
O cavaleiro terá direito a um
exame de contraprova.
Em relação aos últimos atletas, cujos exames revelaram-se
positivos, o “site” “Inside the

Games” anunciou, quarta-feira, mais baixas para os Jogos
Olímpicos devido a casos positivos de Covid-19. Fernanda
Aguirre, atleta de taekwondo
chilena, e Candy Jacobs, skater
holandesa, testaram positivo e
deverão falhar a competição.

Chiellini está
sem clube
CAMPEÃO europeu pela
Itália, Giorgio Chiellini
está livre no mercado, depois de terminado o contrato com a Juventus. O
experiente central italiano
de 36 anos já foi associado ao Real Madrid, mas a
hipótese de continuar em
Turim ainda parece estar
de pé.
“Chiellini quer continuar na Juventus, mas
os matrimónios são feitos

com duas pessoas. Ele está
muito tranquilo. Não há
nada de novo. Pensar em
Chiellini longe dos relvados de futebol seria absurdo, por isso estou convencido de que vai continuar
a jogar”, afirmou Davide
Lippi, agente do defesa, à
“Rai Sport”.
Chiellini representou a
Juventus desde 2005/06,
após passagens por Livorno e Fiorentina.

PUBLICIDADE
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AGENTES DO BASQUETEBOL

Moçambola regressa
esta tarde com jogos
em Lichinga e Vilankulo

A

DISPUTA do Moçambola-2021 retoma a partir das
14.30 horas desta
tarde, com a realização de dois jogos na cidade
de Lichinga e município de
Vilankulo, onde os anfitriões,
Ferroviário e Associação Desportiva, recebem o Textáfrica
de Chimoio e a União Desportiva de Songo, respectivamente, em jogos da 12.ª
jornada.
O Moçambola retoma
exactamente 26 dias depois
da interrupção que deu lugar
à participação da Selecção
Nacional no Torneio da COSAFA.
Na capital do turismo da
província de Inhambane, a
Associação Desportiva de
Vilanculo, sexta classificada, com 17 pontos, recebe a
União Desportiva de Songo,
quarta na tabela, com dois
pontos a mais. Nesta deslocação a Vilankulo, a UD Songo ainda estará sob comando
técnico do moçambicano
Carlos Manuel “Caló”, visto
que o anunciado treinador
sérvio que vai formalmente
substituir o demitido Nacir
Armando, Srdjan Zivojnov,
ainda não se apresentou na
formação da província de
Tete.
Já em Lichinga, o primodivisionário Ferroviário local, quinto classificado com

A festa do Moçambola regressa esta tarde em dois campos depois de 26 dias de interrupção

18 pontos, recebe a visita do
aflito e histórico Textáfrica de
Chimoio, 11.º e penúltimo na
tabela classificativa com apenas sete pontos. Se a tendência dos últimos resultados se
mantiver, os “locomotivas”
de Lichinga são claramente
favoritos à vitória, ante um
adversário que enfrenta dificuldades de vária ordem e
que só ganhou uma vez em 11
jogos.
DESPORTIVO VISITA
FER. NAMPULA AMANHÃ
Para o dia de amanhã, a

Liga Moçambicana de Futebol (LMF) agendou apenas
um jogo, com o Desportivo
de Maputo a deslocar-se ao
terreno do Ferroviário de
Nampula, num confronto
com equipas que atravessam
momentos distintos em termos administrativos e desportivos.
Desde a chegada do técnico português Nelson Santos, os axinene estão em
franca recuperação na tabela
classificativa fruto de duas
vitórias e um desaire nos
últimos três jogos, em con-

traste com os alvi-negros
que sofreram duas derrotas
e conquistaram um empate
em igual número de jogos.
Mas há mais, o Desportivo perdeu o defesa central
Gerson exactamente para o
seu adversário de amanhã,
enquanto outros valiosos
atletas seguiam outros rumos durante o período de
“mercado de inverno”. Em
sentido oposto, os representantes da província reforçaram-se a pensar em fazer
uma segunda volta tranquila, seguindo agora em 10.º
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Apenas quatro dos 88
testaram positivo ao PCR

lugar com 10 pontos, duas
posições acima dos alvi-negros com menos dois pontos
e na zona de despromoção.
Entretanto, a 12.ª jornada encerra no domingo, com
mais quatro jogos, em que o
destaque vai para o embate
entre o Ferroviário da Beira
e a Associação Black Bulls,
segundo e primeiro classificados,
respectivamente
com 25 e 29 pontos. Neste jogo, toda a expectativa
passa por saber se serão os
locomotivas de Chiveve que
vão impor a primeira derrota
aos estreantes touros ou se
a equipa da casa permitirá a
reaproximação do homónimo de Maputo que, em terceiro lugar com 22 pontos,
desloca-se a Quelimane para
medir forças com o Matchedje de Mocuba, lanterna
vermelha com apenas quatro
pontos, frutos de igual número de empates.
Na capital do país, o campeão, Costa do Sol, recebe a
Liga Desportiva de Maputo,
oitavo e sétimo classificados, respectivamente, ainda
que empatados com 15 pontos.
Finalmente, o Incomáti
de Xinavane, em nono lugar, com 12 pontos, recebe
o Ferroviário de Nacala, em
11.º lugar e último que garante a manutenção com
nove pontos.

Comissão de Monitoria e Controlo da Covid-19 no Desporto autoriza remarcação dos jogos após 4,65 por cento de positividade
no PCR

APENAS quatro dos 88 elementos envolvidos no Torneio Nutrição em basquetebol testaram positivo ao
teste PCR, depois de terem
acusado positivo aos testes
rápidos no último sábado,
no pavilhão da Universidade Eduardo Mondlane, horas
antes da realização dos jogos
do apuramento ao terceiro
lugar e da final do respectivo
torneio.
Assim, a Associação de
Basquetebol da Cidade de
Maputo (ABCM), organizadora do torneio, tem autorização para remarcar as partidas
durante a próxima semana,
uma vez que a taxa de positividade daquele grupo foi
de 4,65 por cento, segundo
garantias de Adélia Ndeve,
coordenada da Comissão de
Monitoria e Controlo da Covid-19 no Desporto.
Ndeve explicou que,

ao cancelar-se a jornada,
“agendámos a testagem para
terça-feira (última), para
este grupo. Felizmente, depois do anúncio dos resultados, tivemos a possibilidade
de antecipar esta testagem e
remarcámos para domingo
(último) para o grupo que havia testado positivo na nossa
testagem rápida, tendo comparecido 22 dos 43 previstos,
e demos a prorrogação de
concluirmos este processo no
dia seguinte, segunda-feira”,
enquadrou, para depois continuar a explicar.
“Na segunda-feira foi
decidido incluir todos os intervenientes, incluindo os
que tinham testado negativo no teste de anticorpos,
na testagem de PCR. A gestão dos resultados foi feita
ao longo do dia de ontem
(quarta-feira). Do total dos
testes efectuados tivemos

quatro positivos, dos quais
três atletas e um massagista.
Foram dois atletas do Costa
do Sol e um da A Politécnica,
incluindo o respectivo massagista”.
Neste cenário, a Comissão de Monitoria e Controlo da Covid-19 no Desporto
autorizou a ABCM a remarcar os jogos, num espaço
inferior a 10 dias, sem a presença dos quatro elementos
que testaram positivo ao
PCR. Estes deverão cumprir
um isolamento de pelo menos 10 dias para regressarem
à sua actividade normal.
Lembre-se que a final do
Torneio Nutrição será entre
Ferroviário e Costa do Sol,
tanto em masculinos como
em femininos, e o apuramento do terceiro lugar será
entre Maxaquene e A Politécnica, igualmente em masculinos e femininos.

TORNEIO CONTINENTAL DE FUTSAL

Selecção Nacional faz primeiro ensaio na Tailândia
SÉRGIO MACUÁCUA,
EM BANGKOK
A SELECÇÃO Nacional de Futsal efectua esta tarde a primeira sessão de treinos na Tailândia, onde desembarcou na
tarde de ontem proveniente de Maputo
e com escala em Doha, Qatar, para a
partir de domingo começar a disputar
o Torneio Continental que junta oito
países de três confederações.
O conjunto nacional chegou à capital tailandesa por volta das 13.30 horas de ontem (menos cinco horas em
Maputo), numa longa viagem de cerca
de um dia que obedeceu uma escala
técnica em Doha, no Qatar.
Depois da desgastante viagem, a

Selecção Nacional enfrentou um moroso processo burocrático no aeroporto
de Bangkok onde há forte vigilância sanitária aos estrangeiros que entram no
país devido à pandemia viral. No aeroporto, a comitiva moçambicana levou
cerca de três horas a tratar do protocolo sanitário e da emissão dos vistos.
Chegado ao hotel quase às 17.00 horas
locais, o combinado nacional teve de
lidar com outro processo sanitário, no
caso os testes PCR da Covid-19, cujos
resultados serão conhecidos hoje.
Quem acusar positivo fica retido e isolado neste país do sudeste asiático por
um mínimo de 14 dias. Com efeito, depois da testagem toda a delegação moçambicana foi colocada em quarentena

no hotel, devendo se movimentar, incluindo treinar, só depois de conhecer
os resultados hoje.
Essa situação da morosidade dos
processos e isolamento da comitiva fez
com que a equipa técnica encabeçada
por Faruk Ismael Patel, mais conhecido
por Farukito nos meandros desportivos, não tivesse alternativa senão cancelar o treino que tinha programado
para a noite de ontem.
Hoje a equipa vai treinar pela primeira vez em Bangkok, uma cidade
em “lockdown”, por isso sem vida e
longe daquela animação urbana de que
é mundialmente conhecida. O cerco
sanitário é forte e quase todas as instituições andam fechadas. No treino de

hoje, Farukito terá o grupo completo
depois da integração, ontem, de Ricardo Ferreira, que joga no FC Saloum da
Espanha. Ricardo, único “estrangeiro”, juntou-se ao grupo em Bangkok.
Ao todo são 16 atletas na Tailândia,
contra 18 inicialmente convocados.
Dois acusaram positivo para a Covid-19
e tiveram de ficar em Maputo.
Aqui em Bangkok a Selecção Nacional vai efectuar um total de três
sessões de treinos antes do embate
inaugural agendado para as 16.00 horas locais de domingo, frente à anfitriã,
Tailândia. Hoje a equipa vai fazer um
treino, sendo que amanhã, sábado,
Farukito projecta um treino bidiário,
com uma sessão matinal e outra mais

ou menos à hora do jogo.
Contra a Tailândia prevê-se um
jogo difícil para a equipa nacional diante de um dos sérios candidatos à conquista do título e que tem a vantagem
de jogar em casa. Porém, os tailandeses
não contarão com o apoio do público
dadas as restrições impostas pela pandemia global.
Na segunda ronda, o nosso país vai
defrontar Uzbequistão, e na terceira e
última da primeira fase o Kosovo. Este
Torneio Continental prepara as selecções para o Mundial-2021 a ter lugar
entre Setembro e Outubro na Lituânia,
sendo que para o caso da Selecção Nacional a prova serve de teste para o Torneio da COSAFA a ter lugar em Maputo,

em Outubro. Trata-se de uma competição regional que Moçambique trabalha afincadamente para conquistar,
não obstante a falta de provas a nível
interno por causa da Covid-19.
Entretanto, o outro grupo desta
competição (Grupo “B”) é composto
por Egipto, Tajiquistão, Irão e Lituânia.
Na primeira fase joga-se no sistema
clássico de todos-contra-todos numa
única volta, passando para as meias-finais as duas melhores equipas. As duas
piores de cada grupo jogam as classificativas do quinto ao oitavo lugar.
A prova termina no dia 30, data em
que se realizarão os jogos da final e de
atribuição do quinto e terceiro classificados.

Vale lembrar que Moçambique,
Kosovo e Tajiquistão são as únicas selecções presentes em Bangkok que não
estão apuradas para o Mundial deste
ano.
EIS A LISTA DOS CONVOCADOS
Atlético Moçambique: André Anders, Ziraldo Daniel, José Uetimane,
Idelson Benesse, Oséias Santos, Ricardo Nhar e Xavier Vitorino.
Iquebal: Flávio Chaúque; Fernando Júnior, Mário Júnior, Vasco Mahesse, Nelson Luvala, Amin Dale e Mauro
Cossa.
E. Condução Planalto de Chimoio:
Hugo Coelho
FC Saloum: Ricardo Ferreira
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
3ª Seccão

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DE AMÊNDOAS DE MOÇAMBIQUE, IP

ANÚNCIO
Pela Terceira Secção do Tribunal Judicial da Cidade de
Maputo, na Acção Declarativa de Condenação sob Forma de Processo Comum Ordinário nº 12/20-L, movida
pela autora PIMENTA E ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE
ADVOGADOS, LDA, domiciliada na Av. Marginal, nº 141 Tores Rani, Office Tower, 7º piso, nesta cidade de Maputo,
contra a ré HABITAT FOR HUMANITY, com sede na Rua
Almeida Garret, nº 12, R/C, Bairro da Coop, na cidade de
Maputo, ora em parte incerta, é esta ré citada para contestar, querendo, no prazo de vinte dias, que começa a
contar depois de finda a dilação de trinta dias, contados
da data da segunda e última publicação deste anúncio, pedido que a autora deduz naquele processo, conforme tudo
melhor consta da petição inicial, cujo duplicado se encontra no Cartório desta Secção à disposição da citanda onde
poderá solicitá-la em qualquer dia útil durante as horas
normais de expediente, com a advertência de que a falta
de contestação importa a confissão dos factos articulados
pela autora, nos termos do nº 1 do art. 484º do Código de
Processo Civil.
Maputo, aos 18 de Maio de 2021
A Ajudante de Escrivão de Direito
Maria de Fátima Sequene
Verifiquei
A Juíza de Direito
Sílvia Comissário

ANÚNCIO DE CONCURSO
O Instituto de Amendoas de Moçambique, IP (IAM, 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 Decreto nº 5/2016 de 8 de Março convida empresas interessadas a apresentarem propostas para os Concursos em anexo.
Nº Concurso
35A002141/IAM/UGEA/CP/
SCPDF/10/2021

1.

2.
3.
4.

Objecto do Concurso
Serviços de Contabilidade para
Preparação das Demonstrações
Financeiras do IAM, IP

Garantia Provisória

Modalidade

Concurso Público

Data de entrega e abertura das propostas

Hora de
entrega das
propostas

Hora de abertura das propostas

11/8/2021

9.30 horas

9.45 horas

11.000,00MT

Valor do caderno

2.000,00MT

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou levantá - los no valor não reembolsável correspondente a cada caderno de
encargos, na Sede do Instituto de Amêndoas de Moçambique, IP (IAM, IP), sito na Avenida Acordos de Lusaka, nº1406, 2º andar, Maputo, Celular nº 87 30 69 660, no período normal
de expediente, mediante a apresentação do talão de depósito efectuado na conta nº 005218519003/BM, em nome do INCAJU.
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.
O período de validade das propostas é de 120 dias.
Todas as propostas deverão estar acompanhadas de garantia provisória, as referidas garantias poderão ser prestadas em uma das seguintes formas.
a) Garantia Bancária
b) Cheque Visado
c) Título de Dívida Pública
d) Seguro Garantia
A Autoridade Competente
(Ilegível)
7018
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Registando a história de Moçambique

COMPROMISSO COM OS FACTOS

ÁFRICA CDC DEFENDE

Máscaras são as melhores
vacinas anti-Covid-19
para o continente

O

DIRECTOR do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da
União Africana (África
CDC) defendeu ontem
numa conferência de imprensa
que as máscaras são as melhores
vacinas para o continente nesta
fase.
“As vacinas não são uma solução mágica, vai demorar tempo até chegarem aos braços das
pessoas, por isso as medidas de
saúde pública têm de ser praticadas, os ajuntamentos têm de
continuar a ser evitados, porque
são oportunidades para transmitir o vírus, e precisamos que
os governos continuem a apoiar
a utilização de máscaras em locais públicos, porque as máscaras são as melhores vacinas
para o continente africano nesta
fase”, disse John Nkengasong.
Na intervenção final duran-

te a conferência de imprensa
semana realizada em formato
virtual a partir de Addis-Abeba,
Nkengasong defendeu também
o poder das parcerias, dizendo
que através destes acordos com
várias instituições será possível
atingir o objectivo de vacinar
pelo menos 60 por cento da população africana, equivalente a
780 milhões de pessoas, até final
de 2022.
“As parcerias são poderosas, vão permitir-nos chegar ao
objectivo de ter 60 por cento da
população imunizada até final
do próximo ano, e pelo menos
25 por cento até Dezembro (próximo)”, disse, salientando que
“é preciso ousadia para atingir
estes objectivos e não sermos
obrigados a viver com este vírus para além de 2022 e 2023”.
Antes, o representante especial
da União Africana para o tema

John Nkengasong

das vacinas, Strive Masiyiwa, já
tinha defendido a disponibilização de metade dos 500 milhões
de doses que os Estados Unidos
anunciaram que vão oferecer ao
nível mundial.
“Se os EUA enviarem 500
milhões, nós queremos 250 milhões de vacinas, o que significa
125 milhões de africanos vacinados”, disse o responsável na
conferência de imprensa, que
contou também com a embaixadora norte-americana na UA,
Jessye Lapenn, que respondeu
que a divisão desta doação de
Washington não estava ainda
feita.
África registou 159.719 mortes devido à Covid-19, num
total de 6.281.998 casos de infecção pelo novo coronavírus
desde o início da pandemia, de
acordo com os últimos dados do
África CDC. - (LUSA)

Centenas de ugandeses
MSF lamenta
entraves à produção injectados com
imunizantes
falsas
independente
OS Médicos Sem Fronteiras (MSF) lamentaram ontem que o acordo para a empresa
biofarmacêutica sul-africana Biovac fabricar
a vacina contra a Covid-19 da Pfizer limita a
transferência de tecnologia e conhecimentos
que possibilitaria a sua produção independente em África.
“Em vez disso, o acordo significa que a
Biovac permanecerá dependente da substância da droga das instalações europeias
da Pfizer-BioNTech”, referiu a organização
humanitária. O consórcio Pfizer-German
BioNTech desenvolveu a tecnologia RNA
para a vacina da Covid-19, que foi uma das
primeiras a ser utilizada internacionalmente
para combater a pandemia.
“As regiões que foram deixadas para trás
na corrida à auto-suficiência em vacinas precisam de acesso total a todos os componentes da produção de vacinas, desde as fases
iniciais até ao processo de fabrico e embalagem”, adiantaram os MSF.

Em resposta à pandemia, a organização
abriu várias operações específicas por países
em África, na América Latina, Ásia e Médio
Oriente, onde apoiou a manutenção de serviços essenciais em hospitais esmagados por
doentes infectados pelo coronavírus SARS-Cov-2 e prestou assistência a grupos vulneráveis.
A organização criticou a Pfizer por ter optado por um acordo bilateral com a Biovac,
em vez de partilhar toda a informação necessária para a produção da sua vacina através
de um centro de transferência de tecnologia
criado pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) na África do Sul.
O acordo alcançado significa que a produção da Biovac será utilizada para abastecer
os 55 países da União Africana.
África está actualmente a viver o pior da
pandemia e a África do Sul, em particular,
enfrenta uma taxa de mortalidade sem precedentes desta doença. - (LUSA)

CERCA de 800 pessoas receberam uma ou mais injecções de vacina falsa contra a
Covid-19 no Uganda, num
esquema gerido por médicos e enfermeiros “sem
escrúpulos”,
anunciaram
quarta-feira as autoridades
ugandesas.
As vacinas contrafeitas,
por vezes misturadas com
água, foram administradas entre Maio e Junho, no
pico de uma onda de infecções pelo novo coronavírus
no país, com uma média de
1700 novos casos por dia.
O esquema tinha como
alvo os requerentes de vacinas dispostos a pagar pelas
suas injecções, numa altura em que o Uganda estava
sem doses para a campanha
de vacinação gratuita, dis-

VIOLÊNCIA NA ÁFRICA DO SUL

se o responsável pelo controlo dos serviços de saúde na presidência, Warren
Naamara.
“Indivíduos sem escrúpulos, com a intenção de
ganhar dinheiro, enganaram pessoas com falsas vacinas contra a Covid-19”,
disse Naamara, em declarações à AFP. “Dois trabalhadores da saúde foram presos
e um médico está em fuga”,
disse.
Os testes mostraram que
os frascos não continham
qualquer produto perigoso,
mas “apenas água”, disse o
responsável.
As vítimas da burla pagaram entre 80 e 500 mil
xelins ugandeses (entre 1,4
e 8,9 mil meticais) por cada
vacina.

O Ministério da Saúde
ugandês disse quarta-feira
que o Governo estava a fornecer gratuitamente vacinas
aprovadas
anti-Covid-19
em locais de vacinação designados.
Desde 18 de Junho, as infecções e mortes dispararam
no Uganda, onde o Presidente Yoweri Museveni ordenou um rigoroso recolher
obrigatório e uma paragem
de 42 dias nos transportes
públicos e privados.
Desde então, o número
de infecções diminuiu, com
252 novos casos por dia.
Desde o início da pandemia,
o Uganda registou 91.162 casos e 2425 mortes pelo novo
coronavírus, de acordo com
os últimos dados das autoridades de saúde. - (LUSA)

SEGUNDO O GOVERNADOR DE KZN

Prisão não abalou
Autoridades actualizam
número de mortos para 337 moral de Zuma
A VIOLÊNCIA que há uma semana
atingiu a África do Sul fez pelo menos 337 mortos, de acordo com os
números actualizados apresentados ontem pelo Governo.
“A Polícia sul-africana reviu o
número total de mortos” na área de
Joanesburgo para 79 e na província
de Kwazulu-Natal para 258 no seguimento da violência”, anunciou
a ministra da Presidência, Khumbudzo Ntshavheni, citada pela
agência francesa de notícias France-Presse.
A ministra justificou parte do
aumento do número de vítimas
mortais com os “feridos que sucumbiram aos seus ferimentos”
e com a procura de cadáveres em
edifícios, hangares e zonas indus-

triais que arderam em redor do
porto de Durban e cujo acesso estava impedido.
A violência foi iniciada após a
detenção do ex-Presidente Jacob
Zuma.
Zuma, 79 anos, está preso desde
8 de Julho no Centro Correcional de
Estcourt, a cerca de 150 quilómetros da sua residência, em Nkandla,
área rural do KwaZulu-Natal, por
desrespeito ao Tribunal Constitucional.
SUSPEITOS DE INCITAÇÃO
Entretanto, vários suspeitos
foram quarta-feira presentes a tribunal na África do Sul para serem
ouvidos sobre o seu alegado envolvimento nos tumultos e pilhagens.

Entre os suspeitos está Ngizwe
Mchunu, cerca de 40 anos, que
compareceu num tribunal em Joanesburgo, acusado de incitar a violência pública.
Mchunu, um fervoroso defensor de Zuma, entregou-se depois
de as autoridades terem emitido
um mandado de captura.
A violência, inicialmente concentrada em KwaZulu-Natal, sob a
forma de motins, espalhou-se depois por todo o país, em particular
Gauteng, num cenário de desemprego elevado e com novas restrições para a contenção da Covid-19.
O Governo estima que a violência custe à economia cerca de
50 mil milhões de rands (216,7 mil
milhões de meticais). - (LUSA)

HÁ duas semanas na prisão, Jacob Zuma
mostra-se animado. A afirmação é do governador da província de KwaZulu-Natal
(KZN), Sihle Zikalala, que ontem se reuniu com o ex-Presidente sul-africano em
Nkandla.
Zuma teve ontem licença compassiva
para participar, em Nkandla, no funeral
do seu irmão mais novo, Michael, 77 anos,
falecido semana passada após prolongada
doença.
Zikalala, que foi uma das figuras mais
famosas que compareceram ao funeral,
disse que Zuma não mostra nenhum sinal
de depressão.
“Ele está com boa saúde”, disse o governador. Jornalistas acamparam do lado de
fora da propriedade dos Zuma em Nkandla,
depois que foram proibidos de acompanhar
o funeral realizado na casa de Michael, a

poucos passos da residência do ex-Presidente. Jacob Zuma cumpre desde dia 8 de
Julho, na penitenciária de Eastcourt, a cerca de uma hora de carro de Nkandla, uma
pena de prisão de 15 meses por desacato
ao Tribunal Constitucional depois de se ter
recusado a responder a uma comissão de
inquérito sobre a corrupção durante a sua
presidência (2009-2018).
A prisão do ex-Presidente desencadeou
uma série de tumultos e pilhagens que provocaram pelo menos 276 mortos, de acordo
com os números oficiais.
O governador de KZN disse que o assunto dos distúrbios não foi discutido durante o encontro com Zuma. “Mas tenho
certeza de que ele está muito preocupado”,
disse. Zikalala foi recentemente criticado
depois de apelar ao Presidente Cyril Ramaphosa para perdoar a Zuma. (EWN)

Pelo menos 17 mortos
em naufrágio
PELO menos 17 migrantes do Bangladesh morreram afogados e
mais de 300 foram resgatados por navios da Tunísia e da Líbia depois de a embarcação em que seguiam ter afundado no Mediterrâneo, divulgaram ontem grupos humanitários. Segundo Mongi
Slim, chefe da organização humanitária Crescente Vermelho
tunisino, os sobreviventes disseram que todos os que morreram
estavam no porão da embarcação, porque pagaram menos aos
contrabandistas e foram sufocados pelo fumo quando o motor se
incendiou. Nos últimos meses, houve aumento nas travessias e
tentativas de barcos de migrantes da Líbia para a Europa.

Londres aplica sanções
a filho de Obiang
O REINO Unido vai aplicar sanções financeiras ao vice-Presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Mangue, por corrupção e
desvio de fundos públicos, e a cidadãos do Zimbabwe, Venezuela e Iraque, anunciou ontem o governo britânico. Filho do chefe
de Estado da Guiné Equatorial, “Teodorin”, de 53 anos, é punido
pelo envolvimento na apropriação indevida de fundos do Estado
e desvio para contas bancárias pessoais, realização de contratos
corruptos e solicitação de subornos, divulgou o Ministério dos
Negócios Estrangeiros. Segundo o governo britânico, o estilo de
vida luxuoso de “Teodorin” é “inconsistente com o seu salário
oficial como ministro do governo”.

Migrantes hospitalizados
após greve de fome
PELO menos 50 migrantes indocumentados, em estado debilitado
devido a dois meses de greve de fome em Bruxelas, estão hospitalizados desde quarta-feira, revelou ontem a organização não-governamental Médicos do Mundo (MdM). “Alguns deles tiveram
de ser tratados em unidades de cuidados intensivos, em particular
por causa de problemas renais”, referiu Michel Genet, director da
MdM Bélgica, à agência noticiosa France-Presse (AFP). Quarta-feira, a comissão de apoio aos cerca de 450 migrantes sem documentos que se encontram em greve de fome desde 23 de Maio
anunciou a suspensão do movimento, após novas conversações
com os serviços de imigração belgas.

Talibãs em “impulso
estratégico”
OS Talibãs parecem contar com um “impulso estratégico” nas
suas amplas ofensivas no Afeganistão, mas a sua vitória está longe de ser certa, disse quarta-feira Mark Milley, presidente do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos. Quase 20 anos depois
que os EUA derrubaram o regime Talibã, na sequência dos ataques de 11 de Setembro de 2001, e com a retirada quase completa
do território das forças estrangeiras lideradas por Washington, os
insurgentes ocuparam quase metade dos cerca de 400 distritos
do Afeganistão. No entanto, eles não controlam nenhuma das
principais cidades densamente povoadas do país, disse Milley em
conferência de imprensa colectiva.

Protestos no Haiti antes
do funeral de PR
INQUIETAÇÃO social atingiu a cidade haitiana Cap-Haitien, norte
do país, quando manifestantes organizaram bloqueios nas estradas
na quarta-feira em protesto contra o assassinato do Presidente Jovenel Moise, no começo deste mês, cujo corpo será sepultado hoje
no local. Simpatizantes consideram a Polícia culpada pelo assassinato, na sua residência, em 7 de Julho corrente. As autoridades
firmam que Moise foi assassinado por um comando composto
maioritariamente por mercenários colombianos, mas há muitas
questões sem respostas, incluindo porque as forças de segurança
do Presidente não fizeram mais para protegê-lo.

Juíza sul-africana lidera
comissão de inquérito
A COMISSÃO de inquérito internacional sobre os atentados aos
direitos humanos cometidos nos territórios palestinos ocupados e
em Israel será presidida por Navi Pillay, antiga alta-comissária da
ONU para os Direitos Humanos, anunciou ontem a organização.
Os dois outros membros desta comissão criada no final de Maio
pelo Conselho dos Direitos Humanos, após violento conflito entre
Israel e os palestinos, são o indiano Miloon Kothari e o australiano
Chris Sidoti, precisou o Alto-Comissariado para os Direitos Humanos. Kothari foi, entre 2000 e 2008, relator especial da ONU para
a Habitação, ao passo que Sidoti é um reconhecido especialista em
direitos humanos. A sul-africana Navi Pillay foi alta-comissária
para os Direitos Humanos entre 2008 e 2014, e foi igualmente juíza
e presidente do Tribunal Penal Internacional para o Ruanda.

PR do Irão reconhece
direito à manifestação
O PRESIDENTE do Irão afirmou ontem que a população do
Cuzistão tem “o direito” de se manifestar, numa referência aos
protestos ocorridos naquela província do sudoeste iraniano devido à falta de água e que já fizeram três mortos. A população do
Cuzistão tem “o direito de falar, de se expressar, de protestar e até
mesmo de ir para as ruas dentro das normas regulamentadas”,
declarou Hassan Rohani (figura da ala moderada), que deixará
o cargo presidencial em Agosto, num discurso transmitido pela
televisão estatal. A província do Cuzistão, região que detém as
principais reservas do petróleo iraniano, está a ser atingida desde
final de Março por uma grave seca, situação que gerou protestos
e momentos de tensão em várias cidades desde semana passada.
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