
Pág. 6

Director:  LÁZARO MANHIÇA    l     Edição N.º  31.648    l     Segunda-feira,  27 de Junho de 2022    l     www.jornalnoticias.co.mz    l j .noticias@snoticias.co.mz    l     30,00MT 

PUBLICIDADE

 

BREVES

Pág. 4

Pág. 70
65
83
25

10
81
56

6
58
32
5

10
81
5

6

     

MTC reforça medidas
para travar sinistralidade

Potencial energético como 
motor da industrialização

Direcção e pais querem 
barracas longe da escola

Um morto em acidente
na KaTembe

INS preparada para testar
casos de varíola de macacos

“Alberto Cassimo” em conselho
pedagógico e consultivo 

UMA pessoa perdeu a vida na sequência 
de um acidente de viação ocorrido na 
madrugada de ontem no distrito mu-
nicipal KaTembe, cidade de Maputo. O 
sinistro, um embate frontal, envolveu 
uma viatura ligeira BMW e um camião da 
marca FAW, cujas chapas de inscrição não 
foram apuradas. Presume-se que o ex-
cesso de velocidade seja a principal causa 
do acidente. O corpo da vítima mortal 
foi recolhido para a morgue do Hospital 
Central de Maputo (HCM).

O INSTITUTO Nacional de Saúde (INS) apresen-
ta hoje, nas suas instalações, em Marracuene, 
província de Maputo, a sua capacidade labora-
torial e prontidão para a testagem de casos da 
varíola de macacos. O facto ocorre dias após 
a África do Sul ter anunciado o primeiro caso 
da doença. Segundo as autoridades do país vi-
zinho, a vítima é um homem de 30 anos, sem 
antecedentes de viagem. Entretanto, a nível 
mundial já foram detectados mais de mil episó-
dios da infecção.

O INSTITUTO de Formação Profissional e Estudos Laborais 
Alberto Cassimo (IFPELAC) inicia quarta-feira, na província 
de Nampula, o IV Conselho Pedagógico e o V Consultivo, 
sob o lema “Pela Padronização e Qualidade da Formação 
Profissional em Moçambique”. Segundo um comunicado 
recebido pela nossa Redacção, as reuniões têm como ob-
jectivo discutir os desafios da formação profissional e os 
aspectos relacionados com o funcionamento da instituição, 
bem como procurar soluções para responder às exigências 
da Reforma da Educação Profissional em curso, que prevê a 
adopção de novos modelos de gestão sustentável das insti-
tuições de educação profissional.

O 
PRESIDENTE da Re-
pública, Filipe Nyu-
si, afirmou que não 
há nenhuma região 
da província de 

Cabo Delgado que se en-
contra sob domínio de gru-
pos terroristas, ocorrendo 
apenas incursões localiza-
das e com os malfeitores 
em fuga.

Filipe Nyusi fez estas 
declarações no sábado, na 
sua comunicação à nação 
por ocasião do 25 de Junho, 
dia da proclamação da in-
dependência nacional, que 
coincidiu com os 60 anos 
da criação da Frente de Li-
bertação de Moçambique.

Apesar disso, o Chefe 
do Estado reconheceu que 
as incursões armadas dos 
grupos terroristas no nor-
te da província de Cabo 
Delgado e não só são uma 
ameaça real à soberania 
nacional e à integridade 
dos moçambicanos.

“As acções terroristas, 
que antes de tudo sacri-
ficam vidas de moçam-
bicanos, constituem uma 
ameaça real à soberania e 
à independência nacional. 
Comprometem não apenas 
o desempenho socioeco-
nómico da província, mas 
sim de todo o país”, disse.

Acrescentou ser por isso 
que o combate aos terroris-
tas deve continuar na lista 
das prioridades e dos esfor-
ços das Forças de Defesa e 
Segurança (FDS), que estão 
a ser apoiadas pelas tropas 
da Comunidade de Desen-
volvimento da África Aus-
tral (SADC) e do Ruanda.

GARANTE PRESIDENTE DA REPÚBLICA

A situação está sob
controlo em Cabo Delgado

No dia da independência, Nyusi falou das conquistas e dos desafios do país e homenageou os heróis

Nyusi lamentou a mor-
te de 13 pessoas em con-
sequência do acidente de 
viação ocorrido na sexta-
-feira, na Estrada Nacional 
Número Um (EN1), no dis-
trito da Manhiça, e apelou 
à condução defensiva.

“Lamentamos a irres-
ponsabilidade de alguns 
automobilistas e exor-
tamos todos a pautarem 
sempre pela condução de-
fensiva, tendo em conta a 
necessidade da preserva-

ção e valorização da vida 
humana”, disse o Chefe do 
Estado.

Exprimiu igualmente o 
seu desagrado com o nú-
mero crescente de novas 
infecções por Covid-19, 
que nas últimas seis se-
manas subiu de uma mé-
dia semanal de 26 para 494 
casos.

Para o estadista mo-
çambicano, este é um sinal 
de que o país está a viver 
uma situação que poderá 

forçar o Governo a can-
celar diversas actividades 
desportivas, recreativas, 
cultos religiosos e outras, 
com vista a salvar vidas.

“Renovamos o ape-
lo para a necessidade de 
observância de todas as 
medidas básicas de pre-
venção da Covid-19, com 
vista a evitar a retoma das 
medidas restritivas, que 
irão limitar a liberdade das 
pessoas”, exortou Filipe 
Nyusi.

O Presidente fez estas 
declarações depois de de-
positar uma coroa de flores 
em homenagem aos heróis 
nacionais.

Na mesma ocasião, 
atribuiu insígnias a dife-
rentes personalidades na-
cionais condecoradas que 
se destacaram na promo-
ção do desenvolvimento 
nacional e bem-estar dos 
moçambicanos. A cerimó-
nia teve réplica em todas as 
províncias.

ALMIRO MAZIVE, DA AIM

O PRIMEIRO-MINISTRO, Adriano Maleia-
ne, afirma que os países-membros da Com-
monwealth acordaram a necessidade de dispo-
nibilizar apoio a Moçambique em tempo útil para 
o combate ao terrorismo, de modo a maximizar a 
sua eficácia.

Falando na noite de sábado a jornalistas mo-
çambicanos em Kigali, no Ruanda, após o en-
cerramento da 26.ª Cimeira dos Chefes de Esta-
do e de Governo da Commonwealth, Maleiane 
disse que a organização também sublinhou a 
importância de combater este mal numa es-
cala global. “Termos uma abordagem integra-
da de como atacar o terrorismo”, sublinhou.  
Explicou que alguns membros acreditam que é 
possível particularizar o caso de Cabo Delgado, 
mas que urge apoiar igualmente todos os países-
-membros que enfrentam o mesmo problema. 
“Eu acho que foi importante a referência, a preo-
cupação e solidariedade demonstrada para con-
nosco por causa do assunto de Cabo Delgado”, 
disse.  Desde Outubro de 2017 que alguns distritos 
localizados a norte da província de Cabo Delgado 
registam ataques terroristas que já provocaram a 
morte de mais de 2500 pessoas.

Os ataques forçaram ainda mais de 
850 mil cidadãos a abandonar as suas zo-

nas de origem e procurar locais mais segu-
ros, o que levou a uma crise humanitária.  
Maleiane disse que a cimeira de dois dias reforçou 
a ideia de que a paz e estabilidade são condições 
indispensáveis para garantir desenvolvimento e 
crescimento económico sustentável. Citou como 
exemplo o conflito militar Rússia-Ucrânia, que 
provocou subida drástica dos preços de combus-
tíveis, cereais e fertilizantes no mundo inteiro. 

A cimeira ordinária verificou ainda as 
áreas que merecem atenção particular den-
tro dos princípios defendidos pela organização, 
como a paz e democracia, funcionamento das 
instituições públicas, desenvolvimento eco-
nómico e social, envolvimento da juventu-
de, empoderamento da mulher, entre outras.  
Durante a cimeira, Maleiane participou em vários 
painéis, incluindo o relativo ao diálogo intergera-
cional, e três retiros em que foram abordados te-
mas candentes da organização e globais. 

Moçambique é membro da Com-
monwealth desde 1995. A organização an-
glófona congrega até agora 54 membros.  
Ainda na noite de sábado, o Primeiro-Ministro 
participou nas celebrações do 47.º aniversário da 
independência nacional, evento que teve lugar no 
Alto-Comissariado em Kigali e contou com a pre-
sença da comunidade moçambicana residente no 
Ruanda e convidados.

Commonwealth promete 
flexibilizar apoio ao país

A UNIÃO Desportiva do Songo 
somou ontem a quinta vitória 
consecutiva no Moçambo-
la-2022, ao vencer no reduto 
do Ferroviário de Nampula por 
3-0, em jogo da quinta jorna-
da.  Com este triunfo, os “hi-
droeléctricos” consolidaram a 
liderança com 15 pontos e são 
a única equipa que soma vitó-
rias em todos os jogos efectua-
dos até então.  

A turma da vila do Songo 
teve uma ronda muito bem 
conseguida, já que viu os prin-
cipais concorrentes, Costa do 
Sol e o próprio Ferroviário de 
Nampula, a quem derrotou, 
perderem pontos. 

Os “canarinhos” tiveram 
um domingo para esquecer 
ao empatarem a zero em casa 
do último classificado, o Mat-
chedje de Mocuba. Mas, mes-
mo tendo perdido dois pontos, 
a turma comandada por Artur 
Semedo continua na segunda 
posição com 11 pontos, en-
quanto os “militares” soma-
ram o primeiro ponto.

Numa jornada com algu-
mas surpresas, o Ferroviário de 
Maputo, crónico candidato ao 
título, baqueou em Vilankulo 
por 1-0 e segue no nono lugar 
com apenas cinco pontos. O 
campeão, Black Bulls, tam-
bém cedeu pontos no campo 

do Ferroviário de Lichinga, 
onde empatou a uma bola. Os 
“touros” subiram ao sétimo 
lugar com seis pontos, em tro-
ca com o Ferroviário da Beira, 
que perdeu no reduto do ho-
mónimo de Nacala por 2-1. 
Os nacaleneses, beneficiando 
do resultado do Ferroviário de 
Lichinga, subiram ao quarto 
lugar, passando a somar nove 
pontos. No jogo entre equipas 
do fundo da tabela classificati-
va, a Liga e o Incomáti empa-
taram a zero. Os “açucareiros” 
continuam na 11.ª e penúltima 
posição com quatro pontos e 
os “muçulmanos” estão em 
décimo com cinco.

MOÇAMBOLA-2022

UD Songo imparável

A BIBLIOTECA Nacional de Mo-
çambique (BNM) está a investir na 
modernização e informatização dos 
sistemas de gestão bibliográfica para 
responder aos desafios impostos 
pela digitalização.

O investimento vai criar condi-
ções para o cumprimento das suas 
atribuições como principal insti-
tuição depositária, no âmbito do 
Regime Jurídico do Depósito Legal, 
aprovado pelo Decreto 8/2015, de 3 
de Junho.

O director-geral da Biblioteca 
Nacional, João Fenhane, disse que a 
disponibilidade de acervos biblio-

gráficos em formato digital desafia 
a instituição a investir na informa-
tização dos sistemas documentais 
para permitir que o conhecimento 
depositado possa ser consultado pe-
los utentes dos serviços.

Em entrevista ao “Notícias”, Fe-
nhane considera ser urgente a cons-
trução e apetrechamento dos arqui-
vos históricos e bibliotecas públicas 
para melhor gestão do conhecimen-
to depositado.

“Nós dissemos que as teses de 
doutoramento, livros e filmes nacio-
nais devem ser objecto de depósito 
na Biblioteca Nacional, mas se vies-

sem mil arquivos em formato digital 
teríamos dificuldades de armazenar. 
É por esta razão que, este ano, ini-
ciamos a contratação de uma enti-
dade que vai informatizar os nossos 
arquivos”, explicou Fenhane.

Sobre o Regime Jurídico do De-
pósito Legal, que preconiza a obri-
gatoriedade da entrega pelos edi-
tores e produtores do património 
bibliográfico nacional em formato 
de livro, áudio e audiovisuais, real-
çou que persiste o incumprimento 
das normas pelas instituições depo-
sitantes.

Explicou que o depósito legal é 

fundamental para avaliar a produ-
ção de conhecimento de um país, ao 
mesmo tempo que permite o regis-
to histórico das diversas etapas de 
crescimento económico, político e 
social de um país.

Fenhane afirmou que Moçambi-
que vive um período fértil em ma-
téria de produção de informação, 
principalmente com a entrada do 
país no grupo dos produtores de gás, 
o terrorismo na região norte e a de-
mocratização do debate de ideias na 
esfera pública.

Pormenores sobre o assunto na 
página dois da presente edição.

BIBLIOTECA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE

Aposta é investir na modernização 
para atender à era digital

“Hidroeléctricos” consolidam liderança
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DEPÓSITO LEGAL

A obrigação que poucos 
conhecem e cumprem

ANA RITA TENE

O 
GOVERNO aprovou, 
em Junho de 2015, o 
Decreto 8/2015, que 
aprova o Regime Jurí-
dico do Depósito Legal, 

com intuito de regular e garantir 
a recolha, gestão, preservação e 
conservação do património bi-
bliográfico nacional. De acordo 
com o instrumento, os livros, 
teses de doutoramento, periódi-
cos e materiais audiovisuais de-
vem ser depositados na Biblio-
teca Nacional de Moçambique 
(BNM). Volvidos sete anos após 
a aprovação do decreto, pou-
cas instituições têm cumprido a 
obrigação, algumas por desco-
nhecimento e outras por razões 
ainda por explicar. O director-
-geral da BNM, João Fenhane, 
explica que há um trabalho in-
tenso em curso de sensibilização 
às instituições depositantes para 
cumprirem a norma. Explicou 
que, apesar de a lei prever pe-
nalizações, ainda se tem opta-
do pelo diálogo para explicar a 
natureza do Depósito Legal e 
sua importância na preserva-
ção do conhecimento nacional. 
Em conversa com o “Notícias”, 
Fenhane fala dos investimentos 
na modernização da Biblioteca 
Nacional e da importância do re-
gisto do conhecimento produ-
zido em território nacional para 
avaliação ao nível mundial.

NOTÍCIAS (Not.) - O que é o 
Depósito Legal?

JOÃO FENHANE (JF) - O De-
pósito Legal é um regime jurídi-
co que vigora em todos os países 
do mundo. Há uma preocupação 
de controlar, não no sentido de 
censurar, mas para saber o que é 
que os países estão a produzir em 
termos de conhecimento, sua li-
nha e visão. É um princípio que 
visa assegurar a protecção, pre-
servação e promoção dos valores 

literários nacionais, culturais e 
históricos. Nós temos de saber 
o que é que está a ser produzido. 
Podemos dizer que é uma forma 
que os países encontraram para 
ter o controlo daquilo que está a 
ser produzido em matéria de co-
nhecimento.

Not. - A que se destina esta 
informação?

JF - Tal como na indústria, 
agricultura e recursos naturais, 
a produção intelectual deve ser 
controlada e tem ranking no 
mundo. Os países são posicio-
nados conforme a sua produção 
intelectual. Anualmente, são 
enviados dados da produção de 
conhecimento à Organização 
Internacional de Propriedade 
Intelectual (OMPI), que servem 
para a classificação em ranking 
mundial. Logicamente que, 
quanto maior for a produção, 
maior serão os benefícios para 
os editores e produtores de co-
nhecimento, na medida em que 
passam a controlar a produção 

através de códigos de barras. 
Neste momento, apenas um 
número pequeno de países tem 
acesso a estes códigos. Muitos 
livros produzidos em Moçam-
bique acabam sendo controla-
dos em outros países. Há fuga da 
produção nacional, que passa a 
ser contada nesses países. A pro-
dução intelectual é a parte mais 
nobre de um país.

Not. - Que documentos são 
sujeitos ao Depósito Legal?

JF - Em princípio, toda a 
produção editorial, desde li-
vros de vários géneros literários, 
científicos são objecto de depó-
sito. O Depósito Legal não con-
sagra artigos científicos, a menos 
que estejam organizados e edi-
tados em livro. As teses de dou-
toramento que as universidades 
consideram com qualidade para 
publicação pelas instituições de 
ensino superior, os periódicos, 
incluindo jornais, revistas, bo-
letins, também são depositados. 
Os periódicos não levam um 

número de depósito legal. Por 
exemplo, quando há um novo 
jornal na praça com autorização 
do Gabinete de Informação (GA-
BINFO), este comunica-nos que 

há um periódico que deve passar 
a fazer o depósito. Sempre que o 
jornal for editado, terá de enviar 
cópias à Biblioteca Nacional de 
Moçambique.

Not. - Que outros formatos 
devem ser depositados na BNM?

JF - Entramos também para 
o campo dos audiovisuais. As 
produções editadas como fil-
mes e documentários têm de 
ser depositadas. A lei consagra 
ainda que as plantas das obras 
públicas devem ser depositadas. 
Os livros reeditados devem ser 
registados pela entidade depo-
sitária. Estamos a dizer que toda 

a publicação intelectual editada 
em território nacional e que seja 
de domínio público deve ser ob-
jecto de depósito. Na biblioteca, 
toda a informação é de domínio 
público. É a grande diferença 
entre nós e os arquivos. No Ar-
quivo Histórico, existe informa-
ção classificada que não pode ser 
disposta ao público. 

Not. - Quantos exemplares 
devem ser disponibilizados ao 
depositário?

JF - A lei consagra 16 exem-
plares, mas o número tem varia-
do em função do tipo de produ-
ção intelectual. Se for um livro 
ou jornal, devem ser enviados 
onze exemplares às bibliotecas 
públicas provinciais, incluindo 
a cidade de Maputo. Há duas 
cópias que ficam na Biblioteca 
Nacional, uma é encaminhada 
ao Arquivo Histórico. Havia ou-
tros dois exemplares destinados 
aos extintos Institutos Nacio-
nais do Livro e Disco (INLD) e 
de Audiovisual e Cinema (INAC). 

Estes dois fundiram-se e a nova 
entidade persegue fins distintos. 
Uma tese de doutoramento não 
é depositada fora da Bibliote-
ca Nacional, significa que vem 

apenas um exemplar. O mesmo 
acontece com plantas de obras 
públicas e audiovisuais.

Not. - A quem cabe o cum-
primento das normas sobre o 
Depósito Legal?

JF - É preciso ficar claro 
que quem faz o depósito não é 
quem produz o conhecimento. 
O depósito deve ser efectuado 
por quem editou e imprimiu o 
livro. No caso dos ministérios e 
institutos públicos de conhe-
cimento, não são os especia-
listas e investigadores que têm 
a obrigação de depositar, mas 
os que editam e publicam estes 

manuais. Se nós não o fizer-
mos, alguém vai registar e levar 
o crédito por algo que nós pro-
duzimos. Por exemplo, a batata 
africana, de que as comunidades 
têm muito conhecimento sobre 
o uso e importância, tem registo 
alemão. Se a informação estiver 
registada na OMPI, a partir de 
dados fornecidos pela Bibliote-
ca Nacional, teremos elementos 
para dizer que esta informação é 
de produção moçambicana.

Not. - Que avaliação faz do 
cumprimento do Regime do De-
pósito Legal?

JF - O número de entidades 
que depositam as produções 
intelectuais tem vindo a subir 

gradualmente. Moçambique 
não é dos países que produzem 
muito conhecimento, mas tam-
bém não é dos que criam menos. 
Existe muita informação que é 
produzida no país, mas que não 
é anunciada. Estamos a preparar 
a bibliografia nacional corren-
te, a lista da produção nacional 
de 2019 a 2021. Notamos que há 
maioritariamente livros literá-
rios, a produção científica não 
aparece muito na Biblioteca, 
com a excepção dos manuais de 
ensino. Sabemos que o país tem 
muito conhecimento produzi-
do. O sector do audiovisual é que 
menos cumpre o Depósito Legal. 

Not. - Este incumprimento 
estende-se até às instituições 
públicas?

JF - Há dois anos que o Mi-
nistério da Justiça, Assuntos, 
Constitucionais e Religiosos, que 
produz o Boletim da República, 
através da Imprensa Nacional, 
deixou de depositar a legisla-
ção. Estamos privados de um 
dos periódicos mais importantes 
do Estado. Nós temos desde o 
primeiro Boletim da República, 
mas agora estamos privados. 

Este é um acto de soberania. 
Guardar a informação é tão im-
portante quanto não contraban-
dear rubis, ouro e outros recur-
sos naturais. O conhecimento 
intelectual hoje é poder. Mas 
para que ele seja poder e sirva ao 
país, todos os que o produzem 
devem ter noção da importância 
de registar e guardar.

Not. - Como é que esta pro-
dução de conhecimento pode 
ser mensurada?

JF - Um dos elementos prá-
ticos de avaliação, por exemplo, 
são as cores da batata-doce co-
mercializada nos mercados do 

país. As cores resultaram de uma 
pesquisa. Houve muito trabalho 
e conhecimento produzido. Mo-
çambique não tem o hábito de 
editar este conhecimento. Nos 
outros países, de uma pequena 
conferência em que se debatem 
pequenos assuntos, saem dois 
ou três livros. Alguns progra-
mas governamentais já deviam 
ter lançado dezenas de livros. 
Cada vez que os técnicos falam 
sobre industrialização, agro-
-processamento, edificação de 
barragens, notamos que há um 
conjunto de conhecimento que 
o país podia editar e dispor ao 
público. 

Not. - As áreas prioritárias 
para o desenvolvimento do país 
deviam ser as que mais material 
editam e disponibilizam?

JF - Com toda a certeza. 
Por exemplo, os ministérios da 
Saúde, Indústria e Comércio, 
Recursos Minerais e Energia e 
outros têm muito conhecimen-
to escrito, mas nenhum deles 
aparece na Biblioteca Nacional. 
Muitas vezes, nem protegem os 
direitos de autor. É como se pe-
gássemos rubis para vender no 
contrabando. É o mesmo risco 
que se corre, ou maior ainda. 
Temos muita competência para 
produção de conhecimento, 
mas acaba sendo considerado de 
produção estrangeira.

Not. - Este é também um ca-
minho para mostrar a importân-
cia do conhecimento produzido 
hoje para as gerações futuras?

JF - Ter a informação guar-
dada é poder. Nas áreas econó-

micas, por exemplo, existem 
programas que o país vem rea-
lizando desde os anos 1930/40. 
Mas, muitas vezes, os governos, 
quando são eleitos, abraçam es-
tas iniciativas como se fossem 
novas, não fazem referência ao 
que foi feito, onde parou e por-
que falhou, quais os aspectos 
positivos e negativos, o que deve 
ser continuado. A gente embre-
nha-se em iniciar o pensamento 
do zero. Esta é uma das fraquezas 
dos nossos países africanos, esta 
capacidade de não ter sequência 
na informação. 

Not. -  Como é que o país se 
pode posicionar?

JF - O momento actual é 
bastante fértil na nossa história 
como país, com particularida-
des distintas. Inaugurámos a era 
do petróleo e gás, enfrentamos 
o terrorismo e estamos em fase 
de democratização e polaridade 
de ideias. Toda esta informação 
é importante que seja guardada 
e preservada. Ocorre que, em 
muitos países, os grandes con-

selheiros dos regimes são nor-
malmente as pessoas anónimas 
que fazem desabafos e escre-
vem. Os dirigentes, para toma-
rem uma grande decisão, olham 
para as várias linhas editoriais 
dos periódicos em circulação e, 
em função disto, tomam deci-
sões. Termos esta informação 
preservada e guardada vai acon-
selhar as gerações vindouras por 
muito tempo, traçando perfil do 
desenvolvimento.

Not. - A era digital traz con-
sigo novos desafios e necessida-
des para a Biblioteca Nacional e o 
Depósito Legal...

JF - Hoje, muita produção é 
electrónica. Nós podemos dizer 
que não há depósito, mas se nos 
trazem informação no formato 
electrónico, temos dificuldades 
de armazenamento. Não esta-
mos preparados para receber, 
tratar e disponibilizar ao público. 
Recebemos fundos do Governo, 
estamos a contratar conheci-
mento para a informatização 
da Biblioteca Nacional. No fim, 
vamos desenhar a Estratégia de 
Informatização. O nosso acervo 
deve ter capacidade para acolher 
material em formato digital. O 
jornal “Notícias”, por exemplo, 
já disponibiliza a versão digital e 
nós ainda não estamos a captar. 

Sabemos que o mundo hoje, as 
bibliotecas, estão cada vez mais 
a captar o acervo electrónico por 
ocupar menos espaço físico e ser 
de fácil manuseio.

Not. - Quais são as implica-
ções legais do incumprimento 
do Depósito Legal?

JF - Existem penalizações 
que começam pelo pagamento 
de um percentual sobre a pu-

blicação. Numa primeira fase, o 
regulamento prevê que o edi-
tor pague ao Estado cerca de 
60 a 70 por cento do custo da 
produção editada. Se for rein-
cidente, vai até 100 por cen-
to. Como Biblioteca Nacional, 
achamos que não deveríamos 
ir para penalizações na fase ini-
cial, mas esclarecer aos infrac-
tores a importância do Depósito 
Legal. Pensamos que muitos 
não fazem por falta de conhe-

cimento em relação à matéria.  
Not. - Como avalia o investi-
mento no subsector, tendo em 
conta os desafios da digitaliza-
ção, expansão e gestão de infor-
mação?

JF - Todos nós temos pro-
blemas muito sérios de infra-
-estruturas. A Biblioteca Nacio-
nal guarda os documentos sem 
condições de climatização e 
tratamento de informação. Não 
se olha para a preservação de 
documentos como de interesse 
nacional. Os países africanos de 
língua portuguesa têm estado a 
dar passos. Nós temos tendên-
cia de rivalizar com Angola, mas 
este país já deu passos grandes 
na construção de infra-estrutu-
ras para arquivos e bibliotecas. A 
BNM existe desde 1961 como um 
projecto provisório. O decreto 
que cria a Biblioteca dizia que 
ela iria funcionar provisoria-
mente nas instalações que per-
tenciam à Fazenda. Desde esta 
altura, não temos avançado para 
a construção de infra-estruturas 
para preservar o conhecimento 
nacional. Em matéria de recur-
sos humanos, a situação é ain-
da mais crítica. Conseguimos, 
em parceria com universidades 
nacionais, formar no nível de 
licenciatura, mas precisamos de 
especializar os nossos colegas.

Not. - Estes desafios vão re-
quer maior investimento?

JF - Este ano conseguimos 
recursos para informatização e 
vamos dar este passo. Há cla-
ramente um grande défice em 
termos de infra-estruturas. A 
nossa BNM ainda é analógica. A 
Biblioteca Nacional tem de ser 
modelo em gestão. Deve elevar 
as suas atribuições e emanar 
normas para o sistema de bi-
bliotecas do país. Nós, até agora, 
estamos com normas de outros 
países. Estamos a usar as nor-
mas da Biblioteca Nacional de 
Portugal e adaptamo-las. Não 

temos uma norma sobre como 
tratar um livro moçambicano 
em termos de codificação. Para 
chegar a este ponto, precisamos 
de muito investimento. Não é 
um bibliotecário com o nível 
que temos hoje que poderá fazer 
isto. Temos de dar oportunidade 
aos colegas para mais formação, 
de modo que possam tomar es-
tas decisões estratégicas no sec-
tor de bibliotecas.

Not. - O que precisa de ser 

aprimorado, tendo em vista a 
valorização do conhecimento 
que se pretende?

JF - Primeiro, que as pessoas 
que produzem conhecimento 
depositem na Biblioteca Nacio-
nal. A título de exemplo, nin-
guém está a depositar as teses de 
doutoramento. As pessoas que 
fazem a formação fora do país, 
quando retornam para terem 
equivalência, têm de depositar 
as teses no Instituto Nacional de 
Equivalências do Ministério da 
Educação e Desenvolvimento 
Humano (MINEDH). Não sabe-
mos para onde vai esta infor-
mação. Por norma, devia haver 
uma cópia para a Biblioteca Na-
cional. As instituições que pro-
duzem conhecimento devem 
ter a sensibilidade de comunicar 
o que fazem e guardar na BNM.

Not. - As condições de ar-
mazenamento precisam aqui 
ser repensadas?

JF - Temos de nos preparar 
e negociar a criação de condi-
ções para acomodar a produção 
nacional. Eu estou aqui a recla-
mar que não há depósito, mas 
se me trouxerem mil teses hoje 
terei problemas para armaze-
nar. Poderei ter problemas para 
guardar material em formato 
electrónico. A Biblioteca Na-
cional está a preparar-se para 
receber e manusear este tipo de 
informação. Estou grato por ter 
iniciado este processo de infor-
matização, que não é mero acto 
de fazer o “scan” de jornais e 
livros e colocar no sistema. É 
toda uma cadeia de recepção, 
tratamento e armazenamento 
dos documentos para permitir 
que as pessoas tenham acesso 
em condições de não se violar os 
direitos de autor.

Not. - E logicamente é pre-
ciso pensar em infra-estruturas?

JF - O Estado deve colocar 
na agenda a questão das infra-
-estruturas para as bibliotecas 

nacionais e os arquivos. As bi-
bliotecas nacionais têm hoje 
um novo tipo de necessidades. 
Guardar audiovisuais não é só a 
pessoa vir depositar os filmes, 
é preciso criar condições para 
consulta e visualização. O ma-
nuseio deste tipo de informa-
ção requer o apetrechamento 
do espaço com computadores. 
Mas, ao mesmo tempo, eu te-
nho de guardar os direitos de 
quem as produziu. A BNM não 
está liberada a trabalhar fora da 
norma dos direitos de quem a 
produziu. 

Not. - A modernização tam-
bém vai criar facilidades aos de-
positantes?

JF - Este controlo do depó-
sito legal de maneira informa-
tizada vai ser uma mais-valia 
para todos os intervenientes. O 
editor não vai precisar vir à BNM 
para efectuar o depósito legal, 
podendo fazer por via elec-
trónica. Ele vai passar a enviar os 
dados, a partir dos quais a BNM 
emite o número de Depósito Le-
gal. Há algumas coisas que estão 
a acontecer nesta área, mas pre-
cisamos de melhorar, sobretudo 
na área de recursos humanos. 
Quando informatizamos, vamos 
precisar de técnicos informáti-
cos para manutenção e gestão 
das plataformas de informação e 
vamos treinar os nossos colegas 
para utilizar a informação.

João Fenhane mostra o Boletim Oficial (hoje Boletim da República), um dos periódicos mais antigos depositados na BNM

Biblioteca Nacional é depositária de toda a produção intelectual nacional

Informação depositada importante na construção do país

A edição número um do “Notícias” ainda está disponível

“Guardar a informação produzida no país é tão importante quanto 
não contrabandear rubis, ouro e outros recursos minerais...”

“O presente momento é bastante fértil na história do país e tem 
particularidades distintas (...) e é importante que toda esta informa-
ção seja preservada”

     “A Biblioteca Nacional de Moçambique tem 
de ser um modelo em gestão”

(C
. U

QU
EI

O)
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FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

    21625031

         21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

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

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

Museu Nacional da Moeda – Rua 
Consiglieri Pedroso

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

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

 MUNÍCIPE FALA

Reforçar a patrulha policial no Romão

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 
DO PAÍS OU MUNDO

MORADORES do bairro Ro-
mão, na cidade de Maputo, 
queixam-se de constantes 
roubos  nas suas residências 
e na via pública e pedem o 
reforço do trabalho da Polícia 
da República de Moçambique 
(PRM) na solução do proble-
ma.

A preocupação deriva do 
aumento de roubos e assal-
tos, principalmente nesta 
presente época fria, em que 
as noites são mais longas, 
referiu Márcia Norberto, re-
sidente deste bairro.

“Sofremos roubos cons-
tantemente, mesmo com a 
proximidade do posto poli-

cial. Penso que o reforço das 
patrulhas poderia minimizar 
a situação”, disse. 

Lamentou, ainda, a exis-
tência de um número con-
siderável de jovens envolvi-
dos no consumo de drogas, 
situação que está associada 
à falta de ocupação, daí que 
pede um incrimento de pos-
tos de trabalho, com vista a 
aliviar esta situação.

Além dos roubos, Anto-
nildo Cossa, outro munícipe, 
espera igualmente ver me-
lhoradas as vias de acesso no 
bairro, pois algumas ruas fi-
cam alagadas quando chove, 
dificultando a mobilidade.

A população também 

quer a melhoria da ilumina-
ção pública e pede conten-
tores para o depósito de lixo.

Cossa disse ser urgente a 
colocação de mais conten-
tores para a recolha de lixo, 
pois o único existente não 
é suficiente para a comuni-
dade. O facto faz com que 
algumas pessoas de má-fé 
abandonem os resíduos na 
via pública. 

Amélia Guambe, também 

moradora espera que a ilumi-
nação pública no bairro seja 
melhorada, uma vez que a 
escuridão também propicia a 
actuação de malfeitores .

“Algumas ruas estão às 

escuras e nós, que por lá tran-
sitamos, ficamos suscetíveis à 
acção dos criminosos”, disse. 

Por seu turno, Eduardo 
Nhazimo disse haver uma ne-
cessidade de se equipar devi-
damente o centro de saúde de 
Romão para reduzir as longas 
distâncias percorridas pelos 
residentes na busca de cuida-
dos de saúde básicos.

“O centro de saúde não 
está equipado, existe uma 
necessidade de se construir 
uma maternidade. As ges-
tantes têm de recorrer aos 
hospitais de outros bairros 
como Mavalane e Albasine 
para dar parto, disse”.

Eduardo Nhazimo

Antonildo Cossa

Amélia Guambe

Márcia Norberto

Falta um pouco de tudo
em Tchumene II

M
ORADORES de 
Tchumene II,  zona 
que compreende 
alguns quartei-
rões do bairro da 

Matola Gare e Tsalala, no 
município da Matola, res-
sentem-se da falta de quase 
tudo, com maior enfoque 
para a disponibilidade de 
serviços públicos básicos.

A falta de uma unidade 
sanitária, a deficiente ilu-
minação pública, falta de 
recolha de lixo, a preca-
riedade da escola primária 
local, degradação das vias 
de acesso e criminalidade 
são alguns dos problemas 
que tiram sono aos mora-

dores.
A falta de recolha do 

lixo é um problema quase 
comum em muitos bairros 
do município da Matola, 
com maior incidência nos 
dos postos administrativos 
da Machava, a que per-
tence a Matola Gare e In-
fulene. Na maioria destes 
bairros, os moradores fa-
zem a gestão dos resíduos 
sólidos que produzem, ora 
contratando privados para 
recolherem-no, ora enter-
rando-o no quintal, contra 
todas as contra-indicações 
ambientais. 

Este cenário também 
é vivido no Tchumene II, 

onde os moradores dizem 
ter sido entregues “à sua 
sorte”. Referem que a falta 
de recolha de lixo obriga-
-os ainda a incinerá-lo em 
seus quintais ou em terre-
nos baldios, muitos deles 
já transformados em lixei-
ra. Nem todos têm viatu-
ras para transportarem-no 
aos contentores mais pró-
ximos, na Matola Gare ou 
em Mahlampswene. 

Quando o “Notícias” se 
fez a Tchumene, Sidique 
Oniva, morador, estava 
a queimar lixo numa das 
ruas. Disse ser esta a alter-
nativa quando não se con-
segue transportar até a li-

xeira de Mahlampswene, à 
cerca de três quilómetros.

A situação é ainda mais 
grave na época chuvosa, 
altura em que a água das 
chuvas arrasta os resíduos 
para as residências, tal 
como indicou Marla Pauli-
no, também moradora.

Mayara Davi fala da 
urgência na colocação de 
contentores em prol da 
defesa da saúde pública, 
desde que os mesmos se-
jam controlados sistema-
ticamente, sob o risco de 
virem a ser novo foco de 
proliferação de lixo, tal 
como acontece noutras 
zonas. 

Ruas degradadas
A TRANSITABILIDADE no in-
terior do bairro continua de-
safiante, apesar da iniciativa 
levada a cabo pelos moradores 
e proprietários de empreen-
dimentos comerciais em me-
lhorar os acessos. O drama é 
agravado principalmente pela 
circulação de camiões, muitos 
deles com destino a bombas de 
abastecimento de combustível 
no interior do bairro. 

Existem no Tchumene II 
pelo menos três locais de abas-
tecimento de combustíveis 
frequentadas principalmente 
por camiões. Estes locais fun-

cionam, alguns deles, paredes-
-meias ou muito próximo a re-
sidências, expondo-as ao risco 
constante de incêndio. 

“Contribuímos para a 
melhoria da via, às vezes em 
coordenação com alguns em-
presários locais. Entretanto os 
camiões fazem retroceder es-
tes esforços. Por outro lado, as 
bombas de combustível insta-
ladas no bairro não garantem 
segurança aos moradores”, 
queixou-se uma residente na 
área. Se por um lado a poeira 
incomoda na época seca, por 
outro, os condutores e peões 

ficam impossibilitados de cir-
cular devido ao estado das vias 
na época chuvosa.

“Mergulhamos nas poças 
de água, nalgum momento 
caímos, pois grande parte das 
ruas é lamacenta e escorrega-
dia. Evitamos colocar as viatu-
ras a circular devido a constan-
tes avarias relacionadas com 
inundações anteriores. Somos 
obrigados a carregar os nossos 
filhos até às carrinhas escolares 
na EN4, porque os motoris-
tas também querem proteger 
os seus meios”, revelou outra 
moradora.

A FALTA de iluminação públi-
ca em muitas ruas do bairro 
Tchumene II está a concorrer 
para o recrudescimento da cri-
minalidade, com maior enfo-
que para assaltos na via e roubo 
em residências.

Os residentes contam que 
muitas ruas ficam às escuras 
à noite e é notável o vazio no 
espaço onde deviam ser colo-
cados os candeeiros nos postes. 
Em alguns quarteirões, os mo-
radores montam os candeeiros 
para minimizarem o problema, 
devido à situações já ocorridas, 
que muitas vezes resultaram de 
assaltos, violações de mulhe-
res e raparigas e assassinatos. 
Os crimes ocorrem princi-
palmente em zonas de pouca 
movimentação ou constituídas 
por muitas árvores e espaços 
baldios.

Em algumas ruas ilumina-
das por esforço dos próprios 

Deficiente iluminação pública
moradores, alguns candeei-
ros têm sido removidos pela 
Electricidade de Moçambique 
(EDM), sob alegação de a sua 
colocação ser da sua responsa-
bilidade exclusiva.

O destino dos candeeiros 
adquiridos pelos moradores e 
retirados pela EDM é desco-
nhecido, já que não são devol-
vidos. Para aumentar a frustra-

ção de Tchumene II nem sequer 
são substituídos.

Os nossos entrevistados 
revelaram que por várias vezes 
submeteram as suas preocu-
pações ao Conselho Municipal 
da Matola e à EDM mas não 
obtiveram uma resposta satis-
fatória.

TCHUMENE II é uma zona já 
densamente habitada e em 
constante crescimento, quer 
em termos residenciais quer 
em serviços diversos, como o 
comércio. Porém, este cres-
cimento não está a ser acom-
panhado pelo investimento 
público necessário em áreas 
essenciais. 

É neste contexto que os 

moradores daquela área re-
sidencial pedem intervenção 
das autoridades para terem 
uma unidade sanitária pública 
para atender à emergências de 
saúde. É que a única existente 
no bairro, o Centro de Saúde 
da Matola Gare, encontra-se 
distante da zona, situação que 
dificulta o acesso aos cuidados 
primários de urgência.

Existe uma clínica, mas 
privada, cujos preços prati-
cados não são acessíveis para 
parte considerável da popula-
ção. 

A população defende a 
urgência do investimento ou 
identificar parcerias que pos-
sam viabilizar o projecto de 
edificação de um centro de 
saúde.

Falta unidade sanitária pública

O “Notícias” procurou o Conse-
lho Municipal da Matola para ob-
ter reacção sobre as queixas dos 
moradores de Tchumene II. 

O porta-voz adjunto do mu-
nicípio, Noé Muchanga, alega 
que as ruas daquela área residen-
cial têm merecido actividades 
de nivelamento para garantir a 
transitabilidade. Entretanto, se-
gundo afirma, quando chove as 
vias voltam a ficar esburacadas.  

Florência Muianga, vereadora 
de Salubridade, Ambiente, Par-
ques e Jardins Municipais, disse 
que a fraca recolha de lixo deriva 
não raras vezes da avaria dos ma-

teriais usados no processo. 
Entretanto, a EDM afirma que 

a montagem de candeeiros pú-
blicos é exclusiva da empresa ou 
de seus mandatários, podendo 
haver sinergias com os muníci-
pes. Reconhece entretanto haver 
dificuldades na garantia de ilu-
minação em algumas ruas devi-
do às suas prioridades, que são de 
levar energia a mais zonas, bem 
como o reforço da qualidade da 
corrente.

Luís Amado, director de dis-
tribuição na EDM, disse que ape-
sar de a colocação de candeeiros 
ser exclusiva da entidade, os mo-

radores podem contribuir para a 
iluminação, desde que comuni-
quem a empresa e adquiram can-
deeiros padronizados.

“A EDM adoptou o uso de ilu-
minares de baixo consumo. Por 
isso, todos os candeeiros monta-
dos pelos moradores que não ob-
servam qualquer padrão técnico 
são removidos e destruídos, por-
que criam prejuízos para à em-
presa”, explicou.

Amélia Tembe, directora dis-
trital da Saúde na Matola, diz que 
a construção de uma unidade sa-
nitária passa pela identificação 
de espaço na zona.

Município diz actuar 
“dentro das possibilidades”

Gestão de lixo continua deficiente em Tchumene II

Buracos, lama e água estagnada condicionam transitabilidade de peões e de veículos

Falta  iluminação pública em algumas ruas da zona

Circulação de camiões acelera degradação das vias
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PUBLICIDADE

                                      MERCADO CAMBIAL
                                    BOLETIM Nº  122/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 24 Junho
   de 2022

                                             CÂMBIOS(MT)
PAÍSES                 MOEDAS          COMPRA          VENDA    MÉDIA

Estados Unidos(a)      Dolar           63,23           64,49     63,86

2.   OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES          MOEDAS
  Àfrica do Sul        Rand             3,98            4,06      4,02
  Botswana             Pula             5,18            5,29      5,24
  eSwatini             Lilangueni       3,98            4,06      4,02
  Mauricias            Rupia            1,41            1,44      1,43
  Zâmbia               Kwacha           3,72            3,79      3,75

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES                 MOEDAS
  Japão                Iene           467,92          477,24    472,58
  Malawi               Kwacha          62,48           63,73     63,11
  Tanzânia             Shilling        27,18           27,73     27,46
  Zimbabwe             Dólar          167,28          170,61    168,94

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda
        PAÍSES         MOEDAS
  Brasil               Real            12,11           12,35     12,23
  Canada               Dolar           48,75           49,72     49,24
  China/Offshore       Renminbi         9,45            9,64      9,55
  China                Renminbi         9,45            9,64      9,55
  Dinamarca            Coroa            8,94            9,12      9,03
  Inglaterra           Libra           77,67           79,21     78,44
  Noruega              Coroa            6,38            6,51      6,45
  Suécia               Coroa            6,22            6,35      6,29
  Suíça                Franco          66,17           67,49     66,83
  União Europeia       Euro            66,54           67,87     67,21

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   4,7500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  2,8352900  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.821,69000
Venda..............  1.822,10000

                              Maputo,  27.06.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
     cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b)  Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
     USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
     obtidas através da Reuters.

O 
MINISTRO   de Eco-
nomia e Finanças, 
Max Tonela, admitiu, 
há dias, que algumas 
empresas públicas são 

factores de “pressão” para as 
contas públicas estando, por 
isso, em curso uma “avaliação 
minuciosa” visando uma deci-
são sobre o futuro das unidades 
de produção na esfera do Esta-
do. 

Tonela falava em Maputo 
num encontro com o director-
-regional do Banco Mundial, 
Asad Alam.

“O Governo está a fazer 
uma avaliação e em função dis-
so decidirá o que fazer,  porque 
é preciso encontrar uma solu-
ção para cada uma das empre-
sas”, disse.

O Sector Empresarial do 
Estado (empresas públicas e 
participadas) em Moçambique 
passou a estar sob forte escrutí-
nio das instituições financeiras 
internacionais depois das dívi-
das não declaradas.

No último relatório sobre 
Risco Fiscal para 2022, o Minis-

SEGUNDO MAX TONELA

Algumas empresas públicas 
são factores de “pressão”

empresa pública Tmcel, inicia-
do há algum tempo, o Executi-
vo viu-se obrigado, este ano, a 
iniciar um processo de liquida-
ção da extinta Correios de Mo-
çambique, que também levará 
mais funcionários à situação de 
reforma. 

A liquidação desta empre-
sa seguiu-se ao anúncio feito 
pelo Governo sobre a contrata-
ção de uma consultora visan-
do estudar o modelo que deve 
ser seguido na reestruturação 
de algumas empresas públicas 
ou participadas, cujo envolvi-
mento do Estado na sua gestão 
não é estratégico.

Enquanto isso, outras em-
presas como a Silos e Terminal 
Graneleiro da Matola (STEMA) 
e a Empresa Moçambicana de 
Seguros estão também num 
processo de avaliação para 
posterior redução da partici-
pação do Estado na gestão das 
mesmas. Neste programa de 
reestruturação também está 
abrangida a Sociedade de Ges-
tão Imobiliária (Domus).

tério da Economia e Finanças 
alerta que o Sector Empresarial 
do Estado continuava a repre-
sentar um risco elevado.

Neste contexto, salienta 
que o aumento das despesas 

com pensionistas continua a 
ser um desafio para a gestão 
das finanças públicas na me-
dida em que o número de ex-
-funcionários vem crescendo 
a uma taxa média anual de 7,2 

por cento nos últimos quatro 
anos, muito acima da média 
das contribuições dos mem-
bros activos, que cresceu em 
5,5 por cento em igual período. 
Para além da reestruturação da 

Max Tonela diz estar em curso a avaliação minuciosa do Sector Empresarial do Estado
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A MULTINACIONAL Ton-
gaat Hulett, que explora as 
açucareiras de Mafambisse, 
em Sofala, e de Xinavane, 
província de Maputo, anun-
ciou que está comprometida 

em manter a sua actividade 
em todas as operações no 
país, ao mesmo tempo que 
continuam os esforços para 
a sua recapitalização.

A companhia reagia, 

desta forma, a informações 
postas a circular, há dias, 
nalguma imprensa estran-
geira, dando conta de uma 
suposta venda de activos da 
Tongaat Hulett em Moçam-

Tongaat reafirma compromisso 
de manter operações no país

bique.
Numa nota, a Tongaat 

confirma que esteve em 
contactos com um investi-
dor interessado nas opera-
ções da empresa.

“Não estamos em condi-
ções de fornecer quaisquer 
detalhes de quem se apro-
xime de nós, mas podemos 
confirmar que uma parte 
nos abordou a este respeito 
com uma expressão de in-
teresse inicial e exploratória 
não vinculativa”, refere a 
empresa. 

Acrescenta que por-
que o interesse desta parte 
era a aquisição de activos, 
não foi possível prosse-
guir com as conversações. 
“É importante notar que a 
Tongaat continua empe-
nhada numa recapitaliza-
ção e permanece firme na 
opinião de que um aumento 
de capital é uma melhor al-
ternativa às vendas estraté-
gicas de activos”, sustenta a 
companhia açucareira.

Nas duas fábricas que 
detém em Moçambique, a 
Tongaat Hulett é responsá-

vel em cerca de 60 por cento 
da produção do açúcar na-
cional.

Para além de grandes 
produtores comerciais que 
a abastecem, a companhia 
também tem apostado num 
sistema de fomento de pro-
dução de cana-de-açúcar 
envolvendo as comunidades 
locais. Actualmente integra 
mais de três mil pequenos 
produtores independentes, 
organizados individual-
mente ou em associações. 

Há pouco tempo, estes 
pequenos produtores eram 
responsáveis pelo forneci-
mento de perto de 38 por 
cento de cana usada para o 
fabrico do açúcar.

Segundo dados partilha-
dos recentemente, a Ton-
gaat indicava que pretendia 
obter recursos que deverão 
ser utilizados para repo-
sicionar o grupo de forma 
sustentável e ajudar a asse-
gurar o futuro dos seus cer-
ca de 29 mil trabalhadores 
em operações na África do 
Sul, Moçambique, Zimba-
bwe e Botswana.Açucareira de Xinavane é uma das exploradas pela Tongaat Hulett em Moçambique

O GOVERNO moçambicano pretende transfor-
mar o elevado potencial energético do sector 
petrolífero e energias renováveis em força motriz 
para a industrialização do país, através da adop-
ção de estratégias que promovam uma maior 
participação do sector privado na cadeia de valor. 
A visão foi apresentada pelo Secretário Per-
manente do Ministério de Recursos Minerais e 
Energia (MIREM), Teodoro Vales, na sessão de 
abertura da I Cimeira de Energia e Indústria em 
Moçambique, terminado sexta-feira, na cidade 
de Maputo.

“Pretendemos que estas potencialidades 
energéticas sejam usadas como força motriz da 
industrialização nacional, estando cientes de 
que, para o alcance deste objectivo, são necessá-
rias estratégias que promovam a participação do 
sector privado nacional na cadeia de valor”, disse. 
No evento, organizado pelo sector privado e que 
contou com a participação de representantes 
de mais de 20 países do mundo inteiro, a fonte 
referiu que o Governo moçambicano elegeu os 
sectores da energia, agricultura, infra-estruturas 
e turismo, como áreas prioritárias para o desen-
volvimento.

Para Vales, não faz sentido que um país deten-
tor de um vasto potencial energético, incluindo 
energia convencional e renovável, bem como um 
vasto potencial de hidrocarbonetos na terra e no 
mar ainda não tenha uma indústria consolidada. 
“Estamos cientes de que a exploração des-
te potencial deve ser feita de forma susten-
tável, transparente e inclusiva para que os 
seus benefícios contribuam para o desenvol-
vimento socioeconómico do país”, referiu. 

Lembrou que constitui um grande desafio para 
o Governo a industrialização através da promo-
ção de empreendimentos de consumo inten-
sivo de energia, centrais de geração, barragens 
multiuso, centrais termoeléctricas a gás que, 
segundo ele, são empreendimentos cruciais 
para o crescimento económico e industrial. 
“Essas empresas além de espevitar a indús-
tria, servem para a promoção do emprego, 
integração nacional e regional, melhorando 
as condições de vida da população”, vincou. 
Já o governador de Cabo Delgado, região que 
acolhe os maiores projectos de gás natural do 
país, afirmou que a sua província está prepa-
rada para servir de catalisadora do desenvol-
vimento económico, embora reconheça que 
ainda prevalecem muitos desafios que impe-
dem o curso normal dos empreendimentos. 
“Neste momento, a província vive um mo-
mento histórico marcado por descobertas e iní-
cio da exploração dos recursos naturais, bem 
como o programa de reconstrução em marcha 
após uma combinação de factores adversos. 
Cabo Delgado está em condições de contribuir 
para o processo da industrialização”, vincou. 
Com o início do carregamento de hidrocar-
bonetos na plataforma flutuante do projecto 
Coral Sul DONG, a província prepara-se para 
ser uma referência no continente e no mundo 
na produção de Gás Natural Liquefeito (GNL). 
Realçou que os recursos naturais que abundam 
na bacia do Rovuma só serão eficazes se promo-
verem a industrialização nacional, comprome-
tendo-se em “ tudo fazer para a materialização 
deste desiderato”. (AIM)

EM MOTOR DA INDUSTRIALIZAÇÃO

Executivo quer 
transformar potencial 
energético nacional

A DIRECTORA-EXECUTIVA 
do Financial Sector Deepening 
Moçambique (FSDMoç), Esse-
lina Macome, considera que a 
inclusão financeira tem vindo 
a melhorar no país, mas que 
ainda há “um grande caminho 
por percorrer”, visto que qua-
se metade da população está 
excluída neste domínio. 

“Vemos que existe um ní-
vel de redução da exclusão fi-
nanceira, principalmente em 
termos de acesso, mas ainda 
há um trabalho a fazer”, dis-
se Macome, em entrevista à 
agência Lusa.

Falando à margem da Con-
ferência Novafrica-2022 sobre 
Desenvolvimento Económico, 
realizado há dias no concelho 
de Cascais, Portugal, a direc-

tora do FSDMoç explicou que 
a percentagem de moçambi-
canos que estão fora do siste-
ma financeiro caiu de 60% em 
2014 para 46% em 2019, o que 
ainda coloca o país numa das 
piores posições na região da 
África austral.

 A responsável, que é tam-
bém professora na Univer-
sidade Eduardo Mondlane, 
lembrou que o Governo lan-
çou, em 2016, uma estratégia 
nacional de inclusão financei-
ra, cuja primeira fase termi-
na este ano, mas admitiu que 
faltam dados concretos sobre 
o impacto que esta forma tem 
na redução da pobreza.

“É uma pergunta que nós 
próprios estamos à procura 
de resposta. Para nós a inclu-

são financeira só faz sentido se 
impactar na qualidade de vida 
das pessoas, ou seja, retiran-
do-as da pobreza”, afirmou 
Macome.

Acrescentou que “mas o 
que sentimos é que não temos 
instrumentos de medição, de 
dizer que fizemos isto e con-
tribuiu na redução da pobreza 
neste nível. É neste contexto 
que o FSDMoç acaba de lançar 
um concurso para um estudo 
que avalie essa relação”.

Macome sublinhou que 
o programa vê a inclusão fi-
nanceira de uma forma ho-
lística, que inclui uma aposta 
na educação, mas também no 
trabalho com as instituições 
financeiras para que adaptem 
os seus produtos ao mercado.

Exemplificou com a ne-
cessidade de as instituições 
financeiras encontrarem ins-
trumentos para mitigar os 
efeitos dos eventos climáticos 
extremos como secas, inun-
dações ou ciclones, cada vez 
mais frequentes devido às al-
terações climáticas, permitin-
do aos agricultores pouparem 
para choques futuros.

Também na componen-
te do crédito, acrescentou, as 
instituições têm de se adaptar 
em países como Moçambique, 
onde a agricultura é um sector 
relevante, nomeadamente na 
forma “como as instituições 
tradicionais dão crédito, em 
que o momento que o agri-
cultor deve pagar não está 
relacionado com o nível da 

sazonalidade da produção” 
agrícola.

“Geralmente tenho de pa-
gar numa base mensal, mas 
o agricultor só tem o valor 
quando chega a época, por-
tanto eles devem criar produ-
tos que estejam alinhados com 
o ciclo de vida do agricultor”, 
recordou.

E acrescentou o caso das 
pequenas e médias empresas, 
que na sua opinião devem ter 
regras de acesso financeiro di-
ferentes das que tem uma em-
presa grande.

“Que alternativas de fi-
nanciamento é que nós que-
remos dar a este grupo de em-
presas, que no fim do dia até 
pode empregar a maior parte 
das pessoas?”, questionou. 

Inclusão financeira ainda
é desafio em Moçambqiue
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Atraso na reconstrução pós-idai 
frustra empresários de Sofala

 HORÁCIO JOÃO

O 
ATRASO que se 
verifica no proces-
so de reconstrução 
pós-ciclone Idai 
está a provocar al-

guma frustração entre os 
membros da Associação 
Comercial da Beira (ACB), 
principalmente os deten-
tores de pequenas e médias 
empresas severamente 
destruídas por aquele de-
sastre natural ocorrido em 
Março de 2019.

O presidente daque-
la agremiação, Félix Ma-
chado, que apresentou a 
inquietação, acrescentou 
que volvidos três anos de-
pois daquele temporal, o 
sector privado nunca teve 
qualquer apoio do GRE-
POC.

Falando recentemente 
naquela urbe no decurso 
da II Conferência da Banca 
e Seguros promovida pela 
Empresa Moçambicana de 
Seguros (EMOSE), sob o 

Muitas infra-estruturas destruídas pelo ciclone Idai ainda estão por reconstruir 

GREPOC pede calma

ENQUANTO isso, o Gabinete de Recons-
trução Pós-Ciclones (GREPOC) apela 
ao sector privado para manter-se cal-
mo e sereno enquanto decorrem todos 
os passos para se aceder aos 15 milhões 
de dólares disponibilizados pelo Banco 
Mundial para subvenções.

O director-executivo desta institui-
ção tutelada pelo Ministério das Obras 
Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, 
Luís Mandlate, esclareceu que tal proce-
dimento compreende um período máxi-
mo de oito meses.

Disse que no âmbito de reconstrução 
existem duas linhas de financiamen-
to. Mas a primeira de crédito, que ficou 
efectiva em Maio do ano passado tinha 

uma taxa de juro de 16,4 por cento e foi 
por isso considerada bastante alta para 
um sector privado afectado pelo ciclone 
e pela pandemia da Covid-19.

Associado a isto, indicou que a ade-
são foi quase nula, mas o Governo e o 
Banco Mundial realocaram dois terços 
do fundo de crédito para as subvenções 
equivalentes o que levou a que esta linha 
passasse de cinco para 15 milhões de dó-
lares.

Neste momento, decorre o critério 
de avaliação das empresas para verificar 
a sua eficácia e, caso haja algo a corrigir, 
se faça e avance para outras candidaturas 
com mais clareza e segurança.

Mesmo assim, apontou que estão a 

ser envidados esforços que visam a re-
dução do tempo, mas sempre observan-
do todas as regras exigidas pelo Banco 
Mundial sem afectar os riscos.

Confirmou que o chamado PDLN 
produziu uma lista em que não foram 
abrangidos todos os afectados, porque 
o associativismo não é obrigatório razão 
pela qual o GREPOC e o BIRD estão a 
discutir a não descriminação das insti-
tuições não inscritas.

“Todo o cuidado é pouco e queremos 
reavaliar o processo que deverá indicar 
os primeiros apurados até à primeira 
quinzena de Julho. Apelamos à sereni-
dade e calma para não pressionarmos o 
processo”, fundamentou Mandlate.

Empresários esperam por subvenções para resgatar o seu parque produtivo 

Félix Machado
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O Coordenador da UGEA

Silvestre André Mutimba
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procedimentos que estão a 
ser seguidos pelo consórcio 
na avaliação dos processos 
de elegibilidade para cedê-
-los, nós o sector privado 
não os achamos correctos”, 
deplorou.

No entendimento da 
Associação Comercial da 
Beira, tal financiamento do 
Banco Mundial devia ser 
destinado às pequenas e 
médias empresas visadas e 
depois abranger as outras.

“Os valores que as em-
presas estão a pedir são irri-
sórios e nem chegam a 200 
mil meticais. Mas estamos 
há meses a discutir coisas 
tão pequenas e isto é frus-
trante. Porém, acreditamos 
que o Governo esteja a to-
mar este assunto a sério”, 
defendeu Félix Machado.

Na sua versão, o pro-
blema de fundo está rela-
cionado com o excesso de 
burocracia, indicando que 
o Banco Mundial impõe as 
suas regras dentro, pro-
vavelmente, da realidade 
americana ou europeia.

“Mas África é África. 
Nós não podemos ir ter com 
uma senhora, por exemplo, 
num distrito e dizer que 
queremos ver o documento 

de criação da sua empresa. 
Ela nunca teve qualquer 
documento, mas nós, como 
empresários, sabemos que 

ela pratica uma determi-
nada actividade e podemos 
aparecer como avalistas”, 
sugeriu.

lema “O Papel das Segura-
doras no Financiamento às 

Pequenas e Médias Empre-
sas”, Machado exemplifi-

cou que os 15 milhões de 
dólares alocados pelo BIRD 

para as zonas afectadas ain-
da não foram disponibiliza-
dos.

“Sabemos que o Banco 
Mundial dispôs esse fun-
do, tendo inclusive lança-
do uma linha de financia-
mento para Beira. Mas os 
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O 
PRESIDENTE da Re-
pública, Filipe Nyusi, 
lamenta a morte de 13 
pessoas em resultado 
de um acidente de 

viação ocorrido sexta-feira na 
região de Maluana, província 
de Maputo, pedindo aos au-
tomobilistas uma “condução 
defensiva”.

“Lamentamos a perda das 
vidas destes 13 compatriotas”, 
disse o chefe do Estado duran-
te o seu discurso nas cerimó-
nias centrais de celebração do 
47.º aniversário da Indepen-
dência Nacional, que tiveram 
lugar sábado, 25 de Junho, na 
capital do país.

Em causa está o acidente 
de viação que tirou a vida de 12 
pessoas, no local, e feriu outras 
seis na sexta-feira, naquele 
posto administrativo do distri-
to da Manhiça, ao longo da Es-
trada Nacional n.o Um (EN1). 
A 13.ª vítima mortal é um dos 
quatro feridos transferidos, no 
mesmo dia, para o Hospital 
Central de Maputo (HCM).

O excesso de velocidade e 
a ultrapassagem irregular es-
tão entre as principais causas 
do acidente, que envolveu um 
"chapa" e um camião, segundo 
a Polícia da República de Mo-
çambique (PRM).

No seu discurso, o estadista 
moçambicano pediu respon-
sabilidade aos automobilistas. 
“Lamentamos a irresponsa-

PR apela à condução defensiva

bilidade de alguns automobi-
listas e exortamos a todos que 
pautem sempre pela condução 
defensiva”, frisou Filipe Nyusi.

Reagindo ao acidente, o 

governador da província de 
Maputo, Júlio Parruque, so-
lidarizou-se com as famílias 
enlutadas e com as vítimas 
que contraíram ferimentos. 

“Condenamos veemente-
mente o comportamento ir-
responsável de alguns moto-
ristas que se fazem ao nível da 
província de Maputo”, disse. 

Parruque condena os ele-
vados índices de sinis-
tralidade que afligem as 
autoridades distritais.  
“Só no primeiro trimestre do 

presente ano, quando avalia-
mos a sinistralidade, contabili-
zamos 39 acidentes cujo saldo é 
bastante negativo, com 41 óbi-
tos contra 31 acidentes no pri-
meiro trimestre de 2021”, disse. 
Apelou aos cidadãos que tive-
rem algum familiar desapare-
cido que, eventualmente, possa 
ter viajado -pela Estrada Na-
cional número um e não tenha 
chegado ao seu destino para se 
deslocarem ao Hospital Distri-
tal da Manhiça para reconhecer 
os corpos. 

No Hospital Distrital da 
Manhiça prossegue o pro-
cesso de identificação e re-
clamação dos corpos das ví-
timas do referido acidente.  
Dados actualizados pe-
las autoridades sanitárias 
de Manhiça indicam que 10 
dos 13 corpos já foram re-
clamados pelos familiares. 
É o que explica o director dis-
trital de Saúde e Mulher e Ac-
ção Social, Celesio Tomás. 
“Dos corpos aqui tivemos 10 
reconhecidos e reclamados e 
neste momento faltam apenas 
três”, disse a fonte.

Das seis vitimas que con-
traíram ferimentos quatro fo-
ram transferidas para o HCM e 
duas continuam internadas no 
Hospital Distrital da Manhiça, 
incluindo o motorista do veícu-
lo do transporte semi-colectivo 
envolvido no sinistro.

Filipe Nyusi quer maior responsabilidade nas estradas

MOÇAMBIQUE estuda estra-
tégias de revigorar o Sistema 
de Educação de modo a tornar 
o processo de ensino e apren-
dizagem inclusivo e equitati-
vo, até 2030, face aos desafios 
enfrentados nos últimos anos, 
devido à Covid-19 e os deslo-
camentos causados pelo ter-
rorismo na província de Cabo 
Delgado.

Para o efeito, o Ministério 
da Educação e Desenvolvi-
mento Humano (MINEDH)  
realizou, há dias, em Maputo, 
uma consulta para harmo-

nização e consolidação das 
contribuições de diferentes 
intervenientes do sector e or-
ganizações da sociedade civil 
para colher o seu contributo 
para a Cimeira Internacional 
da Transformação da Educa-
ção a ser orientada nas Nações 
Unidas, em Setembro próxi-
mo, em Nova Iorque.

A Ministra da Educação, 
Carmelita Namashulua, apon-
tou que as contribuições do 
sector e das organizações da 
sociedade civil visam mobi-
lizar acções, solidariedade e 

soluções, com vista a transfor-
mar a educação no país.

Disse, igualmente, que a 
fase preparatória da participa-
ção de Moçambique na confe-
rência mundial vai culminar 
com a elaboração da Declara-
ção Nacional do Compromisso 
da Educação Transformadora.

A Consulta Nacional sobre 
Transformação da Educação 
em Preparação da Cimeira 
Mundial foi realizada sob o 
lema “Por uma Educação In-
clusiva, Patriótica e de Quali-
dade”.

ATÉ 2030

Educação quer ensino 
inclusivo e equitativo

País quer ensino inclusivo e equitativo até 2030

O MINISTÉRIO dos Transportes e Comunicações (MTC) 
vai anunciar, nos próximos dias, o reforço das medidas 
de prevenção e redução dos índices de sinistralidade 
nas estradas nacionais.

A preparação do novo pacote de medidas segue-se 
ao acidente de viação da sexta-feira, na Estrada Nacio-
nal Número Um (EN1), no posto administrativo da Ma-
luana, distrito da Manhiça, província de Maputo, que 
matou 13 pessoas, segundo o último balanço.

O sinistro foi um embate frontal entre uma viatu-
ra de transporte de passageiros, vulgo “chapa”, e um 
camião.

Num comunicado recebido pela Redação do “No-
tícias”, o MTC indica que a peritagem prossegue para 
determinar com precisão o sucedido e consequente 
responsabilização dos culpados por este acidente.

Indica também que os prevaricadores devem ser 
responsabilizados, pois não se pode continuar a as-
sistir passivamente a este tipo de acidentes, como se 
fosse algo normal. 

A Polícia aponta como prováveis causas do acidente 
a ultrapassagem irregular, aliada ao excesso de veloci-
dade pelo “chapa”, que fazia a rota Manhiça-Xipama-
nine. 

“O MTC pretende inverter esta situação o mais rá-
pido possível”, aponta o documento.

Referira-se que no ano passado, na mesma zona, 
Maluana, 32 pessoas perderam a vida num acidente 
envolvendo um autocarro e dois camiões. 

Entretanto, um pouco por todo o país têm-se re-
gistado acidentes que ceifam vidas humanas, muitos 
dos quais devido à irresponsabilidade dos condutores. 
A título de exemplo, 12 pessoas perderam a vida em 
Dezembro do ano passado num sinistro rodoviário em 
Dondo, província de Sofala.

MTC reforça medidas
para travar acidentes 

ALGUMAS famílias da localida-
de de Changalane, no distrito de 
Namaacha, província de Mapu-
to, recorrem à água do rio para 
o consumo, devido a limitações 
para adquirir o líquido nos pro-
vedores privados ou na bomba 
manual. 

Segundo os residentes, de-
vido à falta de postos de trabalho 
na localidade, boa cifra da popu-
lação é desempregada, o que os 
coloca sem recursos para custear 
a água da bomba manual monta-
da pela administração local.

“A água do rio é a solução, la-
vamos a roupa lá e depois tiramos 
para as actividades domésticas. 
Muitos de nós não conseguimos 
50 meticais para pagar mensal-

mente o uso da bomba manual e 
o número dos que canalizaram a 
partir do sector privado é muito 
reduzido”, disse Beatriz Jonasse.

Ana Sitoe, outra moradora, 
disse ao “Notícias” que os custos 
para a aquisição de água devem 
ser proporcionais à renda das 
famílias mais vulneráveis, por 
forma a ser mais abrangente. En-
tende que a criação de postos de 
trabalho é outra solução.

Deolinda Saíde, directora do 
Serviço Distrital de Planeamen-
to e Infra-estruturas (SDPI) em 
Namaacha disse que a localidade 
de Changalane tem um peque-
no sistema de abastecimento de 
água gerido por privados,  furos 
de bomba manual construídos 

pelo Governo e um sistema mul-
tifuncional que abastece a popu-
lação e garante o abeberamento 
do gado.

“Portanto, as famílias sem 
condições para canalizar água do 
pequeno sistema podem recorrer 
à bomba manual, que está sob 
responsabilidade da comunida-
de. O valor estipulado por resi-
dência é usado para a manuten-
ção do sistema”, disse.

Indicou que, próximo ano, o 
distrito terá mais cinco furos de 
bombas manuais e alguns destes 
serão construidos em Changa-
lane. Nesta localidade, segundo 
Saíde, pouco mais de cem pes-
soas têm água do sector privado 
canalizada nas residências.

EM CHANGALANE

População de baixa renda 
consome água imprópria

População consome água imprópria em Changalane

AS cobranças ilícitas e o mau 
atendimento hospitalar consti-
tuem as principais barreiras no 
acesso aos cuidados de saúde, 
no país, com maior enfoque para 
os serviços  voltados à mulher e 
criança.

O alerta é das organizações 
da sociedade civil,  que de-
fendem a necessidade de um 
investimento na melhoria da 
qualidade dos serviços de saúde 
prestados à população.

António Mate, do Obser-
vatório do Cidadão para Saúde 
(OCS), refere que as cobranças 
ilícitas constituem a maior bar-

reira no atendimento hospitalar, 
um fenómeno que é mais crítico 
na maternidade, onde algumas 
parturientes e seus bebés per-
dem a vida antes, durante ou 
depois do parto.

“As pessoas que não têm di-
nheiro vêem os seus problemas 
agravados, ou mesmo perdem a 
vida. É lamentável a mortalida-
de materna causada por negli-
gência médica, alegadamente, 
porque o paciente não pagou 
pelo serviço. Isto significa que, 
quem não tem condições para 
comprar a saúde fica automati-
camente excluído”, disse.

Mate referiu que o dinhei-
ro não pode ser a condição para 
salvar a vida de um bebé ou sua 
mãe, daí que é preciso mudar o 
cenário. Avançou que o sigilo 
profissional, a falta de empatia e 
maus tratos também continuam 
a demandar acção do sector.

“A sociedade civil tem em-
preendido esforços em munir 
os utentes de ferramentas que 
lhes possam proteger dos actos 
ilícitos, por isso, recentemen-
te submetemos uma petição na 
Assembleia da República (AR) 
sobre os direitos e deveres dos 
doentes. Queremos uma lei que 

tenha elementos para penali-
zar os infractores. É preciso que 
os profissionais de saúde sejam 
formados em matéria de huma-
nização”, vincou 

Edite Thuzine, do Ministério 
da Saúde (MISAU), reconheceu 
haver problemas no relaciona-
mento utente-médico. Referiu 
que, se por um lado, há falta de 
empatia entre ambos, por outro, 
a comunidade pensa que deve 
sempre levar dinheiro para ser  
melhor atendido.

Relatou que há registo de 
episódios de membros da co-
-gestão das unidades sanitárias 

envolvidos em actos de corrup-
ção.

“Nós sensibilizamos os pro-
fissionais de saúde para que haja 
de facto um atendimento hu-
manizado, por isso há forma-
ções e encontros para vermos 
como ultrapassar o problema, e 
o que verificamos, por exemplo, 
no Hospital Provincial de Mapu-
to, que mais recebe denúncias, 
houve melhorias no processo de 
atendimento”, indicou.

Por seu turno, o professor e 
filósofo moçambicano Severino 
Ngoenha defendeu a necessida-
de  de haver negociação na bus-

ca da felicidade entre as pessoas, 
pelo que a satisfação de um, não 
pode causar infelicidade do ou-
tro. 

Para o filósofo, o MISAU diz 
que o “nosso maior valor é a 
vida”, mas o que dá sentido a 
essa vida é a busca da felicidade 
de cada um, a negociação é um 
valor social e as leis devem ser 
entendidas como valores.

Explicou que quem trabalha 
no hospital deve ser em primeiro 
lugar humanista e hospedeiro, e 
de todas as profissões, a saúde é 
que mais deve ter a deontologia 
de acolhimento.

Mau atendimento entrave no acesso aos cuidados de saúde

O CHEFE do Estado moçambicano, Filipe Nyusi, exprimiu sá-
bado o seu desagrado com o número crescente de novas infecções 
por Covid-19 que, nas últimas seis semanas, subiu de uma média 
semanal de 26 para 494 casos.

Durante o fim-de-semana, as autoridades registaram mais 117 
novas infecções, resultantes de 1057 amostras testadas no mesmo 
período.

Segundo o estadista, é um sinal de que o país está a viver uma 
situação de “total retorno à normalidade” algo que, eventualmente, 
poderá forçar o Governo a cancelar diversas actividades desportivas, 
recreativas, cultos religiosos e outras, com vista a salvar vidas.

Sublinhou que o facto de a pandemia não apresentar sinais de 
abrandamento em Moçambique, o país continua a viver num clima 
de incertezas quanto ao futuro da evolução da doença.

Por isso, renovou o apelo para a observância de medidas básicas 
de prevenção da doença, especialmente, a higienização das mãos e 
o uso da máscara.

“Preocupa-nos constatar que, nas últimas seis semanas, os ca-
sos de infecção da Covid-19 estejam a retomar uma tendência cres-
cente, portanto, 19 vezes mais. Não queremos voltar a tomar medi-
das duras”, avisou Filipe Nyusi, quando falava sábado, na cidade de 
Maputo, durante as celebrações do 47.º aniversário da Independên-
cia Nacional. 

O Presidente da República exortou a todos os cidadãos, com 
idade igual ou superior a 18 anos, que ainda não tenham sido vaci-
nados, para se dirigirem aos postos designados para o efeito, porque 
a vacina é gratuita e reduz a gravidade da doença e o risco de óbito 

em caso de infecção.
Desde o início da vacinação no país, em Abril de 

2021, já foram imunizadas mais de14,48 milhões de pes-
soas, correspondentes a 95,3 porcento da meta estabeleci-
da, que inclui 10.025 abrangidos durante o fim-de-semana. 
Decorre, igualmente, o processo de administração da dose de re-
forço de vacinação, tendo até ao presente momento sido abrangi-
dos mais de 438.800 cidadãos, o que corresponde a 28 por cento.  
 Os resultados obtidos na vacinação colocam Moçambique 
como um dos cinco países africanos com melhores índices. 
“Este é o resultado do intenso investimento feito em recursos ma-
teriais, humanos e financeiros pelo Governo e parceiros de coope-
ração, bem como através de iniciativas privadas e filantrópicas”, 
referiu.

Moçambique conta com um cumulativo de 227.644 casos posi-
tivos. Actualmente, o país tem 498 casos activos, com 14 pacientes 
que continuam nos centros de tratamento, incluindo um que foi in-
ternado ao longo do fim-de-semana.

No mesmo período, 146 doentes foram declarados curados e 
dois tiveram alta hospitalar, sem registo de nenhum óbito, manten-
do o cumulativo de 2212 mortos por esta doença.

Preocupante
aumento de novas
infecções da Covid-19

Apela-se à manutenção de medidas de prevenção
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MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

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

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

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

FARMÁCIA CALÊNDULA - Av.EDUARDO MONDLANE
FARMÁCIA FRANÇA - RUA DA FRANÇA CARRUPEIA
FARMÁCIA HAYAT - Av. FPLM (CONTROLO)
FARMÁCIA POPULAR - RUA DOS SEM MEDO
FARMÁCIA VINAYAK - Av.DO TRABALHO
FARMÁCIA VIRGO - Av.DO TRABALHO FAINA
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O
S gestores da Es-
cola Secundária de 
Nampaco e os pais 
e encarregados de 
educação pedem a 

retirada do mercado e a re-
moção das barracas situadas 
ao redor deste estabeleci-
mento de ensino, aponta-
dos como impulsionadores 
do consumo de álcool pelos 
alunos.

Logo à entrada da esco-
la estão instaladas barracas, 
pequenas mercearias e ban-
cas onde são vendidos vários 
produtos, dentre comida 
confeccionada localmen-
te, bolinhos, refrigerantes e 
bebidas alcoólicas de todas 
as marcas.

A Escola Secundária de 
Nampaco, que funciona no 
mesmo recinto com escola 
primária local, conta este 
ano com 10.937 alunos do 
ensino secundário.

Em pleno período lecti-
vo, alguns alunos não he-
sitam em faltar ou à boi-
cotagem das aulas para o 
consumo de álcool, situação 
que já começa a preocupar a 
direcção, os pais e encarre-

SECUNDÁRIA DE NAMPACO

Direcção e pais pedem 
remoção de barracas ao redor

gados de educação.
Falando ao “Notícias”, 

Caetano Gabriel, pai e en-
carregado de educação, 
considerou que as barracas 
de venda de bebidas alcoó-
licas localizadas ao redor 
da escola minam todos os 
esforços visando garantir o 
bom aproveitamento peda-
gógico dos alunos, em par-
ticular do seu educando.

Caetano pediu a quem 
de direito para desmante-
lar urgentemente de todas 
barracas e outros pontos de 
venda de bebidas alcoólicas 
ou removê-los para longe do 
recinto escolar. Acrescentou 
que se trata duma preocu-
pação já reportada, várias 
vezes, pelos pais e encarre-
gados de educação ao go-
vernador de Nampula, bem 
como à direcção da escola.

Segundo ele, quando 
Manuel Rodrigues tomou 
conhecimento da situação, 
exortou a direcção da escola 
e ao Gabinete de Prevenção 
e Combate à Droga a tudo 
fazerem para garantir que 
o local esteja livre da ven-
da de bebidas alcoólicas, de  

modo a não desviar às aten-
ções dos alunos.

Entretanto, a directora 
daquele estabelecimento de 
ensino, Gina Rosa Estêvão, 
afirmou que nunca foram 
reportados casos de consu-
mo de drogas psicoactivas 
na sala de aula, assim como 
no recinto escolar, mas ad-
mitiu ter recebido queixas 
da parte dos pais e encarre-
gados de educação devido 
ao consumo de bebidas al-
coólicas.

Realçou que o merca-
do, as barracas e os pontos 
bottle stores instalados ao 
redor da escola são autên-
ticos focos de aliciamento 
dos alunos para o consumo 
bebidas e de drogas, com 
todas as consequências ne-
gativas que daí advêm para 
o rendimento escolar.

Pediu ao município para 
que desmantele o mercado e 
remova as barracas com ur-
gência, de modo a devolver 
à escola a tranquilidade e 
harmonia capaz de propor-
cionar um ambiente ade-
quado ao ensino e à apren-
dizagem.Barracas perturbam o ambiente escolar em Nampaco

Material cirúrgico reforça
stocks das unidades sanitárias

Diverso material entregue simbolicamente às unidades sanitárias de Nampula

portações daquele tipo de 
instrumentos sanitários e 
alívio ao Orçamento do Es-
tado destinado ao funcio-
namento de várias institui-
ções públicas.   

O reitor da UniRovu-
ma, Jorge Caetano Brito, 
afirmou que a universida-
de tem se aplicado na área 
de pesquisa e formação de 
quadros, incluindo do-
centes, para responder às 
necessidades da popula-
ção e dos estudantes, em 
particular, ao longo dos 
três anos da sua existência 
como instituição académi-
ca.

O académico instou as 
universidades a investi-
rem na pesquisa, em várias 
áreas, tendo como foco o 
melhoramento do ensino 
superior no país. 

O secretário do Estado 
na província de Nampula, 
Mety Gondola, que rece-
beu simbolicamente o ma-
terial, encorajou as várias 
universidades instaladas 
em Nampula a seguirem o 
exemplo, investindo seria-
mente na pesquisa.

 Para além de Nampu-
la, o material foi também 
destinado às províncias de 
Cabo Delgado e Niassa.  

Inspector da Polícia detido
por extorquir colegas
UM membro da Polícia da República de Moçambique 
(PRM) em Nampula, com a categoria de inspector, en-
contra-se detido desde sexta-feira indiciado de extor-
são aos seus colegas no valor de cinco mil meticais.

Segundo o Gabinete Provincial de Combate à Cor-
rupção neste ponto do país, o facto ocorreu quando 
cinco membros da corporação pretendiam viajar em 
missão de serviço ao distrito de Muecate para a protec-
ção dos locais de pagamento de subsídios aos grupos so-
cialmente vulneráveis pelo Instituto Nacional de Acção 
Social (INAS).

Os agentes em causa receberam do INAS quatro mil 
meticais de subsídio de viagem cada um. Entretanto, o 
inspector detido obrigou a que cada um dos seus colegas 
lhe entregasse mil meticais do valor recebido, alegada-
mente por ordem do respectivo superior hierárquico.

Para o Gabinete de Combate à Corrupção, a atitu-
de daquele inspector da PRM consubstancia corrupção 
passiva e é um acto ilícito e de abuso de cargo ou função. 
A fonte refere que a detenção do polícia teve em vista 
evitar a sua fuga, bem como a perturbação da instrução 
do processo-crime visando a sua responsabilização.

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOCAMBIQUE
________

PROVÍNCIA DE TETE
CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1.	 O	Serviço	Provincial	de	Infra-Estruturas	-	SPI	–	Tete	convida	empresas	colectivas	ou	singulares,	interessadas	e	qualificadas	a	apresentarem	

propostas seladas de Fornecimento de Bens e Serviços dos concursos que no quadro abaixo se discriminam:

Modalidade de  Concurso
Objecto do 

Concurso
Validade

Data e hora de 

Entrega das 

propostas

Data e hora de 

Abertura das 

propostas

Local de 

Abertura Modalidade

Visita ao 

local da 

obra

Posicionamento 

Prévio

47F001141/003/CL/2022
Aquisição de 

equipamento 

informático

120 Dias
19/7/2022

Às 9.00 horas
19/7/2022

Às 9.15 horas

Sala de Reuniões 

do SPI

Concurso 

Limitado

Não 

Exigida
Data: 26/7/2022

Hora: 10.15 horas

47F001141/004/CL/2022
Manutenção e 

reparação de bens 

imóveis

120 Dias
19/7/2022

Às 9.00 horas

19/7/2022

Às 9.30 horas

Sala de Reuniões 

do SPI

Concurso 

Limitado

Não 

Exigida
Data:

26/7/2022

Hora: 10.30 horas

47F001141/005/CL/2022
Aquisição de cortinas 

para apetrechamento 

da instituição

120 Dias
19/7/2022

Às 9.00 horas

19/7/2022

Às 9.45 horas

Sala de Reuniões 

do SPI

Concurso 

Limitado

Não 

Exigida
Data:

26/7/2022

Hora: 10.45 horas

47F001141/006CL/2022
Aquisição  de 

equipamento 

mobiliário do 

escritório

120 Dias
19/7/2022

Às 9.00 horas

19/7/2022

Às 10.00 horas

Sala de Reuniões 

do SPI

Concurso 

Limitado

Não 

Exigida
Data:

26/7/2022

Hora: 11.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do concurso ou levantá-los na SPI, sita na 
Avenida	de	Liberdade,	Edifício	do	EX.	GPZ,	6º	Piso,	na	Cidade	de	Tete,	pela	importância	não	reembolsável	de	2.500,00MT (dois mil e 
quinhentos meticais).

3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, na presença dos 
concorrentes que desejam comparecer. 

4. Apresentação do Cadastro Único é obrigatório para todos concursos. 

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	na	Modalidade	do	Critério	Menor	Preço	Avaliado.

6. O posicionamento dos concorrentes será anunciado em sessão Pública, na hora e data acima indicadas, na Sala de Reuniões do SPI-Tete.

7. Para mais informações deverão contactar o SPI pelo Tel: 25224020.

Tete, aos 22 de Junho de 2022
Autoridade Competente

Grácio Rosário Cune
255

MATERIAL cirúrgico di-
verso foi entregue recen-
temente a várias unida-
des sanitárias de Nampula 
pela Universidade Rovuma 
(UniRovuma), no âmbito 
das actividades de exten-
são, produção e pesquisa 

laboratorial. 
O material, constituído 

por estetoscópios, porta-
-algodão e suportes de la-
boratórios, foi produzido 
pela Faculdade de Enge-
nharia e Ciências Tecnoló-
gicas daquela universidade 

e simbolicamente entregue 
na cerimónia alusiva aos 60 
anos do ensino superior em 
Moçambique. 

Esta acção enquadra-
-se no âmbito da busca de 
soluções locais para apoiar 
na minimização de im-

O NOTÍCIAS DEDICA  DIARIAMENTE
 UMA PÁGINA À CIDADE DA BEIRA

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO



8 Segunda-feira, 27 de Junho de 2022POLÍTICA

Celebrar com foco nos desafios da actualidade

V
ÁRIAS personalidades nacionais consideram que a 
celebração, sábado, dos 47 anos de independência 
nacional deve constituir um momento para assinalar 
as conquistas alcançadas ao longo desse período e ga-
nhar inspiração para novos desafios, principalmente 

na esfera socioeconómica. A paz, unidade nacional e defesa 
da soberania voltaram a dominar as reacções ao “Notícias”, 
que fizeram ainda referência ao combate ao terrorismo. Esta 
efeméride foi assinalada com réplica em todo o país, no mes-
mo dia em que se celebram os 60 anos da criação da Freli-

mo.  Dirigido pelo Presidente da República, o acto central 
teve lugar na Praça dos Heróis Moçambicanos em Maputo, 
local onde Filipe Nyusi igualmente condecorou várias figuras 
nacionais com medalhas de mérito pela sua entrega à causa 
nacional. 

OS veteranos da luta armada de 
libertação nacional foram, uma 
vez mais, chamados a transmi-
tirem os valores do patriotismo 
aos jovens, de modo que estes 
valorizem as conquistas da in-
dependência e, por via disso, 
não se deixarem enganar por 
pessoas que pretendem des-
truir o país.

O secretário de Estado em 
Cabo Delgado, António Supeia, 
reiterou que a contribuição da 
“Geração 25 de Setembro” não 
dever parar, sobretudo numa 
altura em que há indivíduos a 
enganar jovens com falsas pro-
messas, somente para estarem 
do lado errado da vida.

“Os combatentes conti-
nuam a dar o seu contributo no 
país, particularmente em Cabo 
Delgado, no combate ao ter-
rorismo, ao lado das Forças de 
Defesa e Segurança. Queremos 
que continuem assim”, disse.

O mesmo apelo foi feito por 
José Kalime, primeiro seretário 
da Frelimo, avançando que os 
moçambicanos devem render 
homenagem aos libertadores 
da pátria.

“Este heroísmo é de ho-
menagear. E quando se pen-
sava que já tinham dado o seu 
melhor e deviam descansar, 
eis que, mais uma vez mais, 
os combatentes juntam-se aos 

Cabo Delgado quer veteranos 
a darem educação patriótica

jovens das Forças de Defesa e 
Segurança (FDS) para comba-
ter os terroristas em Cabo Del-
gado. Parabéns, veteranos da 
luta armada!”, saudou Kalime.

O ponto mais alto da co-
memoração do 25 de Junho foi 
a condecoração de 261 comba-
tentes da luta de libertação na-
cional, dos 347 previstos, acto 

orientado por António Supeia.
A deposição de uma coroa 

de flores na Praça dos Heróis e 
exibição de várias manifesta-
ções culturais como mapiko, 

tufu, ntchaila, limbondo, de-
clamação de poesias, entre ou-
tras, preencheram a passagem 
dos 47 anos da independência 
nacional. 

REFORÇAR a unidade nacional 
e coesão entre os moçambi-
canos, factores determinantes 
para a conquista da indepen-
dência, poderá ditar a vitória 
na batalha que actualmente é 
travada contra o terrorismo, fe-
nómeno que dificulta a criação 
da prosperidade, segundo des-
tacou o secretário de Estado no 
Niassa, Dinis Vilanculos.

A convicção foi manifestada 
nas comemorações do Dia In-
dependência e dos 60 anos da 
criação da Frelimo.

A sede do posto administra-
tivo de Matchedje, em Sanga, 
que há 54 anos foi palco do II 
Congresso da Frelimo, acolheu 
a cerimónia alusiva às duas efe-
mérides no Niassa.

O governante destacou que, 
como fruto da independência, 

aumentou o acesso aos serviços 
sociais básicos no Niassa, no-
meadamente o abastecimento 
de água potável, electricidade, 
saúde, educação, comércio, 
assistência técnica no sector 
agrário, vias rodoviárias e fer-
roviárias, finanças, telecomu-
nicações, entre outras, que en-
tram na equação do bem-estar 
da população.

Dinis Vilanculos apelos aos 
jovens para se engajarem nos 
trabalhos que visam ao desen-
volvimento que o país vem tri-
lhando, para elevar a qualidade 
de vida dos moçambicanos, 
particularmente do Niassa. 

Lamentou as acções ter-
roristas em Cabo Delgado, que 
procuram inviabilizar as con-
quistas alcançadas desde a as-
censão do país à independência.

Os festejos foram caracteri-
zados também pela entrega de 
300 títulos honoríficos e me-
dalhas aos veteranos da luta de 
libertação nacional, acto teste-
munhado por uma delegação 
da juventude da província do 
Rovuma, na vizinha República 
da Tanzania.

O partido Frelimo considera 
que a vitória contra o terrorismo 
passa pela elevação da cons-
ciência patriótica dos jovens, 
que devem negar ser recrutados 
para reforçar as fileiras terroris-
tas.

Artur Nanlicha Muchopa, 
primeiro secretário do Comité 
Provincial do partido no poder, 
disse que o desenvolvimento de 
uma nação não é um processo 
acabado porque surgem cons-
tantemente novos desafios.

Niassa apela à coesão 
para vencer terrorismo

Zambézia quer reforço
do apoio às FDS 

Sofala destaca preservação
do legado dos libertadores

Capitalizar ganhos em Gaza

A DISTINÇÃO de 200 com-
batentes da luta de libertação 
nacional pelos feitos herói-
cos protagonizados durante 
a epopeia libertária marcou a          
comemoração do Dia de Mo-
çambique em Nampula, cuja 
cerimónia foi dirigida pelo se-
cretário de Estado, Mety Gon-
dola.

No pavilhão dos desportos, 
local que acolheu a condeco-
ração, Gondola assinalou que, 

fruto do sacrifício dos comba-
tentes, o país é hoje dono do 
seu próprio destino.

Reiterou o compromisso 
do Governo de tudo fazer para 
honrar o sacrifício consentido 
pelos libertadores da pátria e 
destacou que a luta continua 
hoje contra vários fenómenos 
que travam o desenvolvimen-
to, dentre os quais doenças 
como a Covid-19, malária e 
HIV/Sida, e ainda o terrorismo 

e as mudanças climáticas.
Referindo-se particular-

mente ao terrorismo, o se-
cretário de Estado enalteceu 
a bravura, firmeza, prontidão 
e determinação das Forças de 
Defesa e Segurança em com-
bater os terroristas até à sua 
liquidação, frisando que estas 
estão altamente moralizadas e 
cientes da sua missão.

Exortou os jovens do país e 
da província de Nampula, em 

particular, a assumirem que o 
combate ao terrorismo é uma 
missão que cabe a eles e que 
deve ser cumprida com bravu-
ra, entrega e coragem, tal como 
à “Geração do 25 de Setembro” 
coube a honrosa tarefa de li-
bertar o país do colonialismo 
português, feito de que todos 
os moçambicanos hoje se or-
gulham.

“A defesa da pátria, a segu-
rança nas nossas comunidades 

não é feita apenas pelas FDS. 
Todos devemos contribuir, 
apurando os nossos níveis de 
vigilância”, disse.

Presente no encontro, o 
governador da província de 
Nampula, Manuel Rodrigues, 
destacou, por seu turno, o or-
gulho dos moçambicanos pela 
independência e, de modo 
especial, os feitos dos comba-
tentes da luta de libertação dos 
moçambicanos.

A EXPANSÃO das redes sanitária, escolar, eléctrica e 
de obras públicas foi apontada como um dos principais 
ganhos dos 47 anos da independência na província de 
Tete, a par de diversas políticas estratégicas com vista 
à redução da pobreza e crescimento económico local.

O governador da província, Domingos Viola, 
exemplificou que de uma escola secundária que exis-
tia na época colonial nesta região, hoje Tete conta com 

estabelecimentos de ensino secundário em todos os 15 
distritos, totalizando 38, e ainda mais de mil do ensino 
básico.

Num dia em que 118 antigos combatentes recebe-
ram medalhas de veteranos de luta de libertação nacio-
nal, a secretária de Estado, Elisa Zacarias, garantiu que 
o Governo vai continuar a reconhecer os feitos daque-
les que contribuíram para o alcance da independência 

e apelou aos jovens para promover os ideais que nor-
tearam esta conquista.

No âmbito da celebração dos 60 anos da fundação 
da Frelimo, o primeiro secretário deste partido em 
Tete, Gonçalves Gemusse, instou os moçambicanos a 
serem vigilantes e a denunciarem os que praticam ac-
tos que atentam à boa governação, desde os apoiantes 
do terrorismo aos praticantes da corrupção.

O SECRETÁRIO de Estado em 
Manica, Edson Macuácua, 
considera que a unidade e so-
lidariedade do povo moçambi-
cano são pilares sobre os quais 
assenta a essência da indepen-
dência nacional e fundamen-
tais para prevenir e erradicar 
conflitos no país.

Edson Macuácua, que fa-
lava por ocasião dos 47 anos da 
independência, que este ano 

coincidem com a celebração 
dos 60 da Frelimo, defendeu 
que sem essas premissas os 
moçambicanos não poderão 
alcançar a paz, irmandade e a 
reconciliação efectiva. 

Referiu que a independên-
cia nacional é a maior con-
quista que os moçambicanos 
devem preservar e consolidar, 
promovendo a paz, unidade 
nacional e desenvolvimento, e 

apontou o terrorismo em Cabo 
Delgado como um dos princi-
pais desafios do país.   

O acto foi testemunhado 
por uma delegação zimba-
bweana chefiada pela minis-
tra do Estado para os Assuntos 
da Província de Manicaland, 
Nokuthula Matsikenhere.

Nokuthula Matsikenhe-
re mostrou-se lisonjeada pelo 
convite e destacou que a in-

dependência de Moçambique 
é também do Zimbabwe, pois 
os dois povos sacrificaram-se 
para a libertação dos dois paí-
ses vizinhos.

Porque ambos os países se-
rão para sempre amigos, con-
forme aludiu, Matsikenhere 
pediu que haja livre circulação 
de pessoas e bens, sobretudo 
na fronteira de Machipanda, 
para alavancar os laços comer-

ciais dinamizar a economia dos 
dois países.

A vinda dos zimbabweanos 
é retribuição à participação de 
Moçambique nas festividades 
da independência do país vizi-
nho, a 18 de Abril.

A governadora Francisca 
Tomás enalteceu o papel de-
sencadeado pelos combatentes 
dos dois países na conquista 
das suas independências.

A SECRETÁRIA de Estado na província de Inhambane, Ludmila Maguni, defende a con-
solidação da unidade nacional entre os moçambicanos como factor fundamental para a 
preservação da paz e defesa das conquistas da independência.

Maguni falava no quadro dos 47 anos da independência e disse ser necessário conti-
nuar a trabalhar para garantir o desenvolvimento sustentável.

Assegurou que o Conselho dos Serviços de Representação do Estado em Inhambane 
tem estado a trabalhar para garantir o desenvolvimento da província, através da melhoria 
do ambiente de negócios.

Por sua vez, o governador de Inhambane, Daniel Chapo, apelou à juventude a preser-
var para independência nacional, paz, unidade e soberania, integridade territorial, para 
que Moçambique continue a ser um país, livre e reconhecido internacionalmente.

Disse que o seu Executivo tem o compromisso de continuar a transmitir os valores da 
independência e de paz para que o país continue na rota do desenvolvimento.

Na ocasião, foram galardoados cinco antigos combatentes da luta de libertação nacio-
nal com a medalha da luta de libertação nacional. Trata-se de Arnaldo António, Simeão 
Joaquim, Hilário Catimbe, Basílio Folowalo e Bento Santos Chadreque.

Nampula condecora combatentes

Educação e saúde referências em Tete

Manica frisa consolidação das conquistas

Inhambane é pela defesa dos feitos

A SECRETÁRIA de Estado na Zambézia, Judi-
th Mussácula, considera que o apoio às Forças de 
Defesa e Segurança (FDS) é crucial para vencer o 
terrorismo.

Falando na celebração do Dia da Independên-
cia, Judith Mussácula pediu aos moçambicanos 
para apoiarem as FDS no Teatro Operacional Norte 
para se vencer o terrorismo que continua a semear 
luto e pânico e a destruir infra-estruturas socioe-
conómicas.

Apelou ainda à vigilância e denúncia dos indi-
víduos que recrutam jovens para engrossarem nas 
fileiras dos terroristas, uma vez que, segundo dis-
se, não são patriotas e minam o desenvolvimento 
do país.

Explicou que o Governo, através da Secretaria 

de Estado da Juventude e Emprego, está a promo-
ver iniciativas que visam criar o auto-emprego 
para jovens como forma de assegurar renda e dig-
nidade para eles e seus dependentes.

Por seu turno, o governador da Zambézia, Pio 
Matos, apelou à juventude para se inspirar nos jo-
vens de 25 de Setembro.

Disse que os jovens devem ser criativos e ino-
vadores, apostando no empreendedorismo em vá-
rios domínios da vida socioeconómica.

Não obstante os desafios que têm pela frente, 
os dois governantes consideram que a província da 
Zambézia assinalou progressos significativos, com 
destaque para a construção de escolas, unidades 
sanitárias, estradas, fontes de água e incentivos à 
produção agrícola.

A SECRETÁRIA de Estado na província de Sofala, 
Stella Zeca, defendeu a necessidade de preservação 
do legado da geração que lutou pela independên-
cia inspirando a nova a enfrentar os desafios actuais 
como a corrupção e o terrorismo.

A governante exortou ainda os moçambicanos a 
serem vigilantes para evitar a infiltração dos malfei-
tores que pretendem destruir o país.

Stella Zeca apelou igualmente à unidade nacio-
nal como forma de os moçambicanos alcançarem o 
desenvolvimento e o bem-estar para todos.

Por sua vez, o governador de Sofala, Lourenço 
Bulha, apelou à população para intensificar a pro-
dução agrícola de modo a tornar-se economica-
mente auto-suficiente.

“Não podemos olhar para os grandes investi-
mentos como única solução dos nossos problemas 
de desenvolvimento. Temos de apostar no investi-

mento nas pequenas e médias empresas agrícolas, 
industriais e comerciais que vão massificar a em-
pregabilidade e a renda das famílias”, frisou.

Convidou a população a uma reflexão sobre as 
melhores formas de preservar este legado histórico 
e os desafios que configuram o bem-estar comum.

Recordou que, apesar da guerra dos 16 anos, 
hostilidades militares, calamidades naturais a di-
versos níveis, Moçambique manteve-se como Esta-
do com foco e determinação, pautando sempre pelo 
diálogo na resolução dos seus diferendos.

“Orgulhamo-nos de fazer parte de um país in-
dependente e com identidade própria, uma nação 
que ocupa um lugar próprio no concerto das na-
ções, resultado do esforço empreendido pelos jo-
vens que se dedicaram à luta pela independência 
nacional, arriscando as suas vidas para responder ao 
chamamento da pátria”, disse.

AS autoridades da província de Gaza consideram 
que há necessidade de o país capitalizar os ganhos 
da independência conquistada há 47 anos.

Falando sábado nas cerimónias provinciais da 
efeméride, o secretário de Estado, Amosse Macamo, 
e a governadora Margarida Mapandezene destaca-
ram a bravura dos jovens que há 60 anos abraçaram 
a luta pela libertação nacional e convidaram todos a 
pensarem em como capitalizar esta conquista.

“Os moçambicanos têm como principal desafio 
consolidar os ganhos destes 47 anos. 

De lá para cá tivemos erros, mas também acer-
támos muito. E agora precisamos de continuar a 
evoluir, certos de que os erros cometidos devem 
ser lição, enquanto olhamos para as conquistas para 
trazer mais ganhos”, disse. 

Acrescentou que cada um é chamado a ser con-
tinuador da gesta libertária, que é de coragem e de 
luta pelos interesses do povo.

Já Margarida Mapandzene Chongo, governa-
dora de Gaza, disse ser com alegria que se constata 
que, 47 anos depois da conquista da autodetermi-
nação, o país e a província de Gaza, em particular, 
gradualmente conhecem progressos assinaláveis 
nas esferas económica e social, mesmo reconhe-
cendo a existência de adversidades. 

Na ocasião, cinco veteranos da luta de liberta-

ção foram condecorados no âmbito do Decreto Pre-
sidencial de 8/22 de, 21 de Junho de 2022.

Trata-se de Bernardo Robath, Dinis Augusto 
Catchasse, Eduardo Langa, Fabião Matsinhe e Paulo 
Almoço Ntsimpho, estes três últimos a título pós-
tumo.

Dirigindo-se aos condecorados, Amosse Maca-
mo referiu que a independência, celebrada sábado, 
“só foi possível por causa do vosso amor à pátria. É 
por isso que a população de Gaza se curva perante 
vós para reconhecer e agradecer pela vida doada 
sem medidas para que hoje fôssemos o que somos: 
livres e soberanos”, afirmou.  

Considerou ainda que a independência resultou 
da luta, unidade e trabalho, mas, acima de tudo, 
do amor à pátria perante a amarga violência e hu-
milhação infligida pelo colonos aos que sonhavam 
com um Moçambique livre, soberano e desenvol-
vido.

Por seu turno, a governadora apelou à valoriza-
ção “do esforço e do sangue derramado pelos com-
batentes para a liberdade de todos, participando 
activamente no aumento da produção e da produ-
tividade. “São estes libertadores que fazem parte de 
uma geração de jovens moçambicanos que sacrifi-
caram a sua juventude, suas próprias vida à busca 
de um ideal maior chamado liberdade”, lembrou.  

INDEPENDÊNCIA NACIONAL
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EM 60 ANOS DE EXISTÊNCIA

Frelimo orgulhosa das conquistas
O presidente da Frelimo 

reconheceu que ainda há 
desafios no âmbito da con-
solidação da paz. Ainda as-
sim, disse que o país se tem 
afirmado como exemplo de 
sucesso na transição de um 
espaço marcado por conflitos 

armados para uma sociedade 
democrática, na qual as li-
berdades e direitos humanos 
são salvaguardados.

“Como Frelimo, temos 
orgulho das conquistas al-
cançadas nestes 60 anos de 
existência e nos afirmamos 

como a principal força polí-
tica, continuando a granjear 
confiança da maioria dos 
moçambicanos”, sublinhou.

Depois de apresentar uma 
radiografia do que signifi-
cam estes anos de existência, 
Nyusi enalteceu a solidarie-

dade africana, que, segun-
do suas palavras, contribuiu 
sobremaneira para que fos-
se desencadeada a luta pela 
pátria, destacando o apoio 
de países como a Tanzania, 
Zâmbia, Zimbabwe, Namí-
bia, Angola, entre outros.

FILIPE Nyusi disse que a história está escrita 
e o legado é indelével, pelo que o presente 
substituiu o passado e o desafio agora é o fu-
turo, que deve ser pensado olhando para a 
actual conjuntura nacional e internacional.

Neste capítulo, a orientação é de que 
os militantes do partido no poder devem, 
em primeiro lugar, continuar a consolidar a 
unidade nacional, que é “um processo con-
tínuo e fundamental” cujo pleno alcance 
considerou ser impossível.

O presidente da Frelimo desafiou os 
membros a trabalharem para garantir a vi-
tória do partido nos próximos pleitos elei-
torais, sendo que, para o efeito, devem ser 
guiados pelo espírito de que “a vitória pre-

para-se porque o povo precisa de nós”.
“Temos de garantir a sustentabilidade 

financeira do partido, através de iniciativas 
de carácter produtivo, assim como a reali-
zação, com sucesso, do nosso XII Congres-
so, porque é um dos momentos mais altos 
para a nossa organização e vocês sabem que 
os nossos congressos sempre projectam 
o futuro, dentro de cinco anos. Um outro 
desafio que se deve assumir com responsa-
bilidade é o rejuvenescimento do partido”, 
disse.

O combate ao terrorismo, segundo 
Nyusi, deve ser encarado como um desa-
fio nacional em que todos têm um papel a 
desempenhar em apoio às Forças de Defesa 

e Segurança (FDS) que estão no terreno a 
combater o inimigo.

Aliás, sobre este assunto em específico, 
chamou à solidariedade das outras nações, 
assumindo tratar-se de um fenómeno com-
plexo cuja erradicação exige esforços con-
juntos, por isso agradeceu o apoio prestado 
pelo Ruanda e pelos países da região através 
da força conjunta da Comunidade de De-
senvolvimento da África Austral (SADC).

“O combate à corrupção é um desa-
fio primário, ao qual devemos continuar a 
prestar muita atenção, de forma a reforçar 
a integridade e a ética no partido, de modo 
a influenciar as instituições públicas no ge-
ral”, acrescentou.

Legado indelével

JOAQUIM Chissano, antigo 
estadista e terceiro presi-
dente da Frelimo, considera 
que as conquistas alcança-
das ao longo destes 60 anos 
são fruto do engajamento 
de todo o povo moçambi-
cano, que com coragem se 
tem mantido firme na luta 
pelo desenvolvimento do 
país.

Falando ao “Notícias” 
sobre os 60 anos da Frente 
de Libertação de Moçam-
bique e os 47 da indepen-
dência nacional, Chissano 
afirmou que “estamos num 
bom caminho” e, por isso, 
“devemos continuar firmes 
neste trajecto porque todo o 
nosso desenvolvimento de-
pende de nós”.

Entretanto, o também 
presidente honorário desta 
formação política reconhe-
ceu que ainda há desafios, 
sobretudo no que diz res-

Vitória de todos os moçambicanos

peito ao combate à pobre-
za, corrupção, bem como a 

provisão de uma educação 
de qualidade aos cidadãos.

A FRENTE de Libertação de Moçambi-
que, transformada em partido político 
em 1977, continuará a existir ainda por 
muitos anos porque ela se ajusta a cada 
momento histórico.

Esta opinião é do veterano da luta 
de libertação nacional Mariano Mat-
sinha, partilhada sábado, dia em que 
a Frelimo celebrou os seus 60 anos de 
existência e os 47 da proclamação da 
independência nacional.

Mariano Matsinha considera que 
a Frelimo, aos 60 anos, continua a ser 
a mesma, mas diferente se compara-
da com a de 1962 porque as realidades 
também não são as mesmas, apontado 
a manutenção da paz e o desenvolvi-
mento económico como os dois gran-
des desafios da actualidade.

“Estamos a batalhar diariamen-
te para que a paz seja uma realidade. 
Estamos a trabalhar para isso, até com 
alguns sucessos, e isso vai continuar 
até à vitória final que é uma paz efecti-
va, fundamental para que uma acele-
ração do desenvolvimento económi-
co”, disse.

Apesar das dificuldades do passa-
do e do presente, o general na reserva 
destaca a independência como a maior 
conquista da Frelimo, o que permitiu a 
evolução do país em diferentes secto-
res, apesar da situação económica que 
ainda não é do seu agrado.

“É com grande honra que cele-
bramos os 60 anos da Frelimo e ela vai 
existir por muitos anos e, naturalmen-
te, a nossa independência”, referiu.

A PRESIDENTE da Assembleia da 
República, Esperança Bias, disse que 
os moçambicanos devem abraçar os 
desafios que se impõem com vista a 
ultrapassá-los.

Esperança Bias assinala que, ao 
longo dos 60 anos da Frente de Li-
bertação de Moçambique, o país 
avançou de forma significativa, ten-
do registado avanços de realce, como 
a conquista da própria independên-
cia.

Segundo Bias, são também mar-
cos os avanços na educação, que 
permitiram a redução das taxas de 
analfabetismo e aumento do núme-
ro de moçambicanos formados em 
diferentes áreas e que estão a contri-

buir para o desenvolvimento do país.
“Temos conquistas na área do 

desenvolvimento da mulher e hoje 
podemos vê-la em diferentes áreas 
da nossa sociedade, e é um país que 
continua”, acrescentou a presidente 
da AR, reconhecendo depois que há 
muitos desafios e que “todos nós, 
como moçambicanos, devemo-nos 
esforçar para ultrapassá-los”, indi-
cou.

Felicitou o povo pela dupla ce-
lebração, endereçando uma mensa-
gem de encorajamento às Forças de 
Defesa e Segurança (FDS) que estão 
no terreno a lutar para erradicar o 
terrorismo na província de Cabo 
Delgado.

Assinalável evolução do país

Formação e forte inserção da mulher

“Temos também a ques-
tão das calamidades natu-
rais e algumas provocadas 
pelos homens, como o ter-
rorismo, um fenómeno que 
grassa um pouco por toda 
parte do mundo e consti-
tui um desafio que temos 
de vencer em coordenação 
com outros povos que vi-
vem a mesma situação”, 
disse.

Indicou que é preci-
so encontrar as causas dos 
ataques que desde 2017 
desestabilizam o norte do 
país, com incidência na 
província de Cabo Delgado, 
sugerindo que seja um tra-
balho que, uma vez mais, 
chama à solidariedade de 
outras nações.

“Há muitos desafios, 
mas nós temos de ter co-
ragem e somos capazes de 
vencer”, sublinhou o anti-
go Presidente da República.

A INDEPENDÊNCIA é um bem que 
todos os moçambicanos devem ce-
lebrar, não apenas por ser a maior 
conquista da Frelimo em 60 anos, 
mas porque foi o catalisador para que 
o país alcançasse níveis de desenvol-
vimento que hoje apresenta.

Quem assim defende é a depu-
tada da Assembleia da República 
Helena Música, segundo quem as 
várias realizações em seis décadas da 
Frelimo e 47 anos da independência 
devem ser motivo de orgulho para 
todos.

Sublinha, entretanto, que ao 
longo destes anos houve retrocessos 
devido a vários fenómenos, como os 

conflitos armados registados no pe-
ríodo pós-independência.

“Diariamente, os moçambica-
nos, unidos, estão a trabalhar para 
continuar a desenvolver o país”, 
afirmou a deputada, apontando que 
neste momento um dos grandes 
constrangimentos é o terrorismo na 
província de Cabo Delgado.  “É im-
portante saudar todos os veteranos 
da luta de libertação nacional por este 
grande feito que trouxeram aos mo-
çambicanos (a independência), mas 
também por estarem agora em Cabo 
Delgado a trabalhar, através da Força 
Local, para expulsar os terroristas”, 
sublinhou a deputada da Frelimo.

Comemorar desenvolvimento

A FESTA dos 60 anos da fundação da Freli-
mo em Nampula foi assinalada com apelos à 
união e coesão. O primeiro secretário do par-
tido no poder nesta região do país, Luciano 
de Castro, reafirmou os ideais que nortearam 
a fundação da Frente de Libertação de Mo-
çambique e apelou a todos os moçambicanos, 
em particular aos cidadãos de Nampula, para 
se engajarem cada vez mais no aumento da 
produção e produtividade para contornar as 
dificuldades geradas pela conjuntura inter-
nacional.

Disse que o partido continua engajado e a 
promover a paz no país, encetando e conso-

lidando o diálogo com os partidos políticos, 
com diferentes segmentos da sociedade civil 
e com os moçambicanos em geral. Destacou 
a obra feita pelas “grandes figuras heróicas do 
partido”, vivas e aqueles que já não perderam 
a vida, incluindo anónimas, para a libertação 
do país.

Luciano de Castro destacou os ganhos 
conquistados ao longo dos 47 anos de inde-
pendência nacional em vários sectores, atri-
buindo-os à tenacidade dos moçambicanos e 
sua liderança. 

Referiu-se ao sector da educação, apon-
tando a promoção de quadros nacionais, de-

pois da fuga dos portugueses, que garantiram 
o funcionamento do aparelho do Estado.

Para Luciano de Castro, o percurso da 
Frelimo não foi fácil, facto que faz com que 
hoje seja reconhecida a nível internacional 
como um partido forte, coeso e inabalável na 
procura de soluções para os problemas que o 
país enfrenta. 

A presença dos partidos libertadores da 
região e amigos da Frelimo na festa das duas 
efemérides reflecte a solidariedade inter-
nacional para com a causa de Moçambique 
desde os primórdios da luta pela sua inde-
pendência.

Partido engajado na procura de soluções

Presidente da Frelimo, Filipe Nyusi, e esposa, Isaura Nyusi

Joaquim Chissano, antigo Presidente da Frelimo e da República

Combatente Mariano Matsinha

Esperança Bias, presidente da Assembleia da República

OS partidos amigos da Fre-
limo assumiram o compro-
misso de mobilizar mais aju-
da para as populações que 
perderam os seus bens e fo-
ram forçadas a abandonar as 
suas zonas de origem devido 
a ataques terroristas em Cabo 
Delgado.

Trata-se do Movimento 
de Libertação de São Tomé e 
Príncipe; Partido Comunista 
de Português; Chama Chama 
Mapinduzi, da Tanzania; e o 
Partido Unido para Indepen-
dência Nacional (UNIP), da 
Zâmbia, cujas delegações fo-
ram recebidas ontem, em se-
parado, pelo secretário-geral 
da Frelimo, Roque Silva.

Roque Silva aproveitou a 
ocasião para apelar aos par-
tidos amigos para influen-
ciarem os seus governos a 
continuarem a reforçar a sua 
capacidade de resposta ao 
terrorismo, no domínio mi-
litar, uma vez que, segundo 
ele, enfrentar uma guerra exi-
ge grande logística militar que 
Moçambique pode não ter ca-
pacidade de mobilizar por si. 
Além da temática do terro-
rismo, o secretário-geral da 
Frelimo afirmou que os en-
contros serviram para falar 
das relações interpartidárias, 

COMBATE AO TERRORISMO
Partidos amigos asseguram 
mais apoios à população

bem como discutir os meca-
nismos de fortalecimento da 
cooperação entre os países, 
olhando para o papel dos par-
tidos políticos junto dos go-
vernos.

Nos encontros, falou-se 
ainda do passado histórico 
dos partidos, dos desafios 
políticos da actualidade, com 
destaque para a sua contri-
buição para a superação de 

crises que assolam os respec-
tivos países. “Concluímos 
que a nossa cooperação é boa, 
mas precisamos de ir ajus-
tando-a aos desafios que se 
impõem nos nossos países”, 
disse.

As delegações saudaram 
a Frelimo pela celebração dos 
60 anos da sua existência e o 
país pela celebração dos 47 
anos da proclamação da inde-

pendência nacional.
Depois de serem recebidos 

pelo secretário-geral da Freli-
mo, os partidos falaram a jor-
nalistas, tendo, por exemplo, 
o secretário-geral do partido 
governamental Chama Cha 
Mapinduzi, Abdulrahman 
Omar, dito que as forças da 
Tanzania e as Forças Defesa de 
Moçambique estão a trabalhar 
para combater os terroristas.

Roque e Silva e Abdulrahman Omar numa saudação fraternal

Helena Música

A 
UNIDADE nacional 
e a independência 
proclamada há 47 
anos são as principais 
conquistas da Freli-

mo, que no sábado alcançou a 
marca histórica de 60 anos da 
sua existência.

A ideia foi partilhada no 
sábado, em Maputo, pelo 
Presidente da Frelimo e da 
República, Filipe Nyusi, no 
almoço servido por ocasião da 
efeméride, no qual estiveram 
presentes várias personalida-
des, entre nacionais e estran-
geiras.

No dia em que a Frelimo 
lembrava todos os caminhos 
percorridos durante seis dé-
cadas e a nação inteira cele-
brava os 47 anos de liberdade, 
Filipe Nyusi apontou a conso-
lidação do Estado de Direito 
Democrático e a existência de 
um quadro legal que garante 

acesso aos direitos econó-
micos, sociais e culturais aos 
cidadãos como outros ganhos 
de realce ao longo deste pe-
ríodo.

“Não obstante o impacto 
de factores adversos, como 
os desastres naturais cíclicos, 
a instabilidade político-mi-
litar, as crises económicas e 

financeiras internacionais, 
Moçambique tem alcançado 
índices de desenvolvimento 
encorajadores nos diversos 
domínios da vida”, afirmou
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Departamento  de Aquisições

ANÚNCIO DO CONCURSO POR LANCES N.º 27A001141LC00112022 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, LOTE II                                                

PARA PROJECTO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL - NÍVEL 2, NO CEDSIF, IP

1. O CEDSIF, IP convida  pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas, 
registadas no Cadastro Único de Fornecedores e Prestadores de Serviços ao Estado e 
habilitadas a apresentarem proposta fechada de fornecimento de licenças de captura e 
processamento de dados biométricos.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações dos Documentos de Concurso, 
preferencialmente baixando no website: www.cedsif.gov.mz ou solicitá-lo através do 
endereço electrónico ugea@cedsif.gov.mz

3. A data de esclarecimento ao público dos procedimentos a observar nesta modalidade de 
concurso será nos dias: 30 de Junho e 1 de Julho de 2022, às 10.00 horas, na Av. Guerra 
Popular, nº 20, Prédio do CEDSIF, IP, 3º andar, Sala 303. Recomenda-se vivamente a 
participação por ser um concurso com procedimentos específicos. 

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

5. O registo dos participantes será no dia 8/6/2022, às 9.00 horas, na Av. Guerra Popular, nº 
20, Sala 01B/02B, da Escola do CEDSIF, IP e as propostas serão abertas em sessão pública, no 
mesmo dia e local, às 9.30 horas.  

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 nº 5/2016, 
de 8 de Março, conjugado com o Diploma Ministerial nº 78/2019, de 6 de Agosto.

Maputo, aos 24 de Junho de 2022

A Autoridade Competente 
(Ilegível)

Av. Guerra Popular, nº 20, Prédio CEDSIF, 1º andar – Maputo, Tel.: 21-327363/6 
Fax. 21-309784, 84 3982706/7 ou 823042172/3042169, E-mail: ugea@cedsif.gov.mz
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Departamento  de Aquisições

Av. Guerra Popular nº 20, Prédio CEDSIF 1º andar – Maputo Tel.: 21-327363/6, 
Fax. 21-309784, 84 3982706/7 ou 823042172/3042169 E-mail: ugea@cedsif.gov.mz

5609

ANÚNCIO DO CONCURSO POR LANCES N.º 27A001141LC00102022 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, LOTE I 

PARA PROJECTO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL - NÍVEL 2, NO CEDSIF, IP

1. O CEDSIF, IP convida  pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas, 
registadas no Cadastro Único de Fornecedores e Prestadores de Serviços ao Estado e 
habilitadas a apresentarem proposta fechada de fornecimento de licenças de captura e 
processamento de dados biométricos.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações dos Documentos de Concurso, 
preferencialmente baixando no website: www.cedsif.gov.mz ou solicitá-lo através do 
endereço eletrónico ugea@cedsif.gov.mz

3. A data de esclarecimento ao público dos procedimentos a observar nesta modalidade de 
concurso será nos dias: 30 de Junho e 1 de Julho de 2022, às 10.00horas, na Av. Guerra 
Popular, nº 20, Prédio do CEDSIF, IP, 3º andar, Sala 303. Recomenda-se vivamente a 
participação por ser um concurso com procedimentos específicos. 

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

5. O registo dos participantes será no dia 7/6/2022, às 9.00 horas, na Av. Guerra Popular, nº 
20, Sala 01B/02B, da Escola do CEDSIF, IP e as propostas serão abertas em sessão pública, no 
mesmo dia e local, às 9.30 horas.  

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 nº 5/2016, 
de 8 de Março, conjugado com o Diploma Ministerial nº 78/2019, de 6 de Agosto.

Maputo, aos 24 de Junho de 2022

A Autoridade Competente 
(Ilegível)
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7467

25de
Junho

DIA DA 
INDEPENDÊNCIA NACIONAL

Movimentando pessoas e bens

de
Junho

Da chama da Independência 
Nacional, o CFM nasceu como um 
um dos símbolos de liberdade e 
promotor do progresso e da nossa 
moçambicanidade.
Feliz 25 de Junho, dia da 
Independência Nacional



PUBLICIDADE12 Segunda-feira, 27 de Junho de 2022

Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, IP
 PROJECTO ÁGUA SEGURA PARA VILAS E ZONAS RURAIS

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA

ENGENHEIRO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ZAMBÉZIA

Grant N.º: D941-MZ
Ref. n.º MOZ-AIAS-RSTWSP-CON014

1. O Governo de Moçambique recebeu um donativo no montante de USD 150 Milhões da Associação Internacional de 
Desenvolvimento (IDA) para custear a implementação do Projecto de Água Segura para Vilas e Zonas Rurais, e 
pretende aplicar parte desses fundos para serviços de consultoria.

2. O escopo dos serviços para a consultoria inclui, mas não se limita à: (i) Gestão a implementação geral dos 
projectos de abastecimento de água e saneamento, bem como a execução das acções relacionadas às salvaguardas 
ambientais e sociais, assegurar que os projectos são executados de acordo com o Acordo de Financiamento e 
políticas e padrões do Banco Mundial bem como dos Ministérios relevantes; e (ii) gerir o orçamento e cronograma 
dos projectos, monitorar e reportar sobre o progresso físico e financeiro dos contratos implementados pelos 
consultores e empreiteiros, e rever e propor a aprovação os planos, cronogramas, estudos, projectos, metodologias 
de trabalho propostos

Os Termos de Referência (TdRs) detalhados para a consultoria poderão ser encontrados no seguinte site: www.aias.gov.mz

3. A Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, Instituto Público (AIAS, IP) convida consultores 
individuais qualificados, a manifestar seu interesse em prestar os serviços. Os consultores interessados deverão 
apresentar informação demonstrando possuir qualificações necessárias e experiência relevante para a execução 
dos serviços (CV, descrição de serviços similares, experiência em condições semelhantes, disponibilidade, etc.).

4. O consultor deve possuir, pelo menos, as seguintes qualificações e experiência: (i) Pelo menos 3 anos de 
experiência na implementação de projectos de infra-estruturas de provisão de serviços de abastecimento de água. 
Experiência nas seguintes áreas será considerada uma vantagem, nomeadamente, estações de tratamento de água, 
estações de bombagem, reservatórios, condutas adutoras e redes de distribuição, em zonas urbanas e/ou peri-
urbanas; (ii) Experiência em gestão de contratos, elaboração de projectos e supervisão de obras; e (iii) proficiência 
nas línguas inglesa e portuguesa. 

5. Chama-se atenção dos Consultores interessados à Secção III, parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17 do “Regulamento de 
Aquisições para Mutuários da IPF” do Banco Mundial, revisto em Novembro de 2020, que estabelece a política do 
Banco Mundial sobre o conflito de interesses.

6. O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção de Consultor Individual conforme estabelecido 
no Regulamento de Aquisições.

7. As Manifestações de Interesse deverão ser entregues em versão física, no endereço abaixo ou por e-mail até às 
14.30 horas do dia 12 de Julho de 2022.

8. O endereço referido acima é:
Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, Instituto Público
Att: Unidade Gestora Executora das Aquisições / Projecto de Água Segura para Vilas e Zonas Rurais

Av. Eduardo Mondlane, n.º 1352, 4.º andar
Maputo - Moçambique 
E-mail: procurement.rstwsp.aias@gmail.com
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Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, IP
 PROJECTO ÁGUA SEGURA PARA VILAS E ZONAS RURAIS

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA

ENGENHEIRO DE SANEAMENTO PARA NAMPULA

Grant N.º: D941-MZ
Ref. n.º MOZ-AIAS-RSTWSP-CON015

1. O Governo de Moçambique recebeu um donativo no montante de USD 150 Milhões a Associação Internacional 
de Desenvolvimento (IDA) para custear a implementação do Projecto de Água Segura para Vilas e Zonas 
Rurais, e pretende aplicar parte desses fundos para serviços de consultoria.

2. O escopo dos serviços para a consultoria inclui, mas não se limita à: (i) Gestão da implementação geral dos 
contratos de saneamento, bem como a execução das acções relacionadas às salvaguardas ambientais e sociais, 
garantir a responsabilidade no uso dos fundos de apoio às actividades de construção de saneamento localizado 
no âmbito do Projecto, gerir a transição das comunidades na utilização de instalações de saneamento não 
planeadas para sistemas de saneamento sustentáveis; e (ii) Estabelecer mecanismos de coordenação com todas 
agências que trabalham com o saneamento, e gerir o planeamento e desenho dos sistemas de saneamento.

Os Termos de Referência (TdRs) detalhados para a consultoria poderão ser encontrados no seguinte site: www.
aias.gov.mz

3. A Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, Instituto Público (AIAS, IP) convida consultores 
individuais qualificados, a manifestar seu interesse em prestar os serviços. Os consultores interessados deverão 
apresentar informação demonstrando possuir qualificações necessárias e experiência relevante para a execução 
dos serviços (CV, descrição de serviços similares, experiência em condições semelhantes, disponibilidade, etc.).

4. O consultor deve possuir, pelo menos, as seguintes qualificações e experiência: (i) Pelo menos 3 anos 
na implementação de projectos de infra-estruturas com experiência na elaboração de projectos, gestão de 
contratos e engajamento do sector privado na provisão de serviços de abastecimento de água e saneamento; 
Envolvimento em programas de participação do sector privado será considerado uma vantagem; (ii) Experiência 
em gestão de contratos, elaboração de projectos e supervisão de obras; e (iii) proficiência nas línguas inglesa 
e portuguesa. 

5. Chama-se atenção dos Consultores interessados à Secção III, parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17 do “Regulamento de 
Aquisições para Mutuários da IPF” do Banco Mundial, revisto em Novembro de 2020, que estabelece a política 
do Banco Mundial sobre o conflito de interesses.

6. O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção de Consultor Individual conforme 
estabelecido no Regulamento de Aquisições.

7. As Manifestações de Interesse deverão ser entregues em versão física, no endereço abaixo ou por e-mail até às 
14.30 horas do dia 12 de Julho de 2022.

8. O endereço referido acima é:
Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, Instituto Público
Att: Unidade Gestora Executora das Aquisições / Projecto de Água Segura para Vilas e Zonas Rurais
Av. Eduardo Mondlane, n.º 1352, 4.º andar
Maputo - Moçambique 
E-mail: procurement.rstwsp.aias@gmail.com

Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, IP
 PROJECTO ÁGUA SEGURA PARA VILAS E ZONAS RURAIS

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA

ENGENHEIRO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA NAMPULA

Grant N.º: D941-MZ
Ref. n.º MOZ-AIAS-RSTWSP-CON013

1. O Governo de Moçambique recebeu um donativo no montante de USD 150 Milhões a Associação Internacional 
de Desenvolvimento (IDA) para custear a implementação do Projecto de Água Segura para Vilas e Zonas 
Rurais, e pretende aplicar parte desses fundos para serviços de consultoria.

2. O escopo dos serviços para a consultoria inclui, mas não se limita à: (i) Gestão a implementação geral 
dos projectos de abastecimento de água e saneamento, bem como a execução das acções relacionadas às 
salvaguardas ambientais e sociais, assegurar que os projectos são executados de acordo com o Acordo de 
Financiamento e políticas e padrões do Banco Mundial bem como dos Ministérios relevantes; e (ii) gerir o 
orçamento e cronograma dos projectos, monitorar e reportar sobre o progresso físico e financeiro dos contratos 
implementados pelos consultores e empreiteiros, e rever e propor a aprovação os planos, cronogramas, estudos, 
projectos, metodologias de trabalho propostos

Os Termos de Referência (TdRs) detalhados para a consultoria poderão ser encontrados no seguinte site: 
www.aias.gov.mz

3. A Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, Instituto Público (AIAS, IP) convida consultores 
individuais qualificados, a manifestar seu interesse em prestar os serviços. Os consultores interessados deverão 
apresentar informação demonstrando possuir qualificações necessárias e experiência relevante para a execução 
dos serviços (CV, descrição de serviços similares, experiência em condições semelhantes, disponibilidade, etc.).

4. O consultor deve possuir, pelo menos, as seguintes qualificações e experiência: (i) Pelo menos 3 anos de 
experiência na implementação de projectos de infra-estruturas de provisão de serviços de abastecimento de 
água. Experiência nas seguintes áreas será considerada uma vantagem, nomeadamente, estações de tratamento 
de água, estações de bombagem, reservatórios, condutas adutoras e redes de distribuição, em zonas urbanas e/
ou peri-urbanas; (ii) Experiência em gestão de contratos, elaboração de projectos e supervisão de obras; e (iii) 
proficiência nas línguas inglesa e portuguesa. 

5. Chama-se atenção dos Consultores interessados à Secção III, parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17 do “Regulamento de 
Aquisições para Mutuários da IPF” do Banco Mundial, revisto em Novembro de 2020, que estabelece a política 
do Banco Mundial sobre o conflito de interesses.

6. O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção de Consultor Individual conforme 
estabelecido no Regulamento de Aquisições.

7. As Manifestações de Interesse deverão ser entregues em versão física, no endereço abaixo ou por e-mail até às 
14.30 horas do dia 12 de Julho de 2022.

8. O endereço referido acima é:
Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, Instituto Público
Att: Unidade Gestora Executora das Aquisições / Projecto de Água Segura para Vilas e Zonas Rurais

Av. Eduardo Mondlane, n.º 1352, 4.º andar
Maputo - Moçambique 
E-mail: procurement.rstwsp.aias@gmail.com

Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, IP
 PROJECTO ÁGUA SEGURA PARA VILAS E ZONAS RURAIS

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA

ENGENHEIRO DE SANEAMENTO PARA ZAMBÉZIA
Grant N.º: D941-MZ
Ref. n.º MOZ-AIAS-RSTWSP-CON016

1. O Governo de Moçambique recebeu um donativo no montante de USD 150 Milhões a Associação Internacional 
de Desenvolvimento (IDA) para custear a implementação do Projecto de Água Segura para Vilas e Zonas 
Rurais, e pretende aplicar parte desses fundos para serviços de consultoria.

2. O escopo dos serviços para a consultoria inclui, mas não se limita à: (i) Gestão da implementação geral 
dos contratos de saneamento, bem como a execução das acções relacionadas às salvaguardas ambientais e 
sociais, garantir a responsabilidade no uso dos fundos de apoio às actividades de construção de saneamento 
localizado no âmbito do Projecto, gerir a transição das comunidades na utilização de instalações de 
saneamento não planeadas para sistemas de saneamento sustentáveis; e (ii) Estabelecer mecanismos de 
coordenação com todas agências que trabalham com o saneamento, e gerir o planeamento e desenho dos 
sistemas de saneamento.

Os Termos de Referência (TdRs) detalhados para a consultoria poderão ser encontrados no seguinte site: www.
aias.gov.mz

3. A Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, Instituto Público (AIAS, IP) convida consultores 
individuais qualificados, a manifestar seu interesse em prestar os serviços. Os consultores interessados 
deverão apresentar informação demonstrando possuir qualificações necessárias e experiência relevante 
para a execução dos serviços (CV, descrição de serviços similares, experiência em condições semelhantes, 
disponibilidade, etc.).

4. O consultor deve possuir, pelo menos, as seguintes qualificações e experiência: (i) Pelo menos 3 anos 
na implementação de projectos de infra-estruturas com experiência na elaboração de projectos, gestão de 
contratos e engajamento do sector privado na provisão de serviços de abastecimento de água e saneamento; 
Envolvimento em programas de participação do sector privado será considerado uma vantagem; (ii) 
Experiência em gestão de contratos, elaboração de projectos e supervisão de obras; e (iii) proficiência nas 
línguas inglesa e portuguesa. 

5. Chama-se atenção dos Consultores interessados à Secção III, parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17 do “Regulamento 
de Aquisições para Mutuários da IPF” do Banco Mundial, revisto em Novembro de 2020, que estabelece a 
política do Banco Mundial sobre o conflito de interesses.

6. O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção de Consultor Individual conforme 
estabelecido no Regulamento de Aquisições.

7. As Manifestações de Interesse deverão ser entregues em versão física, no endereço abaixo ou por e-mail até 
às 14.30 horas do dia 12 de Julho de 2022.

8. O endereço referido acima é:
Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, Instituto Público
Att: Unidade Gestora Executora das Aquisições / Projecto de Água Segura para Vilas e Zonas 
Rurais

Av. Eduardo Mondlane, n.º 1352, 4.º andar
Maputo - Moçambique 
E-mail: procurement.rstwsp.aias@gmail.com
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Assunto: USAID/Moçambique - Inquérito aos Interessados

Desde 1984, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 
Internacional (USAID) tem apoiado uma variedade de projectos de 
assistência para o desenvolvimento em Moçambique, em colaboração 
estreita com o Governo (GRM) e parceiros da sociedade civil. Tivemos o 
privilégio de trabalhar com muitas organizações lideradas localmente para 
o avanço nas áreas de educação, saúde, governação, agricultura e muitas 
outras. Valorizamos a perspectiva dos nossos parceiros locais e potenciais 
parceiros locais, pelo que gostaríamos de saber mais sobre os vossos 
interesses, prioridades e experiência. Gostaríamos ainda de ouvir as vossas 
perguntas sobre os processos de candidatura e adjudicação da USAID. 

Se estiver interessado em partilhar os seus comentários com a USAID, por 
favor preencha este inquérito digital. As suas respostas serão usadas para 
informar um evento do “Dia da Indústria”, que estamos a programar para 
o final do ano. 

Aguardamos com expectativa as suas respostas. Note-se que há perguntas 
obrigatórias e opcionais no inquérito. Queira enviar as suas respostas 
através deste Formulário do Google até ao dia 6 de Julho de 2022:

 https://forms.gle/d25HHp58vtr99yFo8 5471

[Moçambique, 27 de Junho de 2022] A Huawei Technologies Limitada, lançou 
na Quinta-Feira passada um programa para facilitar o recrutamento para 
empregos e estágios dirigidos a estudantes universitários moçambicanos. O 
Instituto Nacional de Emprego (INEP) atendeu a chamada da Huawei para 
fornecer aos candidatos experiência profissional para crescer no sector 
de TIC. O evento contou com a presença do Director-Geral do Instituto 
Nacional de Emprego (INEP), Sr. Juvenal Dengo e Director-Geral da Huawei 
Technologies Moçambique, Sr. Hou Qiang (António Hou).

A pandemia mudou drasticamente o nosso modo de vida, impactando 
negativamente a economia global e local, resultando em um aumento nos 
níveis de desemprego. Huawei organizou a Feira de Estágio, a fim de dar 
a oportunidade aos alunos para serem capazes de obter uma experiência 
profissional no sector de TIC do líder global do fornecimento de Tecnologia 
da Informação e Comunicação (TIC) e dispositivos inteligentes.

A Huawei está comprometida em investir em talentos locais de TIC por meio 
de empregos em tempo integral, estágios e programas de treinamento, e 
em apoiar os esforços do governo para alcançar a transformação digital e 
promover o desenvolvimento económico.

Durante o seu discurso, O Director-Geral do Instituto Nacional do Emprego 
(INEP) elogiou a Huawei pelos seus esforços não só na construção de infra-
estruturas de TIC moçambicanas através de parcerias com o governo e 
os sectores privados, mas também na capacitação e formação da próxima 
geração de TIC com as competências necessárias para a evolução da 
indústria de TIC. “Estamos muito gratos à Huawei por todas essas iniciativas 
valiosas para a nossa sociedade e espero que os candidatos se mantenham 
firmes nessa oportunidade e saibam como ser e estar durante essa jornada 
profissional”, disse Director-Geral do Instituto Nacional de Emprego, Juvenal 
Dengo.

O CEO da Huawei Mozambique reconheceu a necessidade de aumentar o 
número de especialistas na área de TIC no país, é por isso que a Huawei tomou 
a iniciativa de lançar programas como sementes para o futuro, competição 
de TIC e a Feira de emprego e estágio. “esta feira é a continuação de uma das 
iniciativas da Huawei para aumentar o capital humano do país no sector das 
TIC através de vários projectos como Seeds for the Future e ICT Competition, 
uma vez que a intenção da Huawei Moçambique é aumentar, num futuro 
próximo, o número de especialistas contratados localmente como forma 
de contribuir para superar o desafio do país no processo de transformação 
digital”, disse CEO da Huawei Mozambique, António Hou.

A Huawei preza e manifesta seu maior interesse em apoiar o Governo 
Moçambicano no desafio de transformação digital e trazer o digital para 
todos, especialmente nas comunidades em zonas recônditas, cumprindo 
assim o seu compromisso e contribuição no processo de digitalização, 
promover o desenvolvimento económico e acesso à tecnologia para todos.

CCoommuunniiccaaddoo ddee iimmpprreennssaa

HHUUAAWWEEII llaannççaa FFeeiirraa ddee EEssttáággiioo ppaarraa jjoovveennss mmooççaammbbiiccaannooss

[Moçambique, 27 de Junho de 2022] A Huawei Technologies Limitada, lançou na Quinta-Feira

passada um programa para facilitar o recrutamento para empregos e estágios dirigidos a

estudantes universitários moçambicanos. O Instituto Nacional de Emprego (INEP) atendeu a

chamada da Huawei para fornecer aos candidatos experiência profissional para crescer no sector

de TIC. O evento contou com a presença do Diretor-Geral do Instituto Nacional de Emprego

(INEP), Sr. Juvenal Dengo e Diretor-Geral da Huawei Technologies Moçambique, Sr. Hou

Qiang (Antonio Hou).

A pandemia mudou drasticamente o nosso modo de vida, impactando negativamente a economia

global e local, resultando em um aumento nos níveis de desemprego. Huawei organizou a Feira

de Estágio, a fim de dar a oportunidade aos alunos para ser capaz de obter uma experiênciaANÚNCIO DE VAGA
OFICIAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

A Aldeias das Crianças SOS Moçambique é membro da SOS Kinderdorf International, uma das 
maiores organizações não governamentais dedicada a apoio de crianças sem cuidados parentais 
adequados ou em risco de perdê-los. Em Moçambique, a organização está estabelecida em seis 
províncias, designadamente Maputo, Inhambane, Sofala, Manica, Tete e Cabo Delgado. 
A Aldeia pretende recrutar para o seu quadro pessoal, (1) um(a) Oficial de Desenvolvimento 
Comunitário para o seu Programa de Fortalecimento Familiar em Tete.

Principais Responsabilidades:
a) Assegurar o apoio e participação efectiva da comunidade e das organizações comunitárias 

de base (OCBs) na implementação das actividades do programa; 
b) Consciencializar comunidade de modo a desenvolver o sentido de pertença dos programas 

implementados;    
c) Estabelecer parcerias e relações de confiança com as organizações comunitárias existentes 

de modo a facilital a implementação das actividades do programa; 
d) Prestar assistência técnica  às comunidades e grupos comunitários na implementação de 

acções visando a protecção da criança; 
e) Faciliatar o desenvolvimento organizacional das OCBs de modo que elas estejam 

devidamente equipadas e capazes de gerir as suas actividades de forma sustentável em 
prol do desenvolvimento das familías e crianças vulneráveis; 

f) Capacitar os membros das OCBs em matérias de associativismo, liderança, gestão e 
implementação de projectos; 

g) Produzir e fornecer relatórios diários, semanais ao Oficial Sénior de Programas;
h) Realizar outras actividades de acordo com as necessidades do programa.

Requisitos
a) Licenciatura em Desenvolvimento Rural, Extensão Rural, Agricultura, Comunicação ou 

outras áreas afins. 
b) Experiência: Mínimo de 3 anos de experiência em ONGs Internacionais e Clusters 

humanitários a nível nacional;
c) Fortes habilidades organizacionais e de supervisão;
d) Fortes habilidades de coordenação, fortes habilidades de comunicação; 
e) Proficiência básica no uso de MS Office, e-mail e outros aplicativos de computador;
f) Capacidade de trabalhar em ambientes de trabalho adversos e viajar frequentemente 

para o campo até 70% do tempo de trabalho;
g) Capacidade de compilar e produzir relatórios de progresso de projecto mensais, 

trimestrais e anuais de boa qualidade;
h) Possuir carta de condução de motociclos. 

Como Candidatar-se 
Os candidatos interessados poderão submeter os seus CV´s, acompanhados pela carta de Interesse e demais 
documentos que possam reforçar a sua candidatura: Fotocópia do BI, Certificado de habilitações, 3 Cartas 
“Oficiais” de referências, através do seguinte correio electrónico: 
Recruitment.SOS@soscvs.org.mz, indicando no Assunto “TETE-ODC-2022-” até ao dia 8/7/2022.

Encoraja-se a candidatura de mulheres e apenas os candidatos Pré-Seleccionados serão 
contactados!
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HUAWEI lança Feira de Estágio para jovens moçambicanos

Comunicado de imprensa
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE
DIRECÇÃO REGIONAL NORTE

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE NAMPULA

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. No âmbito da implementação do Decreto nº 5/2016, de 8 de Maio, que aprova o Regulamento de 

Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado, a Delegação supracitada convida empresas interessadas a apresentarem proposta em car-
tas fechadas para o concurso abaixo:

Nº do 

Concurso
Objecto Modalidade Local da Abertura 

das propostas
Data e hora 
da abertura 

das propostas

15/CP/2022
Lote 1: Construção de 

imóvel (dois pisos) anexo 
ao Juízo Privativo das Exe-

cuções Fiscais 

Concurso

 Público

Delegação Provincial 
da AT Nampula-Edifí-
cio Sede da Delegação 

da AT

15/7/2022
8.00 horas

2. Os concorrentes elegíveis e interessados poderão obter informações adicionais, examinar ou ad-
quirir os Documentos de Concurso, na Delegação Provincial da Autoridade Tributária de Nampula, 
nos dias úteis da semana, das  8.00-15.00 horas, sita na Av. do Trabalho, em frente à Casa nº 19 dos 
CFM – Nampula, mediante um depósito não reembolsável no valor de 1.500,00MT (mil quinhen-
tos meticais) na Conta Bancária nº 0003111001130 – Barclays, em nome da Autoridade Tributá-
ria de Moçambique – Receitas Próprias. Os recibos serão passados nos locais onde serão adquiri-
dos os Cadernos de Encargo, mediante apresentação do talão de depósito.

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

4. Data - Limite para entrega das propostas é 30 minutos antes da hora da abertura do Concurso:

Delegação Provincial da AT - Nampula
Edifício da Delegação

Repartição de Serviços Comuns para Área de Logística, Infra-Estrutura e Finanças
Av. do Trabalho, Cidade de Nampula

5. O concurso será regido pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, que aprova o Regulamento de Con-
tratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado.

Nampula, aos 23 de Junho de 2022

A Autoridade Competente
(Ilegível)

279

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

O Programa Mundial para Alimentação (PMA) das 
Nações Unidas está a actualizar a sua base de dados de 
provedores de serviços.

Companhias oficialmente registadas em Moçambique 
são convidadas a enviarem cartas de “Manifestação de 
Interesse” para os seguintes serviços a serem prestados 
em Maputo, Beira, Nacala, Quelimane, Tete e Pemba:

1. Transporte Rodoviário Interno;
2. Transporte Rodoviário Regional;
3. Agentes Transitários;
4. Manuseamento de Cargas;
5. Controlo de Pragas em Armazéns, Bens 

Alimentares e Não Alimentares;
6. Serviços de Armazenamento;
7. Serviços de Moagem;
8. Empresas de Processamento de Resíduos e 

Produtos Deteriorados;
9. Superintendência.

Os envelopes fechados com a referência WFP/SUPPLY 
CHAIN/SHORTLIST/002/06/22 deverão ser enviados 
para o seguinte endereço:

PMA Moçambique
Av. Paulo Samuel Kankhomba, n.º 1109
Prédio PMA - 1° ao 5° Piso
Maputo

Ou ainda para o correio electrónico: 
maputo.logistics@wfp.org

NOTA: A manifestação de interesse deverá ser submetida 
acompanhada dos seguintes documentos de apoio:

- Alvará
- BR
- NUIT
- Três cartas de referência

As manifestações de interesse deverão ser submetidas até 
às 23.59 horas (hora local de Moçambique) do dia 30 
de Junho de 2022.

As companhias seleccionadas receberão um formulário 
que deverá ser devidamente preenchido e submetido, ao 
PMA até às 10.00 horas (hora local) do dia 8 de Julho 
de 2022.

Este anúncio não é concurso, daí que não são aqui 
solicitadas as taxas de cobrança pelos serviços.

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST

The United Nations World Food Programme 
(WFP) is updating the Logistics shortlists.

Companies officially registered in Mozambique are 
invited to send letters of “Expression of Interest” 
for the following services to be delivered in Maputo, 
Beira, Nacala, Quelimane, Tete and Pemba:

1. Road Transport – Inland 
2. Road Transport – Overland/Hinterland
3. Clearing & Forwarding Agents
4. Cargo Handling 
5. Warehouse Pest Control for food and non-

food items)
6. Warehousing services 
7. Milling services
8. Waste processing companies and spoiled 

products
9. Superintendence

The closed envelops with the reference WFP/SUPPLY 
CHAIN/SHORTLIST/002/06/22 should be sent to 
the following address:

WFP Mozambique
Av. Paulo Samuel Kankhomba, n.º 1109
Prédio PMA - 1° ao 5° Piso
Maputo

Or to the following email address:
maputo.logistics@wfp.org 

NOTE: The expression of interest must be submitted 
attached to the following supporting documents:

- Alvará
- BR
- NUIT
- Three reference letters

The applications should be submitted by 23:59 
hours (Moz local time), 30th June 2022.

The selected companies will receive a form to be dully 
filled and submitted to WFP by 10:00 hours (Moz 
local time), 8h July 2022.

This announcement is not a tender. Thus, NO 
services charging rates are hereby requested. 
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Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

O escritório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em 
Moçambique vem pelo presente convidar empresas elegíveis a submeterem propostas 
para a construção de laboratórios pré-fabricados de biologia molecular, em dois 
lotes, nomeadamente: Lote 1: Manica (Chimoio), e Lote 2: Niassa (Lichinga). 
O pacote completo de documentos do concurso estão disponíveis para download grátis 
na plataforma eTendering do PNUD: 
https://etendering.partneragencies.org                   Event ID: ITB0122V2

Os documentos do concurso também estão disponíveis nos sites de Procurement Notices 
(https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=92433) e 
UNGM (https://www.ungm.org/Public/Notice).

IMPORTANTE: Esse processo exige que as empresas interessadas se registem na 
plataforma segura de eTendering do PNUD. As empresas ainda não registadas no 
“eTendering” e que desejam visualizar os documentos, poderão usar os seguintes dados 
temporários:
Username: event.guest      Password: why2change

As empresas elegíveis são convidadas a submeterem propostas, em Inglês/Português, 
até ao dia 29 de Junho de 2022, somente na plataforma “eTendering”.

Os detalhes completos do processo estão devidamente mencionados nos documentos 
de concurso. Favor de prestar atenção nos requisitos obrigatórios (Mandatory) do 
concurso, pois a sua não submissão leva a desqualificação da proposta.
As questões relacionadas a este anúncio deverão ser enviadas por e-mail para: 
procurement.mozambique@undp.org

Limitação de responsabilidade
Sob nenhuma circunstância o escritório do PNUD em Moçambique será responsabilizado 
por perdas, dívidas, custos, reclamações, danos, impostos ou despesas resultantes de 
informações recebidas pelo licitante fora do contacto acima.
Apenas pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados para este endereço de e-mail. 
Propostas enviadas para este endereço de e-mail serão desqualificados.

Unidade de Procurement PNUD Moçambique

CONVITE PARA CONCURSO
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESEMBARAÇO 
ADUANEIRO    DE MERCADORIAS DA HIDROELÉCTRICA DE CAHORA BASSA, SA

CONCURSO Nº: HCB/DSA/SERVIÇOS DE DESPACHANTES ADUANEIROS/058/2022

Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA («HCB»), no âmbito das suas actividades de manutenção 
e reparação do sistema electroprodutor e das áreas de suporte, importa diversas mercadorias. 
Neste contexto, pretende relançar o concurso para a contratação de prestadores de serviços de 
despachos aduaneiros que garantam o cumprimento das formalidades aduaneiras de desembaraço 
de mercadorias. 

Para tal, as empresas interessadas em participar deverão reunir os seguintes requisitos mínimos 
de elegibilidade:

1. Possuir, Certidão de Registo Comercial, Estatutos e Alvará que autorizam o exercício da 
actividade;

2. Possuir carteira profissional para o serviço de despacho aduaneiro de mercadorias nos 
termos da legislação em vigor;

3. Possuir no mínimo de 5 anos de experiência no exercício da actividade de despacho 
aduaneiro de mercadorias (pelo menos 3 referências de serviços similares e, comprovados 
mediante a apresentação de cartas abonatórias);

4. Possuir a situação regularizada nas Finanças e Segurança Social;

5. Possuir a declaração que demonstra que o concorrente não está em processo de insolvência 
e recuperação;

6. Não estar em situação de conflito de interesse;

7. Possuir relatório de contas dos últimos 5 anos (Balanço, demonstração de resultados e 
declarações anuais de informação contabilística e fiscal), que comprovem que o concorrente 
possui a robustez financeira necessária para a execução dos serviços;

As instituições interessadas e que reúnam requisitos mínimos acima referidos poderão obter, sem 
quaisquer custos o Caderno de Encargos, mediante solicitação através do endereço electrónico: 
concurso-despachantes-aduaneiros@hcb.co.mz, até ao dia 1 de Julho de 2022. 

Na referida Manifestação de Interesse, deverá indicar o nome da empresa e constar no campo 
“Assunto” do e-mail o texto “ HCB/DSA/SERVIÇOS DE DESPACHANTES ADUANEIROS/058/2022– 
Manifestação de interesse”.

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

Songo, aos 22 de Junho de 2022
5509

Head Office:
Moçambique, Caixa Postal 263, Songo – Tete
PABX: +258 252 80000, +258 252 82220
Board of Directors: +258 252 82273, +258 252 82221/4
Fax: +258 252 82364, E-mail: cas.songo@hcb.co.mz
http://www.hcb.co.mz

Maputo Office:
Av. 25 de Setembro, n.º 420 – 6º Andar – Maputo
PABX: +258 213 50700
Fax: +258 21 314148, E-mail: cas.maputo@hcb.co.mz
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REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST
FIVE YEAR INSPECTION FOR DAM, ABUTMENTS AND CIVIL/

GEOTECHNICAL CONSTRUCTION ASSOCIATED TO THE POWER HOUSE

CONCURSO Nº: HCB/DSA/ FIVE YEAR INSPECTION FOR DAM, ABUTMENTS AND CIVIL/
GEOTECHNICAL CONSTRUCTION ASSOCIATED TO THE POWER HOUSE /033/2022

Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA («HCB») intends to hire a company for the five-
year inspection for dam, abutments and civil/geotechnical construction associated to 
the power house, as part of the process, HCB requests for expressions of interest (EOI) 
for interested and specialised companies with the aim of pre-selecting competing 
companies.

The scope of this project consists of:
•	 Inspection for dam, abutments and civil/geotechnical construction associated 

to the power house and assessment all relevant data concerning to: settlement, 
movement, erosion, seepage, leakage, cracking, deterioration, seismicity, internal 
stress and hydrostatic pressures in project structures or their foundations or 
abutments, functioning of foundation drains and relief wells, and regional and 
site geological conditions.

For this aim, companies interested in participating must meet and prove the 
following eligibility requirements:

1. Hold a commercial registration certificate that entitles them to carry out the 
activity;

2. Hold proven experience of at least ten (10) years in inspections of big dams;
3. Provide references of a minimum of three (3) similar successful projects in the 

last ten (10) years, whose dimension and complexity are equal to or greater than 
the above-mentioned works. Present reference letters for each Project;

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

5. Finance and Labour Security Certificate;
6. Submit the Declaration that no insolvency and recovery proceedings have been 

filed against the company;
7. Submit the Declaration that no Conflict of interest.

All interested companies that meet the minimum requirements above mentioned 
must express their interest by submitting all documentation and evidence proving 
their eligibility by means of electronic mail: 
tender-five-year-inspection-for-dam@hcb.co.mz , until  July 13  2022.

In the referred Expression of Interest, “HCB/DSA/FIVE YEAR INSPECTION FOR 
DAM, ABUTMENTS AND CIVIL/GEOTECHNICAL CONSTRUCTION ASSOCIATED TO 
THE POWER HOUSE/033/2022 - Expression of Interest “ must be entered in the 
“Subject” field of the e-mail.

Songo, June 22, 2022

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
INSPECÇÃO QUINQUENAL DA BARRAGEM, ENCOSTAS                                                        

E OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E GEOTÉCNICAS ASSOCIADAS À CENTRAL

CONCURSO Nº: HCB/DSA/ FIVE YEAR INSPECTION FOR DAM, ABUTMENTS AND CIVIL/
GEOTECHNICAL CONSTRUCTION ASSOCIATED TO THE POWER HOUSE /033/2022

Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA («HCB») pretende contratar uma empresa para 
inspecção quinquenal da barragem, encostas e obras de construção civil e geotécnicas 
associadas à Central. Neste sentido, é feito o presente Pedido de Manifestação de 
Interesse (MI) a todas empresas especializadas e interessadas, com o objectivo de 
efectuar a pré-selecção das empresas concorrentes.

O âmbito deste concurso consiste em:
•	 Inspecção da barragem e obras anexas nomeadamente, as encostas e as construções 

civis e geotécnicas associadas à central e avaliação de relatórios prévios e os 
dados relevantes referentes à: assentamentos, movimentos, erosão, caudal, 
infiltrações, fissuras, deteriorações, sismicidade, tensões internas e pressões 
hidrostáticas nas estruturas, suas fundações ou encontros, funcionamento de 
drenos de fundação e Condições geológicas do local da barragem e da região.

Os requisitos mínimos de elegibilidade para proponentes são:
1. Possuir Certificado de Registo Comercial que habilite a exercer a actividade;
2. Deter experiência comprovada de pelo menos dez (10) anos em inspecção de 

grandes barragens;
3. Apresentar pelo menos três (3) referências de trabalhos bem-sucedidos nos 

últimos dez (10) anos, cuja dimensão e complexidade sejam igual ou superior 
ao âmbito de trabalho apresentado acima. Apresentar as respectivas cartas de 
referências;

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

5. Certidão de Quitação INSS e Finanças;
6. Apresentar a Declaração de que não corre nenhum processo de insolvência e 

recuperação contra a empresa;
7. Apresentar a Declaração de inexistência de Conflito de Interesses.

As empresas interessadas e que reúnam requisitos mínimos acima mencionados, 
deverão manifestar o interesse submetendo toda documentação e evidências que 
comprovam sua elegibilidade para o correio electrónico
 tender-five-year-inspection-for-dam@hcb.co.mz , até ao dia 13 de Julho de 2022.

Na referida Manifestação de interesse deverá constar no campo “Assunto” do email 
o texto “HCB/DSA/FIVE YEAR INSPECTION FOR DAM, ABUTMENTS AND CIVIL/
GEOTECHNICAL CONSTRUCTION ASSOCIATED TO THE POWER HOUSE /033/2022 
- Manifestação de Interesse”

Songo, aos 22 de Junho de 2022

5512

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

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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

4ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Faz saber que pela Quarta Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm éditos de trinta dias, 
citando o executado AMISSE ABUDO AMISSE, com último domicílio conhecido no Bairro Ferroviário, 
Q. 58, casa nº 8, cidade de Maputo, actualmente em parte incerta, para no prazo de 10 (dez) dias, que 
começa a contar depois da segunda e última publicação do anúncio no jornal “Notícias” para contestar, 
querendo, os Autos de Execução Ordinária, registados sob o nº 96/2018-H, que lhe move o exequente 
BANCO INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE, SA, com sede nesta cidade, que por este Cartório lhe move o 
referido exequente, ou, no mesmo prazo, nomear à penhora bens suficientes para tal pagamento e do mais 
que acrescer, ou deduzir oposição que tiver, nos termos do artigo 812º e seguintes do CPC, sob pena de, não 
o fazendo, se devolver esse direito ao exequente, prosseguindo a execução os seus termos, conforme melhor 
consta do duplicado da petição inicial, que se encontra arquivado no Cartório desta Secção à sua disposição, 
podendo levantá-lo dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos 6 de Maio de 2022
A Escrivã de Direito

Flora da Graça Adriano

Verifiquei
A Juíza de Direito

Sofia Abdul C. S. Manjate 5542
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Precisa de Distribuidores de Kits                                          
de Painéis Solares Domésticos

A Dynamiss, Lda, empresa em expansão, com sede na Matola, província 
de Maputo, especializada na área de sistemas solares domésticos, abre 
oportunidade para empresas e empreendedores que buscam uma parceria 
para se tornarem distribuidores de Kits de Painéis Solares Domésticos, para 
a região sul do país, nomeadamente Maputo, Gaza, Inhambane e Vilanculos.

Requisitos Necessários para Distribuidor:

•	 Ter uma empresa constituída;
•	 Capacidade de investimento em stock inicial;
•	 Empresa com experiência na distribuição de sistemas solares do-

mésticos;
•	 Empresa com capacidade logística, armazenamento e veículos para o 

transporte;
•	 Conta bancária;
•	 Empresa devidamente registada nas Finanças;
•	 Empresa com experiência/capacidade de penetração nas zonas ru-

rais.

A Dynamiss oferece:

•	 Treinamento e reciclagens periódicas;
•	 Suporte técnico;
•	 Material de publicidade.

Os interessados deverão enviar a candidatura, indicando a área de interesse, 
carta de apresentação da empresa, capacidade de actuacão e referências 
para o seguinte endereço:
recrutamento@dynamiss.co.mz

Prazo para o envio de candidaturas: 23 de Julho de 2022
5539

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

E CONSUMÍVEIS PARA O ESTUDO - DOD

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

Descrição/ Especificações Quantidade
Máquinas de CD4x = BD FACSPresto 2

Cartuchos / Consumíveis 300

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

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

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

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

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

JHPIEGO Mozambique
Av. Armando Tivane, n.º 1608

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

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

República de Moçambique
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Centro de Investigação e Transferência de Tecnologias para Desenvolvimento Comunitário
(CITT)

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Centro de Investigação e Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento Comunitário 

(CITT) convida concorrentes elegíveis e interessados a apresentarem propostas fechadas para os 
concursos discriminadas na tabela abaixo:

Nº do Concurso Objecto do 
Concurso

Modalidade de 
Concurso

Custo do 
Documento 
do Concurso 

(MT)

Data/hora-final 
de entrega das 

Propostas

Data/hora de 
abertura das 

Propostas

52A001741/
CL/0003/2022

Fornecimento de 
serviços gráficos e 

serigráficos

Concurso 
Limitado 500,00 7/7/2022

9.00 horas
7/7/2022
9.15 horas

52A001741/
CL/0004/2022

Fornecimento de 
consumíveis de 

escritório

Concurso 
Limitado 500,00 7/7/2022

11.00 horas
7/7/2022

11.15 horas

52A001741/
CP/0001/2022

Fornecimento de 
3 viaturas ligeiras, 
cabina dupla 4x4

Concurso Público 500,00 20/7/2022
9.00 horas

20/7/2022
9.15 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar ou adquirir os 
Documentos do Concurso no valor não reembolsável, no Centro de Investigação e Transferência 
de Tecnologias para o Desenvolvimento Comunitário, Av. 24 de Julho, nº 1623, telef. 21328316, 
Cidade de Maputo;

3. O  valor  dos Documentos do Concurso acima referido deverá ser depositado na conta 
0051.07519.001 – Banco de Moçambique, com a designação MZN-BID;

4. As propostas serão abertas no endereço e hora acima indicados na presença dos concorrentes 
que desejarem comparecer;

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.

Maputo, aos 22 de Junho de 2022

A Autoridade Competente
(Ilegível) 

5480

Av. 24 de Julho, n.º 1623, Maputo, Telefax: (+258 21) 32 83 16
www.citt.gov.mz
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR PARA O PROJECTO DE CONTROLO DE ACESSOS                  

E ACTUALIZAÇÃO DO SISTEMA CCTV

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

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA («HCB»), no âmbito das suas actividades de melhoramento da sua infra-
estrutura de segurança pretende lançar um concurso, cujo objectivo é de contratar um consultor especializado 
que possa elaborar termos de referência, apoiar na contratação do empreiteiro e fiscalizar a execução do 
projecto de controlo de acessos e actualização do sistema CCTV, com qualidade especificada, comprovada e a 
um preço competitivo. 

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

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

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

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

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

recuperação;
6. Possuir relatório de contas dos últimos 5 anos (Balanço, demonstração de resultados e declarações 

anuais de informação contabilística e fiscal).

As empresas interessadas e que reúnam requisitos mínimos acima mencionados deverão manifestar o inte-
resse submetendo toda documentação e evidências que comprovam a sua elegibilidade para o correio electró-
nico: concurso-consultoria-controlo-acesso-cctv@hcb.co.mz, até  ao dia 4 de Julho de 2022.

Na referida Manifestação de Interesse, deverá indicar o nome da empresa e constar no campo “Assunto” do 
e-mail o texto “HCB/DSA/ CONSULTORIA PARA CONTROLO DE ACESSOS E ACTUALIZAÇÃO DO SISTEMA 
CCTV /040/2022– Manifestação de interesse”.

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

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

Songo, aos 21 de Junho de 2022

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

Escritório de Maputo:
Av. 25 de Setembro, n.º 420 – 6º Andar – Maputo
PBX: +258 213 50700
Fax: +258 21 314148, E-mail:cas.maputo@hcb.co.mz§
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GENERAL PROCUREMENT NOTICE
Moçambique 
Projecto de Administração de Terra em Moçambique (Terra Segura)
ANÚNCIO GERAL DE PROCUREMENT
IDA Grant N.º D401-MZ
Identificação do Projecto N.º P164551

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

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

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

direitos de uso da terra (RDUAT); 

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

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

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

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

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

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

Fundo Nacional para o Desenvolvimento Sustentável - FNDS
Att.: Remígio Timbrine - Coordenador do Projecto

Av. Vladimir Lenine, n.º 174, Edifício Millennium Park, Piso n.º 16
Maputo - Moçambique

Email: remigio.timbrine@fnds.gov.mz; Custodio.Matsinhe@fnds.gov.mz
Web: www.fnds.gov.mz

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

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

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

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

rights (RDUAT); 

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

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

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

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

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

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

National Fund for Sustainable Development - FNDS
Att.: Remígio Timbrine – Project Coordinator

Av. Vladmir Lenine, n.º 174, Millennium Park Building, Floor n.º 16
Maputo - Mozambique

Email: remigio.timbrine@fnds.gov.mz; Custodio.Matsinhe@fnds.gov.mz 
Web: www.fnds.gov.mz

ANÚNCIO DE VAGAS
 MÉDICOS RADIOLOGISTAS

O Maputo Private Hospital, Lda pretende recrutar para o seu 
quadro de pessoal dois (2) Especialistas em Radiologia, a tempo 
integral.
Serão responsáveis por garantir a qualidade dos resultados no 
atendimento aos pacientes, realização de exames e demais rotinas 
da função, de forma excelente, de acordo com os valores da 
instituição.

Perfil
• Experiência comprovada em Radiologia, com incidência sobre: 

- conhecimento de todo o material diferenciado utilizado na 
Radiologia; 

• Participar em equipa multidisciplinar na execução de exames 
de Biópsias guiadas por TC e por Ecografia;

• Experiência comprovada em Ressonância Magnética; 
• Dá-se preferência a Radiologistas com experiência académica.

Requisitos de Admissão:
• Licenciatura em Radiologia; 
• Cédula Profissional vigente; 
• Disponibilidade imediata;
• Estar inscrito na Ordem dos Médicos de Moçambique;
• Estar registado como Especialista.

Envio de Candidaturas:
As candidaturas deverão ser enviadas para o email
 sergia.fonseca@lenmedmaputo.co.mz 
até ao dia 5 de Julho de 2022. 

Apenas os seleccionados serão contactados.   5612

ACIPOL
ACADEMIA DE CIÊNCIAS POLICIAIS

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES
                           

Anúncio de Adjudicação
De acordo com alínea d) do n.º 3 do artigo 33 conjugado com o n.º 2 do 
artigo 63 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que o objecto do concurso 
abaixo foi adjudicado à empresa FAUMIL, LDA, pelos dados indicados na 
tabela que se segue: 

N/O Modalidade de 
Concurso Objecto

Empresa 
Adjudicada

Valor da 
Proposta em 

Meticais

1
Concurso por Ajuste 

Directo n.º 01/
UGEA-ACIPOL/2022

Fornecimento de uniforme 
de Cadetes da ACIPOL

FAUMIL, LDA 4.920.000,00MT

Michafutene, Junho de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível)
5662

SAIBA O QUE 
ACONTECE 

NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS 
DEDICA 

DIARIAMENTE 
UMA PÁGINA
À CIDADE 
DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE
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DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE ZAMBÉZIA

ANÚNCIO DE CONCURSOS PÚBLICOS
Contratação de Empreitada para Execução de Obras de Manutenção Periódica de 
Estrada Pavimentada e Reparação de Emergência de Estradas não Pavimentadas 

na Província da Zambézia para Ano 2022
1. A Administração Nacional de Estradas, Instituto Público – Delegação Provincial da Zambézia (ANE, IP-

-DPZ), através do financiamento do Governo de Moçambique (Fundo de Estradas – FP) convida empre-
sas de Construção Civil e Obras Públicas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam requisi-
tos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para os seguintes Concursos:

Lote Estrada Extensão 
(km)

Álvará

Localização Nº do 
Concurso

Valor da Garantia 
Provisória (MT)

Classe Categoria

01 Manutenção Periódica da 
Estrada R640 Zero/ Mopeia 20 5ª III Distrito de 

Mopeia
47E000541/

CP/001/2022 100.000,00

02

Obra de Reparação de  
Emergência da Estrada 
Terraplenada N320 
Quelimane/Abreu

39 3ª III Distrito de 
Inhassunge

47E000541/
CP/002/2022 30.000,00

03

Obra de Reparação de  
Emergência da Estrada 
Terraplenada N324 Malei/
Maganja da Costa 

52 4ª III
Distritos de 

Namacurra e 
Maganja da Costa

47E000541/
CP/003/2022 50.000,00

04

Obra de Reparação de  
Emergência da Estrada 
Terraplenada N325 
Magiga/Pebane

18 4ª III Distrito de 
Pebane

47E000541/
CP/004/2022 50.000,00

05

Obra de Reparação de  
Emergência da Estrada 
Terraplenada N322 Zero/
Morrumbala

50 4ª III
Distritos de 

Mopeia e 
Morrumbala

47E000541/
CP/005/2022 50.000,00

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concursos 
ou adquirí-los no endereço abaixo, a partir do dia 28 de Junho de 2022, nas horas normais de expe-
diente. Para aquisição de cada documento de Concurso, os concorrentes deverão pagar uma impor-
tância não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais) através da conta da Delegação 
Provincial da ANE-Zambézia, nº 66492725, domiciliado no Millennium BIM – Conta.

•	ENDEREÇO: 

Administração Nacional de Estradas (ANE, IP) – Delegação Provincial de Zambézia

Rua do Resistência, n.º 601 

Telefones n.º 823024598/843400170, Tel: 242152244

Quelimane – Moçambique 

3. O prazo de validade das propostas será de 90 (noventa) dias e deverão ser acompanhadas de uma Ga-
rantia Provisória no valor indicado nas tabelas acima, válida pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a 
contar da data de abertura das propostas.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço indicado no número 2 do presente anúncio. A sessão 
pública de abertura das propostas e o anúncio de posicionamento dos concorrentes será no mesmo en-
dereço, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer (um representante por concorrente), 
nas seguintes datas e horas:

Lotes Data e Hora-final de entrega 
das propostas

Data e Hora de Abertura das 
Propostas

Data e Hora do Anúncio 
de Posicionamento dos 

Concorrentes

Todos Lotes 22/7/2022 – 10.00 horas 22/7/2022 – 10.15 horas 5/8/2022 – 14.00 horas

5. As visitas guiadas aos locais serão efectuadas nas seguintes datas e horas: 

Lotes Data Hora Local de Concentração
1 e 5 7/7/2022 10.00 horas Posto Administrativo de Zero, Distrito de Mopeia

2 7/7/2022 8.00 horas SDPI, Distrito de Inhassunge

3 7/7/2022 8.00 horas SDPI, Distrito de Maganja da Costa

4 7/7/2022 14.00 horas Posto Administrativo de Magiga, Distrito de 
Pebane

6. A reunião de Pré-concurso será realizada nas seguintes datas e horas: 

Data da Reunião de Pré-Concurso Hora Local do Encontro
8/7/2022 9.00 horas Hotel Milénio

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

Quelimane, aos 24 de Junho de 2022  
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ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO N.º 47A000141/SBQP/01/2022 
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DA ESTRATÉGIA 
DE PEQUENAS BARRAGENS E RESERVATÓRIOS ESCAVADOS   

De acordo com a alínea d) do n.º 3 do artigo 33 conjugado com alínea s) 
do artigo 255 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 
aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que o 
objecto do concurso acima foi adjudicado à empresa SALOMON, LDA 
pelo valor de 12.718.988,40MT (doze milhões, setecentos e dezoito 
mil, novecentos e oitenta e oito meticais e quarenta centavos), 
incluindo o IVA.

Maputo, aos 27 de Junho de 2022

O Departamento de Aquisições
5610

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DE SAÚDE DA CIDADE 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DE SAÚDE DO INFULENE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação
De acordo com a alínea d) e 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 n.º 5/2017, de 8 de Março, 
comunica-se abaixo que os objectos dos concursos que foram adjudicados, cancelados e os que ficaram desertos:

N.º do Concurso Objecto de Contratação Valor de 
Adjudicação 

Modalidade de 
Contratação

Empresa 
Adjudicada

Concurso Limitado N˚01/
ICSI/UGEA/22

Aquisição de material 
eléctrico e componentes 

electrónicos 
1.856.670,00 Concurso Limitado FERRAGEM AUTO 

GONGOLO

Concurso Limitado N˚02/
ICSI/UGEA/22

Aquisição de material e 
consumíveis 

Laboratoriais 
- Concurso Limitado Cancelado

Concurso Limitado N˚03/
ICSI/UGEA/22

Aquisição de consumíveis
Farmacêuticos - Concurso Limitado Cancelado

Concurso Limitado N˚04/
ICSI/UGEA/22

Manutenção e reparação 
de viatura - Concurso Limitado Cancelado

Concurso Limitado N˚05/
ICSI/UGEA/22

Aquisição de combustível e 
lubrificantes - Concurso Limitado Deserto

Concurso de Pequena 
Dimensão N˚01/ICSI/

UGEA/22

Manutenção do sistema 
eléctrico 429.390,00 Concurso de 

Pequena Dimensão LIMCEL

Concurso de Pequena 
Dimensão N˚02/ICSI/

UGEA/22

Prestação de serviço de 
catering 490.750,00 Concurso  de 

Pequena Dimensão
LAKADIWA 
CATERING

Concurso de Pequena 
Dimensão N˚03/ICSI/

UGEA/22

Fornecimento de pneus, 
Lavagem e lubrificação de 

viaturas 
263.984,00 Concurso de 

Pequena Dimensão WING KOO,LDA

Concurso de Pequena 
Dimensão N˚04/ICSI/

UGEA/22

Manutenção de 
equipamento
Informático 

- Concurso de 
Pequena Dimensão Cancelado

Concurso Por Cotação 
N˚01/ICSI/UGEA/22

Manutenção de 
equipamento de frios 40.014,00 Concurso por 

Cotação SOMOFRIO
Concurso Por Cotação 
N˚02/ICSI/UGEA/22

Fornecimento de material 
de canalização 338.541,84 Concurso por 

Cotação SOCOSERV, SA

Concurso Por Cotação 
N˚03/ICSI/UGEA/22

Manutenção de sistema 
de canalização de gás 

doméstico 
61.425,00 Concurso por 

Cotação PRF

Concurso Por Cotação 
N˚04/ICSI/UGEA/22

Manutenção de 
incineradora - Concurso por 

Cotação Cancelado
Concurso Por Cotação 
N˚05/ICSI/UGEA/22 Manutenção de gerador 42.005,35 Concurso por 

Cotação ELECTRO NICOLE

Concurso Por Cotação 
N˚06/ICSI/UGEA/22

Prestação de serviço de 
seguro de
Viaturas 

53.580,00 Concurso por 
Cotação

IMPERIAL 
SEGUROS

Concurso Por Cotação 
N˚07/ICSI/UGEA/22

Aquisição de equipamento 
digital - Concurso por 

Cotação Cancelado
Concurso Por Cotação 
N˚08/ICSI/UGEA/22

Aquisição de caderneta de 
avaliação - Concurso por 

Cotação Deserto
Concurso Por Cotação 
N˚09/ICSI/UGEA/22

Aquisição de utensílios 
doméstico - Concurso por 

Cotação Cancelado
Concurso Por Cotação 
N˚10/ICSI/UGEA/22

Manutenção e limpeza de 
tanques de água 182.871,00 Concurso por 

Cotação RDC
Concurso Por Cotação 
N˚11/ICSI/UGEA/22

 Manutenção de sistema 
de som - Concurso por 

Cotação Deserto
Concurso Por Cotação 
N˚12/ICSI/UGEA/22

Manutenção de alarme de 
incêndio - Concurso por 

Cotação Cancelado
Concurso Por Cotação 
N˚13/ICSI/UGEA/22

Aquisição de máquina de
encadernação 34.945,56 Concurso por 

Cotação
EKCES COMÉRCIO 

& SERVIÇOS
Concurso Por Cotação 
N˚14/ICSI/UGEA/22

Manutenção dos 
frigoríficos da

 cozinha 
70.200,00 Concurso por 

Cotação

SEE CHANGES 
ELECTRICAL & 

SERVIÇOS
Manifestação Por 

Interesse N˚01/ICSI/
UGEA/22

Exploração de lanchonete 3.500,00 Manifestação por 
Interesse

EKCES COMÉRCIO 
& SERVIÇOS

Manifestação Por 
Interesse N˚02/ICSI/

UGEA/22
Exploração de reprografia 2.500,00 Manifestação por 

Interesse LÁPIS E PAPEL

(Ilegível)
Maputo, aos 20 de Junho de 2022

Endereço: Instituto de Ciências de Saúde de Infulene                                                                                                                                                                        Telefone: 21-470473/4
  Maputo-República de Moçambique

SAIBA O QUE 
ACONTECE 

NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS 
DEDICA 

DIARIAMENTE 
UMA PÁGINA
À CIDADE 
DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

Baixe o aplicativo Notícias digital na Play Store ou App Store e leia os nossos jornais. 
Termos e condições aplicavéis

www.jornalnoticias.co.mz www.jornaldomingo.co.mz www.desa�o.co.mz

ENCONTRE AS MELHORES 
VAGAS DE EMPREGO
EM PRIMEIRA MÃO



PUBLICIDADE 21Segunda-feira, 27 de Junho de 2022

ANÚNCIO DE CONCURSO

Nº do Concurso Objecto Modalidade e Validade 
das propostas

Valor do Caderno 
de Encargo

Hora /Data da Entrega 
das propostas

Hora/Data da 
abertura das 

propostas

Nº08/GERADOR/CL/
FE, FP- DPNPL/2022

Prestação de Serviços de 
Fornecimento de Gerador

Concurso Limitado, 60 
dias 1.000,00MT 11/7/2022

 pelas 10.00 horas
11/7/2022

 pelas 10.30 horas

1. A Delegação Provincial do Fundo de Estradas, FP de Nampula, Av. 25 de Setembro, nº 80, no recinto das Obras Públicas, 
convida pessoas singulares, micro, pequenas e médias empresas, inscritas no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras 
Públicas, Fornecedores de Bens e Prestadores de Serviços e que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas 
fechadas.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los, a 
partir do dia 27/6/2022 no endereço acima, pelo valor não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais), depositado no 
Banco de Moçambique através da conta: 11112522001 - Fundo de Estradas, FP - DPOPH;

Unidade Gestoras das Aquisições
 Nampula, aos 21 de Junho de 2022 276

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

INSTITUTO DE LÍNGUAS
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

1. Anúncio de Adjudicação
Nos termos do n.º 2 do Art. 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, vimos por este 
meio anunciar a adjudicação dos concursos abaixo:

Concurso Objecto Nome do Concorrente Valor da Adjudicação
CR50A001641CC00072022 Serviços Gráficos: Produção de dístico, camisetes e bonés para a XIX Reunião Anual de Planificação NKULULEKO HOLDING, LDA 81.024,84MT

CR50A001641AD00282022 Aquisição de material de escritório e de ensino para sede e Delegação da Beira J & G COMÉRCIO E SERVIÇOS, LDA  217.327,50M

CR50A001641AD00272022 Aquisição de consumíveis para informática para Delegação da Beira CDC SOLUTIONS GROUP, LDA 12.168,00MT

CR50A001641AD00182022 Serviço de manutenção do software do pacote de salário  SORT, LDA – SISTEMA DE INFORMAÇÃO E AUDITORIA 22.625,46MT

CR50A001641AD00132022 Serviços Gráficos: Publicação do diploma ministérial e de quadro de pessoal IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE, EP 133.181,80MT

CR50A001641CC00062022 Exploração do centro social e fornecimento de serviços de catering NIGHT CLUB & TAKE AWAY MACANETA 350.000,00MT

CR50A001641AD00322022 Produção e fornecimento de certificados com sistema de segurança FULL COLOR ARTES GRÁFICAS, LDA 702.000,00MT

CR50A001641CC00082022 Fornecimento de equipamento informático: Router SISB SOLUÇÕES INFORMÁTICAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS 199.485,00MT

CR50A001641AD00372022 Manutenção e reparação de bens imóveis TIAGO BERNARDO MOIANE 1.934.650,00MT

CR50A001641CC00122022 Aquisição de acessórios de informática MAC BUSINESS & INVESTIMENT, LDA 303.150,00MT

2.  Anúncio de Concursos
De acordo com alínea a) do nº 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março,  o Instituto 
de Línguas, sito na Av. Ahmed Sekou Touré, nº 1260 – Maputo, convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas de acordo com as seguintes datas e horas-finais de entrega e abertura das propostas para 
o fornecimento de:

Nº do Concurso Objecto de Contratação Modalidade Data de
Lançamento

Prazo de 
solicitação de 

Esclarecimentos

Prazo de 
Resposta às 

Solicitações de 
Esclarecimentos

Data e hora-
final da

entrega das
propostas 

Data e hora 
da  abertura 

das
Propostas

Data do Anúncio de 
Posicionamento dos 

Concorrentes
Garantia 
provisória

CR50A001641CL00012022 Aquisição de material de escritório e de ensino para sede e Delegações Concurso 
Limitado 27/6/2022 5/7/2022 6/7/2022 8/7/2022

9.00 horas
8/7/2022

9.15 horas
13/7/2022
9.15 horas Não exigida

CR50A001641 CL00022022 Aquisição de consumíveis para informática para sede e Delegações Concurso 
Limitado 27/6/2022 5/7/2022 6/7/2022 8/7/2022

11.00 horas
8/7/2022

11.15 horas
13/7/2022

10.15 horas Não exigida

CR50A001641CC00112022 Aquisição de géneros alimentícios Concurso por 
Cotações 27/6/2022 29/6/2022 30/6/2022 1/7/2022

9.00 horas
1/7/2022

9.15 horas
5/7/2022

9.15 horas Não exigida

CR50A001641CL00032022 Manutençao e reparação de meios de transporte Concurso 
Limitado 27/6/2022 5/7/2022 6/7/2022 12/7/2022

9.00 horas
12/7/2022
9.15 horas

15/7/2022
10.15 horas Não exigida

CR50A001641CC00132022 Aquisição de equipamento de comunicação e telecomunicação (PABX) Concurso por 
Cotações 27/6/2022 3/6/2022 3/6/2022 1/7/2022

11.00 horas
1/7/2022

11.15 horas
5/7/2022

10.15 horas Não exigida

CR50A001641CL00052022 Fornecimento de equipamento informático Concurso 
Limitado 29/6/2022 7/7/2022 8/7/2022 13/7/2022

9.00 horas
13/7/2022
9.15 horas

18/7/2022
10.15 horas Não exigida

CR50A001641CL00042022 Certificado Digital Concurso 
Limitado 29/6/2022 7/7/2022 8/7/2022 13/7/2022

11.00 horas
13/7/2022

11.15 horas
18/7/2022

11.15 horas Não exigida

CR50A001641CC00142022 Aquisicao de material de limpeza e higienização Concurso 
Limitado 27/6/2022 5/7/2022 6/7/2022 12/7/2022

11.00 horas
12/7/2022

11.15 horas
15/7/2022

11.15 horas Não exigida

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-los na UGEA do Instituto de Línguas, no endereço acima referido, pela importância não reembolsável de 
2.000,00MT (dois mil meticais). O pagamento deverá ser efectuado em depósito directo no Banco Millennium BIM (Conta 65104558 – MT) ou via POS no local.
2.  As propostas e os documentos de qualificação jurídica deverão ser submetidos em envelope fechado, com a identificação completa do concorrente e do objecto da  contratação.
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 n.º 5/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos 24 de Junho de 2022
A Autoridade Competente

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO 

ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO

DEPARTAMENTO DE REGISTOS E 
NOTARIADO

3º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE 
DE MAPUTO

Av. Vladimir Lenine, nº 1472 - 1º andar

EXTRACTO DE 
RECTIFICAÇÃO DA 

PUBLICAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO DE 

HERDEIROS POR ÓBITO 
DE GRACINDA MARIA 

QUINTANO

Certifico, para efeitos de publicação, 
que no jornal “Notícias” do dia vinte e 
sete de Maio de dois mil vinte e dois, 
foi publicado o extracto da Escritura 
de Habilitação de Herdeiros por óbito 
de GRACINDA MARIA QUINTANO, 
solteira, natural de Maputo, residente 
que foi nesta cidade, sendo filha 
de Augusto Quintano e de Luzita 
Amargar, que foi impugnada por: 
FERNANDA MARIZA DA SILVA 
QUINTANO, MÁRCIO RAÚL DIAS 
QUINTANO, DEIVE DIAS INHAMBIZO 
e SÓNIA MICHEL DIAS INHAMBIZO, 
para passar a constar na Escritura de 
Habilitação de Herdeiros, que deixou 
como únicos e universais herdeiros, 
seus filhos e netos: NOÉMIA GAMAS 
BARATA, solteira, natural de Maputo, 
MARIA FILOMENA QUINTANO 
BARATA, divorciada, natural de 
Abranters, MARIA DE LURDES 
QUINTANO BARATA PEREIRA, 
viúva, natural e residente em Lisboa, 
CÂNDIDA LUÍS QUINTANO, casada 
com Octávio Alfredo Macuane Cossa, 
sob regime de bens adquiridos, seu 
neto TALBI LUÍS QUINTANO, solteiro, 
natural de Maputo, em representação 
do falecido herdeiro seu pai DONIVAL 
RAÚL LUÍS QUINTANO e outros 
netos: FERNANDA MARIZA DA SILVA 
QUINTANO, casada com Artur Brites 
Ramos, sob regime de comunhão 
geral de bens, MÁRCIO RAÚL DIAS 
QUINTANO, solteiro, DEIVE DIAS 
INHAMBIZO, casado com Shamima 
Khan, sob regime de bens adquiridos 
e SÓNIA MICHEL DIAS INHAMBIZO, 
solteira, todos naturais de Maputo, 
onde residem, em representação do 
herdeiro seu pai HÉLIO RAÚL LUÍS 
QUINTANO, já falecido.

Está Conforme
Maputo, aos 23 de Junho de 2021

A Notária
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO 

DO ESTADO NA CIDADE DE 
MAPUTO

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA 
CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
3º CARTÓRIO NOTARIAL DA 

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

EXTRACTO DE 
RECTIFICAÇÃO DA 

PUBLICAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO DE 

HERDEIROS POR ÓBITO DE 
RAÚL LUÍS INHAMBIZO

Certifico, para efeitos de publicação, 
que no jornal “Notícias” do dia vinte e 
sete de Maio de dois mil e vinte e dois, 
foi publicado o extracto da Escritura 
de Habilitação de Herdeiros por 
óbito de RAÚL LUÍS INHAMBIZO, 
solteiro, natural de Maputo, 
residente que foi nesta cidade, 
sendo filho de Raúl Inhambizo e 
de Cândida de Jesus Narci, que 
foi impugnada por: FERNANDA 
MARIZA DA SILVA QUINTANO, 
MÁRCIO RAÚL DIAS QUINTANO, 
DEIVE DIAS INHAMBIZO e SÓNIA 
MICHEL DIAS INHAMBIZO, para 
passar a constar na Escritura de 
Habilitação de Herdeiros, que deixou 
como únicos e universais herdeiros, 
seus filhos e netos: CÂNDIDA LUÍS 
QUINTANO, casada com Octávio 
Alfredo Macuane Cossa, sob regime 
de bens adquiridos, seu neto TALBI 
LUÍS QUINTANO, solteiro, natural 
de Maputo, em representação do 
falecido herdeiro seu pai DONIVAL 
RAÚL LUÍS QUINTANO e outros 
netos: FERNANDA MARIZA DA 
SILVA QUINTANO, casada com 
Artur Brites Ramos, sob regime de 
comunhão geral de bens, MÁRCIO 
RAÚL DIAS QUINTANO, solteiro, 
DEIVE DIAS INHAMBIZO, casado 
com Shamima Khan, sob regime de 
bens adquiridos e SÓNIA MICHEL 
DIAS INHAMBIZO, solteira, todos 
naturais de Maputo, onde residem, 
em representação do herdeiro seu 
pai HÉLIO RAÚL LUÍS QUINTANO, 
já falecido.

Está Conforme
Maputo, aos 23 de Junho de 2021

A Notária
(Ilegível) 5697

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE
NACIONAL E INTERNACIONAL

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis
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Com análise Geo-Espacial contribuímos 
para o desenvolvimento económico e 
social de Moçambique.

Dia da 
Independência 
Nacional

Soluções Geo-Espaciais
Geospatial Solutions

5623
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DIRECÇÃO DE LICITAÇÃO (DL)
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

(UGEA)

Anúncio de 
Cancelamento de 

Concursos
De acordo com a alínea e) do número 3 do artigo 33, 
conjugado com o número 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 o cancelamento dos objectos dos 
concursos abaixo indicados: 

Nº de 
Ordem

Nº do Concurso 
Motivo 

1

Concurso Limitado 
52A002441/

CL/003/2022-
Contratação de 

Empreitada de Obras 
Públicas para a cobertura 

exterior da residência 
estudantil 

Desqualificação de 
todos concorrentes, 

nos termos das alíneas 
a) do nº 2 do artigo 59 
do Decreto n.º 5/2016, 

de 8 de Março

2

Concurso Público 
52A002441/

CP/0006/2022-
Contratação de serviços 

de fornecimento de 
refeições aos estudantes 

e funcionários da 
instituição (motoristas 

gerais, protocolares, 
Ajudantes do Campo, 
seguranças, chaveiros 

auxiliares) 

Desqualificação de 
todos concorrentes, 

nos termos das alíneas 
a) do nº 2 do artigo 59 
do Decreto n.º 5/2016, 

de 8 de Março

Maputo, Junho de 2022
 Prof.ª Doutora Marisa Guião de Mendonça

 (Vice – Reitora para Administração e Recurso)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção Comercial deste Tribunal correm éditos de trinta dias, citando EZEQUIAS JOSÉ MUIANGA, com 
último domicílio conhecido no Bairro da Liberdade, Qº 23, casa nº 946, província de Maputo, ora em parte incerta, para no 
prazo de dez (10) dias, que começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da segunda e última publicação 
deste anúncio, pagar ao exequente BANCO INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE, SA, a quantia de 1 441 647,11MT (um 
milhão, quatrocentos quarenta e um mil, seiscentos e quarenta e sete meticais e onze centavos), em dívida nos Autos 
de Execução Ordinária nº 64/20-G, que por este juízo e Cartório do Único Ofício lhe move o referido exequente, ou no 
mesmo prazo nomear à penhora bens suficientes para tal pagamento e do mais que acrescer ou deduzir a oposição que tiver, 
nos termos dos artigos 811º, nº 1, 812º e 816º do CPC, respectivamente, sob pena de não o fazendo, se devolver esse direito 
ao exequente, nos termos da al. a), nº 1, do art. 836º do CPC, prosseguindo a execução seus termos, conforme tudo melhor 
consta do duplicado da petição inicial que se encontra à disposição do executado no Cartório desta Secção, podendo ser 
levantado dentro das horas normais de expediente.

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

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei
A Juíza de Direito

Nilza Neemias Covane 5548
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 Competências Comportamentais Exigidas: Comprometimento com a Organização, Orientação para a Segurança 
e Meio Ambiente, Orientação para a Qualidade, Trabalho de Equipa, Capacidade de Análise, Gestão de Stress e 
Proactividade;  

 Competências Técnicas Exigidas: Soldadura, Calibração de Instrumentação Industrial e Automação.  
 

 

      Oferece-se: 
             A Empresa oferece condições remuneratórias competitivas e um conjunto de regalias sociais atractivas. 
 
       Selecção: 
 A selecção será feita através de entrevistas, exames psicotécnicos e/ou testes individuais para candidatos 

finalistas. 
 
       Respostas: 

Com Carta de Apresentação, Currículo Circunstanciado, Cópia de Bilhete de Identidade e Certificado de 
Habilitações Autenticados, nos próximos 10 dias, para o seguinte endereço:  
E-mail: Estagiario-Tecnico-Instrumentacao@hcb.co.mz  
 
 
 

Importante:  
O Recrutamento e Selecção de novos colaboradores na HCB obedece aos princípios de ética, 
integridade, justiça e equidade, como tal, não requer o pagamento de taxas em nenhuma das fases do 
processo. A HCB, SA distancia-se de qualquer comportamento e acção que vá contra os valores e 
princípios éticos acima referidos.  

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

 

 

                                                                                                                                                               
Pretende Admitir 

       
 
      Técnicos de Instrumentação Estagiários 
      Regime de Estágio – 12 meses  
      Número de Vagas: 4 
      Local: Songo 
 
      Tarefas / Responsabilidades 

 Analisar o funcionamento da aparelhagem, equipamentos e circuitos eléctricos e electrónicos, a fim de identificar 
as características dos seus componentes; 

 Estudar os componentes electrónicos mantendo uma base de dados centralizada de equivalências; 
 Efectuar, registar e interpretar testes e medidas de natureza eléctrica e electrónica; 
 Propor, executar ou participar nas alterações de circuitos eléctricos e electrónicos e/ou nos respectivos esquemas 

e desenhos; 
 Colaborar no estudo e aplicação de circuitos electrónicos aos equipamentos; 
 Localizar e colaborar no diagnóstico de avarias e deficiências e definir os aparelhos e as técnicas de medida 

adequados aos ensaios e à detecção de avarias; 
 Reparar ou substituir as peças e/ou materiais deficientes, consoante o tipo de avaria; 
 Ensaiar equipamentos ou os respectivos componentes, verificar tolerâncias e calibrações efectuando as 

correcções necessárias; 
 Acompanhar os trabalhos de instalação de sistemas de protecção; 
 Colaborar na organização de documentação técnica, na actualização do cadastro dos equipamentos e na definição 

dos stocks dos componentes e acessórios; 
 Efectuar a manutenção e reparação dos equipamentos e/ou instrumentos, a partir de instruções técnicas, quer no 

âmbito do Plano Anual de Manutenção da Empresa, quer nas intervenções para reparação de avarias, nos 
equipamentos sob sua responsabilidade ou outros, quando solicitado; 

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

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

    Requisitos:   
 Nível MédioTécnico no Ramo de Instrumentação e Automação;  
 Ter obtido no mínimo Mérito ou Distinção no Projecto Integrado;  
 Ter concluído o curso nos últimos 4 anos;  
 Conhecimentos de autómatos programáveis e equipamentos de diagnóstico, medida e registo; 
 Competência na língua inglesa, com capacidade para desenvolver-se em situações correntes da vida quotidiana; 
 Conhecimentos de Informática (Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint e Outlook) utilizando funcionalidades 

específicas; 
 Competências Comportamentais Exigidas: Comprometimento com a Organização, Orientação para a Segurança 

e Meio Ambiente, Orientação para a Qualidade, Trabalho de Equipa, Capacidade de Análise, Gestão de Stress e 
Proactividade;  

 Competências Técnicas Exigidas: Soldadura, Calibração de Instrumentação Industrial e Automação.  
 

 

      Oferece-se: 
             A Empresa oferece condições remuneratórias competitivas e um conjunto de regalias sociais atractivas. 
 
       Selecção: 
 A selecção será feita através de entrevistas, exames psicotécnicos e/ou testes individuais para candidatos 

finalistas. 
 
       Respostas: 

Com Carta de Apresentação, Currículo Circunstanciado, Cópia de Bilhete de Identidade e Certificado de 
Habilitações Autenticados, nos próximos 10 dias, para o seguinte endereço:  
E-mail: Estagiario-Tecnico-Instrumentacao@hcb.co.mz  
 
 
 

Importante:  
O Recrutamento e Selecção de novos colaboradores na HCB obedece aos princípios de ética, 
integridade, justiça e equidade, como tal, não requer o pagamento de taxas em nenhuma das fases do 
processo. A HCB, SA distancia-se de qualquer comportamento e acção que vá contra os valores e 
princípios éticos acima referidos.  

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

 

 Competências Comportamentais Exigidas: Comprometimento com a Organização, Orientação para a Segurança 
e Meio Ambiente, Orientação para a Qualidade, Trabalho de Equipa, Capacidade de Análise, Gestão de Stress e 
Proactividade;  

 Competências Técnicas Exigidas: Soldadura, Calibração de Instrumentação Industrial e Automação.  
 

 

      Oferece-se: 
             A Empresa oferece condições remuneratórias competitivas e um conjunto de regalias sociais atractivas. 
 
       Selecção: 
 A selecção será feita através de entrevistas, exames psicotécnicos e/ou testes individuais para candidatos 

finalistas. 
 
       Respostas: 

Com Carta de Apresentação, Currículo Circunstanciado, Cópia de Bilhete de Identidade e Certificado de 
Habilitações Autenticados, nos próximos 10 dias, para o seguinte endereço:  
E-mail: Estagiario-Tecnico-Instrumentacao@hcb.co.mz  
 
 
 

Importante:  
O Recrutamento e Selecção de novos colaboradores na HCB obedece aos princípios de ética, 
integridade, justiça e equidade, como tal, não requer o pagamento de taxas em nenhuma das fases do 
processo. A HCB, SA distancia-se de qualquer comportamento e acção que vá contra os valores e 
princípios éticos acima referidos.  

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

       
 
      Técnicos de Instrumentação Estagiários 
      Regime de Estágio – 12 meses  
      Número de Vagas: 4 
      Local: Songo 
 
      Tarefas / Responsabilidades 

 Analisar o funcionamento da aparelhagem, equipamentos e circuitos eléctricos e electrónicos, a fim de identificar 
as características dos seus componentes; 

 Estudar os componentes electrónicos mantendo uma base de dados centralizada de equivalências; 
 Efectuar, registar e interpretar testes e medidas de natureza eléctrica e electrónica; 
 Propor, executar ou participar nas alterações de circuitos eléctricos e electrónicos e/ou nos respectivos esquemas 

e desenhos; 
 Colaborar no estudo e aplicação de circuitos electrónicos aos equipamentos; 
 Localizar e colaborar no diagnóstico de avarias e deficiências e definir os aparelhos e as técnicas de medida 

adequados aos ensaios e à detecção de avarias; 
 Reparar ou substituir as peças e/ou materiais deficientes, consoante o tipo de avaria; 
 Ensaiar equipamentos ou os respectivos componentes, verificar tolerâncias e calibrações efectuando as 

correcções necessárias; 
 Acompanhar os trabalhos de instalação de sistemas de protecção; 
 Colaborar na organização de documentação técnica, na actualização do cadastro dos equipamentos e na definição 

dos stocks dos componentes e acessórios; 
 Efectuar a manutenção e reparação dos equipamentos e/ou instrumentos, a partir de instruções técnicas, quer no 

âmbito do Plano Anual de Manutenção da Empresa, quer nas intervenções para reparação de avarias, nos 
equipamentos sob sua responsabilidade ou outros, quando solicitado; 

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

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

    Requisitos:   
 Nível MédioTécnico no Ramo de Instrumentação e Automação;  
 Ter obtido no mínimo Mérito ou Distinção no Projecto Integrado;  
 Ter concluído o curso nos últimos 4 anos;  
 Conhecimentos de autómatos programáveis e equipamentos de diagnóstico, medida e registo; 
 Competência na língua inglesa, com capacidade para desenvolver-se em situações correntes da vida quotidiana; 
 Conhecimentos de Informática (Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint e Outlook) utilizando funcionalidades 

específicas; 
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UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d) do nº 3 do artigo 33, conjugado com o nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos concursos abaixo indicados:

Nº Concurso Modalidade Objecto Empresa Adjudicada Valor (MT)
39A002551/CC/022/2022 Concurso por Cotações Prestação de serviços de limpeza, jardinagem e fumigação à Delegação de Manica DEM MULTY SERVICE, LDA 135.135,00
39A002551/CC/023/2022 Concurso por Cotações Serviços de lavagem de viaturas da Delegação de Manica AUTO TECH, LDA 64.800,00 

39A002551/CL/052/2022 Concurso Limitado Fornecimento de material de escritório à Delegação de Manica PAPELARIA NOVA ÁFRICA, LDA 406.656,90 
39A002551/CL/054/2022 Concurso Limitado Fornecimento de produtos alimentares à Delegação de Manica VIP SUPERMERCADO, LDA 462.290,00 
39A002552/CL/051/2022 Concurso Limitado  Obras de reabilitação da mini-central de Chivule, no Distrito de Guro, na Província de Manica NITEROI CONSTRUÇÕES, LDA 1.982.582,90 
39A002552/CP/074/2022 Concurso Público  Desmatação e limpeza de linhas de média tensão na Província de Manica HALE CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS, LDA 1.280.036,51
39A002551/CL/070/2022 Concurso Limitado  Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Assistência Técnica GOVERNANNT SERVICE 756.003,69

ANÚNCIO DE CONCURSO DESERTO
De acordo com o artigo 61 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 
nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que os seguintes concursos ficaram desertos :

Nº Concurso Modalidade OBJECTO Motivo

39A002551/CL/069/2022 Concurso Limitado Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento e Assistência de Sistema de 
Detenção de Incêndios Desclassificação de todos os concorrentes

FUNAE- SEDE: Rua da Imprensa, 256, 6º andar, portas 607- 610 – 618, Caixa Postal 2289, Telefone: : 21304717 / 21304720, Fax: 21309228; Email: funae@funae.co.mz, Cidade 
de Maputo.                                           

4410

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 
DO PAÍS OU MUNDO
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MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

PELOURO DA JUVENTUDE E CIDADANIA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA 04

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Conselho Municipal de Maputo convida a todas empresas elegíveis, nacionais ou estrangeiras, 

interessadas e que reúnem requisitos de elegibilidade, Tributos Municipais e Autárquicos 
regularizados a apresentarem propostas seladas para os concursos constantes do quadro abaixo:

Concurso Objecto do Concurso Alvará
Data, Hora e Local de 
submissão e abertura 

das propostas
Garantia 
Bancária

Concurso Limitado
OM-03/CMM/DSMJC/

UGEA4/CL/G/22

Aquisição do material de 
escritório

Compatível 
ao objecto de 
Contratação

Dia: 11/7/2022
Entrega: 10.30 horas

Abertura: 10.45 horas
N/A

OM-06/CMM/DSMJC/
CL/G/2022

Aquisição de géneros 
alimentícios 

(Lote 1) e Material de 
limpeza e higiene (Lote 2)

Compatível 
ao objecto de 
Contratação

Dia: 11/7/2022
Entrega: 10.30 horas

Abertura: 10.45 horas
N/A

2. As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir os 
documentos do concurso em formato electrónico na Direcção de Serviço Municipal da Juventude 
e Cidadania, sita no prédio UTA, Avenida Karl Mark, n.º 173, 9.º andar, no horário das 8.00 até às 
13.45 horas, a partir do dia 27/6/2022.

4. Os documentos dos concursos poderão ser consultados ou adquiridos mediante o pagamento 
de uma taxa não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais). O pagamento deverá ser feito por 
meio de depósito directo para o Conselho Municipal de Maputo (CMM), Conta em Meticais com 
NIB: 000 105 61 0000000 243 263, no BANCO MILLENIUM BIM e levantamento de recibo e NUIT 
emitido pela Recebedoria Municipal, sita na Av. Karl Marx, n.º 173.

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 n.º 5/2016, 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:

Conselho Municipal de Maputo
Direcção de Serviço Municipal da Juventude e Cidadania

Unidade Gestora Executora das Aquisições -UGEA 04
Prédio UTA, Avenida Karl Mark, n.º 173, 9.º Andar

Maputo 

A UGEA
5619

DIRECÇÃO DE LICITAÇÃO (DL)
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

 Anúncio de Adjudicação 
De acordo com a alínea d) do número 3 do artigo 33, conjugado com o número 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 a adjudicação dos objectos dos Concursos abaixo indicados: 

Nº de 
Ordem

Nome do Concorrente Objecto de Concurso Valor incluindo 
IVA

1
SUCEC, LDA Fornecimento e montagem de uma bomba 

submersível incluindo acessórios no furo 
de água no Campus de Lhanguene 

308.394,39MT

2
SOCIEDADE DO 

NOTÍCIAS Serviços de publicação de anúncios 500.000.00MT

3
PERFECT SECURITY, 

LDA
Contratação de serviços de segurança física 

da instituição 24 horas 4.745.520,00MT

4
MHL AUTO, SA Aquisição de uma viatura ligeira dupla 

cabina para serviços 2.224.000,00MT

5
INTERAUTO- 

COMÉRCIO 
AUTOMÓVEL, LDA.

Manutenção e reparação de viaturas de 
serviço da marca Ford 100.000,00MT

6
PAPELARIA E SERVIÇOS 

AGENDA 
Aquisição de consumíveis de escritório 

(toneres e tinteiros) 1.500.000,00MT

7
ASSOCIAÇÃO DE 

NATAÇÃO DE MAPUTO
Arrendamento de piscina para leccionação 

de aulas de natação 450.000,00MT

8
TIME COMÉRCIO E 

SERVIÇOS 
Aquisição de material eléctrico

2.500.000,00MT

9 VOIPTECH, LDA Serviços de internet 1.825.223,88MT

10
LETS GO TRAVEL & 

TOUR AGENCY
Serviços de agência de viagem, emissão 

de bilhetes de passagem para fora do país 
incluindo seguros 

3.158.917,28MT

11
MAGAZINE 

MULTIMÉDIA, SA
Fornecimento de jornal

16.000,00MT

12

REDE VIÁRIA DE 
MOÇAMBIQUE, SA

Fornecimento de cartões de passagem 
e recarregamento da conta global para 

travessia nas portagens da Estrada Circular 
de Maputo - Matola Gare das viaturas da 

instituição 

200.000,00MT

13

TRIÓNICA 
MOÇAMBIQUE, LDA  

Aquisição de reagentes, outros consumíveis 
e equipamento de laboratório para 
Faculdade de Ciências Naturais e 

Matemática (FCNM)

2.950.000,00MT

14 MEDIACOOP Fornecimento de Jornal 17.600,00MT

15

SÓ DETERGENTES, LDA Serviços de limpeza e recolha de resíduos 
sólidos, no lar dos estudantes, gabinetes 
de trabalho, biblioteca, casas de banho e 

jardinagem em instalações da UP-Maputo

4.589.997,80MT

16
SMARTA Serviços de manutenção e reparação de 

equipamento informático (computadores 
impressoras e fotocopiadoras) 

450.000,00MT

17

LIA E LUANA SERVIÇOS, 
LDA

Contratação de serviços para fornecimento 
de refeições aos estudantes bolseiros e 
funcionários da instituição (motoristas, 

ADC e seguranças protocolares, auxiliares e 
chaveiros)

4.100.000,00MT

Maputo, Junho de 2022

            Prof.ª Doutora Marisa Guião de Mendonça
        (Vice – Reitora para Administração e Recurso)

437

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção Comercial deste Tribunal correm éditos de trinta dias, citando 
PAULO MANUEL NHABINDE, residente no Bairro da Matola “H”, Rua D, casa nº 445, 
província de Maputo, ora em parte incerta, para no prazo de dez (10) dias, que começa 
a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da segunda e última publicação deste 
anúncio, pagar ao exequente BANCO INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE, SA, a quantia 
de 1 158 930,94MT (um milhão, cento e cinquenta e oito mil, novecentos e trinta 
meticais e noventa e quatro centavos), em dívida nos Autos de Execução Ordinária 
nº 154/20-G, que por este juízo e Cartório do Único Ofício lhe move o referido exequente, 
ou no mesmo prazo nomear à penhora bens suficientes para tal pagamento e do mais 
que acrescer ou deduzir a oposição que tiver, nos termos dos artigos 811º, nº 1, 812º e 
816º do CPC, respectivamente, sob pena, de não o fazendo, se devolver esse direito ao 
exequente, nos termos da al. a), nº 1, do art. 836º do CPC, prosseguindo a execução seus 
termos, conforme tudo melhor consta do duplicado da petição inicial que se encontra 
à disposição do executado no Cartório desta Secção, podendo ser levantado dentro das 
horas normais de expediente.

Maputo, aos catorze dias do mês de Junho do ano dois mil e vinte e dois
O Escrivão de Direito

Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei
A Juíza de Direito

Nilza Neemias Covane
5545

Faz saber que pelo Cartório da 1ª Secção Cível do 
Tribunal Judicial da Província de Manica correm 
Autos de Acção Executiva para Pagamento de 
Quantia Certa em Processo Ordinário, registados 
sob nº 07/1ª/TJPM/2019-A, em que é exequente 
BTM - BANCO TERRA, SA (BTM) e executado 
BENEDITO AUGUSTO JOSÉ. 
São por esta forma citados os credores 
desconhecidos do executado para no prazo de 
vinte (20) dias, finda que seja a dilação de trinta 
(30) dias, contados da data da fixação do presente 

edital, reclamarem, o pagamento dos seus créditos 
pelo bem penhorado, bem como àqueles que 
tenham garantia real.

Chimoio, aos treze dias do mês de Abril de dois mil e 
vinte e dois

O Escrivão de Direito Provincial
Izaia Manuel

A Juíza-Presidente
Drª Elisa Cua Chiteve

7415

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MANICA

1ª SECÇÃO-CÍVEL

ANÚNCIO
A MERITÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DESTE TRIBUNAL, DOUTORA ELISA CUA CHITEVE
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Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, IP
 PROJECTO ÁGUA SEGURA PARA VILAS E ZONAS RURAIS

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA

ESPECIALISTA DE ÁGUA E SANEAMENTO
Grant N.º:D941-MZ

Ref. n.º MOZ-AIAS-RSTWSP-CON008

1. O Governo de Moçambique recebeu um donativo no montante de USD 150 Milhões a Associação Internacional de 
Desenvolvimento (IDA) para custear a implementação do Projecto de Água Segura para Vilas e Zonas Rurais, e pretende 
aplicar parte desses fundos para serviços de consultoria.

2. O escopo dos serviços para a consultoria inclui, mas não se limita à: (i) Supervisionar a implementação geral dos projectos 
de abastecimento de água e saneamento, bem como a execução das acções relacionadas às salvaguardas ambientais e sociais, 
assegurar que os projectos são executados de acordo com o Acordo de Financiamento e políticas e padrões do Banco Mundial 
bem como dos Ministérios relevantes; e (ii) gerir o orçamento e cronograma dos projectos, monitorar e reportar sobre o 
progresso físico e financeiro dos contratos implementados pelos consultores e empreiteiros, e Rever e propor a aprovação os 
planos, cronogramas, estudos, projectos, metodologias de trabalho propostos

Os Termos de Referência (TdRs) detalhados para a consultoria poderão ser encontrados no seguinte site: www.aias.gov.mz

3. A Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, Instituto Público (AIAS, IP) convida consultores individuais 
qualificados, a manifestar seu interesse em prestar os serviços. Os consultores interessados deverão apresentar informação 
demonstrando possuir qualificações necessárias e experiência relevante para a execução dos serviços (CV, descrição de ser-
viços similares, experiência em condições semelhantes, disponibilidade, etc.).

4. O consultor deve possuir, pelo menos, as seguintes qualificações e experiência: (i) Pelo menos 10 anos de experiência 
geral e grau em Engenharia Civil, Hidráulica ou Sanitária. Mestrado será considerado uma vantagem; (ii) Pelo menos 7 anos 
de experiência na implementação de projectos de infra-estruturas de provisão de serviços de abastecimento de água e sanea-
mento em zonas urbanas e peri-urbanas. Experiência com estações de tratamento de água, estações de bombagem, condutas 
adutoras e redes de distribuição será considerada uma vantagem; (iii) Experiência relevante em gestão de contratos, elabo-
ração de projectos e supervisão de obras; e (iv) proficiência nas línguas inglesa e portuguesa. 

5. Chama-se atenção dos Consultores interessados à Secção III, parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17 do “Regulamento de Aquisições 
para Mutuários da IPF” do Banco Mundial, revisto em Novembro de 2020, que estabelece a política do Banco Mundial sobre 
o conflito de interesses.

6. O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção de Consultor Individual conforme estabelecido no 
Regulamento de Aquisições.

7. As Manifestações de Interesse deverão ser entregues em versão física, no endereço abaixo ou por e-mail até às 14.30 horas 
do dia 13 de Julho de 2022.

8. O endereço referido acima é:

Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, Instituto Público

Att: Unidade Gestora Executora das Aquisições / Projecto de Água Segura para Vilas e Zonas Rurais
Av. Eduardo Mondlane, n.º 1352, 4o andar

Maputo - Moçambique 
E-mail: procurement.rstwsp.aias@gmail.com
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Comunicado

HCB procede a distribuição de dividendos no mês de Julho

Songo, 27 de Junho de 2022

Decorrente da Assembleia Geral de 27 de Maio de 2022, a 

Hidroeléctrica de Cahora Bassa, (HCB), S.A., irá proceder ao 

pagamento dos dividendos relativos ao exercício económico findo a 31 

de Dezembro de 2021, no dia 11 de Julho. 

O valor bruto aprovado pelos accionistas é de 0,140 meticais (zero 

vírgula cento e quarenta meticais), por acção, num total de 3,7 mil 

milhões de meticais, dividendo mais elevado de sempre pago aos 

accionistas.

Assim, a partir da data anunciada, os accionistas poderão confirmar o 

recebimento dos dividendos nas instituições bancárias onde as acções 

se encontrem depositadas na conta de registo de titularidade.

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa é uma sociedade anónima de direito 

privado com a seguinte estrutura accionista: Companhia Eléctrica do 

Zambeze (CEZA) – 85%; Redes Energéticas Nacionais (REN) – 7,5%; 

cidadãos, empresas e instituições moçambicanos - 4%; e HCB (acções 

próprias) – 3,5%.

“Cahora Bassa, o Orgulho de Moçambique.”

Para mais informações, contactar:
Equipa de Relação com o Investidor

Telefone: +258 21 350 700

Celular: +258 82 316 0390/+258 85 042 0508

E-mail: relacao.investidor@hcb.co.mz 

Website: www.hcb.co.mz

Siga-nos no Facebook e Linkedin 

5629
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“Uma escola - um jornal”
Promova o hábito de leitura e ajude Moçambique a crescer

Seja Padrinho 
Ofereça um jornal a uma Escola à sua esolha

Contacte já os nossos serviços comerciais ou as nossas delegações provinciais – publicidade@snoticias.co.mz
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Superfície  75 334  km²
População  1 228 514 (2007); 12 Distritos

A VOZ DO CIDADÃO

A 
GOOD  Neighbors, 
uma organização não 
governamental (ONG) 
japonesa, vai inves-
tir, durante 12 meses, 

cerca de vinte milhões de me-
ticais na melhoria de condições 
de saneamento no distrito de 
Massangena.

O valor será investido basi-
camente na construção de três 
sistemas de abastecimento de 
água, 10 latrinas escolares e na 
capacitação de 20 professores 
e 3380 alunos em matérias de 
higiene e saneamento. 

O projecto, apresentado 
semana passada, contempla 
ainda a formação de 884 fa-
mílias na produção de lajes de 
cimento para latrinas e o pro-
grama de Saneamento Total 
Liderado pela Comunidade 
(SANTOLIC), que deve alcan-
çar 5527 habitantes em sete 
bairros.

Margarida Mapandze-
ne Chongo, governadora de 
Gaza, referiu que o projecto 
tem como objectivo responder 
aos desafios no fornecimento 
de água potável à população e 

Japão investe na melhoria 
do saneamento em Massangena

melhorar os níveis de sanea-
mento.

Destacou o facto de esta 
abordagem ter o potencial de 
promover o saneamento rumo 
à eliminação do fecalismo a céu 
aberto, através do SANTOLIC. 

Considerou que este é um 
projecto de grande impor-
tância para garantir a higiene 

individual e colectiva, pois vai 
reduzir o risco de ocorrência de 
doenças diarreicas nas comu-
nidades.

Por seu turno, o repre-
sentante da Good Neighbors, 
Junghee Park, afirmou que a 
iniciativa visa reduzir o impac-
to das mudanças climáticas, 
construindo infra-estruturas 

que garantam resiliência às co-
munidades face à escassez de 
chuva no distrito.

O lançamento do projecto 
foi testemunhado pelos mem-
bros do Conselho Executivo 
Provincial e por representantes 
da área de negócios na Embai-
xada do Japão em Moçambi-
que. 

Criadas condições para melhorar o saneamento e higiene em Massangena

Ganhos da independência são visíveis
OS ganhos da independência, conquistada há 47 anos e cele-
brada sábado passado (25 de Junho), são bem visíveis e tendem 
a aumentar, não obstante a subida do custo de vida, segundo 

N.
BA

M
BO

Inspecção apela à aposta
no seguro do trabalhador

A INSPECÇÃO-GERAL do Trabalho (IGT) em Gaza está a sensibilizar os em-
pregadores a apostarem no seguro dos trabalhador, de modo a cobrir os riscos 
de acidentes de trabalho.

A informação foi avançada pelo delegado provincial da IGT, Sérgio Chirin-
dza, que acredita que esta é a melhor forma de minimizar custos em casos de 
acidentes de trabalho.

De acordo com Chirindza, no primeiro trimestre deste ano, a província 
registou 21 acidentes de trabalho, dos quais três resultaram em mortes, além 
de 18 feridos, entre graves e ligeiros.

Sérgio Chirindza, que falava no Seminário sobre Saúde, Higiene e Segu-
rança no Trabalho, revelou que o sector tem realizado palestras com as enti-
dades patronais, trabalhadores e associações sindicais, como forma de passar 
a mensagem. “A nossa preocupação é incutir nas empresas a necessidade de 
investir na prevenção dos acidentes, o que vai permitir que o capital humano 
esteja disponível a tempo inteiro para vender a sua mão-de-obra”, disse.

Entretanto, o delegado do IGT admite que os números anunciados pelos 
empregadores podem não reflectir a realidade. 

Apontou que pode ter havido casos de acidentes não reportados por deso-
nestidade do patronato, o que seria de lamentar e desencorajar.

Por sua vez, Manuel Machanguane, que representou o secretário de Esta-
do provincial no encontro, defendeu a promoção da cultura de segurança nos 
locais de trabalho tendo em vista preservar a saúde dos trabalhadores.

Acrescentou ser necessário assegurar a “manutenção da cultura de pre-
venção em matéria de segurança e saúde”, o que exige empenho de todos.

A ASSIDUIDADE, pontualida-
de e a assimilação das matérias 
melhorou no distrito de Mapai, 
província de Gaza, em resulta-
do de iniciativas do Governo e 
parceiros visando à retenção 
dos alunos nas escolas, sobre-
tudo das raparigas. 

O abandono escolar tem 
sido associado ao  elevado ín-
dice de gravidezes precoces, 
pobreza e desconhecimento 
dos direitos, razão pela qual as 
autoridades distritais realizam 
várias iniciativas para reverter 
o cenário. 

Na Escola Secundária de 
Mapai, por exemplo, a Funda-
ção para o Desenvolvimento 
da Comunidade (FDC) está a 
apoiar a promoção da educa-
ção efectiva dos estudantes, 
desenvolvimento saudável, 
higiene sexual e protecção do 
assédio sexual, violência do-

méstica e casamentos prema-
turos.

Segundo o director daque-
le estabelecimento de ensino, 
Admiro Maluleque, o impacto 
é bastante positivo, na medida 
em que o aproveitamento pe-
dagógico melhorou.

 “Está a estimular os alu-
nos a permanecerem na sala de 
aula e a engajarem-se nos es-
tudos. Também recuperámos 
muitas desistências”, contou. 

Por sua vez, Adelina Lopes, 
oficial de programas da FDC, 
disse que  a instituição está a 
atender na província mais de 
700 jovens e adolescentes, de 
ambos os sexos, em material 
escolar e apoio psicossocial. 
As acções incidem, essencial-
mente, na sensibilização da 
juventude a conhecer os seus 
direitos e a desenvolver as me-
lhores escolhas para o futuro. 

“Nesta escola, em concre-
to, oferecemos apoio material 
a 27 alunos, dos quais 17 rapa-
rigas. Estamos a trabalhar tam-
bém com os pais e encarrega-
dos de educação e, como fruto, 
está a crescer a consciência de 
denúncia dos abusos e violên-
cia doméstica”, frisou. 

Outro programa que leva 
esperança para as crianças ca-
renciadas é desenvolvido pela 
organização ADCR, no posto 
administrativo de Machai-
la, onde apoia 160 crianças. 
Também está a assistir igual 
número de alunos no distrito 
de Chigubo. Do donativo en-
tregue por ocasião da quinzena 
da criança, destaque para uni-
forme escolar, mochilas, ma-
terial didáctico e bolas de fute-
bol, para o incentivo à prática 
desportiva na escola primária 
local. 

Reduz absentismo 
nas escolas de Mapai

A ASSOCIAÇÃO dos Pescadores de Xai-Xai 
(APEX) solicitou há dias a construção de uma 
banca para a lavagem e limpeza de peixe na 
praia de Xai-Xai, em Gaza.

De acordo com o presidente da APEX, Cae-
tano Valente, tal iria garantir melhor exposição 
dos produtos, além da higiene e saúde aos uten-
tes.

Os pescadores solicitaram ainda a constru-
ção de duas ou três barracas convencionais para 
a conservação do pescado.

Caetano Valente apelou, por outro lado, à 
Polícia Costeira para criar “um dispositivo le-
gal” para multar os banhistas que forem encon-
trados a deitar lixo na praia, sendo que o valor 
reverteria para a compra de sacos plásticos e 
tambores de armazenamento de lixo.

Desafiou ainda os operadores turísticos na 
costa de Xai-Xai a organizarem jornadas de lim-
peza defronte dos estabelecimentos, por achar 
que os clientes muitas vezes deitam lixo, vio-
lando a postura.  Empresas devem apostar na higiene e segurança no trabalho

Filipe Jamal Nelito António José Cossa Vicente Miambo

Pescadores querem 
melhores condições

cidadãos ouvidos pelo “Notícias”.
Filipe Jamal considera que com a proclamação da indepen-

dência houve liberdade de o país decidir por si.
Acrescentou que a educação chegou a todos os moçambica-

nos, o que se reflecte no número e qualidade dos técnicos for-

mados no país. 
“As pessoas podem estudar presencialmente ou à distância. Es-

ses são ganhos da independência que comemoramos. Só nos falta 

pôr fim aos ataques terroristas em Cabo Delgado para abrir espaço 
para um crescimento  ainda maior”, conclui.

Nelito António, por seu turno, afirma que a independência 
trouxe a liberdade. 

“Hoje conseguimos fazer tudo o que queremos e que seja eti-

camente aceite. Somos independentes, sim, porque nos libertamos 
do colonialismo. Agora temos como missão  reduzir as desigualda-
des sociais, o desemprego e o elevado custo de vida”, referiu.

Por sua vez, José Cossa disse que a independência ainda não é 
total porque o país tem de trabalhar para atingir a auto-suficiência. 

“A nossa província tem potencialidades que nos tornariam 
pouco dependentes. O  que nos desconforta é o custo de vida que 
está elevado. Penso que o Governo deveria apostar mais na agricul-

tura, de modo a minimizar o custo de vida. É preciso, por outro 
lado, melhorar a qualidade do ensino e das vias de acesso”, disse.

Já Vicente Miambo considera que a independência trouxe 

ganhos visíveis. “Conseguimos ver que houve avanços signifi-
cativos após a proclamação da independência. Refiro-me à área 
da educação. Está-se a trabalhar nas vias de acesso e na electri-
ficação rural. O meu apelo é para que haja mais investimento na 
saúde”, disse.
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AMADE CASIMIRO NACIR

ESTE ensaio desenvolve uma reflexão sobre as 
características, nuances, limites e possibilida-
des da transição energética, com enfoque para 
a realidade moçambicana. Transição energética 
que se insere num contexto em que o mundo 
procura igualmente fazer o desenvolvimento 
sustentável. Uma característica que vai condi-
cionar todo o processo de transição energética, 
porquanto o desenvolvimento sustentável limi-
ta o uso extensivo dos recursos naturais. E boa 
parte dos recursos energéticos são, igualmente, 
recursos naturais. Importa recordar nessora o 
conceito de desenvolvimento sustentável. 

Ora, de forma simples, desenvolvimento 
sustentável é o crescimento económico que 
respeita a disponibilidade dos recursos naturais 
e que é socialmente aceite; i.e., a satisfação das 
necessidades da geração actual sem compro-
meter a capacidade das gerações futuras de sa-
tisfazerem as suas necessidades. Escrito doutra 
forma, o crescimento económico que respeite 
os limites da natureza. “É o desenvolvimen-
to que não esgota os recursos para o futuro.” 
(www.wwf-brasil.org.br, 2022)

Agora que elaboramos o conceito de de-
senvolvimento sustentável e caracterizamos a 
transição energética, importa clarificar a noção 
de transição energética. Certamente que, de 
forma lógica, deveríamos conceptualizar para 
depois caracterizar transição energética. Mas, 
para efeitos pedagógicos, a fórmula caracte-
rização-conceptualização permitirá melhor 
percepção. Nessa senda, “(…) o dicionário 
Priberam de língua portuguesa considera que 
transição é o facto de passar de um assunto ou 
estado para outro (www.priberam.pt). Meca-
nicamente a transição energética é da mesma 
forma antiga que o conceito de energia. Por-
quanto, a humanidade sempre efectuou a tran-
sição energética, i.e., do fogo para as energias 
fósseis, das energias fósseis à energia eólica, da 
energia eólica à energia hidráulica, solar, nu-
clear, etc. em sentido difuso (www.edp.com).” 
(Nacir, 2022).

Percebemos então que há uma ligação 
inequívoca entre desenvolvimento sustentável 
e transição energética. Se quisermos ir mais 
longe, consideraríamos que há uma relação de 
dependência, no sentido de que para fazer de-
senvolvimento sustentável, é necessário fazer 

transição energética. Mas, essa consideração 
pode ser especulativa. Mutatis mutandis, esses 
dois elementos – transição energética e desen-
volvimento sustentável se complementam. E 
a transição energética é um desiderato global 
(UN, 2021). É nesse contexto que no quadro 
dos Objectivos de Desenvolvimento Susten-
tável (ODS) para 2030, o sétimo objectivo 
aborda a transição energética. Este objectivo 
tem por fim, “garantir para todos, o acesso aos 
serviços energéticos fiáveis, sustentáveis e mo-
dernos, a um custo acessível” (www.onu.org). 

Aliás, é por isso que abordamos o desafio 
tríptico da transição energética. Há um desa-
fio político, que enquadra o social, um desafio 
económico e um desafio ambiental. Notemos 
que essas três dimensões, a social, económica 
e ambiental, são igualmente nevrálgicas e nor-
teadoras do desenvolvimento sustentável. Por 
isso a complementaridade da transição energé-
tica em relação ao desenvolvimento sustentável 
e vice-versa. Vejamos então cada uma dessas 
dimensões, sem qualquer ordem hierárquica, 
enquanto desafios para a transição energética. 

Primeiro, a dimensão política. Aqui agru-
pamo-la a dimensão social. Assim, o desafio 

presente vai relacionar-se a inclusão do assunto 
transição energética ao debate político nacional. 
Dessa forma, a sensibilidade dos actores polí-
ticos e sociedade civil, em relação a transição 
energética e a necessidade de a fazer, de acordo 
com determinado nível de prioridade, vai deter-
minar a facilidade ou não de se implementar e 
gerir a transição energética. Uma possibilidade 
de facilmente enquadrar a transição energética 
para a realidade nacional é de multiplicar sua 
discussão a diferentes escalas: institucional, 
societal, urbano, rural, comunitário, etcetera. 

Vai ser um desafio político, igualmente, a 
necessidade de determinar claramente a posi-
ção de Moçambique face a dicotomia energias 
fósseis-energias renováveis. Isso é, clarificar 
como Moçambique vai navegar na prática o 
uso dessas energias que muitos percebem ser 
mutuamente exclusivas, mas que podem co-
-habitar. E eis a possibilidade de transpor esse 
desafio: adequar o posicionamento nacional 
às oportunidades estratégicas internacionais, 
juntamente com os diversos actores interna-
cionais. Aqui mencionamos financiamento, 
parcerias e transferência de conhecimento e 
tecnologia.

DEPOIS dos comes e bebes, à fartura, entrega de 
presentes entre cânticos intercalados por danças 
tradicionais, era chegado o momento de acompa-
nhar a noiva “à Terra prometida”, onde pela via 
dos sonhos e de contos de fada encontraria tudo 
de bom e ficaria feliz para sempre, até que a mor-
te a separasse do seu cônjuge.

Nesta fase não há muitas contas difíceis que 
se possam fazer, sobretudo entre moças da idade 
da noiva e solteiras sem nenhum compromisso 
amoroso. Sempre fica o sonho de que o casamen-
to é um mar de rosas. Mas com a sua tristeza, a 
noiva Lena, não só pensava na casa e nos pais 
que deixariam de ser sua companhia mas, muito 
provavelmente, num ambiente hostil que dora-
vante poderia encontrar.

“O lar é isto, minha filha. Vá, escute e obe-
deça a todos. Siga tudo à risca, sob pena de seres 
devolvida à procedência para a vergonha de seus 
pais, perante a sociedade”.  Eventualmente, terá 
sido este tipo de palavras típicas nas conselheiras, 
que teria deixado a noiva mergulhada num mar 
de tristeza, na véspera do seu casamento.

Logo depois de um pequeno almoço, bem 
forte, com o menu predominantemente de comi-
das do dia anterior, todos saboreavam as carnes e 
os homens dos abates tratavam de fazer o chur-
rasco das duas cabeças de gado e de caprinos, a 
tratar das miudezas e das patas que precisavam 
passar pelo fogo brando, antes de irem para as 
panelas.

No ar, pairava o cheiro da pele queimada ex-
pelido pelo fumo, num ambiente de gargalhadas 
e conversas de rescaldo, sobre a festa do dia ante-
rior, vindo de diferentes grupos espalhados pelo 
quintal da casa da noiva.

Era preciso estar todos bem alimentados para 
seguir a longa marcha de entrega do Chiguiyane 

à nova família da Lena. Todos tinham que ter as 
energias no ponto, pois não havia carro nenhum 
para transportá-los. Ainda que houvesse, as vias 
de acesso não permitiam, porque a marcha acon-
teceu entre colinas de terra branca e solta, de pe-
quenos becos que em determinados lugares eram 
largos e noutros estreitos.  

O enxoval da noiva era levado de cabeça por 
pessoas que, ao mesmo tempo, tinham que fazer 
a marcha entoando cânticos, de forma intercala-
da, até ao destino.

Pelo caminho reinava muita emoção entre 
os acompanhantes, nalgum momento despertada 
pela mensagem dos cânticos que faziam os mais 
sensíveis derramarem as suas lágrimas.

A pergunta que não quer calar é: o que mo-
tivaria tristeza, naquele tempo quando o assunto 
era casamento versus felicidade, o mesmo não 
acontecendo nos dias de hoje, apesar de o ca-
samento ser sinónimo de construir família e ser 
feliz?

Por que razão se chorava tanto, numa situa-
ção em que a relação era seguramente duradoira, 
salvo casos de morte de um dos cônjuges, em 
comparação com uma festa super alegre e de 
arromba, mesmo naqueles casos em que nem se-
quer se chega a uma boda?  

Finalmente chegou-se ao novo lar da Lena 
onde os familiares do esposo já aguardavam, 
ansiosamente, pela água (analogia feita a uma 
noiva, por se assumir que a sua chegada à nova 
família, era a garantia da água no lar, tendo em 
conta que uma das suas principais actividades é 
a captação deste líquido indispensável, normal-
mente em lugares distantes). Geralmente a água é 
captada por mulheres a longas distâncias da casa 
e, ter a filha de alguém como nora, esse lado já 
estava salvaguardado…não mais faltaria água. 

Há sensivelmente uma semana, ficamos a saber 
do óbvio- A produção do livro escolar da 6ª classe 
(Ciências Sociais), parte essencial do processo de 
formação e construção do conhecimento, não obe-
deceu às etapas exigidas. 

Quando é assim, está claro que o produto final 
não pode ser um livro de qualidade, que possa estar 
no centro do processo educativo. 

Seja como for, os resultados que nos foram 
dados a conhecer parecem não responder a uma 
questão fulcral, aquela que todos nós gostaríamos 
de ver esclarecida. Porquê tudo isto aconteceu? 
Faltou tempo, recursos humanos, financeiros, 
apoio político?  

Para uma questão tão premente como esta 
e a gravidade da situação para o futuro do nosso 
sistema de ensino, a comissão de inquérito deveria 
ter sido um pouco mais profunda, olhando até para 
questões como a mitigação dos danos causados por 
estes erros na credibilidade dos livros didácticos.

Dizia, na minha intervenção anterior, que o 
livro surge como um meio para gravar  o conheci-
mento e passá-lo de geração em geração, “por isso 
mesmo, não deve ser banalizado”.

O que a comissão de inquérito vem sugerir, a 
substituição dos avaliadores, entre os quais o Con-
selho de Avaliação do Livro Escolar (CALE), por 
outros, pode ser uma solução apenas parcial.

Entendemos, neste ponto, que mais do que 
incidir sobre as pessoas, há que fazer uma revisão 
mais profunda da política nacional do livro. Caso 
isto não seja acautelado, as pessoas que irão com-
por o novo CALE estarão susceptíveis a cometer 
os mesmos erros. Fazer adaptações resulta que o 
trabalho final não responda ao que nos é pedido.

É tempo de olharmos para os processos em si, 
para que sejam sustentáveis e  duradouros e não 
apenas para quem, faz o quê e não discutirmos o 
porquê.

Ainda sobre quem faz o quê, será aceitável 
que a revisão científica de um livro escolar, tão im-
portante para o processo de ensino aprendizagem, 
seja feita apenas por uma pessoa?

O livro é criado por um ou mais autores, que 
contam com a ajuda de uma equipa de pesquisado-
res, consultores e colaboradores. Depois de escri-
tos são revistos, contemplando uma avaliação pe-
dagógica e posterior aprovação por uma comissão 
técnica. Parece que na nossa realidade não é bem 
assim. Se avançarmos para a revisão da política do 
livro, então que se procure responder ao papel e 
lugar da indústria gráfica nacional na produção do 
livro. Se quisermos arriscar, podemos estabelecer 
quotas, apostando naquilo que é nosso, para que 
possa se desenvolver também de forma sustentá-
vel e ajudar a limar alguns constrangimentos que 
o processo de produção do livro enfrenta, entre os 
quais os choques externos.

Perceba-se que em plena Covid-19, por exem-
plo, a capacidade de cabotagem marítima diminuiu 
significativamente, afectando a entrega de merca-
dorias a nível global. Também há o temor do agra-
vamento de tensões geopolíticas entre as potências 
mundiais.

Uma pandemia não estava no radar de nin-
guém e isto pode voltar a acontecer no futuro, o 
que significa a necessidade de capacidade para mi-
tigar. A confiança no nosso sistema de ensino deve 
prevalecer e, apostar na indústria gráfica nacional 
por tudo aquilo que ela significa (incluindo a pos-
sibilidade de ter a prova gráfica quando quiser e 
interagir directamente com os técnicos) não é pro-
priamente um risco, mas sim olhar o futuro com 
sabedoria.

Que tudo seja feito para que não continuemos 
a viver de erratas. Temos que caminhar, de forma 
segura, na provisão de conhecimento às nossas 
crianças, à nossa sociedade.

Ainda sobre a festa 
de Muthimba da Lena

Errata

O desafio tríptico da transição 
energética actual (1) 

FRANCISCO ALMEIDA

MAIS uma frase desagradável acompanhei 
ao longo desta semana. “Não precisas de fa-
zer estilo para desembarcar”, dizia o cobra-
dor ao tentar convencer um passageiro para 
descer enquanto a viatura estava em movi-
mento.

São coisas do “chapa”. Mas, por enquan-
to proponho-me a falar da relação entre os 
passageiros, sobretudo os que embarcam e 
desembarcam nos terminais de transporte.

A escassez de transporte é uma realidade 
na capital do país. É também verdade que o 
congestionamento é uma realidade que nos 
leva a desrespeitar até as mais elementares 
práticas de bem conviver, que implicam ce-
der espaço ao outro, sobretudo idosos, mu-
lheres grávidas, deficientes e doentes.

Devido a esta situação, quando determi-
nada viatura escala o terminal ou paragem, 

os passageiros preocupam-se somente em 
embarcar, não deixando espaço para os que 
pretendem desembarcar o fazerem em segu-
rança.

Esta situação faz com que haja discussões 
entre passageiros, sendo que uns defendem 
que os outros devem desembarcar apressada-
mente e aos empurrões porque o tempo deve 
ser usado com racionalidade e também não 
se pode “fazer estilos” no “chapa”. Ou seja, 
os que pretendem embarcar têm pressa para 
seguir viagem e de tudo fazem para entrar na 
viatura e, acima de tudo, conseguir assento.

Esta situação abre espaço para a actua-
ção de gente mal intencionada. Refiro-me 
aos “carteiristas” que, à semelhança de ou-
tros passageiros de bem, permanecem junto à 
porta para forçar a entrada.

Esta forma de se apresentar destes nos-
sos compatriotas não nos dignifica. O que se 
sabe é que chegados ao terminal, os passagei-

ros devem desembarcar para, seguidamente 
embarcarem outros utentes de forma ordeira, 
como seres racionais.

Mas, acontece que a pressão é maior ao 
ponto de os que pretendem embarcar o faze-
rem sem que todos tenham descido. Quando 
situações destas ocorrem, os “carteiristas” 
também entram em cena e retiram os bens 
alheios com alguma facilidade.

Esta situação acontece com muita fre-
quência no terminal que funciona no período 
da noite, no bairro do Zimpeto.

Pois, acontece que no período da noite 
os transportadores não escalam o terminal. 
Convencionou-se que as viaturas devem ficar 
imobilizadas depois do posto policial e próxi-
mo à ponte da “circular de Maputo”.

Este terminal é também ponto de partida 
para vários destinos, sendo que os transpor-
tadores, com alguma frequência, mudam de 
rota ou as fraccionam, uma situação que con-

corre para a desorganização que se verifica 
no local. Aliás, é a partir deste terminal que 
convidam os passageiros a embarcarem para 
outros destinos que elegem consoante as suas 
vontades.

Todavia, tanto o motorista assim como o 
cobrador não têm força suficiente para travar 
a “luta” que se observa com os passageiros 
a quererem desembarcar e os outros utentes 
a pressionarem a entrada. Ou seja, a entrada 
não fica livre de tal modo que os “carteiris-
tas” encontram uma brecha para lograrem os 
seus intentos.

Espero que as autoridades policiais que 
velam pela protecção dos cidadãos se façam 
presentes no local para repor a ordem. Aliás, 
este local é de maior movimento, sobretudo 
porque no período da noite funciona um mer-
cado informal que atingiu proporções alar-
mantes ao ponto de poder ser difícil retirar 
estes nossos compatriotas. 

Pede-se paciência aos utentes dos transportes
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AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE

DIRECÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS COMUNS

Adenda ao Anúncio do Concurso Público N.º 01/AT/2022
Relativamente ao assunto acima mencionado, vimos por meio desta informar que é prorrogado o prazo anteriormente estabelecido no anúncio 
publicado no jornal “Notícias” dos dias 30 e 31 de Maio de 2022 para a entrega das propostas, passando para o dia e hora abaixo discriminado:

Nº
Nº do 

Concurso
Objecto Modalidade Critério de Avaliação Data e Hora (Data 

Inicial) de Abertu-
ra das Propostas

Data e Hora de Aber-
tura (ACTUAL) das 

Propostas

1 01/AT/2022

Concessão de Serviços de Desenho, 
Implementação, Operação & Manutenção 
para a Plataforma Única do Comércio de 

Moçambique

Concurso Público Critério Conjugado
Data: 20/6/2022

Hora: 10.00 horas

Data: 30/6/ 2022

Hora: 10.00 horas

NB: As propostas técnicas e financeiras serão abertas no mesmo dia. 

Rua Timor Leste, nº 95 -  2º andar – Maputo
Tel +258 21 311 146, Fax +258 21 311 148

Maputo, Junho de 2022

Autoridade Competente
(Ilegível)

5616

A 
PROCLAMAÇÃO do 
Parque Nacional de 
Maputo (PNM), situado 
no distrito de Matutuí-
ne, província de Ma-

puto, que consolida as extintas 
Reserva Especial de Maputo e 
a Reserva Marinha Parcial da 
Ponta do Ouro, já está a trazer 
resultados satisfatórios nos do-
mínios da conservação, maneio 
integrado da flora, fauna bravia 
e turismo.

Segundo Miguel Gonçal-
ves, administrador do Parque, 
a unificação das reservas per-
mitiu também ao Estado redu-
zir os custos administrativos e 
facilitou as visitas dos turistas, 
que já não precisam lidar com 
duas administrações.

“O trabalho com as comu-
nidades também melhorou, o 
que nos permitiu proteger mais 
a área, mas sem retirar os direi-
tos dos residentes da zona tam-
pão”, explicou. 

Por sua vez, Bartolomeu 
Soto, director regional da Peace 
Parks Foundation (PPF), co-
-gestor do Parque Nacional de 
Maputo, referiu que a sua orga-
nização apoiou a Administração 
Nacional das Áreas de Conser-
vação (ANAC) no processo de 
unificação das reservas. 

Acrescentou que a entidade 
tem vindo a investir igualmente 

Melhora gestão do Parque
Nacional de Maputo

na reintrodução de animais no 
parque, construção de infra-
-estuturas, treinamento de 
fiscais e diversas actividades 
comunitárias. 

“Neste momento, estamos 
a intensificar as nossas acções 
no desenvolvimento do turis-

mo para ajudar o PNM a atin-
gir a sua sustentabilidade. Na 
área da fiscalização estamos a 
apoiar na formação de fiscais 
e aquisição de equipamentos 
como viaturas e helicópteros”, 
sublinhou. 

Soto avançou que a PPF 

está a trabalhar na mobilização 
de fundos para implementa-
ção de programas comunitá-
rios, bem como na colaboração 
transfronteiriça com outras 
áreas de conservação. 

A proclamação do Parque 
Nacional de Maputo, em De-

zembro do ano passado, visou 
garantir a protecção do local, 
paisagens e formações geológi-
cas de particular valor científi-
co, cultural estético e de inte-
resse para recreação pública e 
representativos do património 
nacional. 

Proclamação do Parque Nacional de Maputo melhorou a protecção da fauna bravia

COMEÇA hoje em Lisboa, 
Portugal, a segunda edição da 
Conferência dos Oceanos das 
Nações Unidas, que até sexta-
-feira procurará soluções para 
problemas como a poluição 
marinha e as ameaças à biodi-
versidade.

O subsecretário-geral das 
Nações Unidas (ONU) para 
Assuntos Jurídicos espera que 
da conferência, co-organiza-
da por Portugal e pelo Quénia, 
saia uma “declaração robus-
ta” sobre as questões oceâni-
cas, com os Estados a traça-
rem “compromissos firmes e 
acções concretas”.

Em entrevista à agência 
Lusa na sede da ONU em Nova 

Iorque, Miguel de Serpa Soa-
res, que é também conselhei-
ro jurídico e assessor especial 
dos presidentes da Confe-
rência dos Oceanos (Quénia 
e Portugal), disse esperar que 
também a sociedade civil se 
envolva em compromissos 
face a questões oceânicas.

“Um óptimo resultado se-
ria uma declaração robusta e 
que traga muita visibilidade 
a esta questão dos oceanos, 
porque nós estamos num mo-
mento em que os oceanos, 
pela sua ligação à matéria 
das alterações climáticas, por 
tudo aquilo que representam 
em termos de sustentabilida-
de de ecossistemas económi-

ca e social, é preciso focar a 
nossa atenção nessa questão 
e, infelizmente, isso não tem 
sido feito até ao momento”, 
disse.

Portanto, “um bom re-
sultado seriam compromissos 
firmes, com acções concretas 
sobre medidas que os Estados 
devem tomar, mas também 
além dos Estados: a socieda-
de civil, organizações de ju-
ventude, organizações não-
-governamentais, academias, 
científicos... um novo olhar 
sobre as questões do mar e 
um chamamento a uma acção 
mais enérgica para tratar des-
tes problemas”, acrescentou o 
jurista português. -(LUSA) 

II CONFERÊNCIA DOS OCEANOS

ONU espera compromissos 
firmes e acções concretas

MAIS de vinte estudantes do nível de pós-
-graduação da Universidade Eduardo Mondlane 
(UEM) estão a ser formados em escrita acadé-
mica, visando desenvolver competências para a 
redacção de artigos científicos.

O curso, promovido pela Direcção para Pós-
-graduação da Faculdade de Letras e Ciências 
Sociais da UEM, em coordenação com o Grupo 
de Investigação em Literacia Académica, prioriza 
conhecimentos da estrutura e aspectos linguísti-
cos do artigo científico.

Segundo Óscar Fumo, coordenador do pro-
jecto, este curso se diferencia dos demais pelo 
facto de priorizar as técnicas de escrita para a 
produção de textos que compõem a pesquisa.

“A maior parte dos cursos oferecidos no ramo 
da escrita académica está voltada para os proces-
sos de investigação, nomeadamente a formu-
lação do problema, objectivos,  paradigmas de 
investigação, entre outros elementos, sem, no 
entanto, considerar a etapa de produção de tex-
tos para a divulgação da pesquisa ou do conheci-
mento produzido”, disse. 

Acrescentou que existem estudantes uni-

versitários que não conseguem escrever correc-
tamente os textos dos trabalhos de fim do curso 
por causa de dificuldades para escrever os textos. 

“No final da formação, cada formando pode-
rá produzir um artigo científico, plano alinhado 
ao objectivo da UEM de se transformar em uma 
universidade de investigação”, justificou.

Por sua vez, Conceição Siopa, também coor-
denadora, afirmou que a transformação da UEM 
para uma universidade de investigação requer 
que os professores e estudantes produzam co-
nhecimentos científicos e garantam a respectiva 
divulgação.

“Os estudantes de pós-graduação, para en-
tregarem teses de mestrado ou doutoramento, 
têm que ter um artigo publicado, por isso esta-
mos a dar oportunidade a eles nesta fase inicial  
do curso”, reiterou.

A formação compreende cinco secções lec-
cionadas presencialmente e online, nomeada-
mente propriedades essenciais do artigo, mo-
vimentos retóricos para a construção de artigo 
científico, metodologia, introdução e conclusão, 
oficina de apresentação e discussão dos artigos.

Estudantes formados para 
produzir artigos científicos

Produção de artigos científicos vai melhorar na UEM

A COMUNIDADE científica 
acreditava que os tumores da 
mama libertavam células me-
tastáticas de forma contínua, 
mas uma equipa científica suíça 
constatou que as células cance-
rosas que circulam e posterior-
mente formam as metástases 
surgem principalmente duran-
te a fase do sono.

Esta é a principal conclu-
são de um estudo realizado em 
30 pacientes e modelos de ra-
tinhos publicado pela revista 
Nature, liderado por investiga-
dores da Escola Politécnica Fe-
deral (ETH) de Zurique, Hospi-
tal Universitário de Basileia e a 
Universidade de Basileia.

O cancro da mama é uma 
das formas mais comuns , se-
gundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS). A cada ano, 
cerca de 2,3 milhões de pessoas 
contraem a doença em todo o 

mundo.
Se os médicos detectarem 

o cancro a tempo, as pacientes 
geralmente respondem posi-
tivamente ao tratamento. No 
entanto, a doença se torna mais 
complexa se estiver na fase de 
metástases, recorda a ETH.

As metástases produzem-
-se quando as células cancero-
sas circulantes se desprendem 
do tumor original, viajam pelo 
corpo através dos vasos sanguí-
neos e formam novos tumores 
noutros órgãos.

Segundo os responsáveis 
pelo trabalho, até agora a in-
vestigação sobre o cancro não 
prestou muita atenção a esta 
questão de quando os tumores 
libertam células metastáticas.

Este novo estudo levou a 
“uma conclusão surpreenden-
te”: as células cancerosas cir-
culantes que posteriormente 

SEGUNDO CIENTISTAS

Propagação do cancro da 
mama acelera durante o sono

formam metástases surgem 
principalmente durante a fase 
do sono.

As hormonas reguladas 
pelo ritmo circadiano contro-
lam a metástase. “Quando a 
pessoa afectada está a dormir, 
o tumor desperta”, resume o 
líder do estudo, Nicola Aceto, 
professor de Oncologia Mole-
cular da ETH de Zurique.

Durante o estudo, os in-
vestigadores descobriram que 
o tumor gera células malignas 
circulantes quando o organis-
mo está adormecido.

As células que abandonam 
o tumor durante a noite tam-
bém se dividem mais rapida-
mente e, portanto, têm um 

maior potencial para formar 
metástases, em relação às cé-
lulas que abandonam o tumor 
durante o dia, indicam os cien-
tistas. 

“A nossa investigação de-
monstra que a saída das célu-
las cancerosas circulantes do 
tumor original está controlada 
por hormonas como a mela-
tonina, que determinam os 
nossos ritmos diurnos e notur-
nos”, disse o investigador Zoi 
Diamantopoulou.

O estudo indica que a hora 
em que se recolhem as amos-
tras de tumor ou de sangue 
para o diagnóstico pode in-
fluenciar as conclusões dos on-
cologistas.

“Na nossa opinião, estes 
resultados podem indicar a 
necessidade de os profissionais 
de saúde registarem sistemati-
camente a hora que realizam as 
biópsias”, afirma Nicola Aceto. 

O passo seguinte dos in-
vestigadores será averiguar 
como podem se incorporar as 
descobertas nos tratamentos 
oncológicos existentes para 
otimizar as terapias.

Aceto quer investigar se 
os diferentes tipos de cancro 
comportam-se de forma se-
melhante ao cancro da mama e 
se as terapias existentes podem 
ter mais êxito se os pacientes 
forem tratados em momentos 
diferentes. -(Lusa) 

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA
MAIS PRÓXIMO

SAIBA O QUE ACONTECE 
NO SEU MUNICÍPIO



RECREIO  &  DIVULGAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS

31Segunda-feira, 27 de Junho de 2022

27 de Junho de 2022

INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“Nossas escolhas vão dizer para onde iremos.”

- Charlie Brown Jr. foi uma banda de rock brasileira formada em 1992 na 
cidade de Santos.

QUARTO MINGUANTE - Será na quarta-feira, às 4.52

00.00- NGOMA MOCAM-
BIQUE-2022

02.10- GENTE DA NOSSA TERRA
03.10- CLÁSSICOS AO DOMINGO
04.30- ENERGIA PARA TODOS
04.57- HINO NACIONAL
05.10- CAMPO E DESENVOLVI-

MENTO
05.30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA
06.00- JORNAL DA MANHÃ
08.10- ECONOMIA PARA TODOS
08.15- INSS
08.45- ENERGIA PARA TODOS
10.15- 47 ANOS DA INDEPENDÊN-

CIA
11.05- O SENTIDO DAS PALAVRAS
11.20- ENERGIA PARA TODOS
11.30- PARABENS A VOCE
12.00- TÓPICOS DO JORNAL DA 

TARDE
12.02- MAGAZINE DESPORTIVO
12.20- BOLETIM METEOROLÓGI-

CO
12.30- JORNAL DA TARDE

13.00- INFORMATIVO CORO-
NAVÍRUS

14.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
16.10- SEGURANÇA RODOVIARIA
16.30- MINI- DRAMA
17.10- ECONOMIA PARA TODOS
17.15- COMPASSO
18.10- UMA DATA NA HISTÓRIA
1825- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
18.30- RÁDIO NOVELA”OURO 

NEGRO”
18.55- UMA HISTÓRIA PARA TI
19.00- SINAL HORARIO/TÓPICOS 

DO JORNAL DA NOITE
19.02- MAGAZINE DESPORTIVO
19.20- BOLETIM METEOROLÓGI-

CO
20.00- MOCAMBIQUE DE LÉS A 

LÉS
23.00- TÓPICOS DO ÚLTIMO 

JORNAL
23.10- O SENTIDO DAS PALAVRAS
23.15- INSS
23.30- ÚLTIMO JORNAL

NOTICIÁRIOS: 01,02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 
21,22.00 E 23.30 HORAS.

PREIA-MAR - Às 7.52 horas e às 
20.43, com 1.30 e 1.20 metros, re-
spectivamente

BAIXA-MAR - Às 1.59 horas e 
às 14.14 com 2.70 e 2.80 metros, 
respectivamente

INHAMBANE

23/18

VILANKULO

24/16

TETE

27/17

QUELIMANE

26/19

NAMPULA

25/16

PEMBA

27/19
LICHINGA

21/8

BEIRA

26/18

XAI-XAI

23/18

CHIMOIO

16/10

MAPUTO

24/14

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05.40  HINO NACIONAL  

05.45  GINÁSTICA: TXUNA A 
SAÚDE COM LUCINDA - 
“AFRODANCE”   

06.00  BOM DIA MOÇAMBIQUE 
DIRECTO

08.00  RODA VIVA: “MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS” REPETIÇÃOO/
MAPUTO PROVÍNCIA

08.30  CONQUISTAS REPETIÇÃO/
PROGRAMA 10

09.00  NOTÍCIAS  
09.05  ASAS - VOLUNTARIADO 

REPETIÇÃO/PROGRAMA 15
09.30  A HORA DO CTP - QUELI-

MANE:  “OGUMANA”  DIREC-
TO / QUELIMANE

10.00  NOTÍCIAS  
10.05  TUDO ÀS 10  

DIRECTO – 1.ª PARTE
11.00  NOTÍCIAS  
11.05  TUDO ÀS 10  

DIRECTO – 2.ª PARTE
12.00  NOTÍCIAS  
12.05  TELENOVELA: “SE NOS DEIX-

AREM” REPETIÇÃO CAPÍTU-
LO 59

13.00  JORNAL DA TARDE  
DIRECTO

14.00  A HORA DO CTP - INHAM-
BANE: “INHAMBANE EM 
DIÁLOGO”  
DIRECTO - INHAMBANE

15.00  NOTÍCIAS  
15.05  JUNTOS À TARDE DIRECTO
16.00  NOTÍCIAS  
16.05  ENCONTROS DA MALTA DI-

RECTO
17.00  JORNAL EM LÍNGUAS 

MOÇAMBICANAS 

DIRECTO

17.45  GINÁSTICA:  TXUNA A 

SAÚDE COM LUCINDA - 

“AFRODANCE”   

18.00  CHAT COM SHEILA IBRAIMO 

DIRECTO

19.00  SAÚDE E BEM ESTAR: IMPLI-

CAÇÃO DO SEXO E GRAVI-

DEZ NA ADOLESCÊNCIA 

PROGRAMA N.º 71

19.25  CASA DO POVO  

19.50  PUB  

20.00  TELEJORNAL DIRECTO

21.00  FAN ZONE DIRECTO

22.00  TELENOVELA: “SE NOS DEIX-

AREM” CAPÍTULO 60/82

23.00  3600 SEGUNDOS REPETIÇÃO

00.00  TUDO ÀS 10 REPETIÇÃO

02.00  CHAT COM SHEILA IBRAIMO 

REPETIÇÃO

03.00  ENCONTROS DA MALTA 

REPETIÇÃO

04.00  JUNTOS À TARDE REPETIÇÃO

04.50  FAN ZONE REPETIÇÃO

05.40  HINO NACIONAL 

PUBLICIDADE

República de Moçambique
Província de Maputo

GOVERNO DO DISTRITO DA MATOLA
SECRETARIA DISTRITAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE PUBLICAÇÃO DE CONCURSOS
De acordo com o número 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, a Secretaria Distrital da Matola convida empresas elegíveis, nacionais, interessadas e que reúnem requisitos e apresentarem propostas fechadas 
para os concursos abaixo discriminados:

Nº Modalidade de Contratação
Objecto de Concurso

Data e hora de 
Entrega das Propostas

Data e hora de Abertura das 
Propostas

Validade das 
Propostas

Visita ao local 
da Obra

Custo do Documento 
do Concurso

Garantia Provisória

1. Concurso Público N.º 01/GDM/SD/UGEA/2022 Obras de construção de 5 salas de aulas, bloco 
administrativo, sanitário e ponto de lavagem de 

mãos no bairro de Mukhatine

18/7/2022 
9.00 horas

18/7/2022
9.30 horas

90 dias 29/6/2022
8.00 horas

500,00MT 120.000,00MT

2.
Concurso Limitado N.º 01/GDM/SD/UGEA/2022 

Obras de pavimentação com blocos de pavê na 
Rua da Carpintaria/Missão Roque, extensão 100 

metros
8/7/2022

9.00 horas
8/7/2022

9.30 horas
90 dias 29/6/2022

9.00 horas
500,00MT 22.360,00MT

3. Concurso Limitado N.º 05/GDM/SD/UGEA/2022 Obras de reabilitação do tecto no edifício 
principal dos Serviços Distritais de Actividades 

Económicas 

8/7/2022
9.00 horas

8/7/2022
9.45 horas

90 dias 29/6/2022
10.00 horas

500,00MT 12.000,00MT

4. Concurso Limitado N.º 06/GDM/SD/UGEA/2022 Obras de reabilitação da residência protocolar 8/7/2022
9.00 horas

8/7/2022
10.00 horas

90 dias 29/6/2022
11.00 horas

500,00MT 16.821,00MT

5. Concurso Limitado N.º 03/GDM/SD/UGEA/2022 Aquisição de mobiliário escolar 8/7/2022
9.00 horas

8/7/2022
10.15 horas

90 dias Não aplicável 500,00MT 19.800,00MT

6. Concurso Limitado N.º 04/GDM/SD/UGEA/2022 Aquisição de equipamento informático 8/7/2022
9.00 horas

8/7/2022
10.30 horas

90 dias Não aplicável 500,00MT 11.074,00MT

7. Concurso Limitado N.º 02/GDM/SD/UGEA/2022 Aquisição de mobiliário de escritório 8/7/2022
9.00 horas

8/7/2022
10.45 horas

90 dias Não aplicável 500,00MT 7.995,00MT

8. Concurso por Cotações N.º 14/GDM/SD/UGEA/2022 Aquisição de aparelhos de refrigeração 1/7/2022
8.00 horas

1/7/2022
8.15 horas

60 dias Não aplicável Não aplicável __________

9. Concurso por Cotações N.º 07/GDM/SD/UGEA/2022 Aquisição de toners HP 1/7/2022
8.00 horas

1/7/2022
8.30 horas

60 dias Não aplicável Não aplicável _________

10. Concurso por Cotações N.º 13/GDM/SD/UGEA/2022 Reparação e manutenção de meios circulantes 1/7/2022
8.00 horas

1/7/2022
8.45 horas

60 dias Não aplicável Não aplicável __________

11. Concurso por Cotações N.º 16/GDM/SD/UGEA/2022 Manutenção de ar-condicionados da Secretaria 
Distrital e Residência Protocolar

1/7/2022
8.00 horas

1/7/2022
9.00 horas

60 dias Não aplicável Não aplicável __________

12. Concurso por Cotações N.º 17/GDM/SD/UGEA/2022 Manutenção de equipamento informático 1/7/2022
8.00 horas

1/7/2022
9.15 horas

60 dias Não aplicável Não aplicável __________

13. Concurso por Cotações N.º 12/GDM/SD/UGEA/2022 Fornecimento de coroas, arranjos e ramos de 
flores

1/7/2022
8.00 horas

1/7/2022
9.30 horas

60 dias Não aplicável Não aplicável __________

14. Concurso por Cotações N.º 18/GDM/SD/UGEA/2022 Aquisição de loiça para Gabinete do 
Administrador

1/7/2022
8.00 horas

1/7/2022
9.45 horas

60 dias Não aplicável Não aplicável _________

15. Concurso por Cotações N.º 20/GDM/SD/UGEA/2022 Aquisição de baterias e bornos 1/7/2022
8.00 horas

1/7/2022
10.00 horas

60 dias Não aplicável Não aplicável __________

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou levantá-los na Secretaria Distrital da Matola, sita na Av. 5 de Fevereiro, nº 
812, Matola 700, pela importância não reembolsável fixada na tabela acima, mediante apresentação do talão de depósito do Banco Comercial e de Investimentos (BCI), na conta nº 
102068445101 em nome da Secretaria Distrital da Matola.
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.

A Autoridade Competente
(Ilegível)

Av. 5 de Fevereiro, n.º 812, Telefone 870888841, Email: gdmatola@gmail.com, Matola 700
437

MOÇAMBIQUE precisa massificar a prá-
tica do ioga como uma das estratégias de 
estender o conhecimento por esta técni-
ca secular de meditação, bem como ex-
plorar os seus vários benefícios.

Este apelo foi feito recentemente 
pelo Alto Comissário da Índia em Mo-
çambique, Ankan Banerjee, durante as 
celebrações do 21 de Junho, Dia Mundial 
do Yoga, data oficializada em 2011 pela 
Organização das Nações Unidas (ONU). 
E este ano é comemorada em Maputo, 
Gaza, Sofala, Tete e Nampula com a rea-

lização de uma série de actividades de 
introspecção, ginástica e artísticas.

Na sua intervenção, o diplomata 
indiano regozijou-se pelo facto de os 
praticantes desta cultura estarem a au-
mentar em Moçambique sobretudo os 
jovens.

Falou ainda dos benefícios do ioga, 
destacando o facto desta prática cultural 
de origem indiana não só relaxar o corpo 
e a alma, como também permite per-
manecer em forma e livre de doenças. 

“Aumenta o nosso foco e concen-

tração, para além de construir as ener-
gias necessárias para nos permitir per-
manecer activos durante todo o dia. O 
ioga ajuda-nos a conseguir clareza de 
espírito e aumenta a nossa auto-cons-
ciencialização, aliviando o stress”, disse 
Banerjee.

Salientou o facto de a meditação, 
como componente importante do ioga, 
também ajudar a eliminar o que consi-
derou serem hábitos nocivos para a saú-
de do Homem, como beber e fumar. “É 
um medicamento único que cura mui-

tas doenças”, disse. 
Neste quadro, disse que com esta te-

rapia gente há que facilmente recupera 
de doenças endémicas como colesterol, 
diabetes e doenças cardíacas.

“Através da sua abordagem holísti-
ca, um entusiasta do ioga utiliza várias 
posturas, exercícios, mantras e medi-
tação para melhorar os pensamentos e o 
poder da mente. Torna-nos mais positi-
vos, energéticos, felizes e eficazes, além 
de melhorar a nossa auto-confiança e 
auto-controlo”, anotou. 

Até à madrugada de 
ontem, o som alto ca-
racterizava a Praça da 
Independência, na ci-

dade de Maputo. Vários ar-
tistas e bandas faziam desde 
sábado a festa dos 47 anos 
da proclamação da inde-
pendência nacional e dos 60 
anos da fundação da Frente 
de Libertação de Moçambi-
que (FRELIMO).

O público, ido de dife-
rentes cantos de Maputo, 
“amanheceu” a acompa-
nhar aquele que foi um dos 
espectáculos mais esperados 
dos últimos dias. Milhares de 
pessoas fizeram-se ao local e 
constantemente uns saíam 
do recinto e outros entra-
vam. 

O espectáculo caracte-
rizou-se pela agitação inco-
mum nos últimos dois ano 
devido à pandemia do novo 
coronavírus. Deu  para matar 
a saudade dos velhos tempos. 
A noite foi longa e eufórica. 
Os artistas actuavam e o pú-
blico respondia com cânti-
cos, gritos e dança. A praça 
estava lotada, comprovan-
do-se o fim do isolamento 
físico. 

Parecia do passado o uso 
da máscara, afinal ela atra-
palhava os gritos e goles de 
bebidas diversas, comercia-
lizadas no espaço. Vendia-se 
um pouco de tudo, sobretudo 
“comes e bebes”. A feira para 
o efeito foi montada nas late-
rais do espaço, nos passeios 
que hoje  deixam poucos ras-
tos da festa. 

O palco estava instalado 

FESTA DA INDEPENDÊNCIA 

Matou-se a saudade
dos velhos tempos

em frente à estátua de Samo-
ra Machel com  o dedo indi-
cador da mão direita em riste  
para eternizar o momento 
único que em 1975 o falecido 
estadista proclamava a inde-
pendência nacional. Nas suas 
laterais havia duas telas e,  
em frente ao palco,  estavam 
içados panos exibindo as co-
res da bandeira de Moçambi-
que .

Gente de vários luga-
res,  idades e estratos sociais 
acompanhou os músicos de 
géneros e gerações diferen-
tes. Dilon, provavelmente o 
mais velho,  com 94 anos de 
idade, por exemplo,  relem-
brou a sua juventude agitan-
do o público e o corpo. Em 
momento algum bebeu água 
e pelo tempo que levou no 
palco poucos acreditavam ser 

ainda possível mais um nú-
mero.  Mas ninguém resistiu 
à vibração de “Podina” e ele 
próprio livrou-se do casaco.

Na vez dos Massukos, de-
vido à ocasião, Eunice An-
drade, a MC,  recordou que a 
banda do Niassa foi respon-
sável pelo hino do 11.° Con-
gresso da FRELIMO. Ouviu-
-se um pouco daquilo que foi 
a independência de Moçam-
bique na voz de Samora Ma-
chel e cânticos de exaltação à 
frente de libertação. 

A troca de dj’s acontecia 
à medida que permutavam 
músicos ou bandas. Protago-
nizaram momentos de maior 
euforia recordando “singles” 
antigos e populares,  sobre-
tudo do género pandza,  em-
bora a noite tenha sido para 
todos os estilos do país. 

 Celebração marcada por momentos de muita euforia

Comunidade indiana 
quer massificar o ioga no país
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ERNESTO WILSON 
MATSINHE

FALECEU

A família Matsinhe e demais 
familiares comunicam com 
profunda dor e consternação o falecimento 
do seu ente querido ERNESTO WILSON MA-
TSINHE, ocorrido no dia 25/6/2022, vítima de 
doença, cujo funeral se realiza amanhã, dia 
28/6/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério de 
Lhanguene, antecedido de velório, na capela 
do HCM, pelas 9.00 horas. Paz à sua alma.

5632

Dr. RAÚL ABEL 
MANJATE LANGA

(Médico Ortopedista)
FALECEU

Sua esposa Neli Beatriz Francisco Massin-
ga, filhos Aliorinda (Maninha), Abel, Raúl 
Jr., Catarina (Kátia), Fernando (Naldo), Gertrudes e Eduardo, 
genros, noras, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais 
familiares comunicam com profunda dor e consternação o 
desaparecimento físico do seu ente querido Dr. RAUL ABEL 
MANJATE LANGA (Médico Ortopedista), ocorrido na cidade 
de Maputo, no dia 24/6/2022, cujo funeral se realiza amanhã, 
terça-feira, dia 28/6/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério de 
Lhanguene, antecedido de velório, pelas 8.00 horas, na capela 
do Hospital Central de Maputo. Que a sua alma descanse em 
paz.

5636

CARLOS ALBERTO 
SOARES JÚNIOR

FALECEU

Sua esposa Anastácia Dias Soa-
res, pais Carlos Soares e Wai-Chan, filhos Edson 
Soares, Bruno Soares e Mara Patrícia Soares, 
irmão e demais familiares comunicam o faleci-
mento do seu ente querido CARLOS ALBERTO 
SOARES JÚNIOR, ocorrido no dia 24/6/2022, 
cuja missa de corpo presente será na capela do 
Cemitério da Texlom, no dia 29/6//2022, pelas 
9.00 horas, seguida do funeral.

5631

ERNESTO WILSON 
MATSINHE

FALECEU
Álvaro Massingue, esposa e filhos cum-
prem o doloroso dever de comunicar 
o falecimento de ERNESTO WILSON 
MATSINHE, sogro, pai e avô, ocorrido no dia 25/6/2022, na 
Clínica da Sommerschield, vítima de doença, cujo funeral 
se realiza amanhã, dia 28/6/2022, pelas 10.00 horas, no 
Cemitério de Lhanguene, antecedido de velório, na capela 
do HCM, pelas 9.00 horas. Neste momento de comoção, 
dor e consternação elevam os corações à Deus, em busca 
de conforto e consolação, na esperança de que o sempre 
Omnipresente conceda ao seu ente querido os mereci-
mentos dos céus e de uma vida eterna. Paz à sua alma.

5634

CLARA JOAQUIM MASSANGO 
MBANZE
FALECEU

A Direcção do Coro James Mbanze e seus associados comu-
nicam a partida para a glória de CLARA JOAQUIM MASSANGO 
MBANZE, seu membro-fundador e esposa do maestro Fernando Mbanze, ocorrido 
no dia 21/6/2022, vítima de doença, cujo funeral se realiza amanhã, terça-feira, dia 
28/6/2022, no Cemitério de Lhanguene, pelas 10.00 horas, antecedido de velório 
pelas 8.00 horas, na capela do HCM. Descanse em paz, nossa heroína.     5683

CARLOS PEDRO
(6 meses de eterna saudade)

Sua esposa Amélia França, filho Danilo Pedro, nora, netos, 
irmãos, cunhados e demais familiares comunicam a passagem 
dos 6 meses de eterna saudade do seu ente querido CARLOS 
PEDRO, cuja missa em sua memória se realiza no dia 1/7/2022, na Igreja Nossa 
Senhoras das Victórias, pelas 18.00 horas e deposição de flores no dia 2/7/2022, 
pelas 8.00 horas, no Cemitério de Lhanguene. Paz à sua alma.

5614

MATEUS FERNANDO UAMIR
FALECEU

A Direcção e funcionários do Secretariado Geral da Assembleia 
da República (SGAR) comunicam com profunda dor e conster-
nação o falecimento do Sr. MATEUS FERNANDO UAMIR, funcio-
nário da Assembleia da República, ocorrido no dia 22/6/2022, 
no HCM, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 28/6/2022, pelas 11.00 
horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedido de velório, na capela do HCM, 
pelas 9.30 horas. À família enlutada apresentam as mais sentidas condolências.

5617

MANUEL JOÃO
FALECEU

Sua esposa Esperança, filhos Maria Rita, Diamantino Velas-
co e Anabela da Conceição (Belinha), noras, netos e demais 
familiares comunicam com profunda dor e consternação o 
falecimento do seu ente querido MANUEL JOÃO, ocorrido no dia 24/6/2022, no 
HCM, cujo funeral se realiza amanhã, dia 28/6/2022, pelas 11.00 horas, no Cemi-
tério de Lhanguene, antecedido de missa de corpo presente pelas 8.00 horas, na 
Paróquia S. Francisco de Assis do Infulene. Paz à sua alma.

MARTA ALVERINA 
PAULINO CASSOCERA

(1º ano de eterna saudade)
As nossa lágrimas não secam, a nos-
sa dor é eterna e transforma-se em 
saudades e lembranças. Passa hoje 
1 ano que partiste para a glória. Seus 
pais Paulino e Alverina, irmãos Júlia, 
Paulo e Edson informam que se reza missa em sua memó-
ria, na Igreja Nossa Senhora de Esperança, no Aeroporto, 
no dia 30/6/2022 e deposição de flores na sua campa no 
sábado, pelas 7.30 horas. Eternas saudades, filha.

5635

SALOMÃO FERNANDO 
CHILUVANE JÚNIOR

(Salito)
(28/2/1982 - 24/6/2022)

FALECEU
Sua esposa Sofia, filho Percílio, irmã Es-
trelinda, sobrinhos Yara e Ndzila, famílias 
Chiluvane, Langa e Maibaze comunicam 
com profundo pesar a morte súbita do seu ente querido SALO-
MÃO FERNANDO CHILUVANE JÚNIOR (Salito), ocorrida no dia 
24/6/2022, cujo funeral se realiza hoje, dia 27/6/2022, no Cemitério 
de Lhanguene, pelas 11.30 horas, antecedido de velório, na capela 
do HCM, pelas 10.00 horas. Paz à sua alma.

JOSSEFA CHICANE
(Pai)

(5 anos de eterna saudade)

Seus filhos Ana, Marliza, Mércia, 
Kayola, Cândido, Birimbau e Chudy, 
noras Kátia e Dirce, netos e bisne-
tos recordam com muita saudade o 
desaparecimento físico do seu ente 
querido JOSSEFA CHICANE e comunicam que haverá 
missa em sua memória hoje, pelas 18.00 horas, na Igreja 
Santa Ana da Munhuana. Paz à sua alma.

5633

CLARA 
JOAQUIM 

MASSANGO 
MBANZE
FALECEU

Seu esposo Fernando Mbanze, filhos Jujú, Moisés, 
César e Fortuito, netos Rhullany, Lehman, Mylla, 
Larissa, Allan e demais familiares comunicam o 
falecimento do seu ente querido CLARA JOAQUIM 
MASSANGO MBANZE, ocorrido no dia 21/6/2022, 
cujo funeral se realiza amanhã, dia 28/6/2022, pelas 
10.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedido 
de velório na capelas do HCM, pelas 8.00 horas. Paz 
à sua alma.

5683

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MAPUTO
SECRETARIADO TÉCNICO 

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 12

O Conselho Municipal de Maputo convida a todas empresas nacionais e elegíveis, interessadas e que 
reúnam requisitos de elegibilidade e Tributos Autárquicos regularizados a apresentarem propostas 
seladas para o Concurso Limitado abaixo designado, regido pelo Regulamento de Contratação de 
Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços do Estado, aprovado 
pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

Nº do 
Concurso

Objecto de 
Contratação

Data e Hora 
de Entrega 

das Propostas

Data e 
Hora de 

Abertura das 
Propostas

Garantia 
Provisória

Prazo de 
validade das 

Propostas

OM-04/
STAM/

AMM/G/2022

Material 
de consumo 

para escritório 
11/7/2022 
9.00 horas

11/7/2022 
9.15 horas N/A 90 dias

OM-26/
STAM/

AMM/G/2022
Equipamento 
de escritório 

11/7/2022 
9.30 horas

11/7/2022 
9.45 horas N/A 120 dias

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações ou consultar os documentos do 
Concurso no endereço indicado no rodapé, no horário das 8.00 até às 15.30 horas, a partir do 
dia 11/7/2022. Ou adquirir mediante o pagamento de 1.000,00MT por meio de depósito para 
conta 54690056, NIB: 000105610000000243263, no Banco MILLENNIUM BIM, e posterior 
levantamento de Recibo na Recebedoria Municipal, sita na Av. Karl Marx, nº 173.

2. 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.

 A Autoridade Competente
(Ilegível) 

5619

PUBLICIDADE
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N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

VENDE-SE VENDE-SE

ARRENDA-SE

PRECISA-SE

MOBILIÁRIO escolar, carteiras duplas 
e simples, secretárias para professores 
com cadeira, em chanfuta, fabrico nacio-
nal, parquet em madeira de Mecrusse, 
com medidas diversas, tudo em grandes 
quantidades, vendem-se. Contacto: 
84-3880210.

5384

FLAT tipo 2, num R/C, no Bairro da 
polana, vende-se por 7 500 000,00MT; 
tipo 2, num 2º andar, no Bairro da 
Polana, próximo da Modas Baiana por 
6 000 000,00MT; tipo 3, num 1º andar, 
com 2wc e parqueamento, no Bairro da 
Polana “A”, próximo dos Correios, na 
Av. Mao Tsé-Tung por 13 500 000,00MT. 
Contacto: 84-7234033 ou 82-4433330, 
Nuvunga.

5636

VIVENDA tipo 3, num 40x17, bem 
reabilitada, na Liberdade, com anexo 
tipo 1, água, luz e vedação eléctrica, 
na Rua Gorongosa, a 5 minutos da 
estrada, vende-se por 6 500 000,00MT, 
negociáveis. Contacto: 87-8882176 ou 
84-2751702.

5677

VIVENDA tipo 4, com 3wc, piscina, 
furo de água, ginásio, electric fense, 
parrô para convívios, em Marracuene, 
zona da Pitanga, vende-se por 10 000 
000,00MT; casa tipo 3, de betão, com 
2wc, em Magoanine-CMC por 4 000 
000,00MT; propriedade de 20x40, em 
Marracuene-FACIM por 600 000,00MT. 
Contacto: 84-5926921.

5674  

FLAT tipo 3, com wc, cozinha ameri-
cana, sala grande e garagem, num 2º 
andar, prédio pequeno, seguro e organi-
zado, no B. Central, Av. Agostinho Neto, 
próximo da Casa dos Pneus, pronta a 
habitar, vende-se por 7 800 000,00MT, 
negociáveis. Contacto: 84-6018957 ou 
87-6018959.

5628

VIVENDA independente, tipo 5, com 5 
suites, cozinha americana, 4 wc, depen-
dência completa, piscina e quintal para 5 
carros, no B. Triunfo, zona alta, vende-
-se por 9 500 000,00MT, negociáveis; 
flat tipo 3, espaçosa, com 2wc, cozinha 
americana e garagem, num 2º andar, no 
B. Polana, próximo do Polana Shopping. 
Contacto: 84-6018957 ou 87-6018959.

5628

FLAT tipo 4, com 2wc, na zona da Mi-
gração, vende-se por 13 500 000,00MT; 
flat tipo 3, com 3wc, sala ampla, cozinha 
americana, área de serviços, andar 
alto, prédio com elevador, na zona da 
Interfranca por 6 000 000,00MT; flat 
tipo 2, com 1wc, no P. Baiana por 6 000 
000,00MT; flat tipo 2, com 1wc, sala 
ampla e estacionamento, num 2º andar, 
na UDM-sede por 3 500 000,00MT, 
negociáveis. Contacto: 84-2075176.

5630

COWORK/Escritórios parti lha-
dos: Gabinetes, arrendam-se por 15 
000,00MT; mesas de trabalho por 8 
500,00MT; sala para reuniões, res-
taurantes, cabeleireiros e festas, tudo 
negociável. Grátis: internet, recepção, 
limpeza, água e luz. Transversal à Av. 
Mao Tsé-Tung, na Rua da Justiça. 
Contacto: 82-8945040, 84-5171252 ou 
87-8945040.

5564

FLAT tipo 2 ou 3, nos bairros Sommers-
chield, Polana, Coop, Central, Malhan-
galene e Alto Maé, precisa-se com muita 
urgência para comprar, pagamento cash 
de, 3 000 000,00MT a 45 000 000,00MT. 
NB: Se for mais, pode-se negociar. 
Contacto: 84-6018957 ou 87-6018959.

5628

VIVENDAS e flats, na cidade de Ma-
puto e arredores, precisa-se com muita 
urgência para comprar. Contacto: 84-
5465381 ou 82-3955019, Imbondeiro 
Imobiliária.

5696

VIATURAS
MARK-X, vende-se por 350 000,00MT; 
Prado, ano 2011 por 2 300 000,00; Voxy 
por 280 000,00; Mazda Démio, ano 
2010 por 290 000,00MT; Honda Fit, ano 
2009 por 295 000,00; Vanguard por 750 
000,00. Contacto: 84-8083788.

5517

MUNICÍPIO DE NACALA
CONSELHO MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES
(UGEA)

ANÚNCIO DE CONCURSOS
O Conselho Municipal de Nacala convida pessoas colectivas ou  singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos limitados e público na tabela abaixo:

Os concorentes interessados poderão obter mais informações, examinando os documentos de concurso ou adquirí-los no Conselho Municipal de Nacala, Rua da Vigilância, n° 14/492, tel: +258 26 526 
755/84 83 48 471, UGEA, Cave, lado esquerdo; das 8.00 às 15.00 horas e pela importância não reembolsável de 1.100,00MT (mil e cem meticais) para os Lotes 1 a 8, 1.300,00MT (mil e trezentos 
meticais) para o Lote 9, respectivamente; devendo depositar na conta n.º 53180057/NIB: 000100000005318005757 BIM, desta Autarquia.  As propostas deverão ser acompanhadas com o Cadastro 
Único actualizado, como condição primodial para o Concurso Limitado.

Para o Concurso Público, deverão apresentar uma garantia no valor de 65.000,00MT e seguintes documentos: - Cadastro Único actualizado, as declarações das entidades legais, do INSS, INE, deverão ser 
reconhecidos; entregue no endereço acima indicado e o concurso será regido pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de 
Bens e Prestação de Serviços ao Estado.

N/O Modalidade de Contratação e 
respectiva referência Objecto do Concurso Concorrentes

Elegíveis

Data e hora-limite de 
entrega de documentos 

de qualificação e 
propostas

Data e hora de Abertura de 
documentos de qualificação 

e propostas

Validade 
das

Propostas

01

Concurso
Limitado N°6523/

CL/001/2022

Lote I: Fornecimento de equipamento de desporto

Nacionais /
Estrangeiros 11/7/2022,

às 9.30 horas

11/7/2022
às 10.00 horas

60 dias

02 Lote II: Fornecimento de fardamento e acessórios para 
Polícia Municipal

03 Lote III: Peças sobressalentes de viaturas e tractores

04 Lote IV: Peças sobressalentes para caldeira

05 Lote V: Kits de ferramentas mecânicas

06 Lote VI: Fornecimento de pneus

07 Lote VII: Aquisição de compressor de ar

08 Lote VIII: Fornecimento de lubrificantes

09 Concurso
Público N°6523/CP/002/2022 Lote IX: Fornecimento de gabiões e geotêxtil Nacionais /

Estrangeiros
19/7/2022  

às 9.30 horas

19/7/2022
às 10.00 horas 90 dias

Nacala, aos 24 de Junho de 2022
(Assinatura ilegível)
Rev. Dr Raul Novinte 281

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
SECRETARIADO TÉCNICO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

ANÚNCIO DE CONCURSO
O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional (SETSAN) convida  
empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas, para o fornecimento de Bens e Prestação de Serviços de acordo com o abaixo 
discriminado:

 

Tipo e N.º do Concurso Objecto Prazo de Entrega das 
Propostas

Garantia 
Provisória Requisitos Abertura das Propostas 

(Dia e Hora)

CR35A001541CL/05/ALUGUER. 
VIATURAS/2022

Serviços de 
aluguer de 

viaturas

8/7/2022
 às 10.00 horas 52.000,00MT Cadastro Único 

actualizado e autenticado
8/7/2022

 às 10.15 horas

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou levantá-los no endereço indicado no número 3 deste anúncio, pela 
importância não reembolsável de 1.500,00MT, para cada conjunto, através do depósito na conta nº 004669519008 MZN BM Nome: MINAG-SETSAN.
 
1. O período de validade das propostas deverá ser de 90 dias.

2. As propostas acima indicadas deverão ser entregues até às horas e data-limite no endereço abaixo e serão abertas em sessão pública que terá lugar na Sala de Reuniões do 
SETSAN, igualmente na hora e data indicadas na presença dos concorrentes ou representantes que desejarem comparecer.

3.  Endereço:                                                                                                     Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural
      Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional

Av. Acordos de Lusaka, Praça dos Heróis Moçambicanos, Edifício do MADER- Bloco A, R/C, Maputo – Moçambique

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

5574

TRESPASSA-SE
LICENÇA de construção de bomba 
de combustíveis, com 3 ilhas, na 
estrada que liga Boane à Ponta d’Ouro, 
de 100x60m, trespassa-se. Contacto: 
87-3890610 ou 84-3890610, falar com 
o próprio.

5103

CASA tipo 3, inacabada, implantada 
num espaço de 30x30m, no Bairro Mu-
memo - Marracuene, próximo da FACIM 
e à 2 minutos da EN1, vende-se por 
750 000,00MT, negociáveis. Contacto: 
845412780.

4998

APARTAMENTO novo e por estrear, tipo 
3, com suite, wc`s, cozinha moderna, 
prédio pequeno e moderno, lavandaria 
e 2 garagens, no Bairro Triunfo, vende-
-se por 7 000 000,00MT; propriedade de 
800m², parcelada e murada, com DUAT, 
numa zona privilegiada, no Triunfo por 
8 000 000,00MT. Contacto: 84-8383889 
ou 82-8121492.

5685

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 
DO PAÍS OU MUNDO

RUA DE SOFALA NO 437- MATOLA ‘’F’’ 
+258 84 9104309
+258 84 7625486 
 Email: comercial.gra�ca@snoticias.co.mz

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS 
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES 
EM TODAS AS PROVÍNCIAS 

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

SN GRÁFICA
RAPIDEZEFICIÊNCIAINOVAÇÃO 
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MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Mexer é o primeiro 
a abrir as “oficinas”

S
E por cá a época já arran-
cou e está bem quente 
com o Moçambola a ser 
o ópio do povo, pela Eu-
ropa, em particular nas 

principais ligas onde actuam 
alguns futebolistas moçambi-
canos, os clubes apetrecham-
-se para dar início à pré-épo-
ca.

Entre os internacionais 
moçambicanos, de maior 
expressão a actuarem além-
-fronteiras, Mexer deverá se 
apresentar hoje no primeiro 
treino do Bordéus, clube que 
desceu da Ligue 1 para Ligue 
2 devido aos maus resultados 
e depois despromovido para a 
II Divisão em virtude de uma 
dívida de 30 milhões de euros 
com a Liga de Futebol france-
sa. 

Mexer, que pouco jogou na 
época passada, deverá apre-
sentar-se nos “girondinos”, 
após ter sido aventada a hipó-
tese de rumar para um outro 
clube, o que não está comple-
tamente descartado, visto que 
o mercado de transferências só 
fecha a 31 de Agosto. Aliás, na 
quinta-feira, o defesa central 
foi sujeito aos habituais exa-
mes médicos e tem na mira a 
pré-época, que será determi-
nante para o seu enquadra-
mento na equipa principal.  

Durante a pré-época, o 
Bordéus tem programado uma 
série de jogos amigáveis, antes 
da estreia na II Divisão, a 30 de 

Julho, em casa, contra o Va-
lenciennes.

A equipa da capital e a 
maior cidade do departamen-

to da Gironda e da região Nova 
Aquitânia, no sudoeste de 
França, que já conquistou seis 
títulos da I Liga Francesa.  

Kambala e Dominguez
com futuro incerto
OS internacionais moçambicanos Do-
minguez e Kambala terminaram os 
contratos com o Royal AM e Baroka FC, 
respectivamente, e são neste momento 
jogadores livres.

Face a esta situação, está aberta a 
possibilidade de Dominguez e Kambala, 
titulares na Selecção Nacional, mudarem 
de clube - possibilidade mais forte - ou 
mesmo renegociarem contratos com os 

clubes que representaram na época pas-
sada.

Segundo o que Notícias apurou em 
conversa com o médio defensivo, ex-
-Baroka, confirmou-se mesmo que está 
ainda sem clube.

“É um momento em que não posso 
entrar em muitos detalhes, mas assim 
que estiver noutra fase de decisão (ne-
gociação) irei entrar em contacto”, disse 

dando a entender que o seu futuro ainda 
é incerto.

Já o capitão dos Mambas, Domin-
guez, ainda não se pronunciou sobre 
o assunto, mas é quase certo que não 
renovará pelo Royal AM até porque na 
temporada passada foi muito pouco uti-
lizado na equipa que ficou em terceiro 
lugar na última edição da Premier Soccer 
League. 

Bruno Langa de volta ao batente
SUPER motivado pela grande 
época 2021-2022 que fez ao 
serviço do Desportivo de Cha-
ves, Bruno Langa está prestes 
a começar a temporada na I 
Liga Portuguesa. Os exames 
médicos, que marcam a aber-
tura da nova temporada es-
tão agendados para amanhã, 
quarta e quinta-feira - serão 
três dias, que antecederão o 
primeiro treino programado 
para sábado, 1 de Julho.     

A pré-temporada dos 
“transmontano” irá decorrer 

em Chaves, no distrito de Vila 
Real, com o plantel a utilizar o 
relvado principal do Estádio 
Municipal Eng.º Manuel Bran-
co Teixeira e o Complexo Des-
portivo Francisco Carvalho. 

Os “flavienses” assegu-
raram a subida de divisão na 
época 2021/2022 na derradeira 
tentativa, após terminarem no 
terceiro lugar da II Liga, ao eli-
minarem o Moreirense, ante-
penúltimo da I Liga, no “play-
-off” de acesso ao principal 
escalão. Esta é a quarta subida 

ao principal campeonato por-
tuguês para o Desportivo de 
Chaves: a primeira ocorreu na 
época 1984/1985, seguindo-se 
uma segunda, na temporada 
de 1993/1994 e a penúltima, 
em 2015/2016.

Em 16 participações no 
escalão principal, os trans-
montanos atingiram a glória 
na década de 1980, quando na 
temporada 1986/1987 atingi-
ram o quinto lugar e a quali-
ficação inédita para a antiga 
Taça UEFA na época seguinte. 

Em 1989/1990, seguiu-se no-
vamente no quinto lugar, re-
petindo a melhor classificação 
entre os “grandes”. 

Refira-se que Bruno Lan-
ga, titular indiscutível no Cha-
ves, esteve para se transferir 
para o Maiz da Bundesliga, a I 
Liga da Alemanha, uma “ope-
ração” falhada por detalhes fi-
nanceiros. O lateral esquerdo 
já sabe que irá ser orientado 
pelo Vítor Campelos, que li-
derou a equipa até ascender à 
I Liga.

Geny apresenta-se hoje

Zainadine e Clésio têm “derby”
ZAINADINE e Clésio vão efectuar, 
durante a pré-época, um estágio 
pré-competitivo na zona de Lou-
sada, defrontando o Penafiel (20 de 
Julho), Casa Pia (23 de Julho) e Lei-
xões (26 de Julho), mas o primeiro 
jogo da temporada será diante do 
Nacional, a 16 de Julho, o maior 
“derby” da Madeira. 

Zainadine está de pedra e cal 
nos maritimistas, visto que reno-
vou o vínculo ao emblema madei-
rense até 2024. Clésio, que foi sen-
do usado a defesa direito, deixou 
boas indicações na ponta final do 
Campeonato Português, e poderá 
mesmo ganhar lugar no onze ini-
cial.

Reinildo arranca La Liga
fora diante do Getafe

O ATLÉTICO de Madrid, de 
Reinildo inicia a época 2022-
2023 da Liga espanhola defron-
tando o Getafe, determinou o 
sorteio realizado em Madrid.

A partida irá decorrer a 14 
de Agosto no recinto do Geta-
fe, um adversário que costuma 
causar dificuldades, mas que 
está ao alcance dos colchone-
ros. Na época passada tiveram 
de se aplicar a fundo para ven-
cerem no reduto do Getafe e 
em casa, tendo ganho em am-
bas as vezes à tangente, por 2-1 
e 4-3, respectivamente.

O Atlético sabe o quão é im-
portante começar bem a tem-
porada para desde já ganhar o 
embalo para atacar a conquista 

do título, que perdeu na época 
passada para o rival da mesma 
cidade, o Real.

O primeiro grande teste do 
Atlético está marcado para 18 
de Setembro com a recepção 
ao Real, com o segundo jogo a 
acontecer a 26 de Fevereiro.

Reinildo, ainda de férias 
na cidade da Beira, terra natal, 
deverá apresentar-se a 11 de 
Julho, data que está agendado 
o primeiro treino da temporada 
2022-2023. 

Refira-se que na primeira 
época ao serviço dos madrile-
nos, o lateral esquerdo ganhou 
logo espaço tendo sido uma das 
figuras na turma comandada 
por Diego Simeone. 

O PLANTEL leonino está de férias, mas os jogadores, den-
tre eles Geny Catamo, que regressou à equipa principal após 
meio ano de empréstimo ao Vitória de Guimarães - Janeiro 
a Junho de 2022 - foram gozar alguns dias de descanso in-
formados que vão ter de se apresentar hoje, data escolhida 
para o arranque da temporada de 2022/2023, na Academia, 
em Alcochete. 

Será aí que irá decorrer a primeira fase dos trabalhos, 
rumando a comitiva depois para Lagos, no Algarve, onde 
prosseguirá a preparação. Uma situação em tudo idêntica à 
da época passada. Mais: até mesmo o número de jogos de 
preparação deve ser igual, devendo os “leões” participar em 
nove desafios, dentre os quais no dia 24 de Julho, no Estádio 
José Alvalade, no Troféu Cinco Violinos onde foram realiza-
das todas as edições da prova - na nona, os “leões” vence-
ram os franceses do Lyon por 3-2 e conquistaram o troféu.

Geny Catamo parte para uma nova experiência nos vi-
ce-campeões portugueses mais confiante, após uma época 
bem conseguida nos vimaranenses, onde exibiu toda a sua 
classe a ponto de Rúben Amorim ter assegurado que con-
ta com o internacional moçambicano para a época que se 
avizinha. Resta saber se será desta que o novo diamante do 
futebol nacional vai vingar no Sporting.

Unidos, a decorrer em Eugene, 
no Oregon.

A competir na pista em que 
estabeleceu o seu primeiro re-
corde mundial no ano passado 
(51,46), a norte-americana, de 
22 anos, vencedora da meda-
lha de prata nos “Mundiais” de 
Doha, em 2019, registou 54,11 
segundos nas eliminatórias de 
quinta-feira e 52,90 nas meias-
-finais de sexta-feira.

A correr na pista cinco, 
McLaughlin entrou na recta 
da meta já com uma signifi-
cativa vantagem, que aumen-
tou a cada barreira até à meta, 
impondo-se com uma mar-
gem confortável a Britton Wil-
son, segunda classificada, com 
53,08, e Shamier Little, tercei-
ra, com 53,92.

ATLETISMO

Cai recorde dos 400 metros barreiras
A CAMPEÃ olímpica Sydney 
McLaughlin bateu sábado o seu 

próprio recorde mundial dos 
400 metros barreiras ao vencer 

em 51,41 segundos a distância 
no Campeonatos dos Estados 

UMA importante missão de 
inspecção da Confederação 
Africana de Futebol (CAF) es-
teve recentemente na Guiné 
Conacri onde se reuniu com 
ministros e membros do Comi-
té Organizador local no quadro 
dos preparativos para Cam-
peonato Africano das Nações 
(CAN) 2025.

A equipa multi-secto-
rial avaliou as condições logís-
ticas, tendo visitado o Estádio 
28 de Setembro (25.000 luga-
res), que existe há mais de 50 
anos, e que será modernizado e 
ampliado, no mesmo contexto.

Liderada pelo mauritano, 

CAN-2025

CAF avalia condições na Guiné Conacri

Ahmed Yayha, a delegação da 
CAF visitou sucessivamente o 
Estádio General Lansana Con-

té, em Nongo (50.000 luga-
res), e os locais onde decorrem 
obras de construção de infra-

-estruturas aeroportuárias, 
hoteleiras, rodoviárias, entre 
outras.

Um dos estádios que acolherá o CAN na Guiné Conacri

FOI com um golo apontado já para além 
do minuto 90 que o Al Ahly, de Luís Mi-
quissone (a recuperar de lesão), venceu, 
por 2-1, o Ghazi El-Mehalla em jogo da 
22.ª jornada da I Liga do Egipto.

Mohamed Sherif foi o homem do en-
contro, já que foi dos seus pés que saiu o 

golo da vitória, aos 90+1.
Os “Diabos Vermelhos” até come-

çaram bem com um golo aos 12 minutos 
apontado por Magdy de penalte, mas o 
empate chegou aos 58 por intermédio de 
Mao. Apesar de ter alcançado a vitória, o 
Al Ahly continua a denotar enormes difi-

culdades para exibir a supremacia que faz 
desta equipa a mais vencedora do país das 
pirâmides. 

Com esta vitória, o Al Alhy, com me-
nos três jogos, consolidou o terceiro lugar, 
passando a somar 44 pontos, contra 46 do 
Pyramids e 48 do Zamalek.  

Al Ahly sofre mas vence



DESPORTOSegunda-feira, 27 de Junho de 2022

N MOÇAMBOLA-20122N MOÇAMBOLA-2022 N MOÇAMBOLA-2022 N MOÇAMBOLA-2022 N MOÇAMBOLA-2022 N MOÇAMBOLA-2022 N MOÇAMBOLA-2022 N

35

1-0. Os “locomotivas” ocu-
pam o nono lugar com cinco 
pontos.

O Costa do Sol, por seu 
turno, foi surpreendido na 
visita ao reduto do Mat-
chedje de Mocuba, “lanter-
na vermelha”, ao empatar 
a zero. Os “canarinhos” se-
guem no segundo lugar com 
11 pontos, enquanto os “mi-
litares” somaram o primeiro 
ponto.

A fazer uma campanha 
de sonho está a União Des-
portiva do Songo que somou 
a quinta vitória consecuti-
va ao vencer o Ferroviário 
de Nampula, por 3-0. Com 
este triunfo, os “hidroeléc-
tricos” consolidaram a lide-
rança com 15 pontos e são 
os únicos  que somam por 
vitórias todos os jogos efec-
tuados até então.  

Já o Ferroviário da Beira 
perdeu no reduto do ho-
mónimo de Nacala, por 2-1, 
enquanto a Liga e Incomáti 
empataram a zero.

A Liga ocupa a décima 
posição com cinco pontos, 
enquanto os “açucareiros” 
continuam na 11.ª e penúlti-
ma posição com quatro.

O MAXAQUENE derrotou 
o líder Black Bulls por 1-0 
em partida da 11.ª jornada 
do Campeonato Nacional de 
Futebol da II Divisão, fase 
da Cidade de Maputo, e ti-
rou proveito das infelicida-
des dos rivais Matchedje e 
Desportivo, para além do 
Mahafil, que perderam pon-
tos nos respectivos jogos.

Os “tricolores” impuse-
ram a segunda derrota aos 
“touros” e subiram várias 
posições na classificação, 
somando agora 19 pontos na 
segunda posição. A mesma 
pontuação do Matchedje, 
derrotado por 3-4 pelo Es-
trela Vermelha. Os “alaran-
jados” têm agora 18 pontos 
e aproximaram-se dos lu-
gares de subida.

O Desportivo voltou a 
marcar passo. Depois de 
perder na jornada passada 
contra Académica, os “alvi-
-negros” empataram sába-
do sem golos com o Maha-
fil. As duas equipas têm 18 
pontos cada e estão a um 

dos melhores posicionados 
para o apuramento à fase 
regional.

O Nacional também 
atrasou-se ao perder por 0-1 
diante das Águias Especiais, 
mesmo resultado consegui-
do pelo Racing frente ao 1.º 
de Maio, desfecho que cul-
minou com a troca directa 
de posições na classificação.

Os restantes jogos da 
jornada terminaram em-
patados. Não houve golos 
nas partidas Liga Desporti-
va B - Académica; Vulcano 
- Ferroviário B, enquanto 
Costa do Sol e Ferroviário 
das Mahotas empataram a 
um golo.

ZAVALA LIDERA
 EM INHAMBANE

União Desportiva de Za-
vala é líder isolado do Cam-
peonato em Inhambane, 
com 12 pontos, mais dois 
que o seu directo persegui-
dor, Temusa Costa do Sol de 
Massinga, que ontem ven-

ceu o “derby” caseiro por 
uma bola sem resposta ao 
Sporting da Massinga. Za-
vala em quatro jogos somou 
igual número de vitórias e 
Temusa averbou um empa-
te diante de Morrumbene 
FC na terceira jornada do 
certame. 

Neste fim de semana, 
Zavala recebeu e venceu 
Ferroviário de Inhambane 
por duas bolas a uma, numa 
jornada em que Morrum-
bene FC vulgarizava o Nova 
Aliança da Maxixe por 4-1 
e os polícias, 17 de Maio de 
Inhambane, ascenderam a 
terceira posição ao receber 
e golear ADV B por quatro 
bolas sem resposta. 

A quinta jornada terá o 
apetecível Ferroviário de 
Inhambane - Temusa e os 
líderes deslocam-se a Vi-
lankulo para fazer turismo 
defrontando a mais fra-
ca equipa da prova, o ADV 
B, enquanto Morrumbe-
ne mede forças com 17 de 
Maio.

QUADRO DE RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO ACTUAL

AD Vilankulo-Fer. Maputo    1-0
Fer. Nacala-Fer. Beira     2-1
Matchedje-Costa do Sol    0-0
Fer. Nampula-UD Songo    0-3
Liga Desportiva-Incomáti    0-0
Fer. Lichinga-Black Bulls    1-1

CLASSIFICAÇÃO   
    J V E D B P 

UD SONGO   5  5 0 0 11-0 15
Costa do Sol   5  3 2 0 5-2 11
Fer. Nampula   5 3 1 1 4-4 10
Fer. Lichinga   5 2 2 1 3-2 8
Black Bulls   5 1 3 1 10-5 6 
Fer. Nacala   5 2 0 3 6-6 6
AD Vilankulo   5 2 0 3 3-7 6
Fer. Beira   5 1 2 2 5-6 5
Fer. Maputo   5 1 2 2 4-5 5
Liga Desportiva  5 1 2 2 3-3 5 
Incomáti   5  1 0 1 3 1-8 4
Matchedje   5 0 1 4 2-9 1  

PRÓXIMA (6.ª) JORNADA : Costa do Sol-Fer. Lichinga, UD Songo-Matchedje, Fer. Beira-
-Fer. Nampula, Incomáti-Fer. Nacala, Fer. Maputo-Liga e Black Bulls-AD Vilankulo. 

SÉRGIO MACUÁCUA 

ENCAIXA como uma luva 
na mão o empate sem go-
los entre a Liga Desporti-
va e o Incomáti, registado 
na tarde de ontem no re-
duto dos “muçulmanos”.

O jogo foi parco em jo-
gadas vistosas e os guar-
da-redes tiveram muito 
pouco trabalho.

Em tarde cinzenta, a 
Liga Desportiva de Ma-
puto, como lhe compe-
tia, jogando em casa, co-
meçou o jogo balançado 
ao ataque, na tentativa 
de chegar ao golo logo a 
abrir.

A equipa de Xinavane 
chegou a Matola “C” com 
a lição estudada e ciente 
de que não teria facilida-
des, sobretudo na parte 
inicial. Foi assim que os 
homens comandados por 
Artur Comboio foram, aos 
poucos se impondo no 
jogo, anulando com êxito 
todas as investidas ofen-
sivas dos “muçulmanos”, 
que tinham nos corredo-
res (sobretudo o esquer-
do) como seus pontos for-
tes no plano ofensivo.

Aos poucos, os “açu-
careiros” foram se encon-
trando com o jogo e tirar 
partido de alguma anar-
quia ou crise de ideias da 
parte da Liga sempre que 
chegasse ao seu sector 
mais recuado.

A partir do minuto 20, 
o jogo já estava dividido, o 
Incomáti já conseguia ga-
nhar batalhas no miolo o 
que lhe permitia esboçar 
os seus ataques.

Nesse quesito, apesar 
de poucas oportunidades 
de golos, os “açucarei-
ros” foram mais perigo-
sos na primeira metade e 
tiveram a primeira grande 
oportunidade de fuzilar 
aos 30 minutos, quando 
Madonaldo, na esquerda, 
fez um centro com conta, 
peso e medida, com Ri-
quito a cabecear ligeira-

AS formações do Limpopo 
Futebol Clube e do Clube do 
Chibuto transitaram para a 
próxima eliminatória da Taça 
de Moçambique ao nível da 
província de Gaza. 

Para o efeito, o Limpo-
po FC afastou, no desempate 
através de grandes penalida-
des, o Clube Desportivo da 

Penitenciária de Mabalane 
por 4-3 após nulo no tempo 
regulamentar. Por sua vez, o 
Chibuto não teve dificuldades 
para levar de vencida (0-3) o 
Chilembene.

Assim, o Limpopo FC e 
Chibuto juntam-se ao Ferro-
viário de Gaza na próxima eli-
minatória.

GOLEADAS 
NO “PROVINCIAL”

Os dois jogos referentes à ter-
ceira jornada do Campeonato Pro-
vincial terminaram com goleadas, 
curiosamente ambas por 4-0.

O Clube de Gaza venceu as 
Águias Especiais e o Clube de Bile-
ne foi a Zongoene derrotar o Clube 

Desportivo local.
Com um jogo a mais em rela-

ção aos seus principais adversários 
(Chibuto e Ferroviário) o Clube de 
Gaza soma nove pontos. Em se-
gundo e terceiro lugares estão o 
Ferroviário e o Chibuto, ambos 
com seis pontos. Em quarto está 
Bilene com cinco. O Limpopo FC 
e Penitenciária somam um ponto 

em quinto e sexto lugares. Sem 
nenhum ponto estão o Zongoene, 
Chilembene e as Águias Especiais.

Entretanto, o Ferroviário des-
loca-se a Chibuto para o jogo mais 
importante da quarta ronda. Eis 
os restantes encontros da jornada: 
Bilene-Águias Especiais, Limpopo 
FC-Zongoene e Clube de Gaza-
-Chilembene.

Campeão segue 
aos “soluços”

A 
BLACK Bulls, cam-
peã em título, con-
tinua a defraudar 
as expectativas no 
Moçambola. Na 

tarde de ontem, somou o 
segundo empate consecuti-
vo, desta vez frente ao Fer-
roviário de Lichinga a uma 
bola em jogo da quinta jor-

nada.  
Dos 15 pontos possíveis, 

“touros” somaram apenas 
seis pontos, ocupando neste 
momento o quinto lugar.

Quem também continua 
a exibir-se muito abaixo dos 
níveis exigidos é o Ferroviá-
rio de Maputo que perdeu 
frente a AD Vilankulo, por 

Songo de vento em popa

LIGA DESPORTIVA, 0-INCOMÁTI, 0

Nulo em todos os aspectos!
tituições ofensivas, com 
o objectivo de ter mais 
homens lá na frente, mas 
em termos práticos isso 
pouco ou nada mudava no 
rectângulo do jogo.

E porque as coisas não 
saíam a contento, em jo-
gadas combinadas, a Liga 
também tentou a sorte de 
longe, mas igualmente 
sem resultados palpáveis. 
Momed viu o seu remate 
a sair ao lado, enquan-
to Benny atirou forte por 
cima.

O nulo prevaleceu, 
num jogo em que nin-
guém mereceu outro re-
sultado. Foi um nulo em 
todos os aspectos.

FICHA TÉCNICA

ÁRBITRO: Guilherme 
Malagueta, auxiliado por 
Felisberto Abel e Sérgio 
Manica. O quarto foi Fer-
nando Judite.

LIGA: Victor; Lingrete 
(Pene), Danny, Mairoce, 
Naftal (Orlando), Gregório, 
Sassi, Nazir, Michel (Dai-
nho), Momed, Ivan.

INCOMÁTI: Morcego; 
Elias (Recca), João, Prince, 
Laque, Hilário, Madonaldo, 
Nacito (Kabine), Riquito, 
Rodrigues e Tomás.

mente ao lado.
Pelo meio, os “mu-

çulmanos” haviam con-
seguido rematar por duas 
vezes, mas as bolas sem-
pre saíram desenquadra-
das com a baliza de Mor-
cego.

Já na ponta final da 
primeira metade, os 
“açucareiros” voltaram a 
visar com muito perigo à 
baliza da Liga, com João 
a fazer um centro tenso a 
solicitar Tomás, que viu 
Danny a lhe tirar o “pão” 
da boca, num corte pro-
videncial para canto. O 
lance quase que dava um 
auto-golo.

Sem muita história 
para contar, a primeira 
parte terminou sem mui-
tos lances vistosos, com 
a Liga, apesar de se ter 
apetrechado na janela de 
transferências, a conti-
nuar a denotar pouca cla-
rividência, crise de ideias 
e um futebol insosso.

Na segunda metade, 
a toada continuou. Jogo 
morno e sem muitas joga-
das vistosas. O Incomá-

ti jogava essencialmente 
para evitar derrota, ata-
cando esporadicamen-
te em contra-golpes que 
pouco resultavam dada a 
acutilância do “central” 
Mairoce, que de resto foi a 
melhor unidade dos “mu-
çulmanos” em campo.

Enquanto isso, a Liga 
jogava abertamente ao 
ataque e fez de tudo para 

desfazer o nulo.
Só que a equipa co-

mandada por Dário Mon-
teiro continuava sem 
um fio de jogo claro. Mal 
conseguia ameaçar a ba-
liza dos “açucareiros”, ou 
mesmo atravessar a linha 
divisória com a bola de-
vidamente controlada. 
Isso fez com que “mister” 
operasse algumas subs-

Maxaquene vence líder 
e alcança Matchedje

Maxaquene intromete-se na disputa de lugares de subida ao Moçambola

TAÇA EM GAZA 

Limpopo FC e Chibuto transitam 
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O 
SECRETÁRIO-GE-
RAL da ONU, Antó-
nio Guterres, alertou 
que as alterações cli-
máticas são “um dos 

piores perigos para a seguran-
ça colectiva” mundial, subli-
nhando que disputas por água 
e o progresso da desertificação 
são factores de guerra em Áfri-
ca.

Em entrevista, semana 
passada, à Lusa na sede da Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU), em Nova Iorque, Gu-
terres observou que os países 
se devem preocupar mais com 
o clima, porque é a segurança 
dos mesmo que está em causa.

“Se continuarmos nesta 
situação teremos vastas zonas 
do mundo em que as secas 
obrigam populações a mover-
-se. Vamos ter zonas costeiras 
completamente destruídas, 
uma vez mais, criando enor-
me instabilidade nos países”, 
afirmou.

ANTÓNIO Guterres declarou semana passada que uma re-
forma na organização dependerá sempre da mudança do 
próprio Conselho de Segurança (CS), frequentemente con-
siderado obsoleto por diplomatas e especialistas.

Questionado pela Lusa sobre as aspirações do Brasil em 
alcançar um lugar permanente no Conselho de Segurança 
da ONU, Guterres salientou que cabe aos Estados-mem-
bros decidirem sobre a composição e as formas de votação 
do órgão, que conta com cinco membros permanentes - 
China, Estados Unidos da América, França, Reino Unido e 
Rússia.

“O secretário-geral das Nações Unidas não pode inter-
ferir nessa questão. Nós sempre dissemos que não haverá 
verdadeiramente uma reforma das Nações Unidas se não 
houver uma reforma do Conselho de Segurança”, disse à 
Lusa, na sede da ONU em Nova Iorque.

“Mas cabe aos Estados-membros tomar as decisões em 
relação à composição e às formas de votação do Conselho”, 
acrescentou.

Uma reforma e a expansão do Conselho de Segurança 
têm vindo a ser pedidas há vários anos, sempre sem suces-
so, por falta de consenso. Aos membros permanentes pre-
tendem juntar-se países emergentes como a África do Sul 
ou Brasil e India.

Ao longo dos anos, o poder de veto dos membros per-
manentes tem sido uma das questões mais polémicas e alvo 
de vários pedidos de modificação. (Lusa)

O MINISTRO das Relações Ex-
teriores de Angola, Téte Antó-
nio, depositou semana passada 
na sede da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa 
(CPLP), em Lisboa,  a Carta de 
Ratificação do Acordo de Mo-
bilidade, tornando-se o oitavo 
dos nove Estados-membros da 
organização a fazê-lo.

Em declarações à agência 
Lusa, o Secretário-Executivo 
da CPLP, Zacarias da Costa, re-
gozijou-se com essa iniciativa e 
disse que falta apenas a Guiné-
-Equatorial.

“Naturalmente isto satisfa-
z-nos bastante porque, enfim, 

há celeridade assinalável deste 
processo e hoje temos o oitavo, 
o que significa que falta apenas 
um, que é a Guiné-Equatorial 
que, segundo nos informaram, 
tem o processo já na fase final”, 
disse , Da Costa salientando que 
se trata de um Acordo-Quadro.

“Com a conclusão dos pro-
cedimentos internos da rati-
ficação, os Estados-membros 
cumprem uma etapa impres-
cindível para a operacionali-
zação do acordo, mas agora é 
preciso que promovam o diá-
logo entre si com vista à even-
tual celebração de instrumento 
adicionais de parceria, nos ter-

mos do acordo e do princípio 
da flexibilidade variável que 
está consagrado” no texto de 
Mobilidade, acrescentou.

Falta agora que cada país 
regulamente internamente a 
aplicação do Acordo de Mobi-
lidade. Portugal avançou re-
centemente nessa direcção, 
através do ajustamento da sua 
legislação.

Da Costa disse ainda à Lusa 
que em concertação com An-
gola, que detém a presidência 
rotativa da CPLP, o Secretaria-
do-Executivo vai agendar uma 
reunião técnica conjunta sobre 
a mobilidade, visando debru-

çar-se sobre temas de interesse 
no âmbito da mobilidade como 
sejam, designadamente, a se-
gurança documental.

O Acordo de Mobilidade 
foi aprovado a 17 de Julho de 
2021, em Luanda, durante a 
XIII Conferência dos Chefes de 
Estado e de Governo da organi-
zação.

O Ministério angolano das 
Relações Exteriores conside-
rou, em comunicado de im-
prensa, que “a mobilidade é 
um eixo prioritário da CPLP 
que faz parte do programa da 
Presidência angolana da orga-
nização lusófona. (Lusa)

O VICE-PRESIDENTE do 
Malawi, Saulos Chilima, re-
jeitou as acusações de cor-
rupção feitas contra si pelo 
Gabinete Anti-corrupção, 
que levaram o Presidente 
Lazarus Chakwera a retirar-
-lhe todos os poderes, de-
vido à impossibilidade legal 
de o demitir.

O porta-voz da vice-
-presidência, Pilirani Phiri, 
afirmou que “Chilima to-
mou nota do conteúdo do 
relatório do Gabinete Anti-
-corrupção” e acrescentou 
que “o relatório não apre-
senta detalhes de alegada 
conduta criminosa”.

Phiri indicou que o vi-
ce-Presidente foi acusado 
sem provas e criticou que o 
órgão não tenha apresen-
tado anteriormente as suas 
suspeitas sobre Chilima, 
para este se poder pronun-
ciar durante as investiga-
ções, escreveu sexta-feira 

o jornal malawiano “Nyasa 
Times”.

“Em vez disso, uma nar-
rativa tendenciosa foi sus-
tentada ao longo de vários 
meses e que incitou o ódio 
público contra os indiví-
duos citados, que assistem 
impotentes enquanto as 
suas vidas são arruinadas 
à espera da oportunidade 
de contarem a sua versão”, 
disse o porta-voz.

Sublinhou que “há um 
profundo sentimento de 
falta de justiça” e salientou 
que “embora os esforços do 
Gabinete Anti-corrupção 
mereçam o apoio inabalável 
de todos”, esta “luta deve 
ser feita dentro da lei”.

“Um requisito da lei é 
a presunção de inocência 
até que um tribunal com-
petente declare a culpa e 
que as acusações de actos 
criminosos sejam feitas no 
âmbito de procedimentos 

judiciais”, observou.
Phiri concluiu afirman-

do que Chilima “entrou no 
serviço público para servir 
os interesses do povo ma-
lawiano e nunca esteve en-
volvido em tramas perver-
sas ou criminosas, como é 
sugerido pelo Gabinete An-
ti-corrupção”.

O nome do vice-pre-
sidente apareceu na lista 
“Sattar”do Gabinete Anti-
-corrupção, que suspeita 
que Chilima e outros fun-
cionários governamentais, 
das forças armadas e de 
segurança tenham recebi-
do dinheiro do empresário 
Zuneth Sattar.

Chakwera anunciou a 21 
de Junho a retirada de todos 
os poderes a Saulos Chili-
ma, e a suspensão do chefe 
de gabinete da Câmara dos 
Representantes e do chefe 
da polícia por corrupção. 
(Lusa)

A ORGANIZAÇÃO Mundial 
de Saúde (OMS) entende que 
o surto actual do vírus do 
“monkeypox” (varíola dos 
macacos) não representa uma 
urgência de saúde pública de 
dimensão internacional, o 
seu nível mais alto de alerta, 
anunciou sabado a agência da 
ONU.

O director-geral da OMS 
“concorda com o parecer dos 
especialistas” do Comité de 
Emergência Internacional que 
não determina que o evento 
seja tratado como “uma emer-
gência de saúde pública de in-
teresse internacional”, ou seja, 
que se eleve o nível de alerta, 
lê-se numa mensagem no 
Twitter de Tedros Adhanom 
Ghebreyesus.

Num comunicado em que 
dá conta do resultado de uma 
reunião daquele comité, con-
vocada para decidir se a OMS 
aumentava o nível de alerta, a 
organização sublinhou, con-
tudo, que a convocação dos 
membros e conselheiros do 
comité de emergência só por 
si “assinala uma escalada do 

alerta” e representa “um apelo 
a uma intensificação das ac-
ções de saúde pública em res-
posta a este acontecimento”.

Desde o início de Maio de 
2022, foram reportados à OMS 
3040 casos em 47 países, se-
gundo os dados mais recentes 
apresentados nesta reunião.

 Ghebreyesus disse na sua 
mensagem que está “profun-
damente preocupado” com o 
surto de “monkeypox”, que 
“representa uma ameaça séria 
e em evolução” e por isso con-
vocou esta reunião do comité 
de emergência.

A transmissão do vírus da 
varíola dos macacos ocorre em 
muitos países que não repor-
taram situações endémicas do 
mesmo, e o maior número de 
casos verifica-se actualmente 
na Europa.

A situação clínica é mui-
tas vezes atípica, com poucas 
lesões localizadas e que não se 
espalham, houve poucos in-
ternamentos até à data, emor-
te de indivíduo com proble-
mas de imunidade reportada. 
(Lusa)

JOSÉ LUÍS GONZAGA JEQUE

AS autoridades norueguesas emitiram 
uma ordem temporária para que todos 
os polícias de Oslo passem a andar ar-
mados, depois do ataque na madruga-
da de sábado a uma discoteca da co-
munidade LGBT+ (Gay), que se saldou 
na morte de duas pessoas e 21 feridos.

Para além de andarem armados, o 
que antes não acontecia, as autori-
dades elevaram o nível de alerta ter-
rorista de três para cinco (o máximo), 
devido ao perigo que o acto, até agora 
considerado isolado, possa repercutir 
e/ou servir de inspiração para grupos 
com tendências radicais.

Sob custódia policial, o suspei-
to acusado de homicídio, tentativa 
de homicídio e acto terrorista, foram 
apreendidas duas armas de fogo. 

Entre as linha de investigação, as 
autoridades têm como hipótese tra-
tar-se de um crime de ódio contra a 
comunidade LGBT+ que se preparava 
para realizar a sua marcha anual de 
exaltação ao orgulho gay.

A marcha, que estava agenda-
da para sábado, atraiu para cidade de 

Oslo uma enorme comunidade LGBT+, 
que ao longo da semana participava 
em diversos programas sempre com 
bandeiras com as cores de arco-íris.

A comunidade gay fez uma passeata 
no próprio sábado pela cidade que foi 
desaguar a escassos metros do local do 
crime onde foram depositadas flores.

Várias figuras da política e da so-
ciedade civil criticaram o acto, o qual 
consideram macabro e com objectivo 
de restringir os direitos e liberdades 
do cidadão.

Em mensagem na rede social Face-
book, o Primeiro-Ministro norueguês, 
Jonas Gahr Store, condenou o ataque 
dizendo que “o tiroteio é um ataque 
horrível e profundamente chocante a 
pessoas inocentes. Ainda não sabemos 
as razões desse acto terrível, mas para 
os homossexuais que agora temem 
e choram, quero dizer que estamos  
convosco”.

Por sua vez, o Rei Harald, da No-
ruega, pediu unidade para “defender 
os nossos valores, liberdade, diversi-
dade e respeito ao próximo”.

*Colaboração, especial para o Notí-
cias

Vinte jovens mortos 
numa discoteca
CORPOS de pelo menos 20 jovens foram encontrados numa dis-
coteca na cidade de East London, na África do Sul, adiantou on-
tem a polícia local, citada pela AFP. “Temos o registo de 20 jovens 
encontrados mortos numa discoteca no Scenery Park, em East 
London. Ainda estamos a investigar as circunstâncias das mor-
tes”, explicou o chefe da polícia provincial, Thembinkosi Kinana. 
As vítimas têm entre 18 e 20 anos e nenhuma delas apresentava 
ferimentos aparentes. Segundo a agência Efe, na página da rede 
social Facebook do bar é referido que o espaço foi reservado na 
noite de sábado para os festejos de aniversário de duas pessoas.

Enfermeiros 
zimbabweanos 
cancelam greve 
OS PROFISSIONAIS de saúde do Zimbabwe interromperam 
uma greve salarial de cinco dias e voltaram ao trabalho no sá-
bado, porém, os líderes sindicais alertaram que retomariam a 
paralisação se o Governo não fizer uma oferta salarial melhor 
dentro de duas semanas. Milhares de enfermeiros e médicos 
dos hospitais públicos do país exigem um grande aumento e 
salários em dólares norte-americanos, devido a uma queda 
na moeda local e à forte inflação que corroeu o valor dos seus 
ganhos. Entraram em greve na segunda-feira passada, depois 
de rejeitarem uma oferta do Governo, de duplicar os seus sa-
lários em moeda local, dizendo que o aumento de 100% não 
compensaria a inflação anual que saltou para 131,7% em Maio. 
A maioria dos enfermeiros do país ganha 20.000 dólares zim-
babweanos (cerca de 4000 meticais,  61,6 dolares norte-ame-
ricanos) por mês. Eles exigem salário mensal de 540 dolares 
norte-americanos (cerca de 34,5 mil meticais).

Migrantes morrem ao 
tentar entrar na Espanha
AS AUTORIDADES marroquinas anunciaram a morte de 23 
pessoas na fronteira do enclave espanhol de Melilla com Marro-
cos. Segundo a AFP, fonte do Governo da província marroquina 
de Nador disse que “18 migrantes e um membro da polícia per-
manecem sob vigilância médica”. Na sexta-feira, cerca de duas 
mil pessoas tentaram entrar ilegalmente em Melilla, a partir de 
Marrocos, e 133 conseguiram passar para território espanhol, 
disseram as autoridades da cidade. No lado marroquino foram 
detidas cerca de mil pessoas, de acordo com a agência Efe. 

Parlamento somali 
aprova Barre como PM 
O PARLAMENTO somali aprovou, sábado, por unanimidade que 
o deputado Hamza Abdi Barre seja nomeado o novo Primeiro-
-Ministro (PM) do país, substituindo Mohamed Roble, no cargo 
desde 2020. Os 220 deputados presentes no Parlamento votaram 
a favor da nomeação de Barre, de acordo com a imprensa local. O 
Presidente da Somália, Hassan Mohamud, vencedor das eleições 
do passado 15 de Maio, propôs Barre a 15 de Junho corrente para 
chefiar o governo. Hussein Barre, de 48 anos idade, estudou Ad-
ministração de Empresas na Universidade Islâmica Internacional 
da Malásia e na Universidade de Ciência e Tecnologia do Iémen. A 
sua carreira política começou em 2011, quando se tornou Secre-
tário-Geral do partido político que Mohamud lidera actualmen-
te, a União para a Paz e o Desenvolvimento (UDP). 

Falta de água e alterações
climáticas causam guerras em África

senvolvimento do terrorismo, 
é o progresso da desertificação, 
as alterações climáticas e, por 
isso, combatê-las, defender 
uma economia verde, é defen-
der a nossa segurança”, subli-
nhou.

Tal como destacou, as ca-
tástrofes relacionadas com o 
clima agravaram consideravel-
mente nos últimos anos o des-
locamento forçado de popula-
ções em África, que já é massivo 
devido à violência e aos confli-
tos, de acordo com o  Alto-Co-
missariado das Nações Unidas 
para os Refugiados (ACNUR).

Este órgão da ONU acres-
centa que o continente africano 
está actualmente a enfrentar 
desastres naturais e conflitos 
que causam o deslocamento de 
população a “uma magnitude 
sem precedentes”.

Em 2021, de acordo com 
um relatório do Centro de Mo-
nitorização de Deslocados In-
ternos (IDMC, em inglês), 22,3 
milhões de pessoas foram des-
locadas internamente devido 
a esses fenómenos no mundo, 
em comparação com 14,4 mi-
lhões por conflitos e violência. 
(Lusa)

“A disputa pela água é hoje 
factor de guerra em vários 

pontos do mundo, nomea-
damente em África. No Sahel, 

um dos problemas essenciais 
da crise de segurança, do de-

Reforma 
da ONU 
depende do CS

MOBILIDADE NA CPLP

Angola deposita carta 
de ratificação do Acordo

Vice-Presidente 
do Malawi rejeita 
acusações de corrupção

DEPOIS DO ATAQUE DE SÁBADO

VARÍOLA DOS MACACOS

Polícia de Oslo passa 
a andar armada

OMS mantém 
nível de alerta
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