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Garantidos fundos
Governo aprova
quantitativos da Tabela para controlo da costa
Salarial Única

O

GOVERNO aprovou o decreto que
estabelece o regime e os quantitativos dos níveis
salariais e escalões da Tabela
Salarial Única e das Forças
de Defesa e Segurança. O
facto foi anunciado no final
da 22ª Sessão do Conselho
de Ministros pelo respectivo
porta-voz, Filimão Suaze,
esclarecendo que os detalhes
sobre os salários a auferir em
função do grupo a que os servidores públicos pertencem
será conhecido oportunamente.
A Tabela Salarial Única
resulta da aprovação da lei
que define os critérios para a
fixação da remuneração dos
servidores públicos, titulares de cargos públicos bem

como os modelos de tabela
para os funcionários e agentes do Estado e as Forças Armadas.
Na sessão de ontem o Governo procedeu ao balanço
do meio termo de governação do segundo ciclo (20202021), considerando-o de
positivo, pois dos 261 indicadores de desempenho avaliados 117 apresentaram nota
acima de 40 por cento.
Segundo Suaze, o balanço
apresenta também as perspectivas para 2022, destacando os principais produtos
e resultados alcançados, os
factores de sucesso, os constrangimentos e desafios bem
como os esforços a serem
envidados na programação
de 2023 e 2024, visando o
alcance das metas definidas

no Programa Quinquenal do
Governo (PQG).
A título de exemplo,
aponta a construção de 1500
salas de aula para os ensinos Primário e Secundário,
a aquisição de 56 mil carteiras que beneficiaram mais de
224 mil alunos, melhoria do
capital humano e justiça social, entre outros ganhos.
Ainda ontem o Executivo
aprovou a Estratégia do Médio Prazo para a Gestão da
Dívida Pública. Esta identifica a alternativa de composição da carteira da dívida que,
dada a estrutura macro-económica actual e projectada
para o triénio em referência,
melhor optimiza as diversas
fontes de empréstimos disponíveis para o país, assegurando a satisfação das ne-

cessidades de financiamento
do défice orçamental, com o
mínimo de custos e a um nível razoável de riscos.
Aprovou também o Plano de Protecção Financeira
contra Desastres 2022-2027,
visando reforçar a capacidade de resposta financeira
do Estado face aos desastres;
aprimorar as intervenções
pós-desastres; aliviar a pressão do Orçamento do Estado
e consolidar a construção da
resiliência como parte integrante da gestão e redução
do risco de desastres.
Na sessão foi igualmente
apreciado o relatório da participação de Moçambique na
26ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da Commonwealth, realizada em
Kigali, Ruanda.

MESMO EM CONTEXTO DA COVID-19

CFM volta a gerar
dividendos para o Estado

CFM, no mesmo período, foi
transportado cerca de 10,6
milhões de toneladas líquidas, contra 10.5 milhões em
igual período do ano anterior,
o que corresponde a uma realização de 85 por cento em
relação ao plano e um crescimento de um por cento
comparativamente ao volume
movimentado no período homólogo.
Em termos de transporte
de passageiros, no ano passado foram movimentadas
3.1 milhões de pessoas, contra 3,5 milhões em igual período do ano anterior, o que
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Vale do Zambeze vira
referência na produção

Centrais

Requisitos travam entrada
das empresas na Bolsa

Parlamento vai aprovar
lei sobre fundo soberano
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corresponde a uma redução
de 13 por cento e um nível
de realização de 71 por cento. Estes dados, segundo a
empresa, reflectem os efeitos do confinamento social
motivado pela pandemia da
Covid-19.
Sobre a área portuária,
sob ponto de vista global, a
companhia registou um nível
de execução de 94 por cento,
o que corresponde a um incremento de 18 por cento em
relação ao período anterior.
Os terminais portuários
sob gestão do CFM manusearam, neste período, 12,5

Vale do Zambeze vira
referência na produção
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censo que vai permitir apurar o número de pescadores
artesanais e praticantes da
aquacultura, cuja actividade
representa 90 por cento da

produção pesqueira nacional.
“Os pescadores artesanais
capturam peixe até três milhas
da costa. Este levantamento vai também permitir saber

Tribunal pronuncia 48 arguidos

Este caderno faz parte da edição do Notícias de 29 de Junho de 2022, não podendo ser vendido separadamente

Exige-se atendimento livre
de corrupção no SENAMI
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País expectante na eleição
ao Parlamento Pan-Africano
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A costa moçambicana está exposta a riscos associados à pirataria, pesca ilegal e
outros crimes

como estão a ser afectados
pelos períodos de veda (que
duram entre 3 e 5 meses), uma
medida necessária para evitar
a extinção de algumas espécies e permitir a reprodução do
pescado”.
Com mais de 2700 quilómetros de costa, Moçambique
tem parte considerável da sua
população dependente da actividade pesqueira. Por isso o
Governo pretende garantir,
através da aquacultura, que os
pescadores consigam produzir
e capturar peixe, mesmo em
períodos de veda”, segundo a
ministra.
Aliás, dados recentes indicam que a pesca ilegal continua
uma das grandes prioridades
do Governo, tendo em conta
o seu carácter lesivo à economia nacional, que anualmente
prejudica o país em cerca de 60
milhões de dólares.
A par com a pirataria e pesca ilegal, outras preocupações
que a delegação moçambicana
leva à Lisboa é o impacto das
alterações climáticas.
Refira-se que nos últimos
anos o país tem sido afectado pela ocorrência de eventos
extremos, tais como ciclones,
cheias e inundações, que ocorrem com uma maior frequência.
Dado o facto, o Governo espera encontrar
no evento soluções para
os problemas que enfrenta
neste domínio.

VISTOS FALSOS EMITIDOS A PARTIR DA RAS
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A EMPRESA Portos e Caminhos (CFM) anunciou que
vai canalizar mais 1.2 mil milhões de meticais de dividendos para os cofres do Estado,
como parte da aplicação dos
resultados obtidos no exercício económico de 2021.
Este é segundo ano consecutivo que e empresa pública
canaliza dividendos, mesmo
tendo em conta as operações
em tempo da crise gerada
pela pandemia da Covid-19.
Aliás, dados contidos no
relatório e contas da empresa, tornado público há dias,
indicam que o exercício económico de 2021, à semelhança
do de 2020, iniciou com uma
tendência de contracção económica associada aos efeitos
da Covid-19, que a nível interno se caracterizou ainda
pela intensificação das medidas de confinamento.
Assim, no sistema ferroviário global, de Janeiro a
Dezembro do ano passado foi
transportado cerca de 18,9
milhões de toneladas líquidas,
contra cerca de 16,8 milhões
transportadas no exercício
anterior, representando um
crescimento de 13 por cento
e um nível de execução de 75
por cento em relação ao planificado.
Nas linhas operadas pelo

O GOVERNO afirma que já tem
garantias do Banco Mundial
para a concessão de um financiamento para a construção de
um centro de monitoria e avaliação dos riscos associados à
pirataria, pesca ilegal e outros
crimes que ocorrem ao longo
da costa moçambicana.
A informação foi partilhada à AIM pela Ministra do Mar,
Águas Interiores e Pescas, Lídia
Cardoso, à margem da cerimónia de abertura da II Conferência das Nações Unidas sobre os
Oceanos, evento que decorre
desde segunda-feira em Lisboa, capital portuguesa.
Segundo Lídia Cardoso,
Moçambique carece apenas da
confirmação de alguns países
da África Austral que também
deverão beneficiar da referida
infra-estrutura.
“Com os vizinhos da região austral e a Comunidade de
Países de Língua Oficial Portuguesa (CPLP) temos vários
acordos que estão a facilitar a
recolha das assinaturas. Precisamos apenas de dois terços
das 16 assinaturas necessárias para que o Banco Mundial
possa desembolsar o dinheiro.
Entretanto, o plano já foi desenhado e no horizonte de um
ano deverá arrancar a construção da infra-estrutura no
país”, assegurou a governante.
Sobre a monitoria da actividade pesqueira em Moçambique, Cardoso deu a conhecer
que o país está a realizar um
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mtm contra 11,97 milhões
manuseadas em 2020, o que
representa um crescimento
na ordem de cinco por cento comparativamente ao ano
anterior e uma execução de
107 por cento em relação ao
plano.
“Portanto, não obstante os factores negativos que
caracterizam o ano de 2021
(ciclones, descarrilamentos,
fraca oferta de carga ferroviária), a empresa CFM registou
um resultado antes dos impostos na ordem de 4.784,3
milhões de meticais”, frisa a
empresa.

A 10ª SECÇÃO do Tribunal
Judicial da Cidade de Maputo (TJCM) pronunciou
48 arguidos que considera
promotores e executores do
esquema de emissão de vistos de entrada falsos em Moçambique a partir de consulados nacionais na vizinha
África do Sul.
Com o despacho de pronúncia, datado de 10 de
Maio último e assinado pela
juíza Evandra Uamusse, da
10ª Secção do TJCM, o julgamento deveria também
ser marcado, mas tal não
sucedeu por conta da contestação intentada pelos advogados de defesa. Assim,
cabe ao Tribunal Superior
de Recurso apreciar os argumentos apresentados para
dar provimento ou não à
contestação.
Segundo o documento a
que o “Notícias” teve acesso,
pesam sobre os 48 arguidos
crimes de associação para
delinquir, peculato, abuso

de cargo ou função, falsificação, auxílio à imigração
ilegal, corrupção passiva
para acto ou omissão ilícita,
corrupção activa e violação
de segredo profissional.
Dos pronunciados figuram funcionários dos
ministérios dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação
e Trabalho e Segurança Social, do Serviço Nacional
de Migração (SENAMI), da
Autoridade Tributária, Direcção de Identificação Civil, Registos e Notariado,
Conservatória de Entidades
Legais e representantes de
empresas privadas.
Ao exarar o despacho de
pronúncia, a juíza entende
haver indícios suficientes
recolhidos durante a fase
de instrução preparatória e
contraditória que deverão
servir de suporte para que os
arguidos sejam julgados por
prática de ilícitos criminais.
Refira-se que o esquema dos vistos falsos foi ini-

cialmente detectado no
Consulado moçambicano
em Nelspruit e investigações conduzidas pelas
inspecções do Ministério
dos Negócios Estrangeiros
e Cooperação e do Serviço Nacional de Migração
(SENAMI) mostraram que

problemas similares se registavam nos consulados de
Joanesburgo e Durban.
A acusação deste processo foi feita pelo Gabinete
Central de Combate à Corrupção (GCCC), um órgão
que faz parte da Procuradoria-Geral da República.

PUBLICIDADE

BREVES

Nyusi abre conferência dos
60 anos do Ensino Superior

MISAU em Conselho
Coordenador

O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, dirige hoje, em
Maputo, a cerimónia de abertura da conferência internacional alusiva aos 60 anos do Ensino Superior em Moçambique
e Angola. O evento decorrerá até sexta-feira, nos formatos
presencial e virtual, e contará com a participação dos pelouros ministeriais que tutelam a área do Ensino Superior, para
além da comunidade académica e científica dos dois países.
Tomarão igualmente parte convidados dos Países Africanos
de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa (CPLP).

O MINISTÉRIO da Saúde (MISAU) reúne-se hoje
em Gondola, província de Manica, no XLVII
Conselho Coordenador, a decorrer sob o lema
“Promovendo o Subsistema Comunitário para
o Alcance da Cobertura Universal de Saúde”.
A reunião fará o balanço do PES-2021 e traçará
orientações para o plano Económico e Social e
Orçamento do Estado de 2023. O evento juntará
quadros do sector a vários níveis e representantes de parceiros de cooperação.
051/2022
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CULTURA

MOZ HIP-HOP AWARDS

A vez de valorizar e despertar a mística
LUCAS MUAGA

O

CINE-TEATRO Gilberto Mendes, na
cidade de Maputo,
transformou-se há
dias numa “catedral” do hip-hop moçambicano, ao ser palco da primeira
gala do Moz Hip-hop Awards
(MHHA 2022).
O evento, que visa premiar
anualmente os melhores do
hip-hop nacional em várias
especialidades, foi também
marcado por momentos de
muita emoção, humor e música, durante cerca de três
horas e meia, nas quais, sob a
direcção de Pier Dogg e Rosa
Freitas, usou-se critérios
como popularidade do artista, criatividade, qualidade e
repercussão da obra em 2021
para se reconhecer os destacados do ano.
A votação, segundo a Nexta Vida Entertainment, organizadora do evento, foi feita
por um comité de cinco júris

independentes de produção,
que minuciosamente avaliaram 25 categorias de hip-hop,
dentre elas underground,
mainstream, female mc’s,
dj’s, grafiteiros, produtores e
break-dancers.
A ocasião, que também
serviu para se enaltecer a inclusão e abrangência, calhou
com as comemorações dos 47
anos da independência nacional.
Deste modo, levou-se ao
Cine-Teatro Gilberto Mendes
artistas de vários cantos do
país. Aliás, Dragon Rapper, da
Beira, foi a primeira grande figura da noite e levou para casa
o troféu de Melhor Gladiador.
Foi um momento nostálgico, no qual deu para reviver um pouco a história do
rap moçambicano como se
viu quando o grupo “Xtaka
Zero”, formado por N-Star
e Jay Pee, foi chamado para
anunciar a Melhor Colaboração do Ano.
“Estou contente por ver

o dj do hip-hop é ele mesmo”.
Keepa passou o microfone para Asnepas mostrar um
pouco daquilo que tem feito,
animar festas. O dj “dividiu”
o prémio com Bruno João Mateus, a quem tem por mentor.
“Foi na sua casa que comecei a fazer as primeiras misturas, foi ele que me levou a um
concerto pela primeira vez,
pagou o primeiro caché e deu
a oportunidade de participar
no primeiro álbum”, contou.
Era inevitável um abraço entre

“pai e filho”.
A emoção continuou ao
anunciar-se que o rapper
Allan passa a responder pelo
Melhor Videoclipe do Ano
transacto, com “U.G.T.T.G
(Uma de Gin, Três Tônicas e
Gelo)”, onde actua com Wanda Baloyi e Negro.
O vídeo foi produzido por
Case Graphics e Ell Puto, sendo igualmente inevitável que
ambos levassem para casa os
galardões de melhores director de vídeo e produtor de

música, respectivamente.
Seguiu um momento mais
“religioso” com o rapper K9
a chamar o grupo Focus Label para levar o seu troféu de
Melhor Hip-hop gospel. Antes
frisou que este género, “além
de ser mais cristão, é também
espiritual, da paz, do bem e
motivacional”.
Dany Timane, que começou a Focus Label com o artista Mais Bênçãos, incentivou os
crentes a “não guardar os seus
talentos na gaveta”.

Dynomite

que a maioria está ainda viva
nesta sala”, brincou Jay Pee,
antes de revelar que esta categoria foi ganha pela dupla

Kiba The Seven e Jay Arghh
através da música “Acordo de
Paz”.
Seguidamente se soube

que Asnepas foi o melhor dj
pela voz do seu colega Beat
Keepa, que esclareceu: “Todo
o mundo já sabe, é consensual,

Celebrar o lado mais social do hip-hop
PORQUE o rap é um compromisso, o MHHA criou uma
categoria com o mesmo nome
para celebrar o seu lado mais
social. O galardão foi entregue pelo secretário de Estado
da Juventude e Emprego, Osvaldo Petersburgo.
Para Petersburgo, as letras
de hip-hop devem espelhar
as conquistas e desafios dos
moçambicanos. Acrescentou
“não faz sentido Moçambique
ser invadido por terroristas e
não haver músicos desta área
a cantar sobre o terrorismo”.
Reconheceu existir artistas a abordarem este assunto,
mas defendeu que deve haver
mais gente a combater este e
outros males sociais através
da música.
Não se alongou e chamou
Kuatro Ases, da Beira, para
receber o seu troféu de Rap é

um Compromisso, que, por sua
vez, mostrou-se algo surpreso.
“Não contava com isso, vim
só para assistir esta gala e participar como um artista, não
sabia que ia ganhar um prémio”, referiu, explicando que
é um reconhecimento a uma
longa carreira que iniciou em
1996.
Osvaldo Petersburgo anunciou que o melhor grafiteiro de
2021 foi Shot B.Art, antes de
Gabriel Flames, de Nampula,
conquistar o prémio de Melhor
Verso.
Ainda sobre o lado social
do hip-hop, Flash Enccy carregou prémio Rapper Activista HIV, pelas suas acções em
prol da prevenção e mitigação
desta doença, como tem feito
nos seus versos outros artistas
como Azagaia, o melhor liricista de 2021.

Filady

O ano de
Kloro, Filady
e Djimetta
DANILO Malele, mais conhecido por Kloro, foi o melhor rapper masculino do ano passado e forma dupla com Filady, distinguida como a melhor feminina.
Kloro, que em 2021 se destacou com “Revolução Cultural”,
no qual faz um convite a cada um a mudar a forma de ver e estar no mundo, recebeu este prémio do actor Gilberto Mendes,
secretário de Estado de Desportos, que entregou também o de
melhor mixtap a Laylizzy melhor mixtape, com “No Fears”.
Já Filady foi anunciada por Lloyd Froy King com a sua música a fazer o som ambiente do momento. Depois chamou o seu
colega Dygo Boy, melhor rapper MVP, para “dividir” o prémio
com ela, por sempre a ter apoiado, e agradeceu com “Pfala xa
Nomo” (“Cala-te), uma das suas músicas mais conhecidas.
Do mesmo modo, já se sabendo que Trap Boys foi o melhor grupo de rap masculino como aconteceu com o conjunto
“9naconz” no sentido de revelação, o melhor disco foi “Salavrados”, do rapper Djimetta. A obra possui 12 faixas musicais
reunindo colaborações de alguns dos grandes nomes do rap
nacional, como Hernâni da Silva, Kiba The Seven, Hyuta Cezar, Harold e Shabba Wonder.

Djimetta, à direita, após anunciar-se “Salavrados” como melhor álbum

Allan

UMA EXALTAÇÃO À VIDA
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“Todwe”: O delicioso sabor
escondido no interior
de uma concha

Décadas de rap

Kloro recebendo prémio das maõs do Secretário de Estado, Gilberto Mendes

FALAR de Azagaia é abordar sobre décadas de rap
moçambicano e o mesmo
vale para o “Clássico Hip-hop
Time”, da Rádio Moçambique
(RM), o melhor programa radiofónico de 2021, conforme
foi anunciado por Miguel de
Brito, que não pisava um palco de hip-hop há mais de vinte
anos.
Brito lembrou que nos
anos 1990 organizou um dos
primeiros grandes espectáculos de rap no Centro Cultural Franco-Moçambicano
(CCFM).
“Se fosse nos meus tempos diríamos que é o melhor
programa ‘Hip-hop Times’”,

brincou, trazendo, pelo menos ao nível da nomenclatura,
proximidades com o programa da antena nacional. O troféu foi entregue ao apresentador Hélder Leonel, que está
em frente da iniciativa há mais
de 20 anos.
Entretanto, a distinção
de Melhor Evento de 2021 foi
para o projecto de freestyle
“Rapódromo”, produzido por
Duas Caras e Allan. “É uma das
coisas que me tira o sono, por
vezes dá dívidas, por acreditar
nisto nos batemos muito para
não desistirmos”, comentou
Allan, depois de receber a distinção de outra grande figura
de hip-hop, Dynomite.

Duas caras, um dos homens por trás do “Rapódromo” e com mais de três
décadas de rap ao peito, foi
também reconhecido como o
melhor da década. Esta distinção vem depois de lançar a EP
“Afromatic”, produzida por Dj
Sidney Gm, considerado melhor agente artístico.
Na mesma noite, Zito Doggy Style foi reconhecido por
sua carreira e, estando ele
ausente, quem o fez chegar o
troféu foi Lia de Lucas, sua filha, que bastante emocionada
recordou que o pai está nesta
estrada desde 1985, quando
começou a soltar barras nas
ruas da capital do país.

DIFÍCIL é passar pela província da
Zambézia e não se deliciar do famoso
“todwe”. O prato típico e tradicional
da província é predominante nas zonas
do litoral, onde há mangais, o seu habitat natural.
O “todwe”, vulgarmente conhecido
por caramujo pela sua característica de
algo murcho, é consumido principalmente no Verão, pois, de acordo com
a tradição local, quando consumido no
Inverno ou em dia de frio o seu sabor
não é acentuado e pode causar mal-estar.
No Verão é frequente encontrar rapazes, meninas ou até mesmo senhoras
em grupo confeccionando este prato
para comer no chamado baú (um encontro de confraternização onde são
consumidos pratos locais entre amigos).
O alimento não só é de fácil confecção, como também apresenta ingredientes bastante acessíveis, nomeadamente o próprio todwe adquirido em
mercados locais, sal, tomate, cebola,
limão ou manga verde azeda e piripiri.

MODO DE PREPARAÇÃO
Para confecioná-lo, deve-se primeiro lavar muito bem o todwe e deixá-lo
durante 30 minutos numa panela com
um pouco de água antes de o ferver para
facilitar a sua retirada da concha, uma
espécie de abrigo onde o “todwe” se esconde.
Depois ferve-se durante 8 minutos e
após tirá-lo do lume, retira-se das conchas deixando-o num recipiente com a
mesma água que se ferveu o todwe. Ferve-se o tomate com água e sal, e, quando este já estiver bem cozido, tira-se a
panela do lume e deixa-se arrefecer. Em
seguida esmaga-se o tomate na panela e
adiciona-se o todwe já retirado da concha, acrescenta-se cebola picada e por
fim o limão que também pode ser substituído por manga verde azeda.
Este prato é normalmente acompanhado de xima (massa) de farinha de
mandioca ou de milho. Os nativos aconselham a consumi-lo durante o dia.
Escrito por Edmilson Mucuala para Tsevele
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NA LIXEIRA DE HULENE

Catar lixo arrisca saúde
e integridade de crianças

Saúde e integridade das crianças em risco na lixeira de Hulene

O

ENVOLVIMENTO de
crianças na recolha
e reciclagem de resíduos na lixeira de
Hulene, na cidade de
Maputo, está a colocar em perigo a sua saúde e integridade
física, mental e psicológica.
Esta é a constatação de um
estudo sobre a permanência
de crianças na lixeira de Hulene, apresentando ontem na
cidade de Maputo.
O docente e consultor Nelson Mugabe disse que um número considerável de crianças
apresenta cortes nos memPUBLICIDADE

bros superiores e inferiores,
em consequência do exercício
desta actividade.
As raparigas são ainda vítimas de violações sexuais,
submetidas a maus-tratos e
exploração pelos catadores
mais velhos.
“Catar lixo é um trabalho
perigoso, difícil e desumano
para a saúde mental, física e
psicológica das crianças. A
maioria não tem equipamento
de protecção e o que existe é
muito precário”, disse.
Avançou que o estudo foi
feito em 37 crianças, num uni-
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verso de pouco mais de 300
que catam lixo naquele lugar, a
maioria das quais exerce a actividade para ajudar a família a
suprir as necessidades básicas
e poucos vão por diversão.
“Das 37 entrevistadas, com
idades compreendidas entre os
sete e os 17 anos, apenas oito
vivem com os pais. Há algumas
com encarregados de educação
catadores, outras têm os pais
no desemprego e ainda aquelas
cujos cuidadores são de baixa
renda”, relatou.
O estudo revela que os
menores trabalham em mé-

dia seis horas durante o dia
e à noite, havendo ainda os
que chegam a atingir 17 horas. Trinta e duas frequentam
a escola, quatro não vão e um
interrompeu.
De acordo com o documento, os menores são submetidos a um ambiente de adultos, onde aprendem palavrões
e consequente desrespeito à
sociedade, para além de usarem o dinheiro resultante da
venda dos bens aproveitáveis
para comprar álcool e drogas.
“O Governo deve considerar isto como uma das piores
formas de trabalho infantil e
tem de haver uma capacitação
aos gestores da lixeira para a
proibir a entrada de crianças”,
disse Mugabe.
A Livaningo, organização
que desenvolveu a pesquisa
em parceria com a Embaixada
da França, referiu que o estudo surge da necessidade de se
entender o contexto da actividade na lixeira e contribuir
para os inúmeros esforços que
várias entidades têm desenvolvido em prol deste grupo.

Idosos continuam
vítimas de violência
OS idosos continuam a ser vítimas de todas as formas de
violência na cidade de Maputo,
apesar dos esforços de diversos intervenientes em criar um
ambiente de protecção e promoção dos seus direitos.
Após serem rejeitadas e
maltratadas pela família, algumas pessoas da terceira idade
são obrigadas a viver nas ruas
ou em centros de acolhimento,
um cenário que agrava-se dia
após dia.
Entre 2021 e 2022 foram
retirados das comunidades 32
idosos que viviam em situação
de vulnerabilidade nos bairros
da cidade de Maputo. A vereadora de Saúde e Acção Social de
Maputo, Alice de Abreu, disse
que outros seis idosos deixaram as ruas para o Lar da Terceira Idade de Magoanine.
“Procuramos intervir junto
às famílias e prestamos apoio
psicológico, social e multiforme, em coordenação com as
instituições do Governo, com
vista a garantir a superação e
dignidade da pessoa idosa”,
disse de Abreu.
Em geral as agressões ao
idoso são perpetradas por familiares, pessoas próximas ou
seus cuidadores legais.

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

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

CRUZ VERMELHA
Superstição por detrás dos episódios de violência contra a pessoa da terceira idade

O psicólogo Paulo Massango considera que a violência contra os idosos continua
relacionada à superstição. Em
muitos casos resulta da acusação de feitiçaria, onde o
agressor acredita na existência
de forças sobrenaturais com o
poder de agir sobre o indivíduo
com o intuito de prejudicar a
sua vida social.
“Na sua maioria a feitiçaria
está relacionada à velhic. Deste
modo acredita-se que somente
o idoso tem poder de enfeitiçar. O trabalho de consciencialização e sensibilização deve

começar da base, que é nas famílias”, disse Massango.
Sublinhou que “se quisermos que o idoso esteja livre da
violência, o respeito mútuo
deve ser praticado agora, enquanto adultos e jovens, pois
estaremos a preparar-nos para
ser idosos saudáveis”.
Defendeu que o Estado
deve criar políticas claras que
possam promover o bem-estar
dos idosos e outros grupos vulneráveis. Refira-se que o mês
de Junho reforça a importância
do combate à violência contra
a pessoa idosa.

Retidos imigrantes ilegais somalis
QUATRO somalis estão sob custódia das
autoridades, na cidade de Maputo, após
terem sido encontrados com certificados
de emergência tanzanianos falsos.
A identificação dos imigrantes ilegais
resulta da fiscalização dos agentes da Direcção Provincial de Migração da capital
do país às hospedarias.
Os infractores disseram ter obtido os
documentos contrafeitos pelo valor de
200,00 dólares (cerca de 13 mil meticais)

FARMÁCIAS DE SERVIÇO

cada, pagos a um tanzaniano.
Um dos retidos disse, igualmente, que
o grupo entrou no país através do Malawi
e tinha como destino final a África do Sul.
O porta-voz da Direcção Provincial de
Migração da Cidade de Maputo, Felizardo
Jamaca, referiu que decorrem investigações para identificar o autor dos documentos contrafeitos e que terá pago pela
estada do somalis na hospedaria.
“Estamos a trabalhar com o proprie-

tário da casa de hóspedes para apurar
quem pagou pela permanência dos quatro somalis”, indicou Jamaca.
Referiu que o proprietário da casa de
hóspedes em causa incorre a uma multa,
por não ter comunicado as autoridades
sobre a chegada dos somalis no seu estabelecimento.
Entretanto, contou que decorrem trâmites legais para o repatriamento deste
grupo.

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

HOSPITAIS
Banco de Socorros HCM ---- 21620448
Serviço Geral ------------------- 21620457
Hospital Militar ------------- 21616825/8
José Macamo ------------------- 21600044
Idem ------------------- 21600045
Geral de Mavalane ------------ 21675167

POLÍCIA
POLÍCIA: --------------------------------- 199
Corpo da Polícia
Maputo: ------------------------ 21622001
21625031
21327206
SOCORROS: ----------------------------- 197

MUSEUS
Museu da Revolução – Av. 24 de Julho,
n.º 2999
Museu da História Natural – Travessa
do Zambeze, n.º 104
Museu Nacional da Moeda – Rua
Consiglieri Pedroso
Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-Min, n.º 1233
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ECONOMIA

NO PRESENTE QUINQUÉNIO

Temane contribui
com metade de energia

A

CENTRAL Térmica
de Temane, actualmente em construção na província
de Inhambane, vai
contribuir com cerca de 75 por
cento dos 600MW de energia
eléctrica projectada pelo Governo para o presente quinquénio, em resposta à demanda crescente no país.
O empreendimento, cujas
obras arrancaram em 2021, é
fruto de um investimento no
valor de 700 milhões de dólares, financiados pelo Banco
Mundial.
A nova central, movida a
gás natural, terá uma capacidade instalada para a produção
de 450MW e o remanescente
será coberto por energias renováveis.
O Governo moçambicano
projectou o arranque da nova
central para o presente quinquénio, facto que vai permitir
a materialização de um dos
principais objectivos do Executivo no sector energético,
fazendo jus à aposta de que
o gás natural é crucial para a
transição energética.
Falando numa breve entrevista à AIM, o secretário
permanente do Ministério
Recursos Minerais e Energia
(MIREM), Teodoro Vales, assegurou que já estão em curso
acções para o aproveitamento
das reservas adicionais de gás
natural descobertas ao redor
dos campos de Pande e Temane com vista a viabilizar os referidos empreendimentos.
“No presente quinquénio (2019-2024) prevê-se o
aumento da capacidade de
geração de energia eléctrica

MIREME presente na semana
de Moçambique no Reino Unido
O MINISTRO dos Recursos Minerais e Energia, Carlos Zacarias, participa desde ontem até
amanhã na Semana de Moçambique no Reino Unido, em
representação do Governo.
O evento, que se realiza
nas cidades de Londres e Glasgow, centra-se em três temas,
nomeadamente Agricultura,
Economia Verde e Energia.
Durante a semana estão
previstas visitas a empreendimentos diversos, debates e
mesas-redondas, onde a delegação moçambicana irá apresentar as potencialidades nas
áreas de agricultura e energia,
com enfoque para a transição

Carlos Zacarias, ministro dos Recursos Minerais e Energia

Preços médios dos produtos básicos
em 600MW, onde as energias
renováveis terão uma participação de cerca de 200MW e
o remanescente será energia
térmica a gás natural”, disse
Vales.
Segundo a fonte, as iniciativas que o Governo tem vindo
a implementar visam responder aos desafios do aumento
da disponibilidade de energia
para as necessidades de desenvolvimento económico e social
do país, que irão promover o
potencial agrícola, alavancar a
actividade industrial e mineira
nas zonas atravessadas pelos
projectos, entre outros ganhos.
“Trata-se da maior central
a ser construída nos últimos
40 anos, cujas obras de construção iniciaram no primeiro
trimestre de 2022”, disse.

Realçou que a construção
da Central Térmica de Temane
inclui a construção da linha de
transporte de Temane-Maputo à 400Kv, o que corresponde
à primeira fase da linha Tete-Maputo.
Ainda no presente quinquénio, de acordo com a fonte,
foi estabelecido como meta o
alargamento do nível de acesso
da população à energia eléctrica para 64 por cento, dando
assim um passo significativo ao
objectivo do acesso universal
até 2030, o que permitirá que
mais de 10 milhões de moçambicanos passem a dispor deste
recurso pela primeira vez.
A fonte recordou que está
em curso a revisão da estratégia de energia no país para
fazer face aos novos desafios
de desenvolvimento do sector,

particularmente na área do gás
natural, dado a prioridade da
implementação de um programa de transição energética.
A nova estratégia assenta numa matriz diversificada,
com fontes mais limpas e amigas do ambiente e em linha
com os programas de desenvolvimento do país.
Refira-se que o Projecto
Coral Sul LNG anunciou recentemente a introdução de
hidrocarbonetos na plataforma flutuante para a produção de gás natural liquefeito
ancorada ao largo da bacia do
Rovuma.
Com este acto, Moçambique dá um salto importante
para a produção de gás natural,
que o coloca no mapa do grupo
dos maiores produtores de gás
natural do mundo. (AIM)

OS preços médios dos produtos alimentares básicos
praticados em algumas lojas
e mercados nas cidades de
Maputo, Beira e Nampula,
no período de 18 a 25 de Maio
de 2022, comportaram-se
do seguinte modo:
Cidade de Maputo - Na
semana em análise o preço de arroz extra importado
foi de 80,00Mt/kg contra os
anteriores 78,00Mt/kg; a farinha de milho nacional passou a ser vendida a 53,00Mt/
kg face aos 50,00Mt/kg da
semana anterior. O custo do amendoim importado registou um decréscimo de 185,00Mt/kg para
163,00Mt/kg. Os restantes
dos produtos mantiveram-se estáveis.
Cidade da Beira – Nesta cidade, na semana em
análise, o preço da cebola
nacional registou um incremento passando para

45,00Mt/kg contra os anteriores 43,50Mt/kg. O preço
de arroz corrente importado
caiu de 47.24Mt/kg para os
actuais 46,60Mt/kg. Já a batata-reno importada passou

EDM quer mais força de trabalho feminina

Funcionária da EDM em pleno desempenho

A EMPRESA pública Electricidade de Moçambique (EDM) espera atingir a meta de 40 por
cento de representatividade feminina na força de trabalho da empresa até ao ano de 2030,
através de acções e iniciativas favoráveis a um
ambiente promotor de crescimento e afirmação profissional da mulher.
Para a materialização deste desiderato, a
EDM espera investir mais de 500 milhões de
meticais durante os próximos oito anos, com
acções de formação de mão-de-obra feminina, estágios profissionais e bolsas de estudo.
A visão está plasmada na Estratégia de
Género da EDM 2021-2030, documento apresentado publicamente há dias, em Maputo.
A meta foi estabelecida com olhos postos
no acesso universal à energia acessível e de
qualidade até finais de 2030, objectivo central
do Governo, que pode contar a contribuição
da mulher para o seu sucesso.
Por isso, a EDM compromete-se a priorizar a admissão de mulheres, garantindo que,
durante os próximos oito anos, o Índice de
Género passe dos actuais 18,5 por cento, para
40 por cento.
Durante a cerimónia do lançamento do
documento, a administradora e membro do
Conselho de Administração da EDM, Yolanda Cintura, referiu que a empresa acredita no
papel exclusivo e multifacetado da mulher
enquanto trabalhadora, vai continuar a impactar nos resultados da empresa.
“Acreditamos, particularmente, que a

mulher moçambicana da EDM, pela sua entrega ao trabalho e resiliência aos enormes
desafios intrínsecos ao sector energético, vai
continuar a dedicar toda a sua energia, visando o progresso e bem-estar dos moçambicanos”, disse.
Segundo Cintura, a concepção da estratégia teve como premissa a realização de uma
auditoria participativa de género, conduzida
pela EDM, em parceria com a USAID, onde
foram analisados todos os sectores da empresa, o nível de percepção de todos os trabalhadores sobre a matéria de género e os motivos
que condicionam a inserção das mulheres no
sector técnico.
A fonte disse estar convicta que a mulher pode contribuir para o sucesso da nobre
missão de produzir, transportar e distribuir
energia eléctrica de qualidade e de forma sustentável, para iluminar e potenciar a industrialização do país, com vista a melhorar as
condições de vida e bem-estar da população.
“É precisamente neste contexto que a
EDM está a implementar reformas estruturantes assentes na Governação Corporativa
que culminou, em 2018, com a adopção do
seu Plano Estratégico corporativo que definiu
a Igualdade de Género, como um dos seus objectivos estratégicos até 2030”, vincou.
Refira-se que EDM fez recentemente a revisão do regulamento de recrutamento e selecção para garantir o ingresso de cerca de 100
mulheres por ano. (AIM)

Banco Mundial financia
cursos na área agro-alimentar
O BANCO Mundial anunciou, há dias, um financiamento de 30 milhões de
dólares norte-americanos
para a criação de um centro
de excelência em sistemas
agro-alimentares e inovação destinado a estudantes
de cursos de pós-graduação.
Um comunicado do

energética e oportunidades
para o investimento em energias novas e renováveis.
Durante a sua estada, o
ministro irá participar no
Fórum África, manter encontros bilaterais com a secretária
de Estado para Comércio Internacional, Anne-Marie Trevelyan, e com o Ministro para
a Exportações, Mike Freer.
A semana de Moçambique
no Reino Unido surge em resultado da cimeira de investimentos Reino Unido/África
realizada em 2020, onde foram apresentadas oportunidades de investimentos no
país.

Banco Mundial refere que
o centro de excelência vai
ajudar a construir capacidade técnica e pesquisa de
elevada qualidade no domínio agroalimentar.
“Fortalecendo a pesquisa e formação em sistemas agroalimentares e
expansão da produção de
conhecimento e sua di-

mensão, o projecto poderá
ajudar a alargar a base de
conhecimento e sistemas
de inovação necessários
para um maior desenvolvimento económico sustentável de Moçambique”,
disse Emre Ozaltin, responsável do Programa do
Desenvolvimento Humano
de Moçambique do Banco

Mundial, citado na nota.
O comunicado, citado pela Lusa, assinala que
a verba vai ajudar a fortalecer a capacidade de
instituições de ensino superior,
proporcionando
maior qualidade aos cursos
de pós-graduação e realização de pesquisas em
áreas prioritárias do setor

agroalimentar.
Os 30 milhões de dólares desembolsados pelo
Banco Mundial para Moçambique são parte de um
envelope financeiro de 70
milhões de dólares que a
instituição disponibilizou
para a criação de centros
de excelência em países da
África Austral e Oriental.

PUBLICIDADE

a custar 65.00Mt/kg contra
50,00Mt/kg da semana anterior.
Cidade de Nampula –
Nesta cidade, na semana
em análise, o preço de to-

mate nacional reduziu de
65,00Mt/kg contra os anteriores 55,00Mt/Kg, sendo o
único produto que registou a
descida de preço comparativamente a semana passada.
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CONTRA MENORES

Violência atinge
contornos alarmantes

Adolescentes são as principais vítimas de abusos sexuais

NATÁLIA MIRANDA

A

VIOLÊNCIA contra
menores está a atingir
níveis alarmantes na
cidade da Beira, pois
nos últimos tempos
se registam cada vez mais
casos deste crime envolvendo
maioritariamente crianças de
idades compreendidas entre
12 e 15 anos.
A reportagem do “Notícias” saiu à rua para analisar
estas práticas e ouviu relatos
dramáticos de menores violadas até pelos seus próprios familiares na maioria das vezes
na ausência dos pais.

Ana Cerveja, mãe de uma
menor de quatro anos de
idade e residente no segundo
bairro de Chipangara, contou-nos que a sua filha foi
violada sexualmente por um
jovem de 28 anos, que reside
na mesma zona.
Segundo ela, o jovem
aproveitou-se da ausência da
mãe, que na altura do sucedido se encontrava na machamba. Ela relatou que quando
regressou à casa encontrou
a sua filha, de quatro anos,
deitada no chão a chorar. Ao
tentar perceber o que se passava viu manchas de sangue
ao seu redor e nas suas vestes.

No meio do desespero,
procurou saber o que havia
acontecido mas a menor não
conseguia explicar o sucedido devido ao pânico e ao
trauma da situação vivida.
A progenitora contou-nos
que pouco depois notou que a
menor estava com ferimentos nos órgãos genitais e a
jorrar muito sangue. Na ocasião, uma outra criança que
assistiu a sena contou à mãe
que tinha visto um jovem a
violá-la.
Ana Cerveja disse-nos que
pelas descrições feitas pela
criança entendeu que se tratava de um jovem conhecido

que frequentava diariamente
a sua casa. “Levei a minha filha de imediato ao centro de
saúde, mas depois foi transferida para o Hospital Central da Beira onde recebeu os
cuidados médicos”, afirmou.
Quanto ao violador, explicou que o mesmo não goza
de uma boa saúde mental, um
dos motivos que o podem ter
impulsionado a pautar por tal
comportamento.
Enquanto isso, Abel João,
residente no bairro da Ponta-Gêa, contou igualmente
que a sua filha menor de quatro anos foi violada sexualmente pelo seu empregado

de 19 anos de idade.
O facto deu-se numa
manhã quando ele e a esposa
estavam no serviço e o indivíduo havia ficado em casa
com a menina.
João disse que teve conhecimento do sucedido através de chamada telefónica
dos vizinhos, alertando que
a filha tinha sido violada pelo
empregado que depois pôsse em fuga.
Segundo o pai da menor,
os vizinhos souberam do
sucedido quando ouviram
choros da menor durante
muito tempo. Posto isto, levaram a menor para o hospital para cuidados médicos.
Conta o progenitor que o atestado médico revelou que
a menor foi violada sexualmente.
Segundo ele, depois se
dirigiu à casa do indiciado e
levou-o à esquadra. O acusado encontra-se detido até
hoje.
Por sua vez, Laurinha,
mãe, contou à nossa Reportagem que a filha de sete anos
foi também violada há alguns
meses pelo próprio tio quando a mãe estava no serviço.
Laurinha disse que após
a violação da menor, o tio
ameaçou-a caso o denunciasse, dizendo que voltaria
a repetir o acto. “Descobri o
que havia acontecido um dia
depois quando estava a dar
banho à minha filha. Ela queixou-se de dores na região
genital. Quando perguntei
tentou mentir, mas depois
revelou o sucedido, tendo
em a levado para o hospital”,
lembrou.
A mãe contou ainda que
após a sua saída do hospital
foi denunciar o caso à Polícia.
O tio da menor confessou e
pediu perdão à família alegando que no momento não
estava consciente.

Registados 145 casos no primeiro trimestre
ENGANAR as vítimas com
produtos ou bens ou forçálas ao acto sexual são algumas
estratégias
usadas
pelos
abusadores para lograrem os
seus intentos.
Os crimes contra a liberdade sexual, trato com menores, violação sexual, violência
física simples e grave domésticas são os mais frequentes na
cidade da Beira. Em entrevista à nossa Reportagem, a
chefe do Departamento no
Gabinete de Atendimento à
Família e Menores Vítimas de
Violência, Sididi Paulo, que
fez estas revelações, disse,
igualmente, da existência de
crianças envolvidas em trabalhos infantis e que sofrem
abusos sexuais, mas pela sua
condição social e pobreza
preferem não denunciar.
Sididi Paulo deu a conhecer que só no primeiro trimestre deste ano foram registados um total de 145 casos de
violência contra menores.
Deste número, a nossa
fonte elucidou que os crimes
contra a liberdade sexual e
o trato com menores são os
mais frequentes.
A nossa entrevistada referiu ainda que a cidade da Beira, quando comparada aos
restantes distritos da província de Sofala, é onde se regista
mais casos de violência contra
crianças, seguida de Dondo,
Marromeu e Nhamatanda.
Defendeu que devia ser
diferente por a cidade ser um
local onde abundam os meios
de comunicação social com

potencial para sensibilizar
as pessoas, entre outras estratégias usadas na difusão de
mensagens que desencorajam
estas práticas.
Apesar de ser o local com
mais casos, Sididi fez saber,
igualmente, que há mais
denúncias sobre estes crimes
na cidade da Beira o que, de
certo modo, satisfaz o sector.
“Esse é um facto que
mostra que as mensagens
que estamos a transmitir nas
comunidades estão a gerar
mudanças no seio de pessoas
para combater este mal que
assola os menores”, congratulou-se.
Explicou ainda que tal resulta da criação de secções de
denúncias em todas as esquadras da Polícia, no Comando
distrital da Beira e nos postos
administrativos com vista a
facilitar os cidadãos que pretendam fazê-lo bem como
garantir que haja mais flexibilidade na tramitação e recepção dos processos.
A fonte fez saber também
que o Gabinete de Atendimento à Família e Menores Vítimas
de Violência trabalha de forma
coordenada com um grupo de
referência em que estão envolvidos a Procuradoria Provincial, Acção Social, Tribunal,
IPAJ, Saúde, Educação, entre
outros que garantem um apoio
multisectorial.
Segundo ela, em caso de violação sexual, os procedimentos consistem na recepção dos
casos que são imediatamente
encaminhados à Medicina Le-

Sididi Paulo a interagir com uma família cuja filha foi vítima de violência sexual

gal para averiguação dos factos.
Posteriormente, é feito o auto
dirigido ao Ministério Público.
A oficial da Polícia revelou,
também, que a sua instituição
apoia as vítimas, principalmente as que apresentam sintomas de trauma e/ou medo de
explicar o sucedido.
“Muitas vezes isolamos as
crianças, acompanhamos e
evitamos confrontá-las com
o abusador, preferindo criar
motivos de distracção para que
estejam à vontade e possam
explicar o que aconteceu»,
esclareceu.

Quanto aos abusadores,
a nossa entrevistada disse
que numa primeira instância
são detidos preventivamente
dependendo da decisão da
Procuradoria e do tribunal.
Segundo Sididi, os abusadores poucas vezes são confessos. Por isso, a instituição
sempre é convidada a produzir provas de forma a assegurar
que a justiça seja feita.
“Por essa razão, sempre
aconselhamos os pais, por exemplo, em casos de violação
sexual a não darem banho à
vítima e quando mudarem de

roupa, que tragam a que usavam na hora do crime de modo
a ajudar a provar o sucedido”,
explicou.
A fonte deu a conhecer que
o Gabinete de Atendimento à
Família e Menor Vítima de Violência está a realizar palestras
de sensibilização em escolas,
mercados, paragens e outros
locais com maior concentração
de pessoas visando desencorajar estas práticas.
Apelou aos pais e encarregados de educação a serem
mais vigilantes e atentos contra estas ocorrências.

Proteger as crianças
A PROPÓSITO, o chefe do
Departamento da Criança
na Direcção Provincial de
Género, Criança e Acção
Social, Macário António,
afirmou que em casos de
violência contra menores a
instituição tem a responsabilidade de acolher as vítimas
e protegê-las.
Segundo Macário António, as crianças são acolhidas
até que toda a situação seja
resolvida e responsabilizado
o autor do crime.
“Quando
a
vioé
protagonizada
lação
por membros da família,
nós levamos e acolhemos
enquanto
se
localizam
outros que estejam dispostos
a cuidar da menor. Caso não
sejam encontrados, inserimos em cursos profissionais
para garantir a sua educação
e independência”, explicou.
A fonte reconheceu que
existe muita violência nas
comunidades, desde sexual,
psicológica, física, doméstica, entre outros tipos, mas
que passa sem conhecimento das autoridades.
contra
“A
violência
menores constitui uma
grande preocupação para as
autoridades, pelo facto de,
além de tirar a dignidade
da criança, causar trauma,
impedir a sua progressão,
desenvolvimento integral,

Aliciar vítimas com produtos de que necessitam tem sido a estratégia dos abusadores

harmonioso e desempenho
no futuro”, sublinhou.
O entrevistado fez saber
ainda que o nível de violência aumentou durante a pandemia, altura em que quase
todos passavam mais tempo
em casa.
Contou, por exemplo,
que no bairro do Macurungo se registou um caso em
que um indivíduo abusava
sexualmente durante muito tempo as suas enteadas até que elas ganharam
coragem e o denunciaram.

O processo corre os seus
trâmites legais e as menores
foram acolhidas pela Acção
Social, enquanto aguardam
a chegada de outros familiares idos da província de Tete
para as cuidar.
Num outro desenvolvimento, o responsável indicou que a Direcção Provincial
do Género, Criança e Acção
Social trabalha com diversos
actores
nomeadamente
Saúde, Educação, Justiça,
entre outros, coordenados
pela Procuradoria.

ERRAMOS
NA nossa edição de ontem inserimos, nesta
mesma página, uma informação sob título
“Detidos funcionários do Estado” em que
mencionámos, erradamente, que tinham
sido detidos agentes da Unidade de Intervenção Rápida (UIR) e do Serviço de Infor-

mação e Segurança do Estado (SISE). Na
verdade, os agentes em questão estiveram
envolvidos na operação para a neutralização
dos cidadãos estrangeiros indiciados de serem recrutadores de terroristas. Pelo lapso, as
nossas sinceras desculpas.

A VOZ DO MUNÍCIPE

Urge reforçar cuidados
devido o Inverno
AS baixas temperaturas que se
fazem sentir nos últimos dias
na cidade da Beira estão a preocupar os cidadãos que receiam
o surgimento de doenças respiratórias, principalmente em
menores de idade, recomendando, por conseguinte, para
o reforço dos cuidados durante
este período.
Segundo os entrevistados, nesta época as crianças
e idosos têm sido vítimas de
doenças como asma, bronquite, pneumonia, gripe entre
outras daí a necessidade de
os pais e/ou encarregados de
educação terem maior cuidado
com esta faixa etária evitando o
surgimento de casos graves.
Arnaldo Júnior, munícipe,
defendeu que neste período
deve haver maior atenção e
cuidado por parte das pessoas.
De acordo com Júnior, neste período os cidadãos devem
agasalhar-se, estar em locais
arejados, ventilados e iluminados de modo a reduzir a concentração de microrganismos
que provocam infecções respiratórias.
O nosso entrevistado aconselhou para o contínuo cumprimento das medidas de prevenção contra a pandemia da
Covid-19.
Enquanto isso, Amina
Carlos destacou a premência
de os pais e/ou encarregados
de educação prestarem mais
atenção às crianças e evitar a
sua exposição ao frio, por forma a garantir que não estejam
sujeitos a contrair doenças do
fórum respiratório.
A entrevistada disse ainda

que as pessoas devem pautar,
neste período, pelo distanciamento físico e redução de
convívios, até porque, nos últimos tempos, se nota uma
subida de casos do novo coronavírus.
Dulce da Conceição fez
saber que as baixas temperaturas propiciam igualmente o
aumento de gripes, doenças
virais que chegam a provocar
diarreias cujas principais vítimas têm sido os menores de
idade.

Amina Carlos

Dulce da Conceição

“Por isso, como pais devemos evitar expor os nossos
filhos ao frio garantindo-lhes
conforto nesta época. Manter as crianças dentro de casa
também deve ser um dos
maiores cuidados a tomar”,
referiu.
Enquanto isso, Delton Dique enfatizou a ideia dos outros entrevistados e chamou
atenção aos idosos, para a necessidade de não se exporem
ao frio sob o risco de agravarem doenças pulmonares

Arnaldo Júnior

Delton Dique

6

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

Quarta-feira, 29 de Junho de 2022

NACIONAL

Saúde regista mais
66 infecções por Covid-19
AS autoridades sanitárias anunciaram
ontem, 66 novas infecções por Covid-19, no mesmo período em que 38
pessoas foram declaradas livres da
doença.
O Ministério da Saúde (MISAU)
indica que os infectados foram detectados em 846 casos suspeitos e
contactos de casos positivos, representando uma positividade de 7,8
e uma taxa acumulada de 16,92 por
cento.
Os casos estão concentrados

Exige-se atendimento
livre de corrupção

A

rão para a contínua elevação
da imagem da instituição, a
qual tem merecido reconhecimento significante na sociedade, principalmente com
a introdução do sistema de
marcação prévia nas plataformas digitais, no âmbito dos
esforços na luta contra a pandemia da Covid-19”, afirmou
a ministra
Acrescentou que esta é
uma ideia que veio para ficar,
pois, através desta, o cidadão
espera melhor atendimento.
Referiu que a direcção
deve prestar atenção à necessidade de assegurar a fiscalização na actuação da força, para
aferir se, no seu desempenho
ela cumpre com as normas e
procedimentos na prestação
deste serviço.
“Por isso, com o conhecimento e domínio que têm do

SENAMI, estamos confiantes
de que lograrão prosseguir
com êxito o processo já iniciado de modernização deste
serviço”, disse.
Clarificou que a instituição
só pode alcançar a excelência
se, ao nível interno, estancar
a corrupção, eliminar a intriga e extirpar da corporação os
agentes infiltrados do crime
organizado, que sabotam os
esforços dos funcionários honestos.
“Elencamos estes três desafios porque temos a consciência que vos levarão à
consolidar o prestígio que almejamos. Não podemos ficar
satisfeitos por haver enchentes e filas longas de cidadãos
à espera de serem atendidas”,
indicou.
Referiu, ainda, que a direcção deve apostar na for-

mação contínua da força,
tendo em conta os avanços
tecnológicos que devem ser
acompanhados para a execução eficaz e eficiente do trabalho.
Defendeu que é preciso
pensar no redesenho do perfil do agente do SENAMI, em
articulação com a Academia
de Ciências Policiais (ACIPOL), tendo como perspectiva o recrutamento, selecção
e formação de raiz de pessoal
especializado para o sector, o
que vos garantirá ter domínio
de quem ingressa neste serviço.
“É vosso dever imprimir
nos funcionários uma visão
robustecida pelos valores
éticos e deontológicos que se
esperam dum bom servidor
público, fiel ao Estado”, afirmou.

EDUCAÇÃO EM TETE

Alinhar intervenções
aos planos de governação
OS gestores do sector da
Educação em Tete devem
alinhar as intervenções
aos planos de governação
provincial, tendo em conta que os subsistemas de
ensino foram descentralizados, com a excepção da
formação de professores.
A repto foi lançado,
segunda-feira, na cidade
de Tete, pelo governador Domingos Viola, na
II Reunião Provincial de
Planificação sob o lema
“Por uma Educação Inclusiva, Patriótica e de
Qualidade”.
Realçou que a educação
é a base para a transformação da vida das comunidades, pelo que os quadros confiados devem agir
cientes do compromisso
comum com a equipa de
trabalho formada para implementação do plano de
governação.
“Alguns gestores, para
mostrar capacidade de
chefia, chegam a base e
destituem a equipa que lá
estava e nomeiam outras
pessoas que, por vezes,
não reúnem competências e nem representam
os interesses do sector.
Vamos cumprir com as

registo de alta hospitalar, elevando
o número de internados para 13, dos
quais quatro estão nos cuidados intensivos, sob oxigenoterapia.
O MISAU aponta ainda para a vacinação de 15,3 milhões de pessoas desde o início do processo, dos quais 9118,
entre segunda-feira e ontem. As estatísticas indicam que 14,5 milhões estão
completamente vacinadas e 458.398
tiveram a dose de reforço, o que representa uma cobertura vacinal de 95,3
por cento.

Iniciada exumação
de corpos na Manhiça

À NOVA DIRECÇÃO DO SENAMI

TENDIMENTO mais
harmonizado, organizado, célere e livre
de esquemas de corrupção é exigido à
nova direcção do Serviço Nacional de Migração (SENAMI)
que, ontem, tomou posse na
cidade de Maputo.
Trata-se de Fulgêncio
Lucas, indicado para o cargo de director-geral, e Sílvia
Maholela, como directora-geral-adjunta, que, segundo a
ministra do Interior, deverão
se empenhar em marcar uma
nova etapa na vida da instituição.
Arsénia Massingue disse
que o SENAMI deve continuar a inovar no atendimento
público, que se pretende seja
expedito e menos degradante
para o cidadão.
“Agindo assim, contribui-

maioritariamente na província e cidade de Maputo, com 27 e 15 episódios, respectivamente, o que revela a
prevalência de elevada transmissão.
Entre segunda-feira e ontem, não
houve registo de óbitos relacionados
a doença, mantendo-se os casos em
2212 o cumulativo de vítimas.
Mais 38 pessoas estão totalmente recuperadas da doença, enquanto
outras 417 continuam a cumprir isolamento domiciliar ou institucional.
Dois pacientes foram internados, sem

INICIOU ontem, a exumação
de cinco dos sete corpos dos
indivíduos linchados e enterrados vivos pela população por suposto envolvimento no roubo de gado bovino,
no distrito da Manhica, província de Maputo.
Segundo o chefe do posto
administrativo de Maluana,
Juvenal Sigaúque, dois indivíduos foram capturados

e inumados pela população,
no passado dia 20 de Junho,
suspeitos de terem roubado
gado, no curral de um cidadão de Moamba.
No dia seguinte, outras
cinco pessoas, que se suspeita serem familiares das
primeiras vítimas, deslocaram-se ao distrito da Manhiça, em busca de pistas sobre
o paradeiro dos familiares e

também acabaram enterrados com vida.
“No local, estas cinco
pessoas foram igualmente
capturadas pela comunidade
e dadas o mesmo destino das
primeiras vitimas”, disse Sigaúque.
O chefe de posto administrativo contou, ainda,
que os corpos destes últimos
foram localizados no limite

entre Maluana e o distrito de
Moamba, sendo que falta encontrar os outros dois.
Juvenal Sigaúque reportou que cinco indivíduos se
encontram detidos no posto policial de Maluana, por
alegado envolvimento nestes homicídios e prosseguem
investigações para identificar outros possíveis participantes.

SOBRE RIO SAVE

Condicionado trânsito
de viaturas na ponte
A CIRCULAÇÃO de viaturas na ponte sobre o rio Save,
na província de Inhambane,
está a decorrer com restrições
temporárias, desde segunda-feira, para dar lugar as obras
de construção de viadutos de
aproximação.
Uma nota da Administração Nacional de Estradas
(ANE) indica que o condicionamento do trânsito, que se
prolonga até Novembro, vai
permitir o transporte de vigas
de betão armado da margem
sul à margem norte e a construção dos viadutos de aproximação à ponte, no quadro das
obras da nova infra-estrutura
sobre o rio Save e reabilitação
da antiga.
As restrições no escoamento de tráfego serão implementadas nos dois sentidos na
ponte provisória, durante os
dias úteis e em dois períodos,

Há restrições de trânsito na ponte sobre o rio Save

nomeadamente, das 7.30 horas às 9.30 horas, e das 13.30
horas às 15.30 horas.
Fora dos horários acima
indicados, o tráfego estará

aberto ao público e com circulação normal de pessoas e
bens.
A ANE apela que, na circulação pelas estradas nacionais,

o peso bruto dos veículos não
deverá exceder a 48 toneladas,
observados os limites de carga
admissíveis por eixo ou grupo
de eixos.

EM INHAMBANE

Apoio multiforme a crianças e idosos

Gestores chamados a alinharem acções aos planos de governação local

normas, pois em casos do
género seremos forçados a
intervir”, avisou Viola.
Defendeu a necessidade de priorizar a criação de
condições condignas para
aprendizagem, eliminando
cenários de crianças que

estudam no chão e ao relento.
Da análise do balanço
do sector, o governador
notou um desalinhamento
nos indicadores. A título
de exemplo, os Serviços
Provinciais de Educação

prevêem a construção de
301 escolas até 2024, entretanto, os dados indicam a existência de 319,
para além de outras flutuações entre os números
constantes nos balanços
anuais.

DIVERSOS bens essenciais
foram entregues, há dias, na
província de Inhambane, para
melhorar as condições de vida
das crianças acolhidas no infantário provincial e idosos do
Centro de Apoio à Velhice de
Massinga.
O donativo, do Moza Banco, é composto por colchões
impermeáveis, lençóis e camisolas, e resulta de um pedido
formulado pela secretária de
Estado na província, Ludmila Maguni, que manifestou a
preocupação em adquirir bens
duráveis.
O presidente da Comissão Executiva do Moza Banco,
Manuel Soares, disse que a sua
instituição tem apostado em
contribuir para o desenvolvimento sócio-económico e
inclusivo do país, focando as
acções nos grupos mais carenciados.
“Fazemos estas doações
porque somos sensíveis aos
reais problemas e dificuldades
da população e, acima de tudo,
queremos fazer parte da solução dos mesmos”, afirmou.

Melhoram condições de alojamento no infantário de Inhambane

Disse estar ciente que a
contribuição não irá resolver,
em definitivo, os problemas
de acolhimento de crianças e
idosos em situação de vulnerabilidade, mas considera um
contributo para melhoria das
condições de alojamento.
“Acreditamos que é um
importante contributo para a

melhoria das condições de alojamento das pessoas que lá se
encontram ou que venham se
juntar a estas casas e famílias”,
sublinhou.
A secretária de Estado,
Ludmila Maguni, enalteceu o
gesto desta instituição bancária, destacando que vai minimizar o sofrimento dos grupos

mais carenciados, com enfoque para crianças e idosos.
“O governo trabalha para
proteger as pessoas vulneráveis, mas tal acção deve ser
também de interesse de todos os actores sociais e o Moza
Banco é um exemplo claro, por
isso, muito obrigado por esta
ajuda”, enalteceu.
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Túmulos profanados
no cemitério de Cotocuane

Malfeitores tiram paz aos sepultados no cemitério de Cotocuane

T

ÚMULOS estão a ser
profanados por desconhecidos no Cemitério Comunitário de
Cotocuane, bairro de
Namutequeliua, cidade de
Nampula, para retirada de
cruzes metálicas e posterior

venda no mercado do ferro
velho. Familiares dos mortos
sepultados neste local estão
preocupados com a situação
e pedem intervenção urgente
das autoridades municipais.
Para além de cruzes metálicas, os malfeitores rou-
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bam blocos usados para a
construção de campas. Algumas famílias apontam a falta
de um portão na entrada do
cemitério como estando a facilitar as acções dos larápios.
Bartolomeu Patrício, um
dos familiares que pediu aju-

Mais de 60 mulheres
operadas a fístulas obstétricas

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

da à nossa Reportagem, afirmou que a vandalização de
túmulos é protagonizada por
jovens que se mergulharam
no mundo das drogas e não
têm fonte para sustentar o
seu vício.
“Uma vez encontrei um
grupo de jovens a vandalizar campas. Como estava
sozinho, não fui capaz de
enfrentar nenhum deles”,
disse.
Lurdes Sarmento, residente nas imediações, indicou que o roubo de cruzes regista-se no período
nocturno devido ao fraco
movimento de pessoas e a
inexistência de uma força
de segurança no local.
Eugénia Osvaldo, também residente arredores
do cemitério, afirmou que
a preocupação é do conhecimento das estruturas locais, mas nada fazem para
inverter o cenário. Entretanto, uma fonte da vereação de Salubridade, Higiene e Gestão Funerária no
Conselho Municipal disse
ao “Notícias” que as autoridades irão intervir com vista a ajudar a comunidade a
proteger-se.

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Bombeiros –
26212222/26212260/840293051
CRUZ VERMELHA

Serviço Geral – 26213693

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

POLICIA

Mulheres seleccionadas para cirurgias da fístula obstétrica

MAIS de 60 mulheres e raparigas serão submetidas a cirurgias da fístula obstétrica, no quadro de
uma campanha que arrancou ontem no Hospital
Central de Nampula, sob os auspícios da Focus
Fístula, uma organização não-governamental
nacional que actua em programas visando à eliminação desta doença.
O objectivo das cirurgias é restituir a integridade física, a auto-estima e a dignidade das mulheres e raparigas, permitindo a sua reintegração
na família e na comunidade. A campanha, cuja
previsão é abranger 65 mulheres e raparigas, terá
a duração de uma semana.
Para além das cirurgias a serem realizadas no
HCN, o programa prevê a formação de médicos e
técnicos de cirurgia, enfermeiras de saúde-materno infantil e realização de sessões com profissionais da saúde, equipas cirúrgicas e sobre actividades das organizações.
A equipa da organização é composta por cirurgiões, médicos e outros profissionais de saúde

de Maputo e Nampula. Falando à imprensa para
anunciar o arranque das cirurgias, o urologista
e cirurgião Igor Vaz explicou que a fístula é uma
doença resultante da falta de atendimento ao
parto, chegada tardia às unidades sanitárias ou
negligência por parte do pessoal da saúde, desencadeada pela má condução do processo clínico.
Segundo afirmou, maior parte das fístulas
pode ser tratada e as mulheres voltam as suas
actividades normais. O urologista convidou todas as mulheres que sofrem de complicações
pós-parto e/ou com sintomas de incontinência
urinária para se fazerem presentes ao Hospital
Central de Nampula durante a campanha.
Algumas mulheres que serão submetidas às
cirurgias saudaram a iniciativa e manifestaram-se confiantes de que as operações decorrerão
a contento. Ana Manuel, residente no bairro de
Muhaivire, contou que se divorciou por causa da
doença.

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

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

Roubo de galinhas no Mercado Central de Nampula
VENDEDORES de galinhas no Mercado Central de Nampula queixam-se dos constantes roubos protagonizados por desconhecidos na calada
da noite, mesmo com a presença de
guardas no local. Há dias pelo menos

70 galinhas foram dadas como desaparecidas no mercado. Abdul Mucurua, vendedor local, confirmou
o roubo e disse ter a certeza de que
esta acção é praticada por um grupo
de jovens que, entretanto, ainda não

foi desmantelado. Mucurua assegurou que este mal tem dias contados
pois as vítimas estão a trabalhar para
“capturar” os malfeitores.
Anselmo Jacinto, outro vendedor, disse ter já perdido 22 gali-

nhas, tendo somado um prejuízo de
14.300 meticais. Pediu aos responsáveis para tomarem medidas com
vista a proteger os bens dos comerciantes.
“Sofremos muitos prejuízos por

causa dos roubos. Deixámos as galinhas no mercado, mas dia seguinte verificamos quantidades subtraídas. Nós vivemos deste negócio
e somos sabotado, disse. O chefe do
mercado, Branquinho Miguel, con-

firmou o facto e acrescentou que a
acção dos larápios tende a reduzir
nos últimos dias devido à presença dos agentes da Polícia Municipal, que reforçam a actividade dos
guardas locais.

PUBLICIDADE

ANÚNCIO DE VAGA
Artesão Mecânico Sénior
(Senior Mechanical Artisan)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

Localização: Temane

Concurso Público N.º 47A000141/CP/34/2022
Contratação de Empresa para Fornecimento de Diverso
Equipamento Informático à Direcção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos

Breve Descrição / Objectivo do trabalho

•Assume a liderança nos esforços/tarefas da equipa;

Um Artesão apoia a produção, proporcionando manutenção e
conﬁabilidade eﬁcaz dos equipamentos, aderindo aos procedimentos/ códigos e utilizando todos os recursos de suporte
disponíveis para aumentar a estabilidade e manter a sustentabilidade da planta.

•Capaz de actuar como líder de grupo (se apropriado para a
carreira);

Descrição do Recrutamento / Principais Responsabilidades

•Contribuir para a estratégia e direcção geral de manutenção;
•Ser o mentor informal dos aprendizes/artesãos;
•Realizar My IMS (inspecções físicas para manter e melhorar
a sustentabilidade da planta);

1. O Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos (MOPHRH) pretende contratar
uma empresa para o fornecimento de diverso equipamento informatico à Direcção Nacional
de Gestão de Recursos Hídricos, no âmbito do Projecto de Capacitação e Desenvolvimento
Institucional (PROCADI-RH). Assim, convida-se todas empresas elegíveis e interessadas a
apresentarem propostas fechadas e seladas.

•Ter competência comprovada em áreas pré-identiﬁcadas por
disciplina da planta/ equipamento/ sistemas;

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do
concurso ou adquirí-los no endereço indicado no número 4 deste anúncio, mediante o depósito
não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais) na seguinte conta:
• Titular da Conta: MEF – Receitas de Terceiros
• Instituição: Banco de Moçambique
• Conta n.° 004104519011

•Possuir conhecimento relevante do processo especíﬁco/básico da planta (deﬁnido por disciplina);

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

•Familiarizado com a identiﬁcação de perigos / avaliações de
risco de tarefas;

•Diploma do Instituto Industrial em Mecânica

•Participar de reuniões matinais diárias para discutir
atribuições de trabalho;

Experiência mínima

4. As propostas deverão ser entregues até às 11.00 horas do dia 19 de Julho de 2022, data
em que as mesmas serão abertas em sessão pública pelas 11.15 horas, no endereço abaixo
indicado, na presença dos concorrentes que desejarem participar.
Departamento de Aquisições do MOPHRH
Edifíco da Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento
Rua da imprensa, 2.o andar
Maputo – Moçambique
5. As propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia provisória no valor de 50.000,00MT
ou uma declaração de garantia provisória, reconhecida pelo Cartório, válida por 120 dias,
sendo que o modelo encontra-se em anexo nos documentos de concurso.
6. O Anúncio de posicionamento será feito no dia 28 de Julho de 2022, pelas 11.00 horas, no
endereço indicado número 4.
7. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.o 5/2016, de
8 de Março.

•Compreender e saber usar o sistema de documentação de
manutenção da planta;
•Compreender o Sistema de Gestão do Trabalho de Planeamento;

•Cumprir com os Sistemas de Gestão de Segurança, por exemplo: Sistema de Gestão da Informação (IMS), Gestão por
Objetivos (MBO), etc.;
•Aplicar procedimentos de emergência;
•Ler, interpretar e implementar a avaliação de risco da tarefa;

•Apoiar os objectivos e visão do negócio cumprindo prazos;
•Fornecer feedback adequado ao supervisor sobre o progresso do trabalho;

•Trabalhar de forma eﬁcaz em equipa;
•Atender e interagir em PDAs e RCAs para melhorar a segurança e estabilidade da planta;
•Providenciar feedback adequado ao líder do grupo ou oﬁcial
de planejamento sobre o progresso do trabalho.
•Garantir que o feedback correcto do histórico seja capturado para melhorar as renovações/actualizações e as peças
sobressalentes críticas sejam substituídas;
•Providenciar informações em “toolbox talks” para melhorar
a segurança da planta.
Formação Formal

•NQF Nível 4 Ocupacional / Vocacional

•5 Anos
Competências
Capacidade de Execução:

•Participar de análises de causa raiz e fornecer feedback às
equipas de RCA;

A capacidade subjacente para executar uma estratégia/projecto ou trabalho quotidiano.

•Participar de avaliações de risco de acordo com a legislação e
requisitos da empresa para melhorar a segurança;

Resolução de problemas:

•Manter uma boa limpeza e cumprir os procedimentos de
eliminação de resíduos;
•Partilhar conhecimento com artesãos juniores em ambientes/contextos conhecidos;
•Participar da avaliação de desempenho trimestral com o líder
do grupo para melhorar o desenvolvimento pessoal;
•Identiﬁcar necessidades de treinamento e desenvolvimento
pessoal e incorporar ao Plano de Desenvolvimento Pessoal
com a aprovação do líder do grupo;

Maputo, aos 28 de Junho de 2022

•Liderar pelo exemplo (faz o que fala);

O Departamento de Aquisições

•Auxiliar no desenvolvimento de instruções de trabalho para
desenvolver um nível mais alto de competência da equipa;

É um processo passo-a-passo de deﬁnição de um problema,
procura de informação, e teste de uma série de soluções até
que o problema seja resolvido. Envolve pensamento crítico,
análise e persistência.
Autodomínio:
Assume a responsabilidade de conduzir o próprio crescimento através do desenvolvimento da auto-consciencialização,
reﬂexão, procurando feedback e auto-correcção.
Para concorrer, visite a lista de posições disponíveis, até
ao dia 5 de Julho, no website da http://www.sasol.com/carrers/carrers/experienced-hires, clique na opção Find
jobs e seleccione Moçambique para ter acesso às vagas disponíveis.

5648
5459
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PARLAMENTO PAN-AFRICANO

Moçambique expectante
na eleição do seu candidato
JOANA MACIE, EM JOANESBURGO

M

OÇAMBIQUE participa na sessão ordinária da V legislatura do Parlamento
Pan-Africano, que
arrancou ontem em Joanesburgo, África do Sul, à espera
de ver eleito o seu candidato,
o deputado Aires Ali, para liderar o grupo da África Austral
neste órgão legislativo do continente.
A delegação moçambicana é chefiada pela Presidente
da Assembleia da República,
Esperança Bias, que garante
que todo o trabalho de “casa”
foi feito para que se efective,
amanhã, a eleição de Moçambique, sendo Aires Ali único
candidato da África Austral.
Hoje, segundo dia dos trabalhos, será eleito o presidente
do Parlamento Pan-Africano e
o respectivo “vice”. A presidência deste órgão conta com
três candidatos, representantes das zonas austral e oriental
de África.
A presente sessão vai cumprir a agenda do ano passado,
que não se efectivou devido
aos tumultos registados entre
os candidatos à presidência do
Parlamento e seus apoiantes,
situação que forçou a interrupção dos trabalhos.
“A nossa expectativa é que
esta sessão corra normalmente
e cumpra a agenda traçada. Se
estamos lembrados, a eleição
que vai acontecer agora devia
ter ocorrido no ano passado,

Delegação moçambicana na abertura do Parlamento Pan-Africano

mas infelizmente não aconteceu por falta de entendimento”, lamentou.
A presidente do Parlamento moçambicano acredita que
o trabalho feito ao longo deste
ano vai permitir que nesta sessão sejam eleitos novos órgãos
e que o órgão pan-africano
consiga cumprir a sua missão
que é, segundo disse, garanta
uma África unida, coesa e que
contribua para o cumprimento da Agenda 2063.
Esperança Bias disse igualmente que Moçambique defende a rotatividade geográfica nos diferentes órgãos do

Parlamento Pan-Africano e
acredita que na presente sessão este princípio vai vingar.
“Até porque os chefes de Estado africanos reafirmaram,
mais uma vez, a necessidade
da rotatividade”, salientou
Bias, para quem o Parlamento
Pan-Africano é um órgão da
União Africana e dentro desta
grande organização africana
há o princípio de rotatividade
que deve ser respeitado.
O facto de haver dois candidatos da África Austral à
presidência do Parlamento
Pan-Africano mostra, na óptica de Esperança Bias, que

está a faltar coesão no seio da
região. “Nós, como Moçambique, temos o nosso candidato, que é o Zimbabwe, e
estamos a trabalhar para que
seja eleito”, vincou, acrescentando que o Continente
Africano deve pensar numa
agenda comum para o desenvolvimento.
A governante moçambicana frisa que o problema não
está no surgimento de vários
candidatos, o que sublinha
exercício democrático, mas
critica a existência de diversos
concorrentes da mesma região, pois isso reflecte desfa-

samento, tal como vai acontecer nesta sessão. “Isso é
muito mau, porque em princípio devemos ir como uma
região unida”, lamentou,
acreditando que o Malawi vá
retirar a sua candidatura que
foi apresentada ontem.
A abertura da sessão plenária foi feita pelo Presidente
da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat,
que apelou à união e coesão
entre os africanos e que se
focalizem na resolução dos
conflitos que afectam o continente, como fome, guerras e
alterações climáticas.

Mahamat pede disciplina
O PRESIDENTE da Comissão
da União Africana, Moussa Faki Mahamat, exortou
os membros do Parlamento
Pan-Africano a pautarem
pela disciplina e ética, considerando ser inadmissível o
episódio de escaramuças que
obrigou à interrupção da sessão ordinária deste órgão em
Maio do ano passado.
Falando na abertura da V
Sessão Ordinária deste órgão
legislativo, Moussa Faki disse ser altura de virar a triste e
lamentável página e renovar
o bom comportamento que
sempre marcou este Parlamento.
Afirmou que os governos
africanos têm ainda um longo caminho a percorrer para
o alcance do bem-estar dos
seus povos. Por isso, entende
que a divergência de ideias
pode provocar debates intensos, mas isso nunca deve
resvalar para a pancadaria
e falta de respeito uns para
com os outros.
“Em Maio do ano passado
houve episódios e cenas insuportáveis e inaceitáveis que
passaram nas televisões e foram vistos pelos povos africanos e do mundo. Isto mancha
a nossa imagem. Temos que
apontar responsabilidades”,
lamentou Faki, para quem o
organismo adoptou modalidades que devem nortear o
comportamento de cada um
dos deputados.
Entende que África deve
centrar-se no essencial, que é
a união, solidariedade e harmonia, para que juntos possam fazer face aos desafios
que o continente enfrenta,
dentre eles os desastres naturais, fome, guerras, golpes de
estado, terrorismo, incluindo
conflitos ao nível político e
democrático.

“Temos que assumir, com
clareza e objectividade, estes
desafios. A União Africana não
deve admitir crises, sobretudo
nos seus órgãos-chave, como
é o caso do nosso Parlamento”, alertou Moussa Faki, observando que África não será
construída apenas por grupos
maioritários, por isso é imperioso vencer o egoísmo e aperfeiçoar a capacidade do perdão
e reforçar o diálogo.
Os membros do Parlamento Pan-Africano continuavam ontem divididos
quanto ao princípio de rotatividade na presidência deste
órgão, o que também preocupa o presidente da Comissão
da União Africana.
“É lamentável que o princípio que o protocolo que estabelece rotatividade não esteja a conseguir ratificações”,
disse Mahamat, salientando
que este deve ser um compromisso de todos os países africanos.
A União Africana pretende
aplicar o princípio de rotatividade geográfica que obriga a
organização e os seus órgãos

a garantirem que cada região
seja eleita como membro de
uma mesa com base neste
modelo.
A composição de uma
mesa representa as cinco regiões definidas na União Africana e, consequentemente, o
princípio de rotatividade visa
garantir que cada região tenha
o direito de assumir, de forma
rotativa, as cinco funções de
liderança em todas mesas.
Para o processo eleitoral,
que arranca amanhã, foi estabelecida a seguinte composição de Mesa: Presidência,
que vai ficar com grupos das
regiões norte e austral; 1º vice-presidente, para grupos
das regiões do norte ou austral; 2º Vice-presidente, para
o grupo da região oriental; 3º
Vice-presidente, da região
ocidental, e o 4º Vice-presidente, que deverá sair da região central.
São elegíveis a estes cargos Estados-membros que
não estejam sob sanções por
não pagarem as contribuições
estatuárias ou por mudanças
inconstitucionais de Governo.

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO GÉNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA ACÇÃO SOCIAL, IP
DELEGAÇÃO DA MATOLA
REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Renovar a subscrição
dos seus Jornais digitais

De acordo com alínea d) do n.º 3 do artigo 33 do Decreto n° 5/2016, de 8 de Março, que aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação
de Serviços ao Estado, comunica-se que os objectos dos concursos abaixo foram adjudicados às seguintes empresas:
N/O

N.º do Concurso

Objecto de Contratação

Empresa Adjudicada

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Adenda/CLn 2/OE/2021
AD/03/OE/2022
AD/01/OE/2022
RenCC/15/OE/2021
RenCC/04/OE/2021
AD/05/OE/2022
CC/01/OE/2022
AD/02/OE/2022
Adenda/CLn  1/OE/2021
CL/01/OE/2022
AD/06/OE/2022
AD/08/OE/2022
RenCC/06/OE/2021
AD/11/OE/2022
AD/07/OE/2022
CC/06/OE/2022

Fornecimento de serviços de limpeza ao Infantário Matola
Fornecimento de serviços de limpeza ao Infantário Matola
Fornecimento do jornal “Notícias” à Delegação e Infantário da Matola
Prestação de serviços funerários para beneficiários dos Programas de Assistência Social
Prestação de serviços de seguro às viaturas da Delegação
Fornecimento de combustíveis e lubrificantes para Delegação
Aquisição de Servidor do E-Sistaf
Manutenção e reparação de viaturas (Agente)
Fornecimento de serviços de limpeza às instalações do INAS, IP - Delegação da Matola
Fornecimento de serviços de limpeza às instalações do INAS, IP - Delegação da Matola
Fornecimento de gás de cozinha às Unidades Sociais
Fornecimento de medicamentos e produtos farmacêuticos às Unidades Sociais
Fornecimento de pão e bolos ao Centro de Trânsito de Maguaza
Fornecimento de serviços de publicação de anúncios no Jornal
Prestação de serviços de reparação e manutenção de máquinas fotocopiadoras/ impressora e fornecimento de tonner
Fornecimento de produtos alimentares higiene e conforto a Delegação

17

CC/03/OE/2022

Prestação de servicos de limpeza ao CAJADP de Tsalala

18
19
20
21
22
23
24

CC/07/OE/2022
CC/08/OE/2022
CP/01/OE/2022
CC/02/OE/2022
AD/12/OE/2022
CC/11/OE/2022
CL/01/UE/2022

Prestação de serviços de jardinagem no CAJADP de Tsalala
Prestação de serviços de jardinagem no Infantário da Matola
Fornecimento de produtos alimentares higiene aos utentes das unidades sociais
Serviços de manutenção e reparação de viaturas
Fornecimento de carimbos selo branco e seus derivados
Servicos de aquisição de Switch para E - SISTAF e Internet da Delegação
Construção do bloco administrativo e parque de estacionamento no CAJADP de Tsalala

25

CL/02/UE/2022

Construção do bloco de 2 (duas ) salas de aula no CAJADP de Tsalala

26
27
28

CL/02/UE/2022
CC/05/UE/2022
AD/02/UE/2022

Construção de 1 (um) campo polivalente no CAJADP de Tsalala
Requalificação do muro de vedação no CAJADP de Tsalala
Construção de uma capoeira para criação de aves e uma lavandaria no CAJADP de Tsalala

29

AD/06/UE/2022

Contratação de um fiscal para a fiscalização das obras de construção no CJADP de Tsalala

IMOBILIS
LAVANDARIA IMPERIAL, EI
SOCIEDADE DO NOTÍCIAS, SA
AGÊNCIA FUNERÁRIA MAPUTO
MOÇAMBIQUE SEGUROS
TOTAL MOÇAMBIQUE, SA
MULTILINK & SERVIÇOS, LDA
CFAO MOTORS MOZAMBIQUE, LDA
SINNER LIMPA
SETH FACILITY MANAGEMENT
BON GÁS MOZ, LDA
FARMÁCIA EN LANGA, LDA
COMPLEXO ZUNGUZA
SOCIEDADE DO NOTÍCIAS, SA
RIMPEX, LDA
SUPERMERCADO JULY
GESTIFICIOS - MANUTENÇÃO E GESTÃO DE
EDIFÍCIOS
AFRO CLEAN
AFRO CLEAN
SUPERMERCADO MUZAINAH
AUTO MATOLA, LDA
CASA DE CARIMBOS
COMPUTER HOPE
WC CONSTRUÇÕES, LDA
GIP MADETE GESTÃO DE INVESTIMENTO E
PARTICIPAÇÃO, SA
WC CONSTRUÇÕES, LDA
MILÉNIO CONSTRUÇÕES
PERMAC CONSTRUTORES, LDA
JBM CONSTRUÇÕES, EI - ENGENHARIA E
CONSULTORIA

Matola, Junho de 2022
O Delegado
(Ass. Ilegível)

Valor de
Adjudicação
95,335.00
1,080,000.00
44,252.00
350,000.00
20,994.05
1,700,000.00
108,225.63
400,000.00
46,917.00
639,960.75
258,198.00
150,000.00
72,000.00
250,000.00
250,000.00
92,629.04
348,715.27
318,000.00
349,500.00
7,339,936.98
299,821.25
30,000.00
106,144.74
4,206,319.64
2,843,510.67
606,596.44
298,095.17
989,510.34
862,340.08
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Internet
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Apoio ao cliente:
+258 84 3400623
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PRESIDENTE DA FRELIMO AFIRMA

PUBLICIDADE

Congressos reflectem
democracia do partido

O

PRESIDENTE da Frelimo, Filipe Nyusi,
disse que os congressos até aqui
realizados, desde o
primeiro, em 1962, reflectem a
natureza democrática do partido e o compromisso que o
mesmo tem para com a causa
do desenvolvimento do país.
Por essa razão, afirma que
ao longo dos 60 anos a Frelimo
nunca falhou a realização dos
seus congressos, o que significa
que, independentemente das
adversidades de cada momento, os processos de revitalização dos seus órgãos prevalecem, dentro dos princípios de
continuidade e renovação.
Foi durante o almoço servido por ocasião das celebrações
dos 60 anos de existência da
Frente de Libertação de Moçambique, sábado último,
que Nyusi recuou no tempo e fez uma radiografia dos
11 congressos do partido até
agora realizados.
“Os congressos da Frelimo sempre projectam o futuro”, disse, desafiando aos
membros a se empenharem
nos preparativos para a realização, com sucesso, do XII
Congresso, agendado para os
dias 23 a 28 de Setembro próximo.
“É um dos momentos
mais altos, em que o órgão
máximo toma as grandes decisões sobre a vida do partido
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SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS
FORMAÇÃO VOCACIONAL PARA JOVENS
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 capitais províncias,
designadamente Maputo, Inhambane, Beira, Chimoio, Tete e Pemba.
No quadro das suas acções visando o desenvolvimento de habilidades de jovens
para que estes sejam auto-suficientes, a SOS pretende integrar 600 (seiscentos)
jovens, divididos em seis (6) lotes de formações vocacionais com duração de 3
a 6 meses:
# Lote

Lote 1

Lote 2

Lote 3

Lote 4

Lote 5

Lote 6

Locais

Maputo

Inhambane

Chimoio

Beira

Tete

Pemba

# Beneficiarios

100

100

100

100

100

100

“Os congressos da Frelimo sempre projectam o futuro”, considera Filipe Nyusi

e do país, sobretudo no que
diz respeito à revitalização
dos seus órgãos”, sublinhou.
O XII Congresso é aguardado num ambiente de expectativas no seio dos membros do
partido. Aliás, até a sua marcação foi feita ao detalhe, de tal
modo que as datas coincidam
com as do I Congresso, em
Dar-es-Saalam, na Tanzania,
também realizado de 23 a 28
de Setembro, e que tem como
legado a oficialização do movimento que conduziu a luta de
libertação nacional.
Neste momento está em
curso a eleição dos órgãos in-

ternos do partido a nível das
províncias, um processo lançado semana finda pelos respectivos chefes das brigadas
centrais de assistência a cada
uma delas e que deverá culminar com a realização desta reunião magna.
Em paralelo estão em debate as teses, que deverão nortear as discussões em sede do
congresso, elaboradas tendo
como inspiração a conjuntura
sociopolítica, económica e cultural que o país atravessa.
Segundo o secretário-geral
do partido, Roque Silva, o XII
Congresso será ainda o palco de

encerramento das celebrações
dos 60 anos da Frelimo que,
apesar de se ter observado o
seu apogeu no último dia 25 de
Junho, o seu término não está
para já.
É que o congresso, segundo
Roque Silva, é um espaço de
conserto de ideias para a melhoria das condições de vida e
resolução dos problemas dos
moçambicanos, por isso mesmo “estas celebrações não são
apenas o momento de festa,
mas uma oportunidade para os
membros e simpatizantes da
Frelimo reflectirem sobre o seu
contributo”, disse.

ORGANIZADA PELA EMBAIXADA DE MOÇAMBIQUE

Festa “rija” na Tanzania
nos 47 anos da independência
COM uma mostra de artes e gastronomia típicas, a comunidade moçambicana residente na República Unida da
Tanzania juntou-se, sábado último, 25
de Junho, para celebrar a passagem dos
47 anos da proclamação da independência nacional, e 60 da fundação da
Frente de Libertação de Moçambique
(FRELIMO).
As festividades das duas efemérides
foram dirigidas por Ricardo Mtumbuida, alto-comissário de Moçambique na
Tanzania, tendo contado com a participação da comunidade moçambicana residente naquele país vizinho bem
como convidados tanzanianos e de outros quadrantes do mundo.
Uma nota do Alto-Comissariado
moçambicano naquele país vizinho
indica que um dos momentos mais importantes das festividades foi a palestra

sobre a história da FRELIMO e da luta
de libertação nacional, proferida por
Feliciano Gundana, antigo combatente
e único cidadão moçambicano proclamado herói nacional ainda em vida.
O palco da palestra foi o Salão Arnautoglou, local onde há 60 anos se
realizou a Assembleia Constitutiva da
FRELIMO e o seu 1º Congresso.
Além de ter participado na fundação
da Frente, a 25 de Junho de 1962, Gundana foi também um dos delegados ao I
Congresso da organização, realizado de
23 a 28 de Setembro do mesmo ano. Ele
é dos poucos quadros da Frelimo que
assistiu a todos os congressos realizados
até esta parte, e testemunhou muitos
outros momentos marcantes da história de Moçambique.
Entre as actividades inseridas na
efeméride, os moçambicanos residen-

Assim sendo, a Aldeias das Crianças SOS Moçambique convida a todas
instituições públicas e privadas, legalmente registados e autorizados pela
Autoridade Nacional de Educação Profissional (ANEP) a submeterem propostas
para cursos de formação vocacional de jovens.
As candidaturas deverão ser feitas por lotes, incluir a proposta técnica,
orçamento apresentado em meticais (MZN). Deve-se anexar o plano analítico,
curricular, alvará, certidão de quitação e toda documentação comprovativa da
legalidade para o exercício da actividade da formação profissional e vocacional
em Moçambique.
Os candidatos interessados poderão consultar ou solicitar os Termos de
Referência através do seguinte correio electrónico:
Bernardo.Bambo@soscvs.org.mz.
As propostas deverão ser submetidas para o correio electrónico:
Procurement.Moz@soscvs.org.mz até ao dia 8 de Julho 2022.
5769

tes na Tanzania, que foi berço da luta
armada de libertação de Moçambique,
também visitaram antigas campas de
alguns heróis moçambicanos que perderam a vida naquele país, a exemplo
de Josina Machel, Francisco Manyanga e Eduardo Mondlane, cujos restos
mortais foram transladados para o país,
onde repousam na Praça dos Heróis, na
capital do país.
A coroar a festa, realizou-se um espectáculo musical que teve como figura
de cartaz a artista moçambicana Júlia
Mwitu, acompanhada por uma banda
tanzaniana.
Ainda na senda destas festividades,
estão previstas visitas, ao longo do mês
de Julho, a locais históricos da luta de
libertação nacional, nomeadamente os
centros de Preparação Político-Militar
de Kongwa, Bagamoyo e Nachingwea.

CICLO ELEITORAL NO PAÍS

Apoio de parceiros fundamental
para colmatar défice financeiro
A COMISSÃO Nacional de Eleições (CNE) busca, junto de parceiros de cooperação, financiamento para responder ao
processo eleitoral.
Concretamente, o período
de preparação compreende a
instalação dos órgãos eleitorais,
formação do pessoal que compõe as comissões provinciais e
distritais e logística para o recenseamento.
Para este ano, considerado
o período preparatório, estão
planificados 3,2 mil milhões de
meticais, tendo sido arrecadados, até ao momento, somente
mil milhões, havendo défice
de 2,2 mil milhões de meticais,
segundo avançou o Presidente
da CNE, Carlos Matsinhe, num
encontro realizado ontem com
os partidos políticos.
“Estão sendo levadas a cabo

diligências junto de parceiros
para garantir que a cobertura
do orçamento seja feita. Neste momento a CNE está a trabalhar junto dos parceiros de
modo a encontrar uma forma
de ultrapassar o défice, que já
começou a se manifestar e existe um engajamento da parte
do Governo, mas também dos
parceiros que têm nos apoiado
nas eleições”, disse Matsinhe,
detalhando que o total do ciclo
eleitoral (2022-2025) é de 18.7
mil milhões, sendo que 3,2 mil
milhões são para 2022 e 6,7 mil
milhões para 2023, ano das autarquias e os restantes 8.7 mil
milhões para eleições gerais de
2024.
O presidente da CNE referiu estar muito patente que os
parceiros neste ciclo também
estão afectados pelas neces-

sidades financeiras de outras
partes do globo, apontando,
como exemplo, a União Europeia que, segundo ele, está
mais virada para crise da Ucrânia, o que reflecte um impacto
na maneira como os parceiros
tradicionais vão olhar para as
necessidades de financiamento da África e Moçambique em
particular. “Temos que estar
muito conscientes disso, mas
tudo está sendo feito para garantir que as eleições sejam
feitas dentro de um contexto
condigno”, acrescentou.
Destacou, igualmente, que
o contexto actual da Covid-10
complicou a aquisição de equipamentos e materiais para as
eleições, visto que mais de 90
por cento destes bens são por
encomendas dos países estrangeiros, o que significa que de-

verão ser encomendados com
muita antecedência para que
estejam prontamente disponíveis.
Assim, Carlos Matsinhe
apontou que está planificada
para o exercício de 2022 a aquisição de diversos equipamentos
para os centros de processamento de dados devido à descontinuidade no fabrico dos
servidores adquiridos em 2013
e 2014.
“Precisamos adquirir materiais para o recenseamento
piloto ainda este ano para que
no próximo ano se tenham corrigidos todos os possíveis erros. O recenseamento eleitoral
deverá acontecer no primeiro
trimestre do próximo ano, cabendo ao Conselho de Ministros a marcação do período, sob
proposta da CNE”, finalizou.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITAL DE CHANGARA
DIRECÇÃO DISTRITAL DE SAÚDE DE CHANGARA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES-UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
OBRAS DE MANUTENÇÃO DE ROTINA DE ESTRADAS TERRAPLANADAS NA PROVÍNCIA DE SOFALA

ANÚNCIO DE ADJUDICACÃO E CANCELAMENTO/INVALIDADE
Nos termos dos números 1 e 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 e cancelamento dos concursos abaixo indicados aos seguintes concorrentes:
Nº do Concurso

CONCURSO PÚBLICO
N°01/OE /UGEA/SDSMASC/2022
Concurso N°02/O.E/
UGEA//SDSMASC/2022
CONCURSO N°03/OE//
UGEA /SDSMAS/2020
Concurso N°04/O.E/
SDSMASC/2022
CONCURSO N°05/O.E/
UGEA/SDSMASC/2022
Concurso N°06/OE/
UGEA/SDSMASC/2022
CONCURSO N°07/ PRO-SAÚDE/ UGEA/2022
CONCURSO N°08/PRÓ-SAUDE/UGEA/2022

Objecto de Contratação

Contratação para fornecimento de género alimentícios
Contratação para fornecimento de material de
higiene e limpeza
Contratação para
fornecimento de material
de escritório
Contratação para
fornecimento de
combustível e lubrificantes
Contratação para prestação de serviço de manutenção e reparação de viaturas
e motorizadas
Contratação para serviços
de manutenção e reabilitação do edifício do
SDSMASC
Contratação para fornecimento de material de
higiene e limpeza
Contratação para serviços
de manutenção e reabilitação do Bloco de Maternidade do Centro de Saúde de
Changara

Modalidade

Concurso
Público

1. A Administração Nacional de Estradas, IP - Delegação Provincial de Sofala, através do financiamento do Fundo de
Estradas, FP convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas, para a execução dos trabalhos de
Manutenção de Rotina de Estradas Terraplanadas na Província de Sofala, por um período de 12 meses.

Estrada

Km

Nº de Concurso

N261 Nhamapaza/ Macossa
(fr. Manica)

47

1/MR-TPL/DPANES/22

50.000,00

751,875.00

R564 Gorongosa/ Piro

75

2/MR-TPL/DPANES/22

50.000,00

710.050,00

R521 Crz. N280/ Crz. N1
(Casa Nova)

76

4/MR-TPL/DPANES/22

50.000,00

R560/R561 Crz. N1/ Machanga

60

5/MR-TPL/DPANES/22

50.000,00

N283 Caia/ Sena/ Chemba

100

3/MR-TPL/DPANES/22

50.000,00

Valor de
Adjudicação
Incluindo IVA

Adjudicatário
1º classificado
CASA ANGEL
2º classificado
JOSÉ DOMINGOS ISAC

Concurso
Público

1º classificado
CASA ANGEL

449,600.00

Concurso
Público

1º classificado
CASA FAMÍLIA

449,985.00

Concurso
Público

1° classificado
GRUPO I.A.M, LDA

543,604.22

Concurso
Público

1° classificado
AUTO MR,
SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA

445,126.50

Concurso
Público

Cancelado

Cancelado

Concurso
Público

1° classificado
CASA ANGEL

499,600.00

Cancelado

5ª Classe

A ANE, IP - Delegação de Sofala reserva-se ao direito de não adjudicar mais de um objecto de concurso por concorrente.

Beira, aos 29 de Junho de 2022
Repartição de Aquisições
(Ilegível)
257
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ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

OBRAS DE MANUTENÇÃO DE ROTINA DE ESTRADAS ASFALTADAS NA PROVÍNCIA DE SOFALA

OBRAS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE NA ESTRADA ASFALTADA NA PROVÍNCIA DE SOFALA

1. A Administração Nacional de Estradas, IP - Delegação Provincial de Sofala, através do financiamento do
Fundo de Estradas, FP convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas, para a execução
dos trabalhos de Manutenção de Rotina de Estradas Asfaltadas na Província de Sofala, por um período
de 12 meses.

N1 Rio Save/ Muxúnguè

110

1/MR-ASF/DPANES/22

Garantia
Provisória
(MT)
50.000,00

N1 Gorongosa/ Muera

65

2/MR-ASF/DPANES/22

50.000,00

N1 Muera/ Nhamapaza

65

3/MR-ASF/DPANES/22

50.000,00

N1 Nhamapaza/ Rio Zangue 51.5

4/MR-ASF/DPANES/22

50.000,00

N1 Rio Zangue/ Caia

5/MR-ASF/DPANES/22

50.000,00

62.5

2.000,00

12/7/2022
8.00 horas
Báscula de
Inchope

9. O concurso será conduzido através dos procedimentos do Governo de Moçambique aprovado pelo Decreto nº5/2016,
de 8 de Março que regula a Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de
Serviços ao Estado.

Delegação Provincial da ANE, IP - Sofala

Km

3ª Classe

4. As propostas deverão ser devidamente seladas com indicação clara do objecto do concurso e entregues em um original
e duas cópias no endereço acima citado, até às 9.00 horas do dia 29/7/2022 e serão abertas em sessão pública, no
mesmo endereço e na mesma data, às 9.15 horas, na presença dos concorrentes que desejarem assistir ao acto.
5. O período de validade das propostas será de 90 dias. As garantias provisórias serão válidas pelo prazo de 120 dias.
6. A reunião de pré-concurso dos concorrentes será no dia 14/7/2022, pelas 10.00 horas, na Sala de Reuniões da ANE,
IP - Delegação de Sofala.
7. A reunião para indicação do posicionamento dos concorrentes está marcada para o dia 23/8/2022, pelas 9.00
horas, no endereço acima indicado.

Cancelado

Autoridade Competente
Anastrina Franque David Kamanga
(Inspectora Superior Administrativa)

Estrada

2.000,00

2. O concurso é público e é aberto a todas as firmas nacionais e estrangeiras, elegíveis e possuidoras de Alvará de
Empreiteiro de Obras Públicas acima indicadas ou superior, Categoria III, subcategorias 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10.
3. Os concorrentes interessados poderão adquirir os Documentos de Concurso a partir do dia 5/7/2022, ou obter mais
informações, examinar os Documentos de Concurso ou levantá-los pela importância não reembolsável nos valores
acima indicados, mediante a apresentação do recibo de depósito na conta nº 66546948 do Banco Millennium BIM,
no endereço abaixo:
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA ANE, IP - SOFALA
Estrada Nacional nº 6, 19º Bairro da Manga-Mascarenha
Cidade da Beira, Província de Sofala, Moçambique
Telefone: 23301636, Fax: 23301850, Caixa Postal nº 154

8.

Concurso
Público

Data, Hora
Garantia
Valor de
e Local de
Alvará
Provisória Aquisição
concentração
mínimo
(MT)
(MT)
para a visita às
obras

Nº de Concurso

Valor de
Aquisição
(MT)

Alvará
mínimo

2.000,00

4ª Classe

Data, Hora e Local de
concentração para a
visita às obras

Estrada

12/7/2022
8.00 horas
Báscula de Inchope

Km Nº de Concurso

N1 Inchope/
1,16
Gorongosa/ Muera

2. O concurso é público e é aberto a todas as firmas nacionais e estrangeiras, elegíveis e possuidoras de Alvará de
Empreiteiro de Obras Públicas acima indicadas ou superior, Categoria III, subcategorias 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10.
3. Os concorrentes interessados poderão adquirir os Documentos de Concurso a partir do dia 5/7/2022,
ou obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou levantá-los pela importância
não reembolsável no valor acima indicado, mediante a apresentação do recibo de depósito na conta nº
66546948 do Banco Millennium BIM, no endereço abaixo:
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA ANE, IP - SOFALA
Estrada Nacional nº 6, 19º Bairro da Manga-Mascarenha
Cidade da Beira, Província de Sofala, Moçambique
Telefone: 23301636, Fax: 23301850, Caixa Postal nº 154
4. As propostas deverão ser devidamente seladas, com indicação clara do objecto do concurso e entregues em
um original e duas cópias no endereço acima citado, até às 9.00 horas do dia 29/7/2022 e serão abertas
em sessão pública no mesmo endereço e na mesma data, às 9.15 horas, na presença dos concorrentes que
desejarem assistir ao acto.
5. O período de validade das propostas será de 90 dias. As garantias provisórias serão válidas pelo prazo de
120 dias.
6. A reunião de pré-concurso dos concorrentes será no dia 14/7/2022, pelas 10.00 horas, na Sala de
Reuniões da ANE, IP - Delegação de Sofala.
7. A reunião para indicação do posicionamento dos concorrentes está marcada para o dia 23/8/2022, pelas
9.00 horas, no endereço acima indicado.
8. A ANE, IP - Delegação de Sofala reserva-se ao direito de não adjudicar mais de uma obra do objecto
de concurso por concorrente.
9. O concurso será conduzido através dos procedimentos do Governo de Moçambique aprovados pelo Decreto
nº 5/2016, de 8 de Março que regula a Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens
e Prestação de Serviços ao Estado.
Beira, aos 29 de Junho de 2022

6/MOA-ASF/
DPANES/22

Garantia
Provisória
(MT)

Valor de
Aquisição
(MT)

50.000,00

2.000,00

Data, Hora e Local de
Alvará
concentração para a visita
mínimo
às obras
4ª
Classe

12/7/2022, 8.00 horas
Báscula de Inchope

2. O concurso é público e é aberto a todas as firmas nacionais e estrangeiras, elegíveis e possuidoras de
Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas acima indicadas ou superior, Categoria III, subcategorias 1, 4, 5,
6, 7, 8, 9, e 10.
3. Os concorrentes interessados poderão adquirir os Documentos de Concurso a partir do dia 5/7/2022,
ou obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou levantá-los pela importância
não reembolsável no valor acima indicado, mediante a apresentação do recibo de depósito na conta nº
66546948 do Banco Millennium BIM, no endereço abaixo:
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA ANE, IP - SOFALA
Estrada Nacional nº 6, 19º Bairro da Manga-Mascarenha
Cidade da Beira, Província de Sofala, Moçambique
Telefone: 23301636, Fax: 23301850, Caixa Postal nº 154
4. As propostas deverão ser devidamente seladas com indicação clara do objecto do concurso e entregues em
um original e duas cópias no endereço acima citado, até às 9.00 horas do dia 29/7/2022 e serão abertas
em sessão pública, no mesmo endereço e na mesma data, às 9.15 horas, na presença dos concorrentes que
desejarem assistir ao acto.
5. O período de validade das propostas será de 90 dias. As garantias provisórias serão válidas pelo prazo de
120 dias.
6. A reunião de pré-concurso dos concorrentes será no dia 14/7/2022, pelas 10.00 horas, na Sala de
Reuniões da ANE, IP - Delegação de Sofala.
7. A reunião para indicação do posicionamento dos concorrentes está marcada para o dia 23/8/2022, pelas
9.00 horas, no endereço acima indicado.
8. O concurso será conduzido através dos procedimentos do Governo de Moçambique aprovados pelo Decreto
nº 5/2016, de 8 de Março que regula a Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de
Bens e Prestação de Serviços ao Estado.
Beira, aos 29 de Junho de 2022
Repartição de Aquisições
(Ilegível)

Repartição de Aquisições
(Ilegível)
Estrada N6 s/n, Bairro da Manga-Mascarenhas, CP 154, Tel: 23302613, Fax: 23302613, Beira, Sofala - Moçambique

1. A Administração Nacional de Estradas, IP - Delegação Provincial de Sofala, através do financiamento do
Fundo de Estradas, FP convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas, para a execução
dos trabalhos de Manutenção de Obras de Arte na Estrada Asfaltada na Província de Sofala, por um
período de 12 meses.

78

Estrada N6 s/n, Bairro da Manga-Mascarenhas, CP 154, Tel: 23302613, Fax: 23302613, Beira, Sofala - Moçambique

78

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

Quarta-feira, 29 de Junho de 2022

PUBLICIDADE

11

5675

12

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

Quarta-feira, 29 de Junho de 2022

ANÚNCIO DE VAGA

ANÚNCIO DE VAGA

Economista Sénior
(Senior Economist)

Artesão Eléctrico Sénior

Localização: Sandton / Londres / Maputo

Localização: Temane

Descrição Breve / Objectivo do Trabalho
Prestar apoio à gestão em matéria de investimento e de
análise de decisões das novas oportunidades de gás e activos existentes no momento. O objectivo é fornecer orientação e conhecimento especializado aos analistas de
investimento, às partes interessadas relevantes (Gestores de activos / Equipas do projecto) no apoio de iniciativas empresariais, com vista a alcançar objectivos
ﬁnanceiros.

Tarefas incluirão, mas não limitadas:
•Ao desenvolvimento de modelos económicos (baseados
principalmente na excelência);
•Resultados multivariados e com múltiplos cenários, destacando os factores-chave de valor e os riscos;
•Apoio às melhores práticas para a análise do investimento ascendente;
•Desenvolvimento de competências em metodologias de
modelos ascendentes;
•Interacção com outros parceiros económicos de forma a
proporcionar uma economia integrada;
•Prestações de informação estatutária / ﬁnanceira, incluindo:
•Plano de Capital Circulante do Grupo;
•Avaliações de imparidades;
•Relatório de Reservas.
•Entrega de dados económicos ﬁáveis destinados a apoiar
as principais negociações e mandatos comerciais.

Descrição do Recrutamento / Principais Responsabilidades
•Ser responsável pelos activos ascendentes e economia
de projecto;
•Ser responsável pela economia do CREST;
•Manter o registo dos pressupostos para todos os casos
de investimento;
•Contribuir para uma análise de investimento mais
abrangente.

Habilitações Literárias
•Solicita-se como habilitação literária mínima uma Licenciatura em ﬁnanças / investimento ou Licenciatura em En-

(Senior Electrical Artisan)

genharia complementada com uma certiﬁcação / grau
de modelos ﬁnanceiros.
•MBA ou qualquer outra habilitação literária relacionada,
para além da mínima.

Experiência Mínima
10 anos ou mais
Liderança Empresarial: Demonstrar perspicácia comercial, mentalidade abrangente e praticar o bom senso.
Atingir resultados através de terceiros e exige responsabilidade.

Descrição Breve / Objectivo do Trabalho

•Ser capaz de trabalhar de forma independente;

Apoiar na entrega, comissionamento e o arranque da
produção, fornecendo apoio eﬁcaz para assegurar a
manutenção do equipamento, operabilidade e ﬁabilidade ao mesmo tempo que adere aos procedimentos /
códigos, utilizando todos os recursos de apoio disponíveis a ﬁm de assegurar a estabilidade e sustentabilidade da fábrica.

•Partilhar conhecimentos com artesãos juniores em
ambiente / contextos conhecidos;

Descrição do Recrutamento / Responsabilidades Principais
•Envolvido em manutenção preventiva de sistema de
sistemas eléctricos da companhia;

Liderança de Parceria: Persuadir e inﬂuenciar as partes
interessadas, manter bons relacionamentos e boas parcerias com vista a obter resultados vantajosos. Criar equipas e sinergias através do trabalho além-fronteiras.

•Reparação de avarias e comissionamento dos equipamentos eléctricas da companhia;
•Conduzir investigações técnicas, análises de falhas e
inspecções na fábrica;

Liderança de Pessoas: Envolver pessoas de forma
autêntica e inclusiva e orientar a transformação da cultura. Criar capacidades e aproveitar a diversidade na obtenção de vantagens competitivas.

•Participar com ideias tendentes a modiﬁcações para
melhoramento da fábrica;
•Competência comprovada em áreas pré-identiﬁcadas por disciplina da fábrica / equipamento / sistemas (aplicação comprovada de treinamento para o
grau de artesão);

Coordenação de Projectos: Ter conhecimento e experiência com a Coordenação de Projectos, visando planear, organizar e gerir tarefas e recursos a ﬁm de alcançar o objectivo no âmbito da função administrativa de
ligação e suporte, apoiando um ou mais projectos. Normalmente usado durante projectos de menor dimensão
sem capital.

•Compreender e utilizar o sistema de documentação
de manutenção da fábrica;

Autodomínio: Assumir a responsabilidade de conduzir
o próprio crescimento através do desenvolvimento da
auto-consciencialização, reﬂexão, procura de informação e autocorrecção.
Liderança Estratégica: Proporcionar orientação e alinhamento com a abordagem única de excelência da
Sasol. Liderar a mudança organizacional, a inovação e a
sustentabilidade.

•Assegurar que a informação correcta do histórico é
capturada para melhorar as renovações / actualizações e que as peças sobressalentes essenciais são
substituídas.
Habilitações Académicas
•Curso de sistemas electricos Instituto Industrial
•Qualiﬁcação Electrica NQF 4
•Nível 4 Vocacional NQF
Experiência Mínima
•3-5 Anos
Competências
Capacidade de Execução:
A capacidade subjacente para executar uma estratégia/projecto ou trabalho quotidiano.

•Conhecimentos relevantes em matéria de processos
especíﬁcos / básicos de fábrica (deﬁnidos por modalidade);

Resolução de problemas:

•Ser capaz de identiﬁcar perigos e fazer avaliação o
riscos;
•Seguir procedimentos de HIGIENE E SEGURANCA NO
TRABALHO;
•Participar em reuniões diárias matinais;
•Apoiar os objectivos e a visão do negócio, cumprindo
os prazos;

Para concorrer, visite a lista de posições disponíveis,
até ao dia 5 de Julho, no website da http://www.sasol.com/carrers/carrers/experienced-hires,
clique na opção Find jobs e seleccione Moçambique
para ter acesso às vagas disponíveis.

•Identiﬁcar as necessidades pessoais de treinamento
e de desenvolvimento, e incorporar no plano de
desenvolvimento pessoal (PDP) com a aprovação do
líder do grupo;

•Compreender o sistema de gestão do trabalho de
planeamento;

•Ser capaz de aplicar procedimentos de emergência;

Conhecimento Tecnológico: Ter conhecimentos do
sector da Tecnologia da Informação, incluindo tendências, tecnologia emergente, melhores práticas, concorrência, regulamentos e legislação.

•Participar na avaliação trimestral do desempenho
com o líder do grupo para melhorar o desenvolvimento pessoal;

•Fornecer informação adequada ao supervisor sobre o
progresso do trabalho;
•Participar em análises de causa principal das falhas
(RCA) e, contribuir para correcção das mesmas;

É um processo passo-a-passo de deﬁnição de um
problema, procura de informação, e teste de uma série
de soluções até que o problema seja resolvido. Envolve
pensamento crítico, análise e persistência.
Autodomínio:
Assume a responsabilidade de conduzir o próprio
crescimento através do desenvolvimento da auto-consciencialização, reﬂexão, procurando feedback
e auto-correcção.
Para concorrer, visite a lista de posições disponíveis, até ao dia 5 de Julho, no website da
http://www.sasol.com/carrers/carrers/experienced-hires, clique na opção Find jobs e seleccione
Moçambique para ter acesso às vagas disponíveis.
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ENGENHEIRO DE INSTALAÇÕES SÉNIOR
( SENIOR FACILITIES ENGINEER )
LOCALIZAÇÃO: TEMANE
Objectivo do trabalho:
O Engenheiro Sénior de Instalações é responsável pela gestão, garantia e entrega
dos projectos de engenharia de suporte da planta, estudos e suporte técnico de
engenharia para os activos operacionais e activos de desenvolvimento.
O Engenheiro Sénior de Instalações é responsável pelo desenvolvimento do
escopo de engenharia de projectos para as Fases de Avaliação, Selecção, Definição
e Execução (engenharia detalhada) até a construção, comissionamento incluindo
“start-up” bem-sucedido e entrega às Operações. Engenheiros Séniores de
Instalações são responsáveis pela metodologia, planos de qualidade e entrega da
Engenharia de Instalações dentro do custo e cronograma aprovados do projecto.
Além disso, os Engenheiros Séniores de Instalações também fornecem suporte
técnico de engenharia (investigação e resolução de problemas e optimização)
para todos os activos operados globalmente. Dentro da equipa, eles fornecem
habilidades de engenharia especializadas, como Processo, Segurança, Eléctrica,
Instrumentação, Máquinas Rotativas, Arquitetura Submarina, Garantia de Fluxo
por meio de contratos de consultoria de engenharia ou contratação de pessoal
adequado. O Engenheiro de Instalações é responsável pelo Gestão de Engenharia
da Contratada em projetos da Fase pré - planejamento (FEED) em diante e pela
nomeação de recursos de engenharia na Equipa de Gestão de Projeto Integrado
(iPMT).
O Engenheiro de Instalações (SFE), é responsável pelo desenvolvimento de um
plano de qualidade de engenharia integrado para todos os projetos de superfície
de Fornecimento e Operações de Gás (GSO) de acordo com o Sistema Integrado
de Gestão de Exploração e Produção (IEPMS). O SFE trabalhará como parte
de uma equipa integrada com recursos da Mozambique Gas Projects (MGP)
para construção, comissionamento, disciplina específica, controlo de custos e
suporte à gestão de projectos. A SFE participa de projetos da GSO, desde estudos
conceituais, passando por pré- planeamento (front-end) e engenharia detalhada,
até entrega de documentação (handover), “start-up” bem-sucedido e execução
de garantia de desempenho da planta. O SFE é responsável pela gestão da
definição técnica, integridade, planeamento, custo e entrega segura de todos os
aspectos de engenharia para projetos GSO. O SFE contribuirá para a integração de
conhecimentos de uma variedade de empresas de consultoria e contratação de
engenharia e da MGP com a equipa da GSO.
Pequenos projectos em terra (projectos de nível 4 e 5) serão executados em todas
as fases do projecto pelos engenheiros de instalações sénior da GSO com suporte
de recursos e execução do MGP, enquanto as fases de definição e execução de
grandes projectos em terra serão concluídas pelo MGP (nível 1, 2, 3).
Necessário experiência específica:
• Mínimo de 5 anos de experiência em gestão técnica, engenharia e operações;
• Histórico comprovado em viabilidade de projectos, projecto de engenharia de
pré - planeamento (front-end), projecto de engenharia detalhada e execução de
projectos no negócio de petróleo e gás;

• Histórico comprovado no desenvolvimento de projecto conceitual para projectos
de exploração e desenvolvimento de produção, incluindo a identificação e
definição do programa de investimento em fases necessário para explorar
plenamente um recurso de petróleo ou gás;
• Experiência em trabalhar em equipa junto com outras disciplinas de petróleo e
gás a montante, como exploração, geologia, engenharia de petróleo, engenharia
de reservatórios, engenheiros de poços e perfuração;
• Uma compreensão das contribuições e funções e responsabilidades feitas por
outras disciplinas de petróleo e gás a montante, como exploração, geologia,
engenharia de petróleo, engenharia de reservatórios e perfuração;

• Garantir que a Gestão da Qualidade da Faixa Técnica (filosofia, facilitação &
compilação de ETQP, especificações de engenheira de projectos acordadas,
gestão de desvios) é realizada em todos os projectos;
• Facilitar a concordância de um plano de qualidade por disciplina de engenharia,
incluindo pontos de espera para implementação para cada fase do IEPMS;
• Garantir que a Gestão técnica de riscos (estratégia de gestão de risco &
filosofia, identificação, análise, acções preventivas & correctivas, relatório,
etc.) que estes sejam implementados para todos os projectos;
• Identificar, quantificar, avaliar e mitigar novos fatores de risco técnicos.

• Experiência em operações e manutenção de instalações de produção de petróleo
e gás;

Competitividade custo/capital:

• Conhecimento profundo de códigos e padrões de engenharia relevantes para a
indústria de E&P;

• Cumprir todos os objetivos individuais e produzir um resultado cumulativo
positivo

• Experiência profunda e histórico de gestão de prestadores de serviços de
engenharia (consultorias e empreiteiros de engenharia);

Resultados de produtividade:

• Histórico comprovado em custo, cronograma e controlo de qualidade, incluindo
estimativa de CAPEX e OPEX;
• Experiência em trabalhar em operações de parceria/JV;
• Disposição para fazer viagens de negócios internacionais e capacidade de
trabalhar no exterior por longos períodos.

• Melhorar consistentemente a produtividade das instalações;
• Garantir que o Plano de Execução de Engenharia (PEE) (plano, revisão e
estratégia de execução de engenharia de integração com PEP, recursos etc.)
seja implementado adequadamente para todos os projectos;
• Garantir que o acordo sobre PEE seja alcançado com todas as partes
interessadas para todos os projectos.

Requisitos do Trabalho:
É necessário Licenciatura nas disciplinas de Engenharias relevante

Realização de alvo SHER:

Pós-graduação em uma outra área de Engenharia ou Negócios seria vantajosa

• Promover e atingir metas SHER de forma consistente e com dedicação;
• Cumprir metas individuais e os ajustes adequados;

Resultados esperados : Funcional
Alcance da meta de entrega (volume de produção, projectos, rendimento,
disponibilidade):

• Cumpra todos os objectivos da subunidade e um resultado cumulativo
positivo;

• Cumprir metas individuais e fazer os ajustes apropriados;

Competência pessoal:

• Integração de actividades técnicas, membros da equipa, partes interessadas e
interfaces com outras disciplinas;

• Gestão geral, orçamentação, planeamento, contratos, competências de
logística e controlo de custos;

• Fornecer insumos e dar suporte ao plano de disciplina de engenharia integrada.

• Boa compreensão dos processos patrimoniais e engenharia processamento/
instalações;

Resultados de qualidade (qualidade do produto, qualidade do serviço, satisfação
do cliente):
• Desenvolver e entrincheirar padrões funcionais profissionais/ técnicos/
operacionais para melhorar sistematicamente as capacidades técnicas;
• Gerir o escopo de instalações, obter um acordo sobre as alterações de escopo e
as melhores soluções para as alterações;
• Disponibilização de recursos especializados de engenharia para a compilação
de escopo de serviço funcionalmente revisto e aprovado (isto é, estratégia de
contratação, definição, avaliações de propostas, gestão) para todos os projectos;

• Boas capacidades de comunicação;
• Boas competências interpessoais;
• Boas habilidades de relacionamento entre partes interessadas (stakeholders);
• Capacidades de resolução de problemas e de tomada de decisão.
Para concorrer, visite a lista de posições disponíveis, até ao dia 5 de Julho,
no website da http://www.sasol.com/carrers/carrers/experienced-hires,
clique na opção Find jobs e seleccione Moçambique para ter acesso às vagas
disponíveis.
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ANÚNCIO DE VAGAS
MÉDICOS RADIOLOGISTAS

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO
BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO DA MATOLA

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO
HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE JOSÉ SALATIEL
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e um de Junho de
dois mil e vinte e dois, exarada de folhas dois verso a folhas três verso, do livro
de notas para escrituras diversas número vinte e nove, traço “B”, barra BAÚ, deste
Balcão, a cargo da Notária em exercício, VITALIANA DA ANUNCIAÇÃO RABECA
MANHIQUE MACUÁCUA, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros
por óbito de JOSÉ SALATIEL, de sessenta e dois anos de idade, no estado de casado
sob o regime de bens adquiridos com Maria Cláudia de Jesus, residente à data da
morte na Matola.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua
última vontade, tendo deixado como únicos e universais herdeiros de seus bens,
seus filhos: LUCINDA MARIA DA GRAÇA COMÉ, SERAFINA FÁTIMA SALATIEL,
GUILHERMINA JOSÉ SALATIEL, CAROLINA SALATIEL, BERNABÉ SALATIEL,
solteiros, maiores e naturais de Maputo, RENALDA SALATIEL, CÂNDIDA MARIA
SALATIEL, casadas e naturais de Maputo e Matola, CLÁUDIA MARIA SALATIEL
COMÉ, VICTOR SALATIEL COMÉ, solteiros, maiores, naturais da Matola e Maputo
e sua cônjuge MARIA CLÁUDIA DE JESUS, natural de Chissaca e todos residentes
na cidade da Matola.
Que não existem outras pessoas que de lei possam concorrer na sucessão.
Fazem parte da herança todos os bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias
em nome do falecido.
Está Conforme
Matola, aos 27 de Junho
A Notária
(Ilegível)

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;

País: Moçambique
Nome do Projecto: Projecto de Comércio e Conectividade da África Austral
Donativo N.º: D8030
Designação dos Serviços: Serviços de Consultoria de um Especialista de Desenvolvimento Social para a ANE, IP - Sede
Nº do Contrato/Concurso: 47A003041/CP/26/2022
Entidade Contratante: Administração Nacional de Estradas, I.P.
1.

O Governo de Moçambique (GOM) recebeu financiamento do Banco Mundial para custear o Projecto de Comércio e Conectividade da
África Austral e pretende aplicar parte dos fundos para Serviços de Consultoria de um Especialista Social para a ANE, IP - Sede.

2.

O objectivo principal da contratação do Especialista de Desenvolvimento Social, é de assegurar a implementação das salvaguardas
sociais nas actividades relacionadas com as componentes de infra-estruturas do projecto, isto é, Subcomponente 1.2: Melhoria de
Fronteiras e sua Gestão e; Componente 4: Fortalecer as infraestruturas de transporte para melhorar o acesso aos mercados.

3.

Os Termos de Referência detalhados para os serviços poderão ser obtidos no endereço a seguir indicado:
Administração Nacional de Estradas, IP
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, n.º 1225, CP 403
Maputo - Moçambique
Telefone: 258 21 476 163/7
Email: aneconsultant21@gmail.com

4.

Assim, a Administração Nacional de Estradas, IP convida a Consultores Individuais elegíveis a manifestarem o seu interesse em levar
a cabo os serviços durante 3 (três) anos contínuos. Os Consultores interessados deverão fornecer informação demonstrando que
possuem qualificações e experiência relevante para a prestação dos serviços.

5.

A avaliação das manifestações de interesse será com base na qualidade, de acordo com uma matriz robusta de pontos fortes e fracos, e
a lista curta será composta a partir da lista de consultores individuais qualificados, tendo em consideração os seguintes critérios:

§
§
§

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

O Especialista de Desenvolvimento Social deve possuir grau de Mestrado (ou pelo menos Licenciatura) em disciplinas como
Ciências Sociais/Serviço Social, Sociologia, Antropologia, Saúde e Segurança Ambiental e outras áreas relacionadas;
Profissional qualificado com 10 (dez) anos de experiência em salvaguardas sociais, saúde e segurança, incluindo trabalho
em pelo menos 2 (dois) projectos relevantes de magnitude e complexidade similar;
Conhecimento específico da legislação ambiental vigente no País: conhecimento profundo do Decreto n.º 54/2015, de 31 de
Dezembro, sobre o processo de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), conhecimento da política laboral de Moçambique; e
conhecimento da legislação nacional sobre o reassentamento;
5 anos de experiência de trabalho em reassentamento involuntário, especialmente em projectos relacionados ao risco de
Violência Baseada no Gênero (VBG);
Experiência de trabalho com entidades governamentais, relacionadas à implementação de actividades sociais. Experiência
com programas específicos de gestão de assuntos sociais e de género será uma vantagem;
Capacidade organizacional e analítica demonstrada e abordagem de resolução de problemas sociais;

(INDIVIDUAL CONSULTANTS)
Country: Mozambique
Name of Project: Southern African Trade and Connectivity Project (SATCP)
Grant N.º: D8030
Assignment Title: Consultancy Services for Social Development Specialist for ANE, IP, Headquarter
Reference N.º: 47A003041/CP/26/2022
Client: Administração Nacional de Estradas, I.P.
1.

The Government of Mozambique (GOM) has received financing from the World Bank toward the cost of the Southern African Trade and
Connectivity Project (SATCP), and intends to apply part of the proceeds for Consultancy Services for Social Development Specialist for ANE,
IP, Headquarter.

2.

The main objective of the Social Development Specialist assignment is to ensure the implementation of social safeguards in activities related to
the infrastructure components of the project, Subcomponent 1.2: Improvement of the Borders Post and their Management and Component 4:
Strengthen of transport infrastructures in order to improve the access to markets.

3.

The detailed Terms of Reference (TOR) for the assignment can be obtained at the address given below:
Administração Nacional de Estradas, IP
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, nº 1225, C.P. 403
Maputo - Moçambique
Telephone: 258 21 476 163/7
Email: aneconsultant21@gmail.com

4.

The Administração Nacional de Estradas, I.P. now invites eligible Individual Consultants to express their interest in providing the Services during
3 (three) continuous years. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and
relevant experience to perform the Services.

5.

The evaluation of expressions of interest will be made on qualitative basis according to a robust matrix of strengths and weaknesses and the
shortlist will be composed from the list of qualified Individual Consultants considering the following criteria:
§
§
§

§

§
§
§
§
§

6.

Experiência anterior com as Políticas de Salvaguarda do Banco Mundial e as directrizes ambientais, de saúde e segurança
do Grupo Banco Mundial;
Experiência anterior em projectos públicos financiados por doadores/ organizações financeiras internacionais;
Deve estar plenamente ciente da legislação moçambicana e Políticas Sociais do Banco Mundial, e questões relacionadas ao
gênero e experiente em garantir que as equipas de engenharia e social trabalhem juntas para minimizar impactos sociais
adversos durante a fase de projecto e implementação de obras;
O especialista social deve ser fluente na língua portuguesa e com bom domínio da língua inglesa, tanto na escrita quanto
na fala.
Boa capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal e também deve ser capaz de providenciar treinamento em
aspectos sociais para os técnicos que trabalham directamente na implementação dos projectos, assim como aos beneficiários
do Projecto.

Chama-se atenção aos consultores interessados para a Seção III, parágrafo 3.14, 3.16, e 3.17 dos Regulamentos de Licitação do Banco
Mundial “Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 2016 (“Procurement Regulations”), que estabelece a política do Banco
Mundial no concernente a conflitos de interesse.

7.

O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Consultor Individual (IC) definido nos Regulamentos de Licitação.

8.

Mais informação poderá ser obtida no endereço a seguir indicado, durante as horas normais de expediente, isto é, das 7.30 às 15.30
horas locais, de segunda a sexta-feira, excepto feriados:

§
§
§
§
§

§
§

The Social Development Specialist must have a Master’s Degree (or at least a Bachelor’s Degree) in related qualifications such as Social
Sciences/Social Work, Sociology, Anthropology, Environmental Health and Safety and other related areas;
Qualified professional with 10 (ten) years of experience in social safeguards, health and safety, including work in at least 2 (two)
relevant projects of similar magnitude and complexity;
Specific knowledge of the actual environmental legislation in the country: in-depth knowledge of Decreto n. 54/2015, de 31 de
Dezembro, on the Environmental Impact Assessment (EIA) process, knowledge of Mozambique’s labor policy; and knowledge of
applicable national Resettlement legislation;
5 years of work experience in involuntary resettlement, especially in projects related to GBV risk and work experience in labor, gender
and GBV issues in projects;
Experience of working with government entities, related to the implementation of social activities. Experience with specific social and
gender issues management programs will be an advantage;
Demonstrated organizational and analytical skills and approach to solving social problems;
Previous experience with World Bank Safeguard Policies and World Bank Group environmental, health, and safety guidelines;
Previous experience with public projects financed by donors / international financial organisations;
Must be fully aware of Mozambique legislation and World Bank Social Policies, and gender-related issues and experienced in ensuring
that engineering and social teams work together to minimize adverse social impacts during the design and implementation phase of
works.
The Social Development Specialist must have fluency in Portuguese and good command of the English language, both in writing and
speaking.
Good communication and interpersonal skills and must also be able to provide training in social aspects to technicians working
directly in the implementation of projects, as well as Project beneficiaries.

6.

The attention of interested Consultants is drawn to Section III, paragraphs, 3.14, 3.16, and 3.17 of the World Bank’s “Procurement Regulations for
IPF Borrowers” July 2016 (“Procurement Regulations”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.

7.

A Consultant will be selected in accordance with the Individual Consultant (IC) method set out in the Procurement Regulations.

8.

Further information can be obtained at the address below during office hours, from 07:30 - 15:30 hours local time, Mondays to Fridays inclusive,
except Public Holidays:

Administração Nacional de Estradas, I.P.
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, n.º 1225, C.P. 403
Maputo - Mozambique
Telephone: 258 21 476 163/7
Email: aneconsultant21@gmail.com
9.

Administração Nacional de Estradas, IP
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, n.º 1225, C.P. 403
Maputo - Moçambique
Telephone: 258 21 476 163/7
Email: aneconsultant21@gmail.com

Expressões de Interesse na língua Inglesa claramente indicando Concurso Nº 47A003041/CP/26/2022- “Serviços de Consultoria
de um Especialista de Desenvolvimento Social para ANE, IP - Sede” deverão ser entregues por escrito para o endereço abaixo
indicado (em formato físico, por correio, ou por correio electrónico) até às 15.00 horas do dia 27 de Julho de 2022.
9.

Entidade Contratante

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.

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP
Departamento de Aquisições

(CONSULTORES INDIVIDUAIS)

§

•

Disponibilidade imediata;
Estar inscrito na Ordem dos Médicos de
Moçambique;
Estar registado como Especialista.
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•
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Departamento de Aquisições

§
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:

Endereço

Administração Nacional de Estradas, IP
Gabinete do Director-Geral
Av. de Moçambique, n.º 1225, C.P. 403

Expressions of interest, in English language, clearly marked, Reference No: 47A003041/CP/26/2022, “Consultancy Services for Social
Development Specialist for ANE, IP, Headquarter” must be delivered in a written form to the address below (in hard copy or by post mail or by
e-mail) on or before 15:00 hours (local time), on 27th of July 2022.

:

Administração Nacional de Estradas, IP
Gabinete do Director-Geral
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403

Att.

:

Américo Dimande - Director-Geral

Client
Street Address

Cidade

:

Maputo

Attention

:

Américo Dimande - Director-General

País

:

Moçambique

City

:

Maputo

Country

:

Mozambique

Telefone

:

+258 21 476 163 / 7

Telephone

:

+258 21 476 163 / 7

Correio Electrónico

:

aneconsultant21@gmail.com

Email

:

aneconsultant21@gmail.com
5645
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A CFAO Motors Mozambique, representante
oficial em Moçambique das marcas Toyota e Hino
procura um Gestor de Produto para Maputo.

•

Principais Responsabilidades:
• Gerir o produto em todo o seu ciclo de
vida e promover o Marketing do produto;

•

•

•
•
•
•
•

Análise dos produtos concorrentes existentes no mercado e desenvolver análises
competitivas;
Ter uma visão do produto e sua viabilidade no mercado;
Alinhar as partes interessadas em torno
da visão do produto;
Compreender e representar as necessidades dos clientes;
Garantir a adequação de cada produto ás
necessidades do mercado;
Definir a estratégia do produto e o seu
segmento de mercado, ou seja, qual o
seu mercado-alvo;

•

Analisar a informação disponível, incluindo estatísticas e efectuar análise dos dados recolhidos e análise comparativa;
Avaliar o potencial de cada concorrente,
inclusive do produto em questão, assim
como recolha de dados que permitam
avaliar todos os atributos e benefícios;

A CFAO Motors Mozambique, representante oficial
em Moçambique das marcas Toyota e Hino,procura
um Estagiário para a função de Controlador
Operacional para Maputo.
Principais Responsabilidades:
• Realizar a encomenda de veículos e sua formalização nos sistemas disponibilizados;

Identificar os atributos ou benefícios relevantes que levam à decisão para o cliente.

• Acompanhar as encomendas, nomeadamente a
sua produção, alterações e prazos de entrega;

Requisitos mínimos para a Função:
• Licenciatura em Marketing ou Gestão;
•

• Emitir facturas e recibos;
• Conferir e registar facturas, notas de crédito e
de débito de fornecedores;

Experiência comprovada em funções similares até 2 anos;

•

Bons conhecimentos da língua inglesa;

• Reclamar as não conformidades detectadas
nas facturas recepcionadas;

•

Bons conhecimentos do MS Office.

• Efectuar o pedido de despacho;
• Solicitar à oficina a preparação do veículo
para entrega;

Se está interessado em novos desafios e se
preenche os requisitos descritos, envie-nos o seu
CV para rhcfaomozambique@cfao.com

• Informar a matrícula ao vendedor, à contabilidade e à oficina;

• Preparar e emitir a documentação para o
cliente;
• Tratar do processo de legalização dos veículos
junto dos despachantes;
• Recepcionar e conferir os documentos dos
veículos;
• Preparar e emitir relatórios de vendas;
• Gerir e emitir mapas de stock;
• Efectuar o atendimento telefónico inerente à
sua função.
Requisitos mínimos para a Função:
• Licenciatura nas áreas da Gestão ou Economia;;
• Bons conhecimentos da língua inglesa;
• Bons conhecimentos do MS Office.
Se está interessado em novos desafios e se preenche
os requisitos descritos, envie-nos o seu CV para
rhcfaomozambique@cfao.com
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ESCOLA SUPERIOR DE GOVERNAÇÃO
DIRECÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

EDITAL
13ª Edição 2022/2
MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO
1. Introdução
Estão abertas candidaturas para a 13ª Edição do Curso de Mestrado em Administração Pública
e Desenvolvimento (APD), com especialização em Finanças Públicas e/ou Administração
Territorial. Para esta edição, as aulas têm como data prevista 1 de Agosto de 2022.
2. Objectivos do Curso de Mestrado em APD
O mestrado em APD visa oferecer uma formação académica avançada e sólida, por meio da
qual o estudante será capaz de identificar, analisar e resolver problemas concretos no campo
da Administração Pública. Isto inclui a capacidade de avaliar, seleccionar e aplicar métodos
ou técnicas apropriadas em quaisquer actividades de pesquisa e investigação, em diferentes
contextos.
3. Estrutura e Organização do Curso de Mestrado APD
• Tipo de Mestrado: Académico
• Período de frequência: pós-laboral
• Regime de frequência: Presencial
• Duração do Curso: 4 semestres (2 anos). Três semestres são dedicados à leccionação e o
quarto semestre é reservado a elaboração e defesa da dissertação
• Forma de Culminação do Curso: Defesa Pública da Dissertação de Mestrado
4. Elegibilidade ou Requisitos para Admissão
• Média 14 valores de conclusão de licenciatura;
• Experiência profissional mínima de três (3) anos, caso a média de conclusão de licenciatura
seja inferior a 14 valores;
• Licenciatura em Ciências de Administração (Administração Pública, Gestão, Gestão de
Recursos Humanos, entre outras áreas correlacionadas);
• Licenciatura em outras áreas das ciências sociais ou exactas, sob a condição de frequentar
o curso de reorientação académica, mediante o pagamento da respectiva taxa;
• Avaliação positiva da análise da prova documental.
5. Procedimentos de Candidatura
As candidaturas deverão ser submetidas nos seguintes locais:
• Secretariado da Pós-graduação, das 9.00 às 15.00 horas, na Rua dos Desportistas,
número 833, Prédio Jat 5-1, 2º andar, Cidade de Maputo.
• Na Secretaria Geral do Campus do Zimpeto, das 9.00 às 15.00 horas.
6. Documentação a submeter no acto de candidatura
• Carta de motivação da candidatura, dirigida ao Director da ESG;
• Formulário de inscrição (a ser obtido no local de inscrição ou por email);
• Duas cópias do Certificado de Licenciatura ou equivalente (apenas uma deverá ser
autenticada);
• Duas cartas de recomendação (cujo formulário está disponível no local de inscrição).
Uma emitida pelo superior hierárquico da entidade patronal e a outra por um docente
universitário com o grau académico de Mestre ou Doutor (PhD). Alternativamente, poderão
ser submetidas duas cartas de recomendação de pessoas que tenham sido docentes do
candidato na licenciatura, desde que ostentem o grau académico de Mestre ou Doutor
(PhD).

•
•
•
•
•

Curriculum Vitae, devidamente assinado;
Fotocópia autenticada do BI ou Passaporte;
Fotocópia autenticada do DIRE (para estrangeiros);
Declaração do NUIT;
Anteprojecto de pesquisa para Dissertação cujo modelo está disponível no local de
inscrição ou por email;
• Comprovativo de depósito bancário (conta n.º 489688205, Millennium Bim - BIM) ou
pagamento via POS (no local da inscrição)
• Prazo Prorrogado de submissão de candidaturas: 25 de Abril a 8 de Julho de 2022
7. Vagas Disponíveis e Processo de Selecção
• Número de vagas disponíveis: 35
8. TAXAS
• Taxa de candidatura ao curso de mestrado: 4.000,00MT (quatro mil meticais) para
nacionais e 6.000,00MT (seis mil meticais) para estrangeiros;
• Taxa única de matrícula: 8.000,00MT (oito mil meticais) para nacionais e 10.000,00MT
(dez mil meticais) para estrangeiros;
• Taxa mensal da propina: 8.000,00MT (oito mil meticais) para nacionais e 10.000,00MT
(dez mil meticais) para estrangeiros;
• Taxa semestral da renovação da inscrição: 4.000,00MT (quatro mil meticais) para
nacionais e 6.000,00MT (seis mil meticais) para estrangeiros;
• Taxa única para a submissão de DM: 30.000,00MT (trinta mil meticais) para nacionais e
32.000,00MT (trinta e dois mil meticais) para estrangeiros.
9. Matrícula
No acto de matrícula, o estudante deve:
• Preencher formulário, cadastro de dados pessoais;
• Apresentar três (3) fotografias tipo-passe;
• Efectuar o pagamento antecipado da propina equivalente ao primeiro mês de frequência
ao curso.
As propinas devem ser pagas no final de um mês até ao princípio do mês seguinte,
precisamente de 25 a 5. A validação do pagamento das propinas fica condicionada à
apresentação do respectivo comprovativo.
10. Início de aulas
As aulas iniciam no dia 1 de Agosto de 2022, na Rua dos Desportistas, número 833, Jat 5, 2º
andar, das 17.00 às 20.00 horas.
11. Informações e Contactos
Informações adicionais sobre o Curso de Mestrado em Administração Pública e Desenvolvimento
poderão ser obtidas na Pós-graduação da ESG, na Rua dos Desportistas, Prédio Jat 5-1, 2ºandar
ou através do email: posgraduacao.esg@gmail.com
Escola Superior de Governação
(Ilegível)
5504

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

SAIBA O QUE
ACONTECE
NO SEU MUNICÍPIO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO PROVINCIAL DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS

AVISO
O Serviço Provincial de Infra-Estruturas de Maputo faz
saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei
de Minas em vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015,
de 31 de Dezembro, correm éditos de 30 (trinta) dias,
a contar da segunda publicação no jornal “Notícias”,
chamando a quem se julgue com direito a opor-se que
seja atribuído o Certificado Mineiro número 10990CM
para Areia de Construção, no distrito de Magude, na
província de Maputo, a favor do requerente ANTÓNIO
AUGUSTO SALOMONE CHICALA, com as seguintes
coordenadas geográficas:
Vértice

Latitude

Longitude

1

-25 10 20,00

32 31 10,00

2
3
4

-25 10 20,00
-25 10 0,00
-25 10 0,00

32 31 0,00
32 31 0,00
32 31 10,00

Maputo, a 1/6/2022
O Director do Serviço Provincial
Fernando Andela
(Especialista “B”)
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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.

O NOTÍCIAS
DEDICA
DIARIAMENTE
UMA PÁGINA
À CIDADE
DA BEIRA

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

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

183

5471

GABINETE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO HIDROELÉCTRICO DE MPHANDA NKUWA
DIRECÇÃO GERAL

ANÚNCIO DE CONCURSO
Projecto: Projecção e Implementação do Stand do Gabinete de Implementação do Projecto Hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa na FACIM, Edição 2022
Concurso N.º 10/GMNK/ 2022
O Governo de Moçambique (GdM) pretende desenvolver o Projecto Hidroeléctrico de
Mphanda NKuwa (HMNK), uma central hidroeléctrica, em Mphanda Nkuwa, no rio Zambeze,
a jusante da Barragem de Cahora Bassa, incluindo os sistemas de transporte de energia
eléctrica e outras infra-estruturas associadas.
O Projecto HMNK será desenvolvido pelas empresas Electricidade de Moçambique (EDM),
a Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB) e um Parceiro Estratégico a ser seleccionado, numa
base de Project Finance, recursos limitados, através do estabelecimento de um ou mais
veículos de finalidade especiais (SPV’s).
Com o objectivo de assegurar a coordenação e realização das acções para o desenvolvimento
do Projecto HMNK e do sistema de transporte de energia eléctrica e outras infra-estruturas
associadas, o GdM, através do Diploma Ministerial nº 18/2019, de 7 de Fevereiro, criou
o Gabinete de Implementação do Projecto Hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa (GMNK).
O GMNK tem como funções a realização e acompanhamento dos estudos técnicos e a
estruturação do Projecto, com vista à sua implementação.
Sendo um Projecto transversal e que envolve muitos intervenientes e parceiros, dentro e
fora do País, será crítico o alinhamento de todas as entidades envolvidas na execução do
Empreendimento e a condução de uma estratégia de comunicação eficaz que deverá:
• Informar todos os intervenientes dos objectivos e plano de implementação do Projecto,
bem como regularmente prestar contas dos resultados alcançados e investimentos
realizados; e,
• Informar adequadamente todos os intervenientes e a população em geral sobre o
progresso do Projecto.
Para assegurar eficácia no processo de comunicação e contribuir para implementação
do Projecto com sucesso, o GMNK pretende contratar uma empresa especializada em
Comunicação, Imagem, Relações Públicas e Marketing, para a Projecção e Implementação
do Stand do Gabinete de Implementação do Projecto Hidroelétrico de Mphanda Nkuwa
na FACIM, Edição 2022, incluindo o desenvolvimento do conceito criativo, infográficos,
construção, montagem e desmontagem do stand.
O GMNK pretende seleccionar a firma de consultoria até finais do mês de Julho de 2022,
com a previsão do início dos serviços imediatamente após a adjudicação e assinatura do
contrato.
Qualquer esclarecimento solicitado por um concorrente no âmbito do presente Convite para
apresentação de propostas, será por escrito e deverá ser respondida em tempo suficiente,
que permita ao proponente reflectir a eventual alteração na sua proposta.
Qualquer informação adicional dada a qualquer concorrente, no âmbito do presente
concurso, será circulada à todas as restantes firmas concorrentes, caso tal informação tenha
impacto na preparação das propostas do concurso.
Se é elegível e está interessado a concorrer para a prestação de serviços de consultoria em
apreço, é convidado a submeter as suas propostas (Técnica e Financeira) em Português,
em envelopes separados, fechados e lacrados, colocados num único envelope externo, com
a designação e número do presente Concurso, “Contratação de Serviços de Consultoria

para Projecção e Implementação do Stand do Gabinete de Implementação do Projecto
Hidroelétrico de Mphanda Nkuwa na FACIM, Edição 2022”, Concurso N.º 10/GMNK/
2022, conforme os documentos do Concurso.
As propostas, constituídas por um (1) original juntamente com cinco (5) cópias, deverão ser
recebidas no local abaixo designado, até 15.00 horas, tempo local, na data de fecho do
concurso indicado nos Documentos do Concurso. As propostas das firmas concorrentes
deverão ser submetidas no seguinte endereço:
Gabinete de Implementação do Projecto Hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa (GMNK)
Att: Sr. Fernando Fidélis, Especialista de Comunicação do GMNK
Av. Zedequias Manganhela, n.º 267, Edifício JAT IV, 7.º Andar, Maputo
E-mail: geral@gmnk.co.mz
Telefone: (+258) 21 42 3873
Maputo - Moçambique
A Proposta Financeira deverá incluir os honorários e o orçamento de despesas reembolsáveis.
As propostas serão avaliadas conforme o Critério de Avaliação apresentado nos Documentos
do Concurso a serem adquiridos.
Os concorrentes elegíveis poderão adquirir informações adicionais no GMNK ou a partir do
seguinte endereço de e-mail: geral@gmnk.co.mz, durante o horário de expediente, das 7.30
às 15.30 horas locais, de segunda-feira a sexta-feira, no endereço abaixo indicado.
Os documentos do concurso, em português, poderão ser adquiridos pelas firmas interessadas,
contra o pagamento de 30.000,00MT (trinta mil meticais), valor não reembolsável, a ser
depositado no Banco de Moçambique, conforme os detalhes:
Designação da Conta: MIREME–PROJECTO MPHANDA NKUWA
Banco Beneficiário:
BANCO DE MOÇAMBIQUE
Swift Code:
BMOCMZMA
N.º de Conta:
535551 9004
Moeda:
Metical (MZM)
NIB:
0000 0221 05355519004.45
IBAN: MZ59.0000.0221.05355519004.45
O comprovativo do depósito deverá ser apresentado no acto de levantamento dos
Documentos do Concurso.
A Licitação electrónica não será permitida. As propostas atrasadas não serão consideradas.

As propostas técnicas serão abertas às 15.30 horas do dia 18 de Julho de 2022, na presença
dos concorrentes e / ou dos seus representantes que desejarem comparecer ao acto;
As propostas financeiras das empresas cuja a avaliação técnica for igual ou superior a 75
pontos, em conformidade com os documentos do concurso (Secção X Complemento IAC)
serão abertas na presença dos interessados, às 10.00 horas do dia 25 de Julho de 2022.
Com os nossos melhores cumprimentos,
Maputo, aos 27 de Junho de 2022
5669
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República de Moçambique
____________
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
PROCURADORIA DA CIDADE DE MAPUTO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos do nº 2 do Art. 84 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto
n.º 15/2010, de 24 de Maio, comunica-se que foram adjudicadas as seguintes empresas, de
acordo com o seguinte:
Nº do Concurso
CR13L000141CC00122022
CR13L000141CC462022

Empresa
Vencedora
ESTACÃO DE
SERVIÇOS
TABACOS

Objecto
Fornecimento
de combustível e
lubrificantes
Impressão de
certificados de honra

TRAÇOS E TONS

Valor
1,797.693,15MT
17,550,00MT

UGEA
Maputo, Junho de 2022
A Autoridade Competente
5679

DESCRIÇÃO DE CARGO
Posição:

MOTORISTAS

Supervisor:

Oficial Sénior de Administração - COVida

Local de Trabalho: Maputo

1. Sumário do Projecto:
O Service Delivery and Support for Orphans and Vulnerable Children (Prestação de Serviços e
Apoio às Crianças Órfãs e Vulneráveis) (SDS-OVC) é um projecto financiado pela USAID/ PEPFAR
e implementado pela FHI 360. O projecto tem em vista o melhoramento da saúde, do estado
nutricional; e do bem-estar das crianças órfãs e vulneráveis. O objectivo global é de aumentar
a resiliência de uma comunidade através da capacitação da família e da comunidade de modo
a que estas protejam e cuidem das suas crianças e daí, reduzam o risco de infecção pelo HIV,
através da criação de um ambiente que estimule o desenvolvimento físico, social e emocional
saudável das crianças. As intervenções são centradas na família e baseadas nos mecanismos de
cuidados comunitários e nos serviços governamentais e não-governamentais existentes.

5683

2. Sumário do Cargo:
Executar serviços de transporte de bens e pessoas com veículos do Projecto COVida, zelando
pela sua manutenção e limpeza.
3. Papéis e Responsabilidades:
• Transportar pessoas em veículos da Organização;
• Fazer as verificações básicas do veículo;
• Executar transporte de pequenas cargas, de interesse do Projecto;
• Tomar providências quanto a documentação legal pertinentes ao veículos, bem como o
controlo de seguros destes;
• Zelar pela manutenção e limpeza dos veículos;
• Documentar, através de formulário específico, informações quanto a utilização do veículo,
despesas com manutenção e abastecimento e outros controles determinados pela gerência.
• Executar outras tarefas semelhantes as anteriormente descritas quanto a complexidade e
responsabilidade, sempre que necessário e a critério da chefia imediata.
4. Condições de Trabalho:
A posição estará baseada no escritório da FHI 360 em Maputo. Cerca de 50% do seu tempo de
trabalho será
usado em viagens para o trabalho de campo com os técnicos.
5. Qualificações, Habilidades, e Experiências Requerida
• Nível Médio de Escolaridade
• Carta de Condução profissional válida
• Experiência mínima de 5 anos condução de veículos automóveis
• Experiência de trabalho com ONGs e com a FHI360 constitui uma vantagem
• Capacidades: escrita, verbal e organizacional
• Conhecimentos de informática na óptica do utilizador
• Comprometimento, discrição, atenção e capacidade de trabalhar sob pressão.
Nota: As actividades realizar-se-ão sob orientação da supervisora do serviço ou com instruções
completamente detalhadas, os processos de trabalho são padronizados, não possibilitam
mudanças nos métodos e devem ser reportados os problemas de qualquer natureza ao superior.
6. Período de Trabalho
Este contrato terá a duração de 3 (tres) meses, com início 10 dias após a selecção do candidato,
ou seja, a partir de 15 de Julho de 2022.
7. Prazo e site de envio de Candidatura
As candidaturas deverão ser enviadas até ao dia 7 de Julho de 2022
SOMENTE para o email: mozambique.covida.procurement@fhi360.org
5641

5684
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República de Moçambique
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E
RECURSOS HÍDRICOS

EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ESTACIONAMENTO, EMME

Anúncio de Adjudicação
De acordo com a alínea d) do nº 3, artigo 33, conjugado com o nº 2, artigo 64 do Regulamento de Contratação
de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo
Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que os concursos abaixo foram adjudicados, de acordo com
o seguinte:

Nº do Concurso

05/EMME/
GS/2022 LOTE 01

05/EMME/
GS/2022 LOTE 02

21/EMME/2021

Modalidade

Concurso
Público

Concurso
Público

Concurso
Público

Objecto do Concurso

Empresa Adjudicada

F.L GASPAR
MOÇAMBIQUE, LDA

Contratação para prestação
de serviços de sinalização

F.L GASPAR
MOÇAMBIQUE, LDA

Contratação para prestação
de serviços de sinalização

Fornecimento de um sistema
de controlo de acesso e gestão
EXYS MOÇAMBIQUE
do parque de estacionamento
ao longo da Av. Marginal

Valor Com IVA
Incluso

1.398.707,47MT

820.809,25MT

2.641.903,61MT

FIPAG INHAMBANE
Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O FIPAG – Área Operacional de Inhambane convida empresas interessadas e elegíveis a apresentarem
propostas fechadas para a contratação de:

Nº02/CL/AOI/
UGEA/B/22

Fornecimento de material
de sinalização

Concurso
Limitado

Data e HoraFinal da
Entrega
26/7/2022
às 9.00 horas

26/7/2022
às 9.15 horas

120 dias

N/A

Nº 03/CL/AOI/
UGEA/S/22

Prestação de serviços de
manutenção de geradores

Concurso
Limitado

26/7/2022
26/7/2022
às 10.00 horas às 10.15 horas

120 dias

N/A

Nº 04/CL/AOI/
UGEA/S/22

Prestação de serviços de
limpeza de instalações
Prestação de serviços de
escavação, assentamento
de tubagem e acessórios
de rede de distribuição e
ligações domiciliares

Concurso
Limitado

27/7/2022
às 9.15 horas

120 dias

N/A

27/7/2022
27/7/2022
às 10.00 horas às 10.15 horas

120 dias

N/A

Nº do Concurso

Nº 05/CL/AOI/
UGEA/S/22

A Autoridade Competente
(Ilegível)
5685

Modalidade

Concurso
Limitado

27/7/2022
às 9.00 horas

Data e Hora
de abertura

Validade

Garantia
Bancária
(MT)

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso
ou adquirí-los, entre às 8.00 e 15.00 horas, pela importância não reembolsável 1.500,00MT (mil
quinhentos meticais) para Concurso Limitado, que deve ser depositada na conta 5353237 BIM – FIPAG
INHAMBANE.
2. Endereço:

Maputo, aos 28 de Junho de 2022

Objecto

FIPAG-INHAMBANE
Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA)
Av. Acordos de Lusaka, Balane 2, Telf: 29320633

3. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
Inhambane, aos 27 de Junho de 2022
O Director
(Ilegível)

260

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL
ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO MUNICIPAL KATEMBE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA 18

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. No âmbito da execução do Plano de Actividades do Município de Maputo, a Administração convida

concorrentes elegíveis, a apresentarem propostas seladas para o Concurso no quadro abaixo.
2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir os documentos dos
concursos no endereço abaixo indicado, no horário das 8.00 até às 15.30 horas, a partir do dia 28/6/2022.
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 por meio de depósito
directo para o Conselho Municipal de Maputo (CMM), Conta em Meticais Nº 12086044910001, no BANCO
COMERCIAL DE INVESTIMENTOS (BCI) ou Nº 0047111000028, NIB: 000204711100002895, no ABSA e
levantamento de recibo emitido pela Recebedoria Municipal KaTembe, sita na R403, nº 142.
3. As propostas deverão ser válidas por um período de 120 dias.
4. 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 prazolimite serão rejeitadas:

Concurso

Objecto do Concurso

Contratação de serviços
para recolha primária de
resíduos sólidos
Concurso
em zonas suburbanas do
Público
Distrito Municipal KaTembe
OM-02/ADMKT/ Lote 1: GUACHENE
UGEA18/22
Lote 2: CHALI
Lote 3: INCASSANE
Lote 4: CHAMISSAVA
Lote 5: INGUIDE

Data, Hora
e Local de
Concentração
para visita

Alvará

Data, Hora e Local
Garantia
de abertura do
Provisória
concurso

Dia: 12/7/2022

N/A

Compatível
ao objecto de
Contratação

Entrega:
10.00 horas

N/A

Abertura:
10.30 horas

5. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março.
6. O Conselho Municipal de Maputo realizará um workshop de formação e explicação das técnicas de
preenchimento das propostas técnicas, incluindo técnicas de dimensionamento dos serviços de recolha
primária, conforme a seguir:
ENDEREÇO:
Administração do Distrito Municipal KaTembe
UGEA 18
Estrada R403, n.º 142 – Bairro Chali, KaTembe
Maputo - Moçambique
Data: 1/7/2022
Hora: 9.00 horas
Conselho Municipal de Maputo
Administração do Distrito Municipal KaTembe
Unidade Gestora Executora das Aquisições – UGEA 18
Bairro Chali, Estrada Nº 403
Telefone: +258 (21) 380106
A UGEA 18

5682

5667
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Declaração de responsabilidade da Administração
Os administradores são
responsáveis pela preparação e
apresentação adequada das
demonstrações ﬁnanceiras
resumidas da HCB – Hidroeléctrica
de Cahora Bassa,S.A., que
compreendem o resumo do
balanço em 31 de Dezembro de
2021, os resumos das
demonstrações de resultados, das
alterações no capital próprio e dos
ﬂuxos de caixa do exercício ﬁndo
naquela data de acordo com a
base de preparação descrita na
Nota 2.

Os administradores são igualmente
responsáveis por um sistema de
controlo interno relevante para a
preparação e apresentação de
demonstrações ﬁnanceiras
resumidas que estejam livres de
distorções materiais, devidas quer
a fraude, quer a erro, e registos
contabilísticos adequados e um
sistema de gestão de risco eﬁcaz.
Os administradores são igualmente
responsáveis pelo cumprimento
das leis e regulamentos vigentes
na República de Moçambique.

Os administradores ﬁzeram uma
avaliação da capacidade da
entidade continuar a operar com a
devida observância do pressuposto
da continuidade, e não têm motivos
para duvidar da capacidade da
Empresa poder continuar a operar
segundo esse pressuposto no
futuro próximo.
O auditor é responsável por
reportar sobre se as
demonstrações ﬁnanceiras
resumidas são consistentes, em
todos os aspectos materiais, com

as demonstrações ﬁnanceiras
auditadas, de acordo com a base
de preparação descrita na Nota 2.
Aprovação das demonstrações
ﬁnanceiras
As demonstrações ﬁnanceiras da
HCB – Hidroeléctrica de Cahora
Bassa,S.A., como indicado acima
foram aprovadas pelo Conselho de
Administração em 20 de Abril de
2022 e foram assinadas pelos
seus representantes:

Boavida Muhambe

Rui Manuel Alfredo da Rocha

Presidente do Conselho de Administração

Administrador Financeiro

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras Resumidas
Aos accionistas da Hidroeléctrica de Cahora Bassa, S.A.
As demonstrações ﬁnanceiras
resumidas, que compreendem o
balanço em 31 de Dezembro de
2021, as demonstrações de
resultados, das alterações no
capital próprio e dos ﬂuxos de caixa
do exercício ﬁndo naquela data e
as respectivas notas, são derivadas
das demonstrações ﬁnanceiras
auditadas da Hidroeléctrica de
Cahora Bassa, S.A. (“a Empresa”),
do exercício ﬁndo em 31 de
Dezembro de 2021.
Em nossa opinião, as
demonstrações ﬁnanceiras
resumidas em anexo são
consistentes, em todos os aspectos
materiais, com as demonstrações
ﬁnanceiras auditadas, conforme
descrito na Nota 2.

Demonstrações Financeiras
Resumidas
As demonstrações ﬁnanceiras
resumidas não contêm todas as
divulgações exigidas pelo Plano
Geral de Contabilidade baseado
nas Normas Internacionais de
Relato Financeiro (PGC-NIRF). A
leitura das demonstrações
ﬁnanceiras resumidas e do relatório
dos auditores independentes sobre
as mesmas, portanto, não substitui
a leitura das demonstrações
ﬁnanceiras auditadas e o nosso
relatório sobre as mesmas. As
demonstrações ﬁnanceiras
resumidas e as demonstrações
ﬁnanceiras auditadas não reﬂectem
os eventos que ocorreram
subsequentemente à data do nosso
relatório sobre as demonstrações
ﬁnanceiras auditadas.

Demonstrações Financeiras
Auditadas e Nosso Relatório
sobre as mesmas
Expressamos uma opinião de
auditoria sem reservas sobre as
demonstrações ﬁnanceiras
auditadas no nosso relatório datado
de 20 de Abril de 2022. Esse
relatório inclui igualmente a
comunicação das principais
matérias relevantes de auditoria.
Responsabilidade da
Administração em relação às
Demonstrações Financeiras
Resumidas
A Administração é responsável pela
preparação das demonstrações
ﬁnanceiras resumidas de acordo
com a base descrita na Nota 2.

Responsabilidade dos Auditores
A nossa responsabilidade é
expressar uma opinião sobre se as
demonstrações ﬁnanceiras
resumidas são consistentes, em
todos os aspectos materiais, com
as demonstrações ﬁnanceiras
auditadas com base nos nossos
procedimentos, que foram
implementados de acordo com a
Norma Internacional de Auditoria
(ISA) 810 (revista), “Compromissos
para Reportar sobre as
Demonstrações Financeiras
Resumidas”.
KPMG, Sociedade de Auditores
Certiﬁcados, 04/SCA/OCAM/2014
Abel Guaiaguaia, 04/CA/OCAM/2012
Sócio
20 de Abril de 2022
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Balanço em 31 de Dezembro de 2021
Notas
ACTIVO
Activo não corrente
Activos tangíveis
Activos intangíveis
Actívos por impostos diferidos
Activo corrente
Inventários
Clientes
Outros activos ﬁnanceiros
Outros activos correntes
Devedor estado
Caixa e equivalentes de caixa

3
22

4
5
6
13
7

TOTAL DO ACTIVO
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital próprio
Capital social
Reservas
Descontos e prémios nas acções próprias
Resultados transitados
Resultado líquido do exercício

8

Total do capital próprio
Passivo não corrente
Empréstimos obtidos
Passivos por impostos diferidos
Passivo corrente
Fornecedores
Empréstimos obtidos
Provisões
Outros passivos ﬁnanceiros
Credor estado
Outros passivos correntes
TOTAL DO PASSIVO
TOTAL CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

9
22

10
9
11
12
13
14

31-Dez-2021

31-Dez-2020

47,301,665
194,190
684,048

47,077,592
223,750
558,872

48,179,903

47,860,214

1,196,083
14,287,811
467,390
4,571
129,012
15,611,869

1,123,280
11,444,002
831,423
14,537
13,853,072

31,696,736
79,876,639

27,266,314
75,126,528

26,513,397
12,419,978
(1,472,214)
30,027,434
10,154,874

26,513,397
5,543,951
(1,472,214)
30,027,201
9,824,093

77,643,469

70,436,428

335,272
-

448,861
330,090

335,272

778,951

960,533
18,004
147,342
281,988
490,031

760,908
22,390
64,195
314,535
2,348,700
400,421

1,897,898
2,233,170
79,876,639

3,911,149
4,690,100
75,126,528

4
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2021
Notas
Redito
Variação da produção e de trabalhos em curso
Custo dos inventários vendidos ou consumidos
Gastos com pessoal
Fornecimentos e serviços de terceiros
Depreciações e amortizações
Provisões do período
Imparidades de contas a receber
Outros ganhos e perdas operacionais
Resultado Operacional
Rendimentos ﬁnanceiros
Gastos ﬁnanceiros
Resultado antes do imposto
Impostos sobre o rendimento

31-Dez-2021

31-Dez-2020

16
17
18
3
11
5

28,986,406
20,112
(3,100,224)
(3,371,564)
(2,430,490)
(2,375,215)
(83,147)
1,988,283

25,770,064
23,125
(2,803,953)
(3,169,312)
(1,999,102)
(2,333,448)
(3,421,152)

19

(320,203)

(230,837)

20

19,313,958
5,360,521

11,835,385
8,927,440

21

(10,346,804)

(4,659,572)

14,327,675

16,103,253

(4,172,801)

(6,279,160)

10,154,874

9,824,093

0.38

0.37

15

22

Resultado líquido do exercício
Resultado por acção

O Técnico de Contas

23

O Conselho de Administração

Boavida Muhambe
Presidente

Rui Manuel Alfredo Rocha
Administrador

5
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DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
Capital Social

Acções
próprias

Descontos e
prémios

Reservas
legais

Reservas
livres

Outras
reservas

Resultados
transitados

Resultado líquido
do exercício

Total do capital
próprio

27,475,493

(961,642)

(1,471,307)

5,543,085

-

866

25,661,884

6,062,917

62,311,296

Aplicação do resultado do exercício

-

-

-

-

-

4,365,317

(4,365,317)

-

Venda de acções próprias

-

(454)

(907)

-

-

-

-

-1,361

Dividendos declarados

-

-

-

-

-

-

-

(1,697,600)

(1,697,600)

Resultado líquido do exercício

-

-

-

-

-

-

-

9,824,093

9,824,093

Saldo a 31 de Dezembro de 2020

27,475,493

(962,096)

(1,472,214)

5,543,085

-

866

30,027,201

9,824,093

70,436,428

Aplicação do resultado do exercício

-

-

-

-

3,929,694

2,947,199

-

-6,876,893

-

Venda de acções próprias

-

-

-

-

-

-

233

-

233

Dividendos declarados

-

-

-

-

-

-

-

(2,947,200)

(2,947,200)

Resultado líquido do exercício

-

-

-

-

-

(866)

-

10,154,874

10,154,008

27,475,493

(962,096)

(1,472,214)

5,543,085

3,929,694

2,946,333

30,027,434

10,154,874

77,643,469

Saldo a 01 de Janeiro de 2020

Saldo a 31 de Dezembro de 2021

O Técnico de Contas

O Conselho de Administração

Boavida Muhambe
Presidente

Rui Manuel Alfredo Rocha
Administrador
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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2021
Fluxo de caixa das actividades operacionais
Resultado líquido do exercício
Ajustamentos ao resultado relativos ao:
Depreciações e amortizações
Provisões
Juros e similares (líquido)
Mais ou menos valias na venda de activos tangíveis
Aumento de inventários
Aumento de clientes e outros activos ﬁnanceiros
Aumento de outros activos correntes e não correntes
Aumento de fornecedores e outros passivos ﬁnanceiros
Redução de outros passivos correntes e não correntes
Caixa líquida gerada pelas actividades operacionais
Fluxo de caixa das actividades de investimento
Aquisição de activos tangíveis e intangíveis
Vendas de activos tangíveis
Juros e rendimentos similares
Caixa líquida usada nas actividades de investimento
Fluxo de caixa das actividades de ﬁnanciamento
Empréstimos pagos
Vendas de acções próprias
Outras variações de ﬁnanciamento
Dividendos pagos
Juros e gastos similares
Caixa líquida usada nas actividades de
ﬁnanciamento
Variação de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no ﬁm do exercício

O Técnico de Contas

Notas

31-Dez-2021

31-Dez-2020

10,154,874

9,824,093

3
11
20,21
3

2,375,215
83,147
(303,787)
38,021
(72,803)
(2,479,776)
(244,222)
167,078
(2,589,180)
7,128,567

2,333,448
(405,971)
315
(116,643)
(3,800,046)
22,715
116,826
1,342,285
9,317,022

3

(2,607,750)
401,803
(2,205,947)

(2,075,775)
443,439
(1,632,336)

(117,975)
233
(866)
(2,947,200)
(98,016)

101,803
(1,361)
(1,697,600)
(37,468)

(3,163,823)

(1,634,626)

1,758,797
13,853,072
15,611,869

6,050,060
7,803,012
13,853,072

20

12
21

O Conselho de Administração

Boavida Muhambe
Presidente

Rui Manuel Alfredo Rocha
Administrador

7
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Notas às Demostrações Financeiras
1. Entidade Relatora
A HIDROELÉCTRICA DE
CAHORA BASSA, S.A. (HCB) foi
constituída em 23 de Junho de
1975, através de um consórcio
entre o Estado Português e o
Estado Moçambicano, com uma
participação de 82% do Estado
Português e 18% do Estado
Moçambicano.
No acto da sua constituição e por
força do Protocolo assinado entre
o Governo de Portugal e a
FRELIMO, foram transferidos do
Estado Português para a
sociedade, todos os bens, direitos
e obrigações decorrentes da
construção do projecto
hidroeléctrico de Cahora Bassa.
A HCB tem a sua sede social no
Songo, na Província Moçambicana
de Tete e explora em regime de
concessão o empeendimento de
Cahora Bassa o qual compreende
sobretudo: uma barragem com
164 metros de altura; duas
centrais em caverna (central sul,
em funcionamento com uma
capacidade instalada de 2075
MW, e a Norte, projectada e com
potencial até 1200 MW); uma
estação conversora em corrente
contínua com capacidade para
1920 MW, interligado por duas
linhas a +/-533 kV a subestação
do Apollo na África do Sul; duas
subestações de corrente
alternada, uma no Songo e outra
em Matambo, interligadas por
duas linhas de 220 kV.
A Empresa tem por objecto
principal a exploração, em regime
de concessão, do aproveitamento
hidroeléctrico de Cahora Bassa e,
em geral, a produção, transporte e
comercialização de energia
eléctrica, incluindo a sua
importação e exportação, tudo nos
termos dos contratos de
concessão, sendo que poderá
praticar todos os actos conexos
com o seu objecto, necessários ou
úteis à realização deste.
Mediante deliberação da
Assembleia Geral, a sociedade
pode adquirir participações em
sociedades com objecto diferente
daquele que exerce ou em
sociedades reguladas por leis
especiais, desde que, em qualquer
dos casos sejam de
responsabilidade limitada.
O início da exploração comercial

da empresa deu-se a 26 de Março
de 1977, com a transmissão de
960 MW para a África do Sul, com
três grupos geradores e quatro
pontes conversoras em
funcionamento.
Na sequência das negociações
para a Reversão e Transferência
do controlo da HCB para o Estado
Moçambicano, os Governos de
Moçambique e de Portugal
rubricaram, em 31 de Outubro de
2006, o Protocolo que tornou
necessária a alteração dos termos
e condições do Contrato de
Concessão do Empreendimento
Hidroeléctrico de Cahora Bassa,
por via do Decreto nº 57/2007 de
21 de Novembro. O Contrato de
Concessão inicial foi assinado
para vigorar por um período de
vinte e cinco anos contados a
partir da entrada em vigor. Através
do Decreto n.º 88/2018 de 31 de
Dezembro, foi extendido o prazo
de vigência da concessão por
mais 15 anos a partir de 01 de
Janeiro de 2033, data de término
da concessão inicial, mantendo-se
a prerrogativa de poder, a pedido
da HCB, prorrograr por um prazo
adicional de dez anos, mediante a
veriﬁcação cumulativa de
determinadas condições patentes
no referido contrato.
A 27 de Novembro de 2007 foi
concluída a operação de
transferência do controlo da HCB
de Portugal para Moçambique. A
transmissão das acções do Estado
Português para o Estado
Moçambicano foi, com efeito,
antecedida por um conjunto de
actos de reorganização dos
capitais próprios da HCB, que
incluíram designadamente, uma
redução de capital, um aumento
de capital por conversão de
créditos e a constituição da
reserva de prémio de emissão
para cobertura de prejuízos, a
distribuição de dividendos e,
ainda, um conjunto de medidas
que visaram reestruturar a
Empresa, de modo a reequilibrar
os seus capitais próprios.
Em reunião de Assembleia-geral
ordinária de 16 de Abril de 2009,
os accionistas da HCB
deliberaram o aumento do capital
social da Sociedade, realizado por
conversão, por cada um dos
accionistas, do respectivo crédito
aos dividendos correspondentes
ao lucro distribuível apurado no

exercício de 2008, no montante
total de 3 917 384 milhares de
Meticais, facto formalizado por
escritura pública de 03 de
Setembro de 2009, tendo o capital
social da sociedade passado de
23.558.109 milhares Meticais para
os actuais 27.475.493 milhares
Meticais, na proporção da
participação no capital social para
cada um dos accionistas.
A 27 de Abril de 2012 procedeu-se
à formalização do contrato de
compra e venda de acções
celebrado com a Parbúplica, –
Participações Publicas (SGPS),
SA, entidade gestora de
participações do Estado
Português. Neste contexto, em
Assembleia Geral Extraordinária
de 3 de Julho de 2012, a
Parpública, em representação do
accionista Estado Português,
procedeu à alienação de 4 121
323 886 acções que o Estado
Português detém na Sociedade,
representativas de 15% do capital
social, de acordo com os termos e
condições do contrato de compra
e venda de Acções celebrado, nas
seguintes proporções:
- 2.060.661.943 acções,
representativas de 7,5%, a favor
da REN- Redes Elétricas
Nacionais, S.A, pelo preço de
Euros 38 400 000; e
- 2.060.661.943, representativas
de 7,5%, a favor da CEZA IICompanhia Electrica do Zambeze,
S.A., pelo preço de Euros 42 000
000.
Na sequência da alienação acima
referida, o Estado Português
deixou de deter participações no
capital social da HCB, sendo a
REN - Redes Elétricas Nacionais,
S.A (Empresa portuguesa), a
actual detentora de 7,5% do
Capital social da empresa.
A Reversão da HCB deu-se num
momento em que já havia iniciado,
em 2003, a reabilitação dos cinco
grupos geradores da barragem,
cuja conclusão deﬁnitiva ocorreu
ao longo do exercício de 2008, e
cujo impacto tem sido visível na
produção e vendas da empresa.
A HCB concluiu o pagamento
antecipado da dívida contraída
para a reversão de 85%
empreendimento do Governo
português para o moçambicano
em Junho de 2016, no montante
equivalente em rands sul-

africanos, ao valor do
ﬁnanciamento (USD 800 000 000),
que estava consignada à
sociedade contratante do
empréstimo (Sociedade Renascer,
Ltd).
Em 19 de Novembro de 2017,
através do Contrato de Compra e
venda de acções entre a CEZA II –
Companhia Electrica do Zambeze,
S.A. e a HCB, subsequente à
deliberação dos Accionistas, a
HCB procedeu a compra de 2 060
661 943 acções ordinárias,
tituladas pela CEZA II- Companhia
Electrica do Zambeze, S.A.,
representativas de 7,5% do capital
social da HCB, livres de ónus ou
encargos, pelo valor de USD
94.500.000 ﬁnanciado pelo
Millennium BIM, representando
deste modo, as acções próprias
da HCB.
A 20 de Maio de 2019 foi feito o
lançamento da Oferta Pública de
Venda de acções da HCB (OPV)
que culminou com a venda de 1
099 019 704 acções
correspondentes a 4% do total de
acções da empresa.
O processo de venda das acções
que destinava-se a investidores
individuais e colectivos de
nacionalidade Moçambicana, teve
o seu término a 12 de Julho do
mesmo ano. Reﬁra-se que do
processo de venda, 5 576 750
acções, representando 1 671
investidores encontravam-se a 12
de Julho de 2019 em situação de
subscritas e não realizadas. A
conclusão do processo registou-se
a 17 de Janeiro de 2020 com a
realização de apenas 5 123 220
acções correspondentes a 1.215
investidores. As remanescentes
453 530 acções foram devolvidas
à HCB como acções próprias.
Tendo em conta a quantidade
reduzida que estas acções
representam, não se veriﬁca
alteração na estrutura de capital
da empresa, veriﬁcada a 31 de
Dezembro de 2019.
O capital social da empresa
continua sendo detido em 85%
pela Companhia Eléctrica do
Zambeze, S.A. (CEZA), em 7,5%
pela REN- Redes Elétricas
Nacionais, S.A; e em 4% pelos
investidores nacionais sendo os
remanescentes 3,5% detidos pela
HCB (accões próprias).

8
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Estas demonstrações ﬁnanceiras
resumidas foram preparadas pelos
Administradores como extractos
das demonstrações ﬁnanceiras
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com o Plano Geral de
Contabilidade baseado nas Normas
Internacionais de Relato Financeiro
(PGC-NIRF). O conteúdo das
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demonstrações ﬁnanceiras
resumidas é determinado pelos
Administradores, a ﬁm de cumprir
os requisitos do Artigo 415,
parágrafo 3, do Código Comercial.
As demonstrações ﬁnanceiras
resumidas não apresentam todas
as divulgações exigidas pelo Plano

Administradores em 20 de Abril de
2022 e disponível na página de
internet (website) da Empresa.
As demonstrações ﬁnanceiras
resumidas são apresentadas em
milhares de Meticais, que constitui
igualmente a moeda funcional da
empresa.

Geral de Contabilidade baseado
nas Normas Internacionais de
Relato Financeiro (PGC-NIRF),
mas foram preparadas para
fornecer destaques das operações
da Empresa durante o exercício e
não pretendem substituir o conjunto
completo das demonstrações
ﬁnanceiras aprovadas pelos

3. Activos tangíveis
O movimento ocorrido nos activos tangíveis é analisado como segue:
Activo Bruto
31-Dez-2020

Aumentos

Alienações/Abates

Transferências

31-Dez-2021

Construções

34,037,413

12,660

(22,135)

(1,462,261)

32,565,677

Equipamento básico

30,879,609

328,360

(51,762)

1,782,657

32,938,864

917,506

25,603

(84,165)

(2,717)

856,227

1,233,829
473,897
971,608
3,917,778

44,181
18,216
5,821
2,138,100

(208,766)
(63,310)
(61,843)
-

13,542
(331,221)

1,069,244
428,803
929,128
5,724,657

72,431,640

2,572,941

(491,981)

-

74,512,600

Custo de aquisição

Mobiliário e equipamento administrativo e
social
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensilios
Outros activos tangíveis
Investimentos em curso

31-Dez-2020

Depreciações
Depreciações do exercício
Alienações/Abates

Transferências

31-Dez-2021

Depreciações acumuladas
Construções

11,734,125

747,605

(13,438)

(306,666)

12,161,626

Equipamento básico
Mobiliário e equipamento administrativo e
social
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensilios
Outros activos tangíveis

11,238,723

1,230,109

(44,252)

308,492

12,733,072

497,487

123,424

(80,213)

(1,591)

539,107

962,744
256,747
664,222

91,552
53,699
68,347

(206,173)
(56,074)
(57,699)

(235)

848,123
254,372
674,635

25,354,048

2,314,736

(457,849)

-

27,210,935

Quantia escriturada

47,077,592

47,301,665

Activo Bruto
31-Dez-2019

Aumentos

Alienações/Abates

Transferências

31-Dez-2020

33,651,683
30,702,401
602,990
1,183,161
442,268
939,365

121,557
159,415
118,444
70,062
31,629
32,106

(19,394)
-

264,173
17,793
196,072
137

34,037,413
30,879,609
917,506
1,233,829
473,897
971,608

3,006,131

1,397,778

-

(486,131)

3,917,778

70,527,999

1,930,991

(19,394)

(7,956)

72,431,640

Transferencias

31-Dez-2020

Custo de aquisição
Construções
Equipamento básico
Mobiliário e equipamento administrativo e social
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensilios
Outros activos tangíveis
Investimentos em curso

31-Dez-2019

Depreciações
Depreciações do
Alienações/Abates
exercício

Depreciações acumuladas
Construções

10,983,297

752,240

-

(1,412)

11,734,125

Equipamento básico

10,023,790

1,213,521

-

1,412

11,238,723

Mobiliário e equipamento administrativo e social
Equipamento de transporte

391,505
883,065

105,982
98,759

(19,080)

-

497,487
962,744

Ferramentas e utensilios
Outros activos tangíveis

203,062
596,524

53,685
67,698

-

-

256,747
664,222

23,081,243

2,291,885

(19,080)

-

25,354,048

Quantia escriturada

47,446,756

47,077,592

9
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4. Inventários
A rubrica de inventários apresenta-se como segue:
31-Dez-2021

31-Dez-2020

1,194,014

1,121,211

2,069

2,069

1,196,083

1,123,280

31-Dez-2021

31-Dez-2020

ZESA

2,515,671

5,644,501

ESKOM

2,078,407

2,224,733

16,358,089

12,214,181

136,908

150,134

21,089,075

20,233,549

(6,801,264)

(8,789,547)

14,287,811

11,444,002

31-Dez-2021

31-Dez-2020

A 1 de Janeiro

(8,789,547)

(5,368,395)

Redução
A 31 de Dezembro

1,988,283
(6,801,264)

(3,421,152)
(8,789,547)

31-Dez-2021

31-Dez-2020

22,542
1,240
110,453
333,155
467,390

9,944
1,318
14,063
806,098
831,423

Matérias primas, auxiliares e materiais
Matérias primas, auxiliares e materiais em trânsito

5. Clientes
Esta rubrica inclui os seguintes saldos:

EDM - Electricidade de Moçambique
SAPP

Imparidade acumulada de dívidas de clientes

O movimento das perdas por imparidade apresenta-se como segue:

6. Outros activos ﬁnanceiros
Esta rubrica decompõe-se como segue:

Dívidas de trabalhadores
Adiantamentos aos Órgãos Sociais
Investimento de Capital - Mphanda Nkhua
Outros devedores (i)

10
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(i) Os outros devedores incluem os seguintes saldos:

Adiantamentos à fornecedores (a)
Dívidas de consumidores de água e energia
Devedores de contratos de cessão de exploração diversos
Devedores diversos

Imparidade acumulada de activos ﬁnanceiros

31-Dez-2021

31-Dez-2020

321,497
6,748
10,033
170
338,448

787,243
6,737
16,144
1,267
811,391

(5,293)

(5,293)

333,155

806,098

31-Dez-2021

31-Dez-2020

54
14,845,855
765,960
15,611,869

24
13,261,533
591,515
13,853,072

7. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa apresentam-se como segue:

Caixa
Depósitos à ordem
Depósitos à prazo

8. Capital social
O capital social da HCB encontra-se integralmente subscrito e realizado, sendo expresso por 27 475 492 580 acções
ordinárias de valor unitário de 1 Metical cada, tal como segue:
31-Dez-2021

Companhia Eléctrica do Zambeze, S.A.
REN – Redes Eléctricas Nacionais, S.A.
Investidores nacionais diversos
Hidroeléctrica de Cahora Bassa, S.A. Acções próprias

Hidroeléctrica de Cahora Bassa, S.A. Acções próprias

31-Dez-2020

Quantidade

Valor

%

Quantidade

Valor

%

23 354 170

23 354 170

85.0%

23 354 170

23 354 170

85.0%

2 060 662
1 098 565

2 060 662
1 098 565

7.5%
4.0%

2 060 662
1 098 565

2 060 662
1 098 565

7.5%
4.0%

962 096

962 096

3.5%

962 096

962 096

3.5%

27 475 493

27 475 493

100%

27 475 493

27 475 493

100%

(962 096)

(962 096)

(3.5%)

(962 096)

(962 096)

(3.5
%)

26 513 397

26 513 397

96.5%

26 513 397

26 513 397

96.5%

-

4,365,317

9. Empréstimos obtidos
Esta rubrica compreende os seguintes empréstimos bancários:
31-Dez-2021

31-Dez-2020

335,272

448,861

335,272

448,861

18,004

22,390

18,004

22,390

353,276

471,251

Não correntes
Empréstimos obtidos

Correntes
Empréstimos obtidos

11
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10. Fornecedores
Os fornecedores incluem os seguintes saldos:

Fornecedores nacionais
Fornecedores estrangeiros
Fornecedores com facturas em recepção e conferência

31-Dez-2021

31-Dez-2020

263,451

439,426

272,936

229,537

424,146

91,945

960,533

760,908

11. Provisões
A provisão para riscos e encargos foi constituída para fazer face a perdas esperadas com acções judiciais em que
a Empresa é ré, incluindo contingências diversas e assim decompõe-se:

Provisões para processos judiciais em curso
Provisões para riscos e encargos

31-Dez-2021

31-Dez-2020

37,750

42,736

109,592

21,459

147,342

64,195

31-Dez-2021

31-Dez-2020

12. Outros passivos ﬁnanceiros
Esta rubrica inclui os seguintes saldos:

Correntes
Divídas aos orgãos sociais

2,286

Divídas ao pessoal
Fundo complementar de reforma - Sanlam
Estado de Moçambique - Taxa de concessão
Outros credores

16
(a)

146
704

267,047

15,190
278,683

12,639

19,812

281,988

314,535

31-Dez-2021

31-Dez-2020

2,947,200

1,697,600

(2,947,200)

(1,697,600)

-

-

Dividendos a pagar
Saldo inicial
Dividendos delcarados durante o ano
Dividendos pagos durante o ano
Saldo ﬁnal

12
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13. (Devedor)/Credor estado
Esta rubrica inclui os seguintes movimentos:
31-Dez-2021

31-Dez-2020

Saldo em 01 de Janeiro

(Nota 26)

2,348,700

1,198,890

Custo do imposto no exercício

(Nota 26)

4,628,067

5,960,048

(7,105,779)

(4,810,238)

(129,012)

2,348,700

Imposto pago durante o exercício
Saldo em 31 de Dezembro

14. Outros passivos correntes
Esta rubrica inclui os seguintes saldos:
31-Dez-2021

31-Dez-2020

2,066

23,477

Retenções na fonte

105,305

100,325

Imposto Sobre o Valor Acrescentado (IVA)

114,450

46,439

556

379

222,377

170,620

Estado
INSS

Imposto de selo e outros

Outros acréscimos

31-Dez-2021

31-Dez-2020

132,612

120,574

Acréscimos

87,903

60,699

Seguros multi riscos (ii)

47,139

48,528

267,654

229,801

490,031

400,421

31-Dez-2021

31-Dez-2020

23,288,057

20,104,630

ZESA (Zimbabwe)

1,674,724

1,757,196

EDM - Electricidade de Moçambique

3,969,382

3,849,805

8,953

23,471

28,941,116

25,735,102

45,290

34,962

28,986,406

25,770,064

Prémio de Gestão (i)

15. Redito
A Redito decompõe-se como segue:

ESKOM (África do Sul)

SAPP
Vendas de bens
Serviços

As vendas de energia do período equivalem a cerca de 13 562 878,1 MWh, 1,8% abaixo das vendas do ano de
2020 (13 818 429,1 MWh).

13
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16. Custo dos inventários vendidos ou consumidos
Esta rubrica analisa-se como segue:
31-Dez-2021

31-Dez-2020

Matérias primas,
auxiliares e
materiais

Matérias primas,
auxiliares e
materiais

1,123,280

1,006,637

150,643

189,378

2,894,112

2,567,715

Comissões ESKOM

147,829

163,868

Regularização de inventários

(19,557)

(365)

(1,196,083)

(1,123,280)

3,100,224

2,803,953

31-Dez-2021

31-Dez-2020

202,219

197,712

56,318

24,794

2,245,963

2,263,438

389,913

298,353

52,377

53,833

109,167

104,768

21,411

15,064

201,299

117,426

92,897

93,924

3,371,564

3,169,312

Inventários iniciais (Nota 6)
Compras
Fee de concessão

Inventários ﬁnais (Nota 6)
Custo do exercício

17. Gastos com pessoal
Esta rubrica analisa-se como segue:

Remunerações da Administração
Subsídios da Administração
Remunerações do pessoal
Subsídios do pessoal
Contribribuições da empresa para o Fundo Complementar de Pensões
INSS - Contribuições da HCB
Formação
Assistência médica e medicamentosa
Outros encargos com o pessoal

O número médio de colaboradores a 31 de Dezembro de 2021 foi de 767 (787 em 2020).
Em 2021 a percentagem do ajuste salarial corresponde a 2.45%.
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18. Fornecimentos e serviços de terceiros
Esta rubrica analisa-se como segue:

Manutenção e reparação
Comunicações
Combustiveis e lubriﬁcantes
Trabalhos especializados
Deslocações e estadias
Publicidade e propaganda
Honorários
Vigilância e segurança
Seguros automóvel
Rendas e alugueres diversos
Seguros multi-riscos
Outros (i)

31-Dez-2021

31-Dez-2020

360,465
80,060
74,310
608,504
43,110
214,722
58,512
157,869
26,791
53,659
437,750
314,738

321,011
81,222
61,026
393,242
32,560
135,195
78,438
154,573
25,190
37,152
382,431
297,062

2,430,490

1,999,102

O saldo de outros é composto por todos outros custos que não se podem classiﬁcar nas categorias acima, sendo
de destacar os seguintes:
31-Dez-2021

31-Dez-2020

Custos de bem estar e refeições no local de trabalho

28,436

22,495

Material interno de segurança

39,895

36,054

Limpeza, higiene e conforto
Royalties

48,899
65,024

56,798
46,470

Material e equipamento hospitalar

12,502

7,666

Ferramentas e utensílios diversos
Agua e Electricidade

25,437
4,806

40,837
5,518

1,463

10,749

88,276
314,738

70.475
297,062

31-Dez-2021

31-Dez-2020

(11,341)

(8,791)

(79,747)

(6,181)

(116,340)

(154,110)

(109,432)

(36,454)

Material habitacional
Outros

19. Outros ganhos e perdas operacionais
Os outros ganhos e perdas operacionais apresentam-se como segue:

Impostos e taxas
Programas de responsabilidade Social
Donativos ao Estado
Donativos no âmbito do Mecenato
Protecção da água - Ara-Zambeze
Quotizações
Quebras e abates
Outros gastos
Gastos e perdas operacionais

Venda de agua e luz
Indeminizações de seguros
Ganhos em Inventários
Anulação de excesso de especializações
Outros
Ganhos e rendimentos operacionais
Outros ganhos e perdas operacionais

(22,629)
(5,781)

(23,629)
(6,216)

(19,515)

(93,888)

(64,946)

(56,368)

(429,731)

(385,637)

7,316
257
29,439
14,293
58,223

7,498
489
93,603
13,296
39,914

109,528
(320,203)

154,800
(230,837)

15
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20. Rendimentos ﬁnanceiros
Esta rubrica analisa-se como segue:
Juros obtidos
Diferenças de câmbio favoráveis
Outros

31-Dez_2021

31-Dez_2020

401,803
4,956,893
1,825
5,360,521

443,439
8,483,070
931
8,927,440

31-Dez_2021

31-Dez_2020

98,016
10,226,498
21,671
619
10,346,804

37,468
4,604,654
17,417
33
4,659,572

31-Dez-2021

31-Dez-2020

(4,628,067)

(5,960,048)

455,266

(319,112)

(4,172,801)

(6,279,160)

21. Gastos ﬁnanceiros
Esta rubrica analisa-se como segue:

Juros suportados
Diferenças de câmbio desfavoráveis
Serviços bancários
Outros

22. Imposto sobre o rendimento
O imposto sobre o rendimento apresenta-se como segue:
Imposto corrente
Imposto diferido

23. Resultado por acção
Lucro Líquido
Número médio ponderado de acções ordinárias e investidas
Resultado básico por acção

31-Dez_2021

31-Dez_2020

10,154,874
26,513,397
0.38

9,824,093
26,513,397
0.37

ATENÇÃO: A VERSÃO COMPLETA DO RELATÓRIO E CONTAS 2021 PODE SER ENCONTRADA NO WEBSITE
DA HCB EM WWW.HCB.CO.MZ
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AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em
vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro, correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar da
segunda publicação no Jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a opor-se que seja atribuída
a Licença de Prospecção e Pesquisa número 11042L para Terras Raras, no distrito de Ribáuè, na província de Nampula, a favor da requerente AFRICA RARE METAL MINING, DEVELOPMENT E, LIMITADA, com
as seguintes coordenadas geográficas:
Vértice

Latitude

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
INSTITUTO DO PATROCÍNIO E ASSISTÊNCIA JURÍDICA
DIRECÇÃO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Longitude

1

-15 06 0,00

38 12 30,00

2

-15 06 0,00

38 13 30,00

3

-15 06 30,00

38 13 30,00

4

-15 06 30,00

38 14 20,00

5

-15 06 0,00

38 14 20,00

6

-15 06 0,00

38 20 0,00

7

-15 12 0,00

38 20 0,00

8

-15 12 0,00

38 12 30,00

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos do n.º2 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 que os objectos dos concursos abaixo foram adjudicados de acordo com o seguinte:

Maputo, aos 23/6/2022
O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

Valor da Proposta
(Incluindo IVA)

Nº

Concurso

Objecto

Empresa Adjudicada

01

Concurso
Público
nº02/UGEAIPAJ/2022

Fornecimento de géneros
alímenticios e produtos de
limpeza

VIP SUPERMERCADO

Concurso
Público
nº03/UGEAIPAJ/2022

Fornecimento de combustiveis e
lubrificantes

BGNJ, COMÉRCIO E
SERVIÇOS, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA

2.248.36MT

Fornecimento de serviços de
limpeza e fumigação de escritório

DISCOVERY

4.860.788.40MT

Fornecimento de material de
divulgação e sensibilização

MANCEL, COMÉRCIO E
EVENTOS

4.119.804.00MT

Fornecimento de material de
escritório diverso

JM DISTRIBUIDORA E
SERVIÇOS

162.068.25MT

5747

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE MOCUBA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

02

03

Anúncio do Concurso Público N.º 90043/CP/11/2022
Contratação de Empreitada de Obras Públicas para Reabilitação com Asfalto
da Rua FPLM/EDM/Cruzamento N1, numa extensão de 1.150 metros lineares

04

1. O Conselho Municipal da Cidade de Mocuba, com fundos do Fundo de Estradas convida pessoas
colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade a
apresentarem propostas fechadas para empreitada de Reabilitação com Asfalto da Rua FPLM/
EDM/Cruzamento N1 numa extensão de 1.150 metros lineares.
2. Os concorrentes deverão ser titulares de Alvará igual ou superior a 4a Classe, Categoria III e
Subcategorias 1a, 5 a a 10a.
3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos
do Concurso ou adquirí-los na Unidade Gestora Executora das Aquisições, sita no edifício do
Conselho Municipal da Cidade de Mocuba, na Avenida 25 de Setembro, pela importância não
reembolsável de 2.000,00MT (dois mil meticais), para cada conjunto.
4. O prazo de validade das propostas será de 120 (cento e vinte) dias.
5. As propostas deverão ser entregues no endereço referido no no 3 até às 10.00 horas do dia 19
de Julho de 2022 e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às 10.15 horas do
mesmo dia.
6. As propostas deverão ser acompanhadas de uma declaração de garantia ou garantia provisória
da proposta no valor de 200.000,00MT (duzentos mil meticais), válida pelo prazo de 28 dias,
além do período original da proposta.
7. Para o efeito, o concorrente poderá efectuar a visita ao local no dia 1 de Julho, pelas 9.00
horas e seguida duma reunião.
8. O anúncio do posicionamento dos concorrentes será em sessão pública, no mesmo endereço, às
13.00 horas do dia 26 de Julho de 2022.
9. 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.

05

Concurso
Público
nº04/UGEAIPAJ/2022
Concurso
Público
nº05/UGEAIPAJ/2022
Concurso
Público
nº06/UGEAIPAJ/2022

Lote 1: 1.323.510.00MT
Lote 2: 516.315,00MT

De referir que, o concurso obedeceu ao seguinte:
Cabimento no Orçamento

Modalidade

Critério de Decisão

Orçamento do Estado

Concurso Público

Critério Conjugado

Cordiais saudações.
Maputo, aos 29 de Junho de 2022
Autoridade Competente
(Ilegível)

5702

Mocuba, aos 29 de Junho de 2022
DIRECÇÃO DE PLANEAMENTO DE SISTEMAS E ENGENHARIA

A Autoridade Competente
(Ilegível)

ANÚNCIO DE CONSULTA PÚBLICA
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PROJECTO DE ESTUDO DE VIABILIDADE PARA A EXPANSÃO DA REDE DE TRANSMISSÃO:
LOTE 3 - LINHA DE TRANSPORTE BELULUANE-SALAMANGA
A Electricidade de Moçambique E.P. (EDM), está a desenvolver o estudo de viabilidade para a expansão da
rede de transporte, Lote 3 – Linha de Transporte de 400 kV Beluluane – Salamanga. O projecto enquadra-se
na política do Governo e no objectivo estratégico da EDM de até 2030 alcançar o acesso universal à energia
eléctrica e destina-se a reforçar e expandir a capacidade da rede de transporte e distribuição de energia na
região Sul do país.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA
GOVERNO DO DISTRITO DE MONAPO
SECRETARIA DISTRITAL

O Consórcio Gopa-Intec/Norconsult foi contratado pela EDM para conduzir o Estudo de Impacto Ambiental
e Social (EIAS) com vista ao licenciamento ambiental do Projecto (classificado como de categoria A). Como
parte do processo e em cumprimento do Decreto 54/2015 e da Directiva 130/2006 sobre o Processo de Participação Pública, o consórcio pretende realizar consultas públicas com o objectivo de apresentar o esboço do
Relatório do Estudo de Impacto Ambiental (REIA) e igualmente auscultar todas as Partes Interessadas e Afectadas pelo Projecto, com o seguinte calendário:

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO
Por decisão do Exmo. Senhor Administrador do Distrito de Monapo, em conjugação com o n.º 2
do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março
comunica-se o cancelamento dos objectos do concurso abaixo:

Data

Hora

14. 07.2022
14. 07.2022

Lote

Objecto de Contratação

Entrega das
Propostas

Abertura das Propostas

15.07.2022
15.07.2022

1

Reconstrução Faseada da Ponte sobre Rio Ampuesse, no Posto
Administrativo de Monapo Sede

28/6/2022 Às 10.30 horas

2

Reabilitação do Edifício da Secretaria Distrital

28/6/2022 Às 11.30 horas

9:00

Local

Distrito
Município de Boane

Sala de Reuniões do Município

Distrito de Matutuíne

Sala de Reuniões do Governo do Distrito

Distrito de Boane

Sala de Reuniões do Município

Distrito de Namaacha

Sala de Reuniões do Complexo Mpuiduine, Vila
da Namaacha

O Relatório do EIA está disponível para consulta no portal da EDM (www.edm.co.mz) e nos seguintes locais:

28/6/2022
28/6/2022 Às 12.30 horas
Às 9.00 horas

3

Reabilitação do Edifício de SDSMAS

4

Reabilitação do Edifício de Repartição de Planificação e
Desenvolvimento Local

5

Reabilitação do Edifício da Secretaria da Localidade de
Mucujua

28/6/2022 Às 14.30 horas

6

Reabilitação do Edifício da Secretaria da Localidade de Naculué

29/6/2022 Às 10.30 horas

7

Reabilitação da Casa Hóspede do Governo Distrital

29/6/2022 Às 11.30 horas

8

Aquisição de Aparelhagem Sonora para Casa de Cultura

9

Montagem de um Estúdio na Casa de Cultura

10

Manutenção de Equipamento de Estrada

28/6/2022 Às 13.30 horas

 EDM – Av. Filipe Samuel Magaia, nº 368, Maputo
 MTA – DINAB – Rua da Resistência, nº 146/7, Maputo
 Norconsult – Av. Armando Tivane, nº 1853, Maputo
 Serviço Provincial do Ambiente (SPA) Maputo-Av. da Rádio Moçambique, nº 415, Cidade da Matola
 Serviço Provincial de Infra-Estruturas (SPI) de Maputo- Rua Fernando Pessoa, nº 10 B, Cidade da Matola
 Administrações dos Distritos de Boane, Namaacha, Matutuíne e Município de Boane

29/6/2022
29/6/2022 Às 12.30 horas
Às 9.00 horas
29/6/2022 Às 13.30 horas

As partes interessadas poderão receber informação sobre o Projecto ou contactar a equipa de Consulta Pública a respeito de qualquer questão adicional sobre os mesmos, através da linha de Celular +258 869007571 e do
e-mail ceciliapedromz@gmail.com

Maputo, 29 de Junho de 2022

29/6/2022 Às 14.30 horas

UGEA Distrital
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Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
PUBLICIDADE

Quarta-feira, 29 de Junho de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO
BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO DA MATOLA

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO HABILITAÇÃO DE HERDEIROS
POR ÓBITO DE JUSTINO ABÍLIO VILANCULOS
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e
dois de Junho de dois mil e vinte e dois, exarada de folhas quatro
a folhas cinco, do livro de notas para escrituras diversas número
trinta e um, traço “B”, barra BAÚ, deste Balcão, a cargo da Notária
em exercício, VITALIANA DA ANUNCIAÇÃO RABECA MANHIQUE
MACUÁCUA, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de
Herdeiros por óbito de JUSTINO ABÍLIO VILANCULOS, de então
cinquenta e oito anos de idade, casado que era sob o regime de
bens adquiridos com Palmira Fernando Mbebe, com última
residência habitual no Bairro de Tsalala, cidade da Matola.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra
disposição da sua última vontade, tendo deixado como únicos e
universais herdeiros de seus bens, seus filhos: BENIGNA JUSTINO
VILANCULOS, natural de Maputo, CELSO JUSTINO VILANCULOS,
natural de Maputo, HÉLDER JUSTINO VILANCULOS, natural da

::::::::)(::::::::
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE CUAMBA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES — UGEA

Matola, ÂNGELO JUSTINO VILANCULOS, natural de Maputo,
ANGELINA JUSTINO VILANCULOS, natural de Maputo, todos
solteiros, maiores e residentes na cidade da Matola e a cônjuge
PALMIRA FERNANDO MBEBE, natural de Maputo e residente na
cidade da Matola.
Que não existem outras pessoas que de lei possam concorrer na
sucessão.
Fazem parte da herança todos os bens móveis e imóveis, incluindo
contas bancárias em nome do falecido.
Está Conforme
Matola, aos 27 de Junho de 2022
A Notária
(Ilegível)

5754

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos da alínea d) do número 3 do Art. 33, conjugado com n.º 2 do Art. 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 os concursos abaixo foram adjudicadas às seguintes empresas, de acordo a tabela seguinte:

N.º do Concurso

Objecto de Concurso

Empresa/Adjudicada

Valor de Adjudicação, Incluindo Iva

900120000/SBQC/01/2022

Contratação de serviços de consultoria para elaboração de plano de pormenor do
bairro Njato

FOCO CONSULTORIA

990.000,00MT

900120000/SBQC/02/2022

Contratação de serviços de consultoria para elaboração de plano mobilidade e
estrada

FOCO CONSULTORIA

1.100.000,00MT

900120000/SBQC/03/2022

Contratação de serviços de consultoria para revisão e elaboração de estudos e
projecto Executivo para a construção da ponte sobre o rio Muanda (Cassiano)

METRICA ARQUITECTOS

900120000/C.L/07/2022

Manutenção de vias de acesso

4K ANGULAR

4.867.500,78MT

900120000/C.L/11/2022

Serviço de catering nas sessões do Conselho, Assembleia Municipal e nas actividades
extra-horárias dos técnicos dos órgãos

NADYA ABDALLA SIGILIMO

2,202,500.00MT

900120000/C.P/12/2022

Fornecimento de combustível e lubrificantes

CAMEL OIL, LDA

5,040,000.00MT

AVISO

O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em
vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro, correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar da
segunda publicação no Jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a opor-se que seja atribuída
a Concessão Mineira número 11039C para Chumbo, Cobre, Manganês e Ouro, no distrito de Changara,
na província de Tete, a favor da requerente CHANGARA MINES, LIMITADA, com as seguintes coordenadas
geográficas:
Vértice

Latitude

Longitude

1

-16 33 20,00

32 51 30,00

2

-16 33 20,00

32 58 40,00

3

-16 36 0,00

32 58 40,00

4

-16 36 0,00

33 00 20,00

5

-16 38 50,00

33 00 20,00

6

-16 38 50,00

32 59 10,00

7

-16 42 0,00

32 59 10,00

8

-16 42 0,00

32 57 30,00

9

-16 41 40,00

32 57 30,00

10

-16 41 40,00

32 54 10,00

11

-16 42 0,00

32 54 10,00

12

-16 42 0,00

32 53 40,00

13

-16 42 40,00

32 53 40,00

14

-16 42 40,00

32 52 50,00

15

-16 42 0,00

32 52 50,00

16

-16 42 0,00

32 51 10,00

17

-16 41 30,00

32 51 10,00

18

-16 41 30,00

32 49 30,00

19

-16 42 0,00

32 49 30,00

20

-16 42 0,00

32 48 30,00

21

-16 40 40,00

32 48 30,00

22

-16 40 40,00

32 56 30,00

23

-16 34 40,00

32 56 30,00

24

-16 34 40,00

32 51 30,00

Maputo, aos vinte e três de Junho de 2022
O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

1.700.000,00MT

Cuamba, aos 22 de Junho de 2022
Autoridade Competente
(Ilegível)
170

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE NAMPULA
GOVERNO DO DISTRITO DE MOSSURIL
SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS PÚBLICOS
CONCURSO N.º 01-GDM/SD/UGEA/OBRAS-134/UNCDF/LOCL/2022
1.

O Governo do Distrito de Mossuril, através dos fundos alocados pela União Europeia, no âmbito da implementação do Projecto-MERCIM-Melhorando
a Resiliência Climática em Moçambique, para exucução de obras públicas inscritas no plano de adaptação de mudanças climáticas. Neste contexto
convida-se empresas elegíveis detentoras de requisitos constantes na tabela abaixo, inscritas no Cadástro Único-UFSA, a apresentarem propostas
lacradas (Técnicas e Financeiras) em duplicado para execução dos seguintes objectos:

3. Os Documentos de Concurso poderão ser adquiridos a partir da data acima indicada, na Secretaria Geral do SDPI, mediante a quantia não reembolsável
de 2.000,00MT depositada na Conta N.º 338565503 do MILLENIUM BIM com o seguinte domicilio Bancário SDPI-Mossuril.
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4. As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias após a data de abertura. Para esclarecimentos de qualquer omissão poderão contactar a
UGEA-SDPI, nas horas normais de expediente, através do email: selemanesumalgi@gmail.com
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, na modalidade de menor preço avaliado.
Mossril, aos 29 de Junho de 2022
AUTORIDADE COMPETENTE
(Assinatura ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
2ª SECÇÃO COMERCIAL

285

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade
de Maputo correm éditos de 20 (vinte) dias, contados da
segunda e última publicação deste anúncio, citando os credores

desconhecidos dos executados: PARAÍSO REAL, LIMITADA,

CLÉSIO EUSÉBIO GOUVEIA CHIVULELE e VALÉRIO EUSÉBIO
 Av.
CHIVULELE, todos com o último endereço conhecido na

Julius Nyerere, nº 657, R/C, nesta cidade e MM E FILHOS,
SARL, com última sede na Rua dos Embondeiros, nº 18, 1º
 e 2º
andares, Condomínio Joss Vilage, nesta cidade, para, no prazo
de 10 (dez) dias, posteriores àquele dos éditos, reclamarem,
querendo, o pagamento dos seus créditos pelo produto do bem
penhorado, sobre que tenham garantia real, designadamente:

REPARTIÇÃO AUTÓNOMA DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1.

A ARA-Sul, I P Administração Regional de Águas do Sul, I nstituto Público convida as empresas interessadas, para apresentarem propostas fechadas para os seguintes objectos:

Fornecimento de Produtos Alimentícios, Higiene e Limpeza para a ARA-Sul, I P/ DGBUM;

Serviços de Segurança às I nstalações da ARA-Sul, I P/ DGBI ;

Fornecimento de Combustíveis, Lubrificantes e Gás Doméstico para a ARA-Sul, I P/ DGBI ;

Produção e Fornecimento de Material Gráfico, Promocional e Placas de I dentificação para ARA-Sul, I P;

Prestação de Serviços de Produção de Conteúdos Audiovisuais para ARA-Sul, I P; e

Prestação de Serviços de Facilitação e Organização de Eventos no Âmbito da Gestão I ntegrada e Descentralizada de Recursos Hídricos na Região Sul do País.
2.
Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou levantá-los na ARA-Sul, I P RAA, durante as horas normais de expediente, sita na
Av. Samora Machel, n.º 30, 6º Andar a partir do dia 28 de Junho de 2022, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (Mil Meticais) para cada. A ser depositado na conta
1012887201007- Standard Bank da ARA-Sul Turismo.
3. O período de validade das propostas é de 120 dias.
4. As propostas deverão estar devidamente seladas e entregues à ARA-Sul, IP Administração Regional de Águas do Sul, Instituto Público, sita na Av. Samora Machel, n.º 30, 7º
Andar, serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço na presença dos concorrentes ou seus legítimos representantes que queiram assist ir a este acto nas datas e horas constantes
na tabela abaixo.
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 08 de Março.

Itm

Concurso nº

Verba Única
Fracção autónoma designadamente pela letra “A cento e dezoito”,
do prédio em regime de propriedade horizontal, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob o número
59881 a folhas 188 verso, do livro B/203, acha-se inscrito sob
o nº 79585 a folhas 92 verso, do livro G/110, a favor da Paraíso
Real Agência de Viagem Turismo Rent-a-Car e Serviços,
Limitada e com hipoteca inscrita sob número 86867 a folhas
63, do livro F/69, a favor do BIM - Banco Internacional de
Moçambique, SA, nos termos do disposto no artigo 864º, nº 1,
do Código do Processo Civil.
Maputo, aos 26 de Maio de 2022
O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

1

47A001141/ ARAS/ CL/ BENS/ 11/ 2022

Concurso
Limitado

2

47A001141/ ARAS/ CL/ SERV/ 19/ 2022

Concurso
Limitado

3

47A001141/ ARAS/ CL/ SERV/ 21/ 2022

Concurso
Limitado

4

47A001141/ ARAS/ CP/ BENS/ 14/ 2022

Concurso
Público

5

47A001141/ ARAS/ CL/ SERV/ 23/ 2022

Concurso
Limitado

6

47A001141/ ARAS/ CL/ SERV/ 27/ 2022

Concurso
Limitado

Visita Obrigatória
Objecto do Concurso
Fornecimento de Produtos
Alimentícios,
Higiene
e
Limpeza para a ARA-Sul,
I P/ DGBUM
Serviços de Segurança às
I nstalações
da
ARA-Sul,
I P/ DGBI
Fornecimento
de
Combustíveis, Lubrificantes
e Gás Doméstico para a
ARA-Sul, I P/ DGBI
Produção e Fornecimento de
Material
Gráfico,
Promocional e Placas de
I dentificação para ARA-Sul,
IP
Prestação de Serviços de
Produção
de
Conteúdos
Audiovisuais para ARA-Sul,
IP
Prestação de Serviços de
Facilitação e Organização de
Eventos no Âmbito da
Gestão
I ntegrada
e
Descentralizada de Recursos
Hídricos na Região Sul do
País

Local de
Concentração

Data e
Hora

-

Entrega de Proposta

Abertura de Proposta

Data

Hora

Data

Hora

-

12/ 07/ 2022

10H00

12/ 07/ 2022

10H15

Escritórios da
DGBI Corumana -

05.07.2022
as 11H00-

11/ 07/ 2022

11H00

11/ 07/ 2022

11H15

-

-

11/ 07/ 2022

13H00

11/ 07/ 2022

13H15

-

brig -

19/ 07/ 2022

10H00

19/ 07/ 2022

10H15

-

-

12/ 07/ 2022

13H00

12/ 07/ 2022

13H15

-

-

13/ 07/ 2022

11H00

13/ 07/ 2022

11H15

da

Maputo, 27 de Junho de 2022
A RAA

Verifiquei

5999

O Juiz de Direito
Hermenegildo Pedro Chambal

Modalidade
de
Contratação

5681

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

37

PUBLICIDADE

Quarta-feira, 29 de Junho de 2022

CONVITE ̶ CONSULTA PÚBLICA
Exmo Senhor(a)
A CFAO Motors Mozambique, representante oficial em Moçambique
das marcas Toyota e Hino procura um/a Recepcionista de Stand para
Maputo.
Principais Responsabilidades:
• Atendimento de clientes para viaturas novas;
• Providenciar suporte de secretariado e administrativo à Equipa de
Vendas;
• Apoio na entrega de viaturas novas a clientes;
• Assessoria à Direcção de Vendas;
• Garantir um atendimento de qualidade a visitantes e clientes,
actuando como primeiro contacto;
• Responder de forma capaz a todas perguntas dos clientes, de forma
a garantir o seu esclarecimento;
• Responder e/ou encaminhar aos serviços competentes com a maior
brevidade a todas as solicitações que surjam via correio electrónico,
carta ou plataformas digitais;
• Assegurar apoio administrativo à Direcção de Vendas na elaboração
de processos, e outros trabalhos que lhe sejam solicitados
directamente relacionados com as Vendas;
• Acompanhar a entrega de viaturas novas a clientes seleccionados,
garantindo os esclarecimentos necessários.
Requisitos mínimos para a Função:
• Formação académica mínima ao nível da 12ª classe;
• Experiência comprovada em funções similares de 3 anos (Relações
Públicas, Recepção e/ou Protocolo);
• Bons conhecimentos da língua inglesa;
• Bons conhecimentos do MS Office.
Se está interessado em novos desafios e se preenche os requisitos descritos,
envie-nos o seu CV para rhcfaomozambique@cfao.com
5680

Sandra dos Santos Mondlane, é represente da empresa Umut Constration, Lda para a realização de uma Avaliação
de Impacto Ambiental (AIA) para o projecto de construção de um estaleiro para a produção de blocos, pavés e lancis,
no Bairro Fiche, Vila de Boane.
Em conformidade com os requisitos legais vigentes no país, são convidados todos os interessados a participar na
reunião de consulta e audiência pública relacionada com o mesmo projecto.
Data: 8/7/2022 Hora: 11.00 horas Local: Parcela 5537, Bairro Fiche, Posto Administrativo de Gueguegue, Distrito
de Boane, na Província de Maputo.
Sandra Mondlane: Telf: +258 82 3885692/847607691 & Email: sanisamondlanee@gmail.com

CONSELHO MUNICIPAL DE MAPUTO
ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO MUNICIPAL DE NHLAMANKULU
Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO
O Conselho Municipal de Maputo convida a todas empresas elegíveis, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que
reúnam requisitos de elegibilidade, a apresentarem propostas seladas para os concursos constantes do quadro
abaixo:
Objecto do
concurso

Concurso

Concurso
Limitado nº
OM-05/ CMM/
ADMNH/S/2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
13ª SECÇÃO COMERCIAL
ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES DA ZAMBEZI LOGISTICS, SA

CONVOCATÓRIA
A Décima Terceira Secção Comercial do Tribunal Judicial
da Cidade de Maputo faz saber, nos termos do disposto
no artigo 35 do Regime Jurídico da Insolvência e da
Recuperação dos Empresários Comerciais, aprovado
pelo Decreto-Lei nº 1/2013, de 4 de Julho, que a
Assembleia Geral de Credores da ZAMBEZI LOGISTICS,
SA, terá lugar, em primeira convocatória, no próximo
dia 12 de Julho de 2022, pelas 10.00 horas, na Sala
de Audiências desta Secção, sita na Av. 25 de Setembro,
Prédio Caltex, 4º andar, nº 402, direito, com a seguinte
ordem de trabalho:
1. Constituição de Comité de credores;
2. Avaliação da relação de credores;
3. Deliberação sobre as modalidades de realização do
activo e
4. Diversos.
Caso o número de credores presentes não seja suficiente
para constituir o quórum, a Assembleia Geral de Credores
reunirá, em segunda convocação, no dia 21 de Julho de
2022, à mesma hora e no mesmo local.

5756

Aquisição de
material de
limpeza

Concurso
Manutenção e
Limitado nºOMreparação de rede
06/CMM/
de água e esgoto
ADMNH/S/2022

Concurso
Recolha primária
Limitado nºOMdos resíduos
06/CMM/
sólidos
ADMNH/S/2022

Modalidade
de concurso

Alvará

Data, Hora e Local de
Abertura do concurso

Concurso
Limitado

Alvará
Compatível
com
Objecto da
Contratada

Data: 7/7/2022
Entrega: 10.00 horas
Abertura: 10.15 horas
Sala de Reuniões

Concurso
Limitado

Alvará
Compatível
com
Objecto da
Contratada

Data: 7/7/2022
Entrega: 11.30 horas
Abertura: 11.45 horas
Sala de Reuniões

Concurso
Limitado

Alvará
Compatível
com
Objecto da
Contratada

Garantia
provisória

Data: 11/7/2022
Entrega: 10.00 horas
Abertura: 10.15 horas
Sala de Reuniões de
Administração

N/A

N/A

N/A

Data: 6/7/2022
Workshops para efeito de
preenchimento de formulários
Local: Sala de Reuniões

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir os documentos dos
concursos na Administração do Distrito Municipal de Nhlamankulu, no horário das 8.00 até às 15.30 horas, a
partir do dia 28/6/2022.
2. Os documentos dos concursos poderão ser adquiridos mediante o pagamento de uma taxa não reembolsável
de 1.000,00MT (mil meticais), por meio de depósito directo no Banco Standard Bank, através do n.º da conta
184209131008 e NIB: 000 30 1080420913100859, N.º BCI 12086044910001 NIB: 0008000208604491000 e
levantamento do recibo emitido pela Recebedoria de Administração do Distrito Municipal de Nhlamankulu, sita
no Bairro de Xipamanine, Rua Irmãos Roby, nº 57.
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.
4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos concorrentes que
desejarem comparecer a sessão.
Após o prazo-limite serão rejeitadas.
A Administração do Distrito Municipal de Nhlamankulu, Rua Irmãos Roby, nº 27

Maputo, aos 16 de Junho de 2022

Conselho Municipal de Maputo
Administração do Distrito Municipal de Nhlamankulu
Unidade Gestora executora das Aquisições
UGEA - 14

A Juíza de Direito
Maria da Luz
A Secretária Judicial
Lúcia Monjane

5667
5741
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE
DIRECÇĀO PROVINCIAL DO GÉNERO, CRIANÇA E ACÇĀO SOCIAL
REPARTIÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AQUISIÇÕES – RGEA

Tribunal Judicial da Cidade
de Maputo

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

12ª Secção Comercial

1.

ANÚNCIO
Pela Décima Segunda Secção
Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
correm éditos de trinta dias,
citando o executado NELSON
PAULO RAIMUNDO JAMAL,
com último domicílio voluntário geral conhecido no
Bairro de Mutomote, U/C, na
cidade de Nampula, ora ausente em parte incerta, para, no
prazo de dez dias, que começa
a contar depois de finda a
dilação de trinta dias, contada da data da segunda e última publicação deste anúncio,
pagar ao exequente a quantia de 3 698 546,53MT (três
milhões, seiscentos e noventa e oito mil, quinhentos
e quarenta e seis meticais e
cinquenta e três centavos),
em dívida nos presentes Autos
de Execução Ordinária para
Pagamento de Quantia Certa nº 103/20-M, que por esta
Secção lhe move o referido exequente ou, no mesmo prazo,
nomear à penhora bens suficientes para pagamento da dívida e do mais que acrescer ou
deduzir a oposição que tiver,
nos termos dos artigos 811º nº
1, 812º e ss, do CPC, sob pena
de, não o fazendo, se devolver esse direito ao exequente,
prosseguindo a execução seus
termos, conforme tudo melhor consta do duplicado da
petição inicial, que se encontra no Cartório desta Secção
à disposição, onde poderá solicitá-lo em qualquer dia útil
dentro das horas normais de
expediente.
Maputo, aos 17 de Fevereiro
de 2022
A Juíza de Direito
Moíla Ornélia Chong Chelene
A Ajudante de
Escrivão de Direito
Edite Sebanda

A Direcção Provincial do Género, Criança e Acção Social de Inhambane comunica aos concorrentes participantes dos concursos realizados nesta Instituição que foram apurados
os seguintes abaixo:
Nº de Concurso

Modalidade de Contratação

Objecto de concurso

Concorrente Apurado

CONCURSO Nº 01/PD/DPGCASI/RGEA/2022

Pequena Dimensão

Fornecimento de meios de compensação

DELTALAB MOÇAMBIQUE,LDA

CONCURSO Nº 01/CL/DPGCASI/RGEA/2022

Concurso Limitado

Reabilitação do muro de vedação da
residência da DPGCASI

CASA BELA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA

Inhambane, aos 26 de Junho de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)
263

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO INTERIOR
SERVIÇO NACIONAL DE SALVAÇÃO PÚBLICA
COMANDO DA CIDADE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d) do n.º 3 do artigo 33 do Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, que aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada de
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, a Unidade Gestora Executora das Aquisições, vem por este meio comunicar a
adjudicação dos concursos abaixo indicados:
Empresas adjudicadas

Valor de
contratação (MT)

Modalidade de
Contratação

Prazo de execução
do contrato

Fornecimento de combustíveis e lubrificantes

F. GANI, EI

1.288,899,00

Ajuste Directo

12 meses

17L000941/AD04/2022

Fornecimento de refeições

ESCOLA DE FORMAÇÃO DE GARÇONS DO
MILLENIUM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA

891.000,00

Ajuste Directo

3 meses

17L000941/CC02/2022

Fornecimento de material de escritório

MACHINE COLOURS SERVICES, LDA

Concurso por Cotação

12 meses

N.º do Concurso

Objecto de Contratação

17L000941/AD01/2022

120.000,00

17L000941/CC04/2022

Fornecimento de material informático

QUICK MULTI SERVICES, LDA

150.000,00

Concurso por Cotação

12 meses

17L000941/CC05/2022

Fornecimento de água mineral

TC LUO, LDA

83,880,00

Concurso por Cotação

12 meses

17L000941/CC06/2022

Fornecimento de géneros alimentícios

MOHAMED COMPANHIA, LDA

83.120,00

Concurso por Cotação

12 meses

17L000941/CC07/2022

Fornecimento de material de limpeza e
higiene

MOHAMED COMPANHIA, LDA

70.000,00

Concurso por Cotação

12 meses

17L000941/CC09/2022

Fornecimento de recargas para telemóvel

REBOOT, LDA

84.240,00

Concurso por Cotação

12 meses

17L000941/AD03/2022

Fornecimento de refeições

ESCOLA DE FORMAÇÃO DE GARÇONS DO
MILLENIUM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA

603,900

Ajuste Directo

2 meses

Maputo, aos 28 de Junho de 2022
A UGEA/SENSAP-CM
5689

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO MAR, ÁGUAS INTERIORES E PESCAS
INSTITUTO OCEONOGRÁFICO DE MOÇAMBIQUE

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d) do nº 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao
Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que os concursos abaixo indicados foram adjudicados às seguintes empresas:
Concurso

Nome da Empresa

Objecto

Valor

37A001241/CL/001/2021

FILTON TRADING, EI

Prestação de serviços de limpeza, jardinagem e recolha de
lixo

876.000,00MT

37A001241/CL/002/2021

AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SK, LDA

Prestação de serviços de emissão de passagens aéreas
domésticas e internacionais

2.000.000.00MT

37A001241/CL/003/2021

SSP, SARL

Prestação de serviços de segurança

673.920,00MT

37A001241/CL/004/2021

ACADÉMICA, LDA

Fornecimento de material de escritório e consumíveis
informáticos

1.000.000.00MT

37A001241/CL/005/2021

AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SK, LDA

Prestação de serviços de agenciamento de eventos

2.000.000.00MT

37A001241/AD/001/2021

INCALA-INDÚSTRIA DE PLÁSTICO E DE
CALÇADO DA ZAMBÉZIA, LDA

Fornecimento de sacos plásticos

140.000.00MT

37A001241/CC/002/2021

MARRACUENE SANRISE LODGE, LIMITADA

Prestação de serviços de aluguer de sala de conferência

104.400,00MT

37A001241/CC/001/2021

MOÇAMBIQUE TERRAMAR TRADING,
LIMITADA
PESCAMAR, SOCIEDADE DE PESCA E
MARISCOS, LDA
ESTACÃO DE SERVIÇOS OK, DE MIGUEL &
COIMBRA

Fornecimento de géneros alimentícios, material de higiene e
conforto

300.000,00MT

Aluguer de uma embarcação

12.632.123,00MT

Fornecimento de combustíveis e lubrificantes

800.000,00MT

SOCIEDADE DO NOTÍCIAS, SA

Prestação de serviços de publicação de anúncios

50.000,00MT

37A001241/AD/001/2022
37A001241/AD/002/2022
37A001241/AD/003/2022

Maputo, aos 27 de Junho de 2022

5686

A Entidade Contratante
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
______
PROVÍNCIA DE NAMPULA
GOVERNO DO DISTRITO DE MECUBÚRI
SECRETARIA DISTRITAL

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA
PRIMEIRA SECÇÃO

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO /CONCURSO N.º1- FASE
Nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 32 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março,
comunica-se que os objectos dos Concursos abaixo foram adjudicados às seguintes empresas:
Lote

01

Nº de
Concurso

Objecto do Concurso

Empresa Adjudicada

Valor de
Adjudicação

02/SDM/2022

Fornecimento de recargas de antenas DSTV

DSTV/MULTICHOICE
AFRICA

43.200,00MT

ZAP NAMPULA

27.000,00MT

MOVITEL

72.000,00MT

03/SDM/2022 Fornecimento de recargas de antenas ZAP e 1 BOX
04/SDM/2022

Fornecimento de recargas de telephone, Movitel

05/SDM/2022

Fornecimento de combustível e lubrificantes

39

BOMBAS LAURENTINA 1.000.000,00MT

Mecubúri, aos 23 de Junho de 2022
O Administrador do Distrito
Orlando Pedro Muaievano
(Especialista de Educação)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DFE MAPUTO
CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DE ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS

AVISO N.º 2/02/2022
A Comissão Provincial de Avaliação e Alienação de Imóveis de Habitação do Estado faz saber que em conformidade
com o artigo 1 do Decreto n.º 2/91, de 16 de Janeiro, os inquilinos abaixo indicados apresentaram junto a esta Comissão
Provincial requerimentos de compra de imóveis em que ocupam, convidando-se os cidadãos a denunciarem qualquer
irregularidade que possa existir nos processos referidos neste aviso, num prazo de 30 dias, a partir da data da publicação
N.º

Nome do Inquilino

Endereço do Imóvel Pretendido

1

Sandra Joana Muianga

Rua Principal, nº 254, Bairro do Infulene

2

Eduardo Chivambo Mondlane Júnior

Rua da Escola, nº 32, actual Francisco Manhanga

3

Keizer Shaquil Osman

Rua Castro e Silva, nº 113, Cidade da Matola

4

Fatima Cristina Oliveira Pimental

Rua “C”, nº 7, Bairro do Infulene “A”

5

Ana Chiziane

Rua Fernando Lira, nº 35, Matola “B”

6

Lino Vasco Quissico b)

Estrada Nacional nº 4, Casa nº 3, Bairro Tchumene 2

7

Anastáncia Mazariano Madede

Rua do Bairro da Fronteira, nº 31, Namaacha

8

Maria Luísa Carlos Machele Mabunda

Av. António Champalimoud, nº 164, Bairro do Fomento

9

Glória Rosa Chirindza

Av. Fernão Lopes, nº 1479, R/C, Matola “C”

ANÚNCIO
A EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA PRIMEIRA SECÇÃO DO
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA
Faz saber que nesta Secção correm seus trâmites legais os Autos de Execução
para Pagamento de Quantia Certa com Processo Ordinário, registados
sob o número trinta e quatro, barra dois mil e vinte, em que é exequente
BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS e executado MAURÍCIO
ASSOLMINHO MAQUINA, solteiro, maior, residente no Bairro Napipine, Qt.
nº 11, U/C 25 de Junho, Q. 15, casa nº 89, cidade de Nampula, titular do NUIT:
105741685 e BI nº 030101241982P, emitido aos 13 de Junho de 2011, com
a última residência conhecida em Nampula e actualmente em parte incerta.
É desta forma citado o executado Maurício Assominho Maquina, para,
no prazo de 10 (dez) dias, finda a dilação de mais 30 (trinta) dias, pagar
a quantia exequenda no valor de 269 071,57MT (duzentos e sessenta e
nove mil, setenta e um meticais e cinquenta e sete centavos), nomear
bens à penhora ou deduzir, querendo, oposição por meio de embargos, bem
como agravar o despacho que ordena a citação, sob pena de o direito de
nomeação de bens à penhora ser devolvido ao exequente, cujo duplicado
da cópia da petição inicial se encontra arquivado no Cartório desta Secção,
à disposição do citado, que pode levantar nas horas normais de expediente.
Nampula, aos 21 de Junho de 2022
A Juíza de Direito
Drª Sandra Fungulane Emílio
O Escrivão de Direito
António Manuel Maier
5704

b) Repete-se por nome errado
O Director do Serviço Provincial
Fernando Andela
(Especialista “B”)
184

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
correm éditos de trinta dias, citando a co-executada REGINA ALEXANDRE
NHANALA FUMO, com último endereço conhecido no Bairro da Machava,
quarteirão 55, casa nº 58, província de Maputo, ora, em parte incerta do
país, para, no prazo de dez dias, que começa a correr depois de findo o dos
éditos, tudo a contar da data da segunda e última publicação deste anúncio
no jornal “Notícias”, pagar ao exequente BCI - BANCO COMERCIAL E DE
INVESTIMENTOS, SA, a quantia de 1 722 551,75MT, em dívida nos Autos
de Execução Ordinária nº 50/2018-P.G, que por esta Secção lhe move o
referido exequente ou, no mesmo prazo, nomear à penhora bens suficientes
para pagamento da dívida e do mais que acrescer ou deduzir a oposição
que tiver, nos termos do artigo 812º e seguintes do C.P.C., sob pena de, não
o fazendo, se devolver esse direito ao exequente, prosseguindo a execução
seus termos, conforme tudo melhor consta do duplicado da petição inicial,
que se encontra arquivado no Cartório desta Secção à sua disposição, onde
poderá levantar dentro das horas normais de expediente.
Maputo, aos 16 de Junho de 2022

5710

O Escrivão de Direito
Rafael Enoque
Verifiquei
O Juiz de Direito
Dr. João de Almeida F. Guilherme
5703
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Anúncio de Consultoria da União Africana

ANÚNCIO DE VAGA

O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação tem a honra
de informar aos petenciais interessados que está aberto ao nível
da Comissão da União Africana um concurso para a contratação de
uma empresa para Prestação de Serviços de Consultoria tendo
como objecto a Divisão de Trabalho entre União Africana,
Comunidades Económicas Regionais e os Estados Membros.

OFICIAL DE RISCO & COMPLIANCE
A Diamond seguros, companhia de seguros está a recrutar um oficial de risco e compliance para Maputo.
A posição é responsável por melhorar a conformidade do negócio com os regulamentos internos e externos,
identificar riscos. Para tal, é necessário um conhecimento técnico forte do funcionamento do sistema legislativo;
experiência em auditoria e forte capacidade em conceber ferramentas de rastreamento.
RESPONSABILIDADES
Prestando contas ao Director-Geral & Departamento Jurídico do Grupo, o candidato bem-sucedido será responsável pelo
seguinte:

As empresas interessadas poderão aceder as informações junto
do Chefe de Aprovisionamento pelo endereço: African Union
Commission, Roosevelt Street, Building C, 3rd floor, P.O. Box 3243,
Addis Abeba, Ethiopia, Tel: +251115517700; Fax:251115510442,
durante as horas de expediente e ainda pelo endereço electrónico
Tender@africa-union.org e selamn@africaunion.org.
Os consultores deverão submeter uma proposta técnica e financeira
por email, em envelopes separados (vide Secção 3 do documento
sobre as instruções a observar no âmbito da apresentação).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ainda sobre a apresentação das propostas, estas deverão ser
entregues até às 15.00 horas (hora local de Addis Abeba) do
dia 31 de Junho de 2022, e no que concerne ao processo de
abertura das mesmas, este será feito em formato virtual pelo link
a ser facultado aos potenciais interessados e seus representantes
devidamente credenciados.

Promover boas práticas de negócio na gestão de riscos e compliance;
Manter um registo de riscos a nível da empresa e departamental;
Manter o registo do universo regulamentar e processos em linha com as directrizes do ISSM;
Desenvolver e fazer cumprir os requisitos regulamentares de combate ao branqueamento de capitais
e identificação de clientes (AML & KYC);
Facilitar a execução dos planos de Monitoria de Compliance;
Garantir a identificação eficaz e notificação de riscos de Compliance e casos de incumprimento;
Monitorar e garantir a execução e monitoria das acções de auditoria;
Auxiliar a execução das avaliações de compliance, fraude e risco através da identificação dos principais
riscos e avaliação dos controlos de mitigação para determinar o perfil do risco da organização;
Auxiliar o desenvolvimento e monitoria dos indicadores de risco-chave (KRIs);
Identificar riscos emergentes que apresentam novos riscos regulamentares,
fraude ou branqueamento de capitais;
Coordenar a recolha da informação sobre riscos dos sistemas de fonte e actualizar o perfil do risco;
Realizar aprovações de políticas e prestar assistência no desenvolvimento e actualização de políticas;
Realizar auditorias de compliance (Internas e Externas) e garantir a adesão a todos das as operações
internas e avaliar todos os procedimentos para manter o alinhamento com todos os padrões internos;
Fornecer orientações sobre aspectos operacionais, jurídicos e regulamentares emergentes;
Auxiliar e trabalhar em colaboração com a Auditoria Interna para a execução das suas actividades;
Fornecer parecer jurídico sobre sinistros e outros aspectos gerais;
Recuperação de sinistros de terceiros.

QUALIFICAÇÕES E EXPERIÊNCIA
O candidato ideal deve possuir o seguinte:
• Nível superior em Direito
• Forte conhecimento técnico do funcionamento do sistema legislativo
• Experiência em auditoria e capacidade para conceber ferramentas de rastreamento
• Ser fluente em Português e em Inglês
Os candidatos que reúnem os requisitos acima deverão submeter os seus Curriculum Vitaes (CVs), cópias de certificados e Carta
de Candidatura aos Recursos Humanos no seguinte endereço electrónico hr@diamondseguros.co.ls até ao dia 04 de Julho de 2022.

Refira-se que a participação no concurso, reserva-se apenas as
empresas devidamente registadas nos Estados-membros da União
Africana, sendo que a documentação para o concurso poderá ser
acessada pelo endereço https://au.int/en/bids.

NB: Indicar claramente a posição a que se candidata na linha de assunto.
Diamond Seguros, SA
Maputo, 13 Junho de 2022

Maputo, aos 29 de Junho de 2022

Av. Kenneth Kaunda N. 751
Tel: +258 843 119 454
www.diamondseguros.co.mz

Você nunca sabe o que vai acontecer

5718
5720

ANÚNCIO DE VAGA
OFICIAL DE RECURSOS HUMANOS

Delegação Provincial da ANE, IP - Sofala

A Diamond Companhia de Seguros está a recrutar um Oficial de Recursos Humanos.
A posição é responsável pela planificação, administração e coordenação dos sistemas, políticas e procedimentos
de Recursos Humanos que permitam garantir boas práticas de gestão de recursos humanos.

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
1. A Administração Nacional de Estradas, Instituto Público - Delegação Provincial de Sofala, através
do financiamento do Fundo de Funcionamento convida empresas interessadas a apresentarem
propostas fechadas, para os objectos de concurso abaixo, por um período de 12 meses.
Nº do Concurso

Objecto

Garantia
Provisória/
Validade

Manutenção e
reparação de
viaturas
Manutenção e
2/MREI/DPANES- reparação de
IP/2022
equipamento
10.000,00MT
informático
(120 dias)
Fornecimento
3/FME/DPANESde material de
IP/2022
escritório
Fornecimento
7/FMPB/
e montagem de
DPANES-IP/2022
pneus e baterias

Data, hora-final
de entrega de
propostas

RESPONSABILIDADES
O Oficial de Recursos Humanos, responde ao Director Geral e RH do Grupo e será responsável pelo seguinte:
1. Implementação da estratégia de Recursos Humanos;

Data e hora
Data e hora
de abertura do anúncio de
de propostas posicinamento

2. Gestão e melhoria dos processos de Recursos Humanos;
3. Administração dos benefícios dos colaboradores;
4. Implementação da gestão do desempenho;

1/MRV/DPANESIP/2022

5. Compilar relatórios semanais, mensais e trimestrais sobre o pessoal e despesas de RH;
6. Função de recrutamento e selecção;
7. Gestão de pagamentos de salários;

29/7/2022
12.00 horas

29/7/2022
12.15 horas

8. Bem-estar dos colaboradores;

12/8/2022
10.00 horas

9. Elaboração e gestão do orçamento anual;
10. Implementação dos planos de capacitação e desenvolvimento de competências.

QUALIFICAÇÕES E EXPERIÊNCIA

2. O concurso é Público e é aberto a todas as firmas nacionais e estrangeiras elegíveis.
3. Os concorrentes interessados poderão adquirir os Documentos de Concurso no endereço abaixo
indicado, a partir do dia 4 de Julho de 2022 nas horas normais de expediente, pela importância
não reembolsável no valor de 2.000.00MT (dois mil meticais) para cada objecto de concurso, a
ser depositada na conta n.º 66546948 Mbim, ANE-Sofala:
Nome: Delegação Provincial da ANE, IP - Sofala, Endereço: Estrada Nacional N6 – 19º Bairro
da Manga-Mascarenhas
Telefone: 23301636; Fax número: 23301850
Província: Sofala - Beira;

O candidato ideal deve possuir o seguinte:
• Nível Superior em Gestão de Recursos Humanos ou equivalente;
• Pelo menos 5 anos de experiência numa posição similar, dos quais 2 em funções de supervisão;
• Ser fluente em Português e em Inglês.
Os candidatos que reúnem os requisitos acima deverão submeter os seus Curriculum Vitaes (CVs), cópias de certificados e Carta
de Candidatura aos Recursos Humanos no seguinte endereço electrónico hr@diamondseguros.co.ls até ao dia 04 de Julho de 2022.
NB: Indicar claramente a posição a que se candidata na linha de assunto.
Diamond Seguros, SA
Maputo, 13 Junho de 2022

4. As propostas deverão ser devidamente seladas com indicação clara do objecto do concurso e
entregues em um original e duas cópias no endereço acima citado.
5. O período de validade das propostas será de 90 dias.
6. O concurso será conduzido através dos procedimentos do Governo de Moçambique aprovados
pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março que regula a Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado.
Beira, aos 27 de Junho de 2022
Repartição de Aquisições
(Ilegível)
Estrada N6 s/n, Bairro da Manga-Mascarenhas, CP 154, Tel: 23302613, Fax: 23302613, Beira, Sofala - Moçambique

77

Av. Kenneth Kaunda N. 751
Tel: +258 843 119 454
www.diamondseguros.co.mz

Você nunca sabe o que vai acontecer
5718
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CONCURSO PÚBLICO PARA SELECÇÃO DO
DIRECTOR DO SERVIÇO DE PLANIFICAÇÃO E
INOVAÇÃO INSTITUCIONAL DO CEDSIF, IP
ANÚNCIO DE RESULTADOS DO EXAME ESCRITO
Na sequência do Concurso Público em epígrafe,
lançado no dia 14 de Abril de 2022, comunica-se
aos candidatos que os resultados do Exame Escrito
encontram-se disponíveis no sítio de internet
do CEDSIF, IP e poderão ser acedidos através do
seguinte Link:
https://www.cedsif.gov.mz/cedsifportal/?p=3531

Maputo, aos 28 de Junho de 2022
5716
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PEDIDO DE PROPOSTAS
Assistência Técnica para Capacitação do Regulador de Microsseguros
Ref: 003-PDP-FSDMoç/2022
Maputo, aos 29 de Junho de 2022
ENQUADRAMENTO
O Programa Cooperativa Financial Sector Deepening Moçambique (FSDMoç) é actualmente financiado
pela Agência Sueca de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (SIDA) e direcciona os seus
investimentos para apoiar os seus parceiros a enfrentar os constrangimentos do mercado financeiro,
ajudando na diversificação da economia moçambicana e trazendo prosperidade e resiliência económica
ao povo moçambicano. No centro da estratégia do FSDMoç está a mulher, o jovem e a população rural de
baixa renda assim como as micro, pequenas e médias empresas que não têm acesso a serviços e produtos
financeiros adequados e acessíveis.
Os três objectivos principais do FSDMoç são: (i) melhorar o acesso à serviços financeiros para as Pequenas
e Médias Empresas (PMEs), (ii) melhorar o acesso ao financiamento para os pequenos agricultores e (iii)
criar um ambiente propício para a inclusão financeira através de partilha de conhecimentos e capacitação.
No âmbito dos objectivos centrais acima referidos, o FSDMoç em parceria com o Instituto de Supervisão de
Seguros de Moçambique (ISSM) pretende promover o desenvolvimento de um ecossistema de microsseguros
amplo e sustentável em Moçambique.
Nestes termos, o FSDMoç e o Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM) procuram a assistência
técnica de um consultor independente ou empresa, para apoiar no aprimoramento da capacidade de monitoria,
supervisão e regulamentação de microsseguros, visando preencher lacunas na legislação, regulamentos,
padrões, políticas e processos necessários para promover soluções de microsseguros direcionadas para
mulheres e jovens.
Para mais detalhes vide os Termos de Referência na página web do FSDMoç: www.fsdmoc.org.mz
SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS
As propostas deverão ser enviadas por email para o FSDMoç através do endereço electrónico:
fsdmoc@fsdmoc.org.mz com o assunto “Assistência Técnica para a Capacitação do Regulador de
Microsseguros”, até quinta-feira, 21 de Julho de 2022, pelas 17.00 horas (CAT). Quaisquer questões ou
pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos para o mesmo endereço electrónico, até segunda-feira, 18
de Julho de 2022, pelas 17.00 horas (CAT).
5721
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República de Moçambique
Tribunal Judicial da Província de Inhambane
Primeira Secção Cível

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE
SERVIÇO PROVINCIAL DE ASSUNTOS SOCIAIS
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES - RA

Anúncio
A Primeira Secção Cível do Tribunal Judicial da Província
de Inhambane faz saber que, na sequência dos Autos de
Acção Executiva Sumária para Pagamento de Quantia
Certa número três barra dois mil e vinte e um, traço
C, pendente neste Juízo, movida pela exequente EMPRESA
WANG YE, LDA, com Sede na cidade de Inhambane, com
NUIT 400507589, representada pelo senhor Rong Chen,
contra a executada JFD CONSTRUÇÕES, representada
pelo senhor Jonas Jacinto Mucanze, correm éditos de
vinte dias, contados da segunda e última publicação de
anúncios, citando credores desconhecidos da executada
acima indicado, para, no prazo de dez dias, posterior ao
dos éditos, reclamarem o pagamento de seus créditos
pelo produto de um imóvel tipo 3, localizado no Bairro
Chamane, talhão nº 58, numa parcela com dimensões de
20x30m², inscrito no cadastro do Conselho Municipal
da Cidade de Inhambane, ora penhorado, sobre o qual
tenham garantia real, ao abrigo do disposto nos artigos
864º e 865º do Código do Processo Civil.

Anúncio de Concursos
1. O Serviço Provincial de Assuntos Sociais de Inhambane convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiros, interessados a apresentarem
propostas em cartas fechadas, para os concursos abaixo:
N.º do Concurso

Objecto

Modalidade

62I130851/
CC/0003/2022
62I130851/
CL/0004/2022
62I130851/
CL/0005/2022

Fornecimento de material de limpeza,
higiene e conforto

Concurso por Cotações

Fornecimento de artigos de mercearia

Concurso Limitado

62I130851/CC/0006/2022

Fornecimento de serviços de manutenção
e reparação de veículos
Serviços de manutenção e reparação de
ar-condicionados

62I130851/CC/0007/2022

Aquisição de uma impressora

Concurso Limitado
Concurso por Cotações
Concurso por Cotações

Entrega das
Propostas

Abertura das
Propostas

Anúncio de
Posicionamento

9.00 horas
do dia 4/7/2022
13.00 horas
do dia 11/7/2022
9.30 horas
do dia 11/7/2022
9.00 horas
do dia 5/7/2022
11.00 horas
do dia 4/7/2022

9.30 horas
do dia 4/7/2022
13.30 horas
do dia 11/7/2022
10.00 horas
do dia 11/7/2022
9.30 horas
do dia 5/7/2022
11.30 horas
do dia 4/7/2022

5/7/2022
às 9.00 horas
12/7/2022
às 9.00 horas
12/7/2022
às 13.00 horas
6/7/2022
às 11.00 horas
5/7/2022
às 11.00 horas

Data de Visita
Obrigatória

Garantia
Provisória
N/A
N/A

2/7/2022
às 10.00 horas
1/7/2022
às 9.30 horas

N/A
N/A
N/A

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, durante a hora normal do expediente.
2. O período de validade das propostas será de 90 dias.

Inhambane, aos 20 de Maio de 2022
O Juiz de Direito
Dr. Olímpio Mário Mujovo
(Juiz de Direito “C”)

3. As propostas serão entregues na Secretaria do Edifício Principal, sita na Praça dos Heróis, Bairro Balane 2.
4. A abertura das propostas será no Edifício 2, sita na Av. de Moçambique.
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.

A Escriturária Judicial Provincial
Aleixa Viriato Sumbana
23

Inhambane, aos 28 de Junho de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)
258

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
correm éditos de vinte (20) dias, contados da segunda e última publicação
deste anúncio, citando os credores desconhecidos das executadas: Pairama,
Lda - Sociedade Unipessoal de Prestação de Serviços e Mobiliária, Paula
Iracema Manhique do Rosário, todos com domicílio na Rua do Algodão,
nº 55, 2º andar esquerdo, Distrito Municipal 5, nesta cidade de Maputo,
para, no prazo de dez (10) dias, posteriores ao dos éditos, reclamarem,
querendo, o pagamento do seu crédito pelo bem penhorado, de que tenham
garantia real, sobre o seguinte imóvel na parcela do condomínio, localizase no Bairro de Montanhane, casa nº 1 e 37, pertencente ao espaço de
condomínio denominado Lake View ou Vista a Lagoa, a favor da empresa
Pairama, Limitada, nos Autos de Execução Ordinária nº 66/2021-N,
movidos pelo exequente Renato Jeremias Langa, nos termos do disposto
no artigo 864º, nº 1, do Código do Processo Civil.
Maputo, aos 16 de Junho de 2022
O Escrivão de Direito
Rafael Enoque
Verifiquei
O Juiz de Direito
Dr. João de Almeida F. Guilherme

5787
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA
GOVERNO DO DISTRITO DE MECUBÚRI

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
______
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Direcção Nacional do Desenvolvimento Económico Local
Projecto de Financiamento de Empreendimentos Rurais (REFP)

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DO CONCURSO LIMITADO N.º 01/ FORNECIMENTO DE BENS E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS/GDM/SD/2022/OE-FASE
1. A Secretaria Distrital de Mecubúri, com sede em Mecubúri, na Estrada Nacional n⁰ 696 convida empresas interessadas
e devidamente cadastradas a apresentarem propostas fechadas, para Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços, de
acordo com o quadro abaixo:

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
N.º do Concurso

Objecto

Empresa adjudicada

NCB Nº 0001/
MADER-REFP/2022

Gestão de fundos

MOZA BANCO, SA

USD
2.263.568,33

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou levantá-los na
Secretaria Distrital de Mecubúri, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais), nos dias úteis e nas
horas normais de expediente.

NCB Nº 0003/
MADER-REFP/2022

Consultoria para área de
Género, Juventude e Inclusão
Social

ADOLFO RAPOSO
CAETANO

3,945,281.00MT

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

NCB Nº 0004/
MADER-REFP/2022

KPMG

1,000,036.00MT

DENNIS DREW
BEVERLY

USD 16.000

Lote

3

Nº do
Concurso

Objecto de Concurso

1

Fornecimento de material de
escritório

2

Fornecimento de géneros
alimentícios para Secretaria Distrital

Modalidade
de Concurso

Prazo de entrega das
Propostas

Hora de entrega
das Propostas

Hora de abertura das
Propostas

Concurso
Limitado n°
01/GDM/SD/
UGEA/2022

14/7/2022

10.00 horas

11.30 horas

14/7/2022

10.00 horas

11.30 horas

As propostas deverão ser válidas por período de noventa (90) dias após a data de abertura, devendo ser dirigidas para o
endereço acima indicado.
Mecubúri, aos 23 de Junho de 2022
O Administrador do Distrito

Orlando Pedro Muaievano
(Especialista de Educação)

ICS Nº 0005/
MADER-REFP/2022

Auditoria externa 2021
Consultoria para
digitalização e arquivo
electrónico

Maputo, aos 24 de Junho de 2022
287

Valor (IVA
incluído)

5719
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Consultor e Documentalista da Análise de Capacidades do FSDMoc
Ref: 002-PDP-FSDMoç/2022
Maputo, aos 29 de Junho de 2022

ENQUADRAMENTO
O Programa Cooperativa Financial Sector Deepening Moçambique (FSDMoç) é actualmente
financiado pela Agência Sueca de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (SIDA) e
direciona seus investimentos para apoiar os seus principais parceiros do sector financeiro para
lidar com os constrangimentos do mercado financeiro, ajudando na diversificação da economia
moçambicana e trazendo prosperidade e resiliência económica ao povo moçambicano. No centro
da estratégia do FSDMoç está a mulher, o jovem e a população rural de baixa renda assim como as
micro, pequenas e médias empresas que não têm acesso a serviços e produtos financeiros adequados
e acessíveis.

Renovar a subscrição
dos seus Jornais digitais
É Simples, Rápido e Prático.

O FSDMoç deu início um processo de análise das suas capacidades internas para cumprir com os
seus objectivos estratégicos. Assim, pretende contratar um consultor individual para:
a) Dar suporte ao executivo do FSDMoç no processo da análise da estrutura interna e identificação
das capacidades e competências existentes;
b) Recolher dados e informação da estrutura organizacional e descrição de trefas e realizar a
análise interna de capacidades que são necessárias para que o FSDMoç cumpra os seus objectivos
estratégicos e seu mandato.

Use:

Espera-se que a análise da lacuna de capacidades seja concluída até meados de Julho e que o plano
básico para preencher as lacunas esteja em vigor até a primeira semana de Agosto.
Os Termos de Referência para o Consultor estão disponíveis na página web do FSDMoç:
www.fsdmoc.org.mz. Quaisquer questões ou pedidos de esclarecimento deverão ser
dirigidos ao seguinte endereço: fsdmoc@fsdmoc.com, até sexta-feira, dia 1 de Julho de
2022, pelas 13.00 horas (CAT).
SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS
As candidaturas deverão ser enviadas por email para o FSDMoç através do endereço electrónico:
fsdmoc@fsdmoc.org.mz, com o assunto “Consultor Análise de Capacidades”, até quarta-feira,
dia 6 de Julho de 2022, pelas 17.00 horas (CAT).

Internet

(ebanking)
5721

Apoio ao cliente:
+258 84 3400623
Info@snoticias.co.mz

PEUGEOT LANDTREK
PROFISSIONAL
SINTA A PERSONALIDADE DO LEÃO

*Termos e condições aplicáveis

SAIBA O QUE
ACONTECE
NO SEU MUNICÍPIO

5707
5707

A partir de

2.290.000 MZN

O NOTÍCIAS
DEDICA
DIARIAMENTE
UMA PÁGINA
À CIDADE
DA BEIRA

Disponível para
entrega imediata

Avenida de Angola, nº. 1818, Maputo
info@caetano.co.mz | peugeot-mz.com

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

5722
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Superfície 62.272 km²
População 1 412 248 (2007); 12 Distritos

Novas técnicas incrementam
produção de batata-reno

A

AGÊNCIA de Desenvolvimento do Vale do
Zambeze (AdZ), em
parceria com a Solidaridad, uma organização não-governamental
holandesa, está a incentivar os
produtores de Manica a implementar novas técnicas do
cultivo da batata-reno, com
vista a melhorar a produção e
produtividade.
Trata-se de produtores dos
distritos de Vandúzi e Báruè,
onde o programa está a ser implementado usando sementes
certificadas e promovendo o
manuseio de pesticidas e fertilizantes de qualidade em campos de demonstração de resultados, de forma a melhorar os
rendimentos.
Para atingir mais produtores, a AdZ, através da Solidaridad, está a expandir os
campos de resultados nestes
distritos, onde são repassadas
as melhores técnicas de produção aos demais envolvidos na
cadeia da batata-reno, usando
diferentes variedades de sementes.
Neste momento a AdZ assiste vários produtores com
insumos agrícolas e no acesso
ao mercado visando completar
a cadeia de valor de produção
da batata-reno, uma cultura

Campos de demonstração da Solidariedad

que nos últimos anos tem vindo a ganhar maior expressão na
província.
O delegado da Agência do
Vale do Zambeze em Manica, Ricardo Jorge, desafiou os
produtores a abraçarem novas
formas de fazer as coisas, no
sentido de melhorarem a qualidade da batata e deste modo
garantir o seu sustento, ganhar

o mercado e participar activamente na promoção do emprego nas comunidades.
Revelou que, através da
prática da agricultura, a AdZ
conseguiu inserir no mundo
do trabalho muitos jovens que
neste momento estão a desenvolver a agricultura com zelo,
amor e dedicação, melhorando
substancialmente as suas con-

dições de vida.
Gilberto Nhantumbo, gestor sénior de programas da Solidaridad, baseado em Manica,
disse que as técnicas disseminadas têm estado a melhorar a
qualidade de produção, aproveitando o enorme potencial
produtivo dos campos de ensaio.
Acrescentou que para o

RECOMENDA SE AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

Tramitar com celeridade
os processos dos cidadãos
O SECRETÁRIO de Estado em
Manica desafiou os funcionários públicos, a vários níveis, a
encaminharem o expediente
e preocupações das pessoas
com celeridade e zelo, visando
a satisfação dos utentes, que se
queixam de excesso de burocracia.
Edson Macuácua fez este
pronunciamento aquando da
celebração do 23 de Junho,
Dia Internacional da Função
Pública, que decorreu sob o
lema “Reforçar a Resiliência da
Administração Pública Africana para Apoiar e Facilitar a
Realização das Necessidades
Nutricionais da África Durante e Após a Pandemia da Covid-19”.
Macuácua desafiou ainda
aos dirigentes, a vários níveis,
a aprimorar o relacionamento
e articulação entre os órgãos
de representação do Estado
centrais, de governação des-

centralizada e das autarquias
locais, para que o trabalho decorra de forma harmoniosa e
célere.
Acrescentou que os dirigentes e funcionários do Aparelho do Estado não podem
ser monótonos, mas que melhorem o atendimento, dando
resposta às preocupações, pedidos e solicitações dos cidadãos.
Disse esperar que nos próximos dias os funcionários façam correr o expediente dos
cidadãos para que não fiquem
muito tempo à espera dos despachos do secretário de Estado
ou dos órgãos de representação
do Estado.
Segundo Macuácua, os
processos devem ser tramitados em estrita observância da
Constituição e das leis, e que da
sua acção e dinâmica os órgãos
do Governo possam contribuir
para o desenvolvimento da

província de Manica.
Querina Moisés Abedeia,
funcionária do Centro de Saúde
1º de Maio, em Chimoio, disse,
numa mensagem apresentada
na ocasião, que a data, celebrada no país desde 2008, é um
momento especial de reflexão,
celebração das conquistas e de
reconhecimento e mobilização
geral dos funcionários e agentes do Estado.
Por isso, congratulou o
compromisso do Governo no
sentido de garantir melhores
condições de trabalho aos funcionários, que pode traduzir-se em cada vez melhor empenho dos trabalhadores.
“Queremos dizer que estamos dispostos a envidar esforços para sermos profissionais
cada vez mais exemplares,
eficientes, eficazes e transparentes no atendimento e bem
servir ao público”, disseram os
funcionários públicos na sua

mensagem.
Enalteceram ainda o esforço do Governo moçambicano
nas promoções, progressões,
mudanças de carreira, reformas e inovações, particularmente no que se refere à adopção da tabela salarial única,
aprovada pela Lei nº 5/2022, de
14 de Fevereiro.
“Bem-haja o Estado moçambicano, motivando cada
vez melhor os funcionários
e agentes do Estado a continuarem firmes e engajados no
bem-estar e bem servir os cidadãos”, acrescentaram.
No evento, foram reconhecidos com diplomas de honra
três funcionários que se destacaram em 2021, nomeadamente António Gregório Rima, dos
Serviços de Infra-Estruturas,
Alberto João Manhoca, da Procuradoria Provincial, e Querina
Moisés Abedeia, do Centro de
Saúde 1º de Maio

sucesso da produção e produtividade há que considerar três
processos, nomeadamente o
uso de semente certificada e
grelada, a fertilização e ter um
plano de pulverização.
Fabião Miguel, um dos
produtores assistidos pela Solidaridad no povoado de Belas,
distrito de Vandúzi, disse estar a colher, nos últimos anos,
quantidades acima da média
local, mercê do treinamento
recebido.
Enquanto isso, João Pedro Amade, administrador do
distrito de Vandúzi, presente na cerimónia dos 53 dias
do crescimento vegetativo da
batata-reno que teve lugar no
campo de ensaio do agricultor
Fabião Miguel, em Belas, enalteceu a iniciativa da AdZ, por
estar a melhorar a qualidade de
produção.
Acrescentou que os resultados obtidos são encorajadores e pediu para que o programa seja replicado a mais zonas
do distrito e da província, no
sentido de abarcar mais produtores, promover o desenvolvimento e contribuir para a
auto-suficiência do país.
“Os agricultores devem
aproveitar os conhecimentos que os projectos trazem e
disseminam. Os programas
acabam, mas a técnica fica.
Aprendam e repliquem as técnicas nas vossas comunidades”, disse o administrador.
O programa também tem
campos de demonstração em
Angónia e Tsangano, província
de Tete.
Para além de expandir os
campos de demonstração do
cultivo da batata-reno, a AdZ
também financiou uma empresa de comercialização agrícola denominada ECA, orientada para a cadeia de valor do
milho, na construção de armazéns, aquisição de camiões,
motorizadas e casas para extensionistas.

Polícias municipais
expulsos por corrupção
NOVE dos 84 agentes da Polícia Municipal de Chimoio
formados recentemente em
segurança rodoviária em
Manica foram expulsos no
decurso da capacitação por
se terem envolvido em actos
de corrupção aquando do
estágio na área de reguladores de trânsito.
Josefina Fernandes, chefe
do Departamento da Polícia de Trânsito no Comando Provincial da Polícia da
República de Moçambique,
disse no encerramento do
curso de capacitação de
agentes reguladores de trânsito, no município de Chimoio, que teve lugar há dias,
que os actos de corrupção
mancham a classe e por isso
não devem ser tolerados.
Apelou aos 75 agentes que
chegaram ao fim do curso
a distanciarem-se de actos
ilícitos para evitar que sejam
processados e punidos disciplinar e/ou criminalmente.
A capacitação em matéria de segurança rodoviária
a que foram submetidos os
referidos agentes da Polícia Camarária visou munir,
sobretudo aos agentes de
trânsito, de conhecimentos

que os permitam contribuir
para a redução dos casos de
sinistralidade, que tendem
a recrudescer na cidade,
envolvendo viaturas e táxi-motos.
“Há colegas que não chegaram ao fim da capacitação
devido à corrupção. Durante
o estágio enveredaram por
actos de corrupção, o que
motivou a sua expulsão do
curso”, disse Josefina Fernandes.
O presidente do Conselho Municipal de Chimoio,
João Ferreira, que dirigiu o
encerramento do evento,
advertiu os agentes a distanciarem-se de condutas desviantes.
“Alguns polícias municipais não ouviram bem
as orientações que estavam
a ser dadas e optaram por
outros caminhos. Embora
tenham sido identificados
durante a formação, serão
processados
disciplinarmente, se não couberem
procedimentos criminais”,
disse Ferreira.
“Não podemos admitir
que tais indivíduos desonestos manchem o bom nome
que o município merece”,

acrescentou.
Ferreira disse que Chimoio é conhecida, no país,
como uma das cidades em
desenvolvimento, em vários domínios, e este mérito
não pode ser posto em causa
e manchado pela actuação
negativa de alguns polícias
camarários.
Instada a comentar sobre
o acto, a procuradora da Secção de Crimes Económicos e
Conexos em Manica, Saquina Dzenga, que fez parte dos
formadores, garantiu que o
Ministério Público vai instaurar processos para responsabilizar os formandos
indiciados de corrupção.
Maria Zingombe, Graça
Lázaro e Juliana Pedro, graduados que falaram ao “Notícias”, enalteceram o esforço da edilidade na promoção
e capacitação em matéria de
segurança rodoviária visando a redução dos acidentes
de viação na autarquia.
Os entrevistados comprometeram-se em tudo fazer para não se envolverem
em actos de corrupção, visando dignificar a actividade
de fiscalização e regulação
do trânsito na urbe.
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Carestia de insumos
agrícolas sufoca produtores

Violência e uniões
prematuras em ascensão
CASOS de uniões prematuras
e violência baseada no género
tendem a recrudescer em Manica, sendo que no primeiro
trimestre deste ano a província
registou 49 casos, contra 14 de
igual período do ano passado.
A Procuradoria Provincial e
outros parceiros, entre os quais
a Associação Jovens da Soalpo
(JOSSOAL), juntaram-se na
mesma mesa para delinear estratégias visando o combate das
uniões prematuras e da violência baseada no género.
O procurador provincial de
Manica, Jorge Pereira, disse que
os Direitos da Criança devem
ser protegidos e salvaguardados, reservando-lhes um atendimento adequado, através do
grupo de referência e da divul-

gação da lei de protecção das
vítimas e da testemunha.
Segundo Jorge Pereira, a
referida lei deve ser divulgada
para que seja do conhecimento
de todos estratos da sociedade,
visando desencorajar e denunciar os infractores, principalmente alguns pais e/ou encarregados de educação que fazem
da rapariga uma fonte de renda.
A oficial de Programas na
Diakonia, organização não-governamental sueca, Nomélia
Mazuze, disse que as jovens da
Soalpo têm desenvolvido um
trabalho notável no resgate de
raparigas envolvidas em uniões
prematuras.
“A JOSSOAL trabalha com
os membros de escuta e denúncia, havendo bons resultados, a

olhar pelo número de raparigas
resgatadas de uniões prematuras, da violência, do abuso e
exploração sexual e também do
assédio que sofrem nas suas comunidades”, acrescentou.
Nomélia denunciou a falta de sigilo por parte de alguns
agentes da PRM perante casos
de denúncia, o que fragiliza o
processo.
QUARENTA ADOLESCENTES
RESGATADAS EM MANICA
Quarenta mães-adolescentes resgatadas de uniões forçadas em quatro distritos da província de Manica acabam de ser
capacitadas em saúde sexual e
reprodutiva, planeamento familiar, aborto seguro e conhe-

cimentos, para o seu empoderamento.
Trata-se de raparigas dos
distritos de Manica, Macate,
Gondola e Vandúzi, resgatadas
numa iniciativa da Associação
de Jovens da Soalpo (JOSSOAL),
no âmbito do projecto “Eu Decido o Meu Futuro”, que visa
capacitar as mães-adolescentes para a tomada de decisões
acertadas sobre o seu futuro.
A gestora do projecto “Eu
Decido o Meu Futuro”, Leide
Bendera, disse que a iniciativa
visa, entre outros objectivos,
combater as uniões forçadas
e gravidezes precoces, factores por detrás do abandono
do ensino e aprendizagem,
comprometendo o futuro das
raparigas.

Ricardo Faera

José António

PRODUTORES dos distritos de Vandúzi e
Báruè, em Manica, lamentam a crescente
subida dos preços dos insumos agrícolas,
como sementes, pesticidas, adubos e fertilizantes. Por isso, pedem a intervenção
do Governo com vista a encontrar um
equilíbrio que não sufoque a produção e
produtividade que o próprio Executivo
recomenda.
No seu entendimento, deveria haver protecção dos que trabalham a terra
e trazem à mesa dos moçambicanos os
produtos agro-pecuários, essenciais para
garantir a segurança alimentar e nutricional da população.
Ricardo Faera, produtor, afirmou
que os fornecedores de insumos devem
perceber que os camponeses são os seus
principais clientes, a quem não devem
prejudicar, sob o risco de contribuírem

Gonçalo Nicolau

para a fraca produção.
Acrescentou que, por exemplo, na
ausência de semente certificada, devido
aos custos da mesma, os produtores são
obrigados a recorrer aos grãos já degenerados.
Para José António, os agricultores têm
vontade de aumentar a produção e produtividade, usando semente melhorada e
adubos recomendados, mas os preços são
demasiado altos, a ponto de não compensarem no rendimento final.
Denunciou o que chamou de oportunismo dos fornecedores que, na sua opinião, se aproveitam da sua importância
na cadeia de produção para explorar os
outros intervenientes.
Acrescentou que não faz sentido os
fornecedores de insumos serem os únicos
a ganhar na cadeia de produção. Por isso,

Simão Thauzene

considerou-os “inimigos” do aumento
da produção e produtividade e um travão
no acesso e adopção de novas técnicas
agrícolas.
Gonçalo Nicolau, para além de criticar
a falta de insumos, afirmou que as vias de
acesso também são um constrangimento que afecta a produção e produtividade
porque, na sua maioria, são praticamente
intransitáveis, requerendo uma intervenção urgente para facilitar a circulação
de pessoas e bens.
Simao Thauzene, por seu turno, é de
opinião que se não for possível a redução
dos preços dos insumos ao menos que o
Governo crie condições para créditos bonificados para a agricultura destinados
sobretudo para a aquisição de insumos
que considera serem o principal nó de estrangulamento na produção.
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O bar da esquina
e... assimetrias!
MUITAS e muitas luas depois voltei à cidade da Beira. Confesso que a cidade não era de todo a primeira escolha como
destino, quer turístico quanto profissional. Desta vez aportei
ao Chiveve com uma missão profissional. O pequeno, mas
simpático hotel, de três estrelas, na baixa da cidade, tem a
grata particularidade de estar perto de tudo. Desde lanchonetes, mercadinhos, botle stores, ATM e tudo quanto se pode
querer à mão. À terceira noite, depois de uma maratona de
trabalho que se prolongou pelo dia todo, dispensei o conforto
da cama e procurei me informar na recepção se não haveria um barzito por perto. Coisa pequena. Era uma daquelas
noites quentes e por isso pouco convidativas para o leito da
cama.
“ - Barzito?...depende, o que quer concretamente...?”
- tentou perscrutar a solícita recepcionista.
“ - Opa, indique-me um lugar onde possa tomar uma
bebida refrescante...se tiver música ao vivo melhor...” Olhou para mim com sorriso matreiro. Confesso que não
entendi logo o alcance do sorriso.
“ - Ali ao fim da rua. Vire à direita. Encontrará de
certeza um pub aberto. Mas, se quiser uma coisa mais
discreta...uma companhia de...”
“- Ná, ná, ná…nada disso amiga.” – Tratei logo de
cortar, gesticulando energicamente.
“Quero apenas um lugar simpático para beber uma
cerveja e depois xixi cama...alone” - e desatei a rir embaraçado e estupidificado. Agora percebia o alcance daquele
sorriso matreiro da menina.
Alguns minutos depois segui o itinerário proposto pela
minha amiga da recepção e duas ruas mais abaixo adentrei
por um bar. O lugarejo estava meio deserto. Bem no fundo
do bar pontificava uma coluna de quase três metros vomitando acordes de uma música roufenha e descalibrada. Não percebi porque raio o volume estava tão alto se apenas seis a oito
pessoas se entroalhavam à socapa bebericando álcool vaporizado enquanto expulsavam dos pulmões nuvens de fumo
de cigarros. As luzes piscando psicadelicamente entre o lusco e fusco faziam perceber que ali habitualmente “se vive”.
Meio desconfiado e com naturais receios pedi uma cerveja.
Enquanto esperava que o barman aviasse o meu pedido, fui
metendo conversa com um dos convivas, que, sentado com
a coluna vertebral em arco, sorvia solenemente uma mistela

estranhamente transparente e esbranquiçada.
“- Então, isto hoje está meio vazio...” – perguntei enquanto aligeirava o cotovelo direito no balcão e aconchegava
uma cadeira de plástico que já mostrava sinais evidentes de
longevidade etária.
“- Ainda é cedo patrão...” - resmungou o fulano carrancudo. Sorveu com um enorme gole o que restava do líquido
esbranquiçado, espalmou pelo tampo do balcão uma nota de
vinte meticais e levantou-se em direcção à saída. De certo
que não estava para muita conversa.
O barman, um tipo com o ventre avantajado e trajando
uma camisa interior rota transversalmente, com sinais de já
ter sido branca, barba por fazer e mascando um qualquer
empapado que descaía sorrateiramente pelo beiço esquerdo,
abriu uma espécie de colman bem atrás de si e aportou pelo
tampo do bar ruidosamente uma garrafa de cerveja Manica.
Preta. Com um gesto brusco das mãos interrompi-o:
“ – Mano, eu não quero Manica. Quero uma Heineken...pequena.”
O tipo olhou para mim incrédulo.
“- Olha-lá, você é daqui?! - perguntou. Estava literalmente aborrecido.
“ -Heineken aqui?! Qual é cena! tazagozar ou qué?!”
- o tipo de ventre avantajado e camisa interior quase me fuzilava com olhar atónito. Fiquei com a cara à banda. Não
percebia a razão para tanto rebuliço do homenzarrão.
“ - Aqui na banda não andamos com finórias de machanganas...quer cerveja, bebe Manica. Essas coisas de
Heineken pequena não é aqui...nem temos isso” - e com
um golpe de mestre abriu a garrafa e arrastou-a para junto de
mim olhando-me compulsiva e fixamente. Engoli em seco.
O cenário não me agradava. A música continuava alta. Exageradamente alta. E estava bem de caras com um gajo de camisa interior rota, zangado e que continuava a olhar-me compulsiva e fixamente. Parecia um bandido de filmes indianos.
“ - Se não vai beber a cerveja paga na mesma, já está
aberta. Bebo eu...” – sentenciou.
Paguei sem pestanejar. Cirandei dali e já no átrio do hotel a simpática recepcionista perguntou espantada:
“- Já de volta?! Não gostou do barzinho?”
“ - Já de volta sim! Não tinham Heineken pequena...”
- respondi com um sorriso amarelo!
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Maquinhentos

FICHA TÉCNICA

QUANDO os patrões se despediram dele como melhor empregado doméstico da Fazenda, pouco lhe fazia a respeito da
mudança brusca de vida que ia levar a cabo. Essa mudança inseria-se no quadro do abandono imediato de muitos brancos,
por conta de uma medida que ficou conhecida por “24 horas”.
Assim, o senhor Ramalho e a família foram uma das vítimas
dessa tenebrosa medida, instituída pelo então Ministério da
Administração Interna, do Governo de Transição, entre 1974 e
1975, em Moçambique. “Oh Alberto, terás que ficar e te virares
com tudo isto. Como sabes, tenho que abandonar o vosso país
em menos de 24 horas. Nunca me preparei para isso”, disse o
patrão, senhor Ramalho. Deste modo deixava para trás a herdade de “São Ramalho do Barrocal”, nome com que o seu avô
a baptizara, em homenagem à réplica da mesma Fazenda sua,
perto de Monsaraz, em Portugal. Portanto, o Ramalho (neto)
que abandonava a herança familiar pertencia à terceira geração e, com muita angústia, deixava aquela herdade. Não tinha
como. O único que o achou com alguma capacidade e competência para deixar com a herança, foi o Alberto, que julgava o
mais espertinho dos empregados. Ele provinha do meu bairro
e trabalhara em Namaacha, por influência do seu pai a quem
substituiu, depois da morte. Em homenagem ao falecido pai, a
família Ramalho acabou empregando-o, no lugar do pai. Tanto
é que era um menino que já o conhecia perfeitamente, tendo,
inclusive, acompanhado o seu crescimento. Foi com amor e
carinho que a família Ramalho criou e desenvolveu a Fazenda.
Quando começou, nem se sabia o que era um produto orgânico,
livre de agro-tóxicos, resultado de um plantio de amor à terra
que respeitasse o solo, os lençóis freáticos e os rios circunvizinhos. Produzia-se muitas hortícolas e frutas que eram exportadas para a África do Sul e Swazilândia (hoje Eswathini). O
abandono forçado da Fazenda fez com que se deixasse quatro camiões, seis tractores, motocultivadores, perfuradores do
solo, roçadeiras, geradores de energia, entre muitos e diversos
equipamentos, incluindo um pequeno automóvel “mini cooper” que era do filho mais novo do senhor Ramalho. Foi com
esse carro que o Alberto começou a girar nas ruelas do bairro, exibindo-se, ante o olhar, da miudagem feminina do bairro
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que disputava visivelmente o lugar de namorada. O certo é que
Alberto tinha que gerir a Fazenda herdada. Pouco a pouco a
mesma iniciou uma queda vertiginosa da sua produção. Havia
descaminho de fundos derivados dos lucros. Não fazia a assistência aos equipamentos. Começou a dever salários aos poucos trabalhadores que, devido a falta de dinheiro, passaram a
desviar e a vender equipamentos e acessórios. Gradualmente,
Alberto passou a passar mais tempo em romarias no bairro,
pagando tudo e a todos em rodadas de convívio e festins improvisados. Tudo pago por Alberto por notas cobiçáveis que saíam
do bolso em maços de quinhentos escudos. Sempre que quisesse pagar qualquer despesa da malta, fazia-o com uma nota de
quinhentos escudos e dizia que não precisava dos respectivos
trocos. E os convivas, nesse instante, disputavam os trocos. Por
essa razão, passou a ser conhecido por “Maquinhentos”. Por
seu turno, a Fazenda começou a denotar os primeiros sinais
de abandono e, como Alberto não tivesse nenhum registo de
propriedade a seu favor, foi perdendo autoridade sobre ela.
Numa das vezes que foi a Namaacha para ver o que estava
a acontecer, como era seu hábito, o guarda mostrou-lhe uma
carta vinda das autoridades, referindo que a propriedade passaria à “Cooperativa do Agricultor” e que ele devia ir à Sede
do Grupo Dinamizador entregar as chaves e o inventário do
património que restava. E foi o que fez. Perdeu dessa maneira
a propriedade. O desespero e a desgraça tomaram conta da
sua vida. Vendeu o “Mini Cooper” e foi viver com uma das irmãs na zona do Diamantino. Os amigos deixaram-lhe na solidão e começou a consumir bebidas tradicionais, vendidas nos
quintais dos becos. Inicialmente escondia-se para beber, mas
quando se apercebeu de que muita malta já sabia e que ele era
tema de conversa, em grupos de amigos, passou a beber às vistas, sem vergonha na cara. Depois que caiu na total depressão,
entregou-se ao aguardente caseiro, que o debilitou fisicamente
e desfez a sua cara pelo excesso de álcool etílico. Pouco antes
da sua morte, viveu da ajuda de amigos, sustentando-o nos
seus vícios. Na sua campa, no “Lhanguene”, homenagearam-no com os dizeres seguintes: “Maquinhentos: o homem que
foi vítima da sua própria vergonha”.

Pede-se presença
policial nas escolas
MARCOS TOMÁS
TESTEMUNHEI a beleza de ser criança, à saída de uma
escola. Os alunos movimentam-se de um lado para o outro, despedindo-se uns dos outros. Alguns recorrem a pastas para fazerem o toque ao colega, num movimento de
vai e vem, até se cansarem da brincadeira.
Enquanto o transporte escolar não chega, o movimento continua. Os que vivem perto, depois de algum tempo
seguem rumo às suas casas e outras ainda permanecem
nas proximidades de forma descontraída. Trata-se de muitas crianças que, à hora de saída, se movimentam de um
lado para o outro, sendo que há necessidade da presença
policial, sobretudo nos últimos tempos em que pessoas de
má-fé se infiltram para fazer mal aos outros. Tal é o caso
de assaltantes e sequestradores.
Igualmente, é nas proximidades do estabelecimento
de ensino onde vezes sem conta são reportados casos de
consumo excessivo de bebidas alcoólicas, assim como de

ciedade que recomendam a partilha do que temos com os
demais. A presença da força policial repreende actos maléficos. As autoridades, usando os ensinamentos adquiridos
na altura da formação bem como dos anos de experiência,
estão em condições de abortar os casos de violação às normas. Com a presença da Polícia próximo, certamente que
os alunos que após as aulas permanecem nas proximidades, poderão abandonar esta prática. Pois, a presença dos
alunos perto atrai mais pessoas para o local, desde gente
boa até a mal intencionada que pode vir a comprometer o
futuro dos menores.
É deste modo que sou de opinião que a presença policial é necessária nestas zonas de aglomeração, de modo
que os pais fiquem sossegados em relação à segurança dos
educandos. Infelizmente, estamos a atravessar um momento em que reina desconfiança com qualquer que seja
a pessoa, pelo facto de não se conhecer a real intenção de
cada um. Existem pessoas que se apresentam como bem
intencionadas quando, na verdade, são pelo mal.

Motoristas de ambulâncias são salva-vidas
LOPES MUAPENTA
É do nosso conhecimento que motorista é aquele que se
matriculou na escola de condução e cumpriu com todas as
formalidades até se submeter aos exames e obter a carta de
forma legal. Saber conduzir é ter o cuidado com a viatura
que está a dirigir, cuidar e respeitar os sinais de trânsito colocados na via pública de modo a evitar acidentes.
Mas, conduzir ambulância é um outro escalão que exige agilidade, coordenação, atenção e muito amor pelos seres
humanos. De facto, a rapidez e o barulho da sirene são os
que mais chamam a atenção, mas mais do que colocar o pé
no acelerador, quem dirige tem que ter a noção de se tratar
de um acto de carinho por estar a colaborar para salvar vidas. Além disso, a parte psicológica tem que estar em dia
para melhor atenção.
Trata-se de um trabalho cansativo, mas extremamente
necessário e, infelizmente, não é muito valorizado. Conhece
algum motorista de ambulância? Se sim, faça um acto de
gratidão a esse profissional, ele merece atenção e consideração.
Fazer parte da área de saúde é ser um anjo de Deus
enviado à Terra para garantir o bem-estar de pessoas desconhecidas. Estar em prontidão para qualquer situação é,
igualmente, um dom muito especial. Com certeza, ser um
profissional de saúde é viver com muito orgulho e dignidade, mas também conviver com a dor.
Em conversa com um amigo de infância, agora funcionário do Ministério da Saúde, motorista de uma ambulância

num dos nossos hospitais da cidade de Maputo disse: Tú és
o meu melhor amigo, partilhamos muitas brincadeiras antes
de seres motorista, e sempre disseste que querias trabalhar
com pessoas, onde terias a oportunidade de salvar vidas.
Quando começaste a conduzir ambulância, percebi que te
encontraste com o seu desejo, mas fico extremamente feliz
por ter seguido o seu caminho e ter realizado um sonho de
infância. Saiba que tenho muito orgulho por ti e, desde já,
quero que fiques a saber disso. Sendo assim, quero lhe dar
honras por seres um dos homens mais incríveis que conheço e um dos melhores motoristas de ambulância. Estamos
há tanto tempo juntos e temos tantas histórias em comum
para contar na vida. Quero te dizer que fico muito feliz pelo
seu amor, paciência, capacidade e a sua prudência quando se
trata de outras vidas para salvar. Além de salvar as pessoas,
também me salvaste, saiba que quero viver até o fim da minha vida contigo como amigos.
Os funcionários de saúde, em geral, são os anjos que
salvam vidas das pessoas. Mas tú, além de proteger as pessoas e salvar suas vidas, conduzes de uma maneira cautelosa, cuidas de todos os que estão ao seu redor, até das próprias
rodas da sua viatura - ambulância. Meus parabéns, motorista
de ambulância, mereces todas as honras, incluindo os seus
colegas da mesma profissão e do ministério.
Sou de opinião que trabalhar como motorista de ambulância é ter muita dedicação e amor de sobra. Vocês sempre
transportam as pessoas com cuidado e rapidez, sem colocar a vida de ninguém em risco. Na verdade, o objectivo
é sempre melhorar a qualidade de vida de cada pessoa que

transportas, tanto pacientes quanto os paramédicos.
Sempre te vi como um herói, desde quando eu era
criança. És um dos profissionais mais esforçados e dedicados. Além de seres meu herói, és motorista-herói. Já salvaste tantas pessoas e sempre soubeste lidar com muitas situações. Aprendi muita coisa consigo, saiba que és a minha
maior inspiração.
Quando as pessoas me perguntam sobre a sua profissão,
eu digo com muito orgulho que meu amigo resgata vidas,
que é um motorista de ambulância! E sim, você sempre me
ensinou como temos que dar valor à vida e às pessoas. Eu
tenho uma gratidão enorme por si. Se eu me tornei quem
sou hoje, é por sua causa. És um homem incrível, forte e
capaz de tudo!.
Quando digo que me orgulho de si, quero que saibas
que é a maior verdade que posso dizer. Você me inspira sempre a ir mais além e realizar os meus sonhos, assim como
conseguiu realizar os seus. Você é motorista de ambulância
e tem uma responsabilidade muito grande; mas é uma profissão tão bela que somente uma pessoa como você pode
realizar.
Para ser motorista de ambulância é preciso ter, além de
técnica, o dom. Sabemos que é preciso ser ágil, saber perceber uma emergência e acima de tudo ter precaução com
todas as vidas que carrega, tanto a dos pacientes, quanto a
dos paramédicos. A todos os motoristas, meus mais sinceros agradecimentos por terem seguido uma profissão tão
incrível e por toda essa mestria ao executar o seu trabalho.
Aquele abraço amigo!
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Tubarões e raias melhor
protegidos no país

J. MUIANGA

M

OÇAMBIQUE tornou-se num dos
países da região com
elevado número de
espécies protegidas
de tubarão sob medidas de gestão, segundo Jorge Sitoe, pesquisador da Wildlife Conservation Society (WCS).
Falando ao “notícias”, a
propósito de um trabalho de
filmagem para o registo da população de tubarões e raias no
país, apontou para 131 o número de espécies de tubarão até
aqui identificadas.
Parte deste universo está
sob ameaça de extinção e para
contrariar esta tendência, Sitoe
fala de medidas de gestão em
relação a 27 espécies.
“Por exemplo, o tubarão
martelo tem um limite específico de pesca. Se o pescador
constatar que atingiu o estabelecido no regulamento devolve
o animal ao seu habitat. Essa é
uma medida de gestão e é por
conta dela que existem as 27
espécies nesta condição, um
claro indicador de o país estar num bom caminho, neste

Jorge Sitoe, da WCS

campo”, disse.
O pesquisador explicou
que antes da publicação do
novo Regulamento da Pesca
Marítima (REPMAR) apenas o

tubarão branco era protegido.
“Num trabalho de apoio ao
Governo, produzimos propostas de espécies em risco e, actualmente, monitoramos 14”,

disse.
Afirmou ainda que a pesquisa começou em 2018, num
programa marinho levado a
cabo pela WCS, com a finali-

dade de compilar informação
sobre a população de tubarões
e raias.
“Iniciamos, com o Governo, o programa na zona de
desembarque de pescadores
artesanais, que são uma fonte
válida de informação. Fizemos
a filmagem, por baixo da água,
usando iscas”, explicou Sitoe.
A ideia é fazer uma cobertura territorial nos pontos
contemplados pela pesquisa na
costa de Cabo Delgado, Nampula, Inhambane e Maputo,
para identificar as espécies que
lá ocorrem.
É nos desembarques onde
os pescadores são abordados para aferir se há nas suas
embarcações tubarões e raias.
Caso se confirme, faz-se um
inquérito para conhecer as
zonas de captura, o tipo de
arte usada, dimensões da presa, tudo na perspectiva de obter informação sobre a diversidade predominante numa
determinada área, e posterior
tomada de medidas de gestão
para a pescaria, hevendo necessidade.

Tecnologia
usada no filme
SOBRE a inovação com o método de identificação destas
espécies marinhas, por via de
filmagem, Sitoe disse que o
objectivo fundamental é colher
maior informação possível sobre as espécies presentes num
determinado local.
Trata-se de uma metodologia nova que funciona por
via de uma estrutura metálica,
com duas câmaras, que podem
gravar por 60 minutos.
“Se, por exemplo, tivermos uma espécie de tubarão
em frente à nossa câmara, ela
é filmada e temos a possibilidade de fazer medições, por via
de um software específico, que

favoráveis que permitem ter
determinadas espécies que não
ocorrem em outros lugares.
O desafio do programa, que
se espera contínuo, é a necessidade de dar mais apoio ao Governo, sobretudo na tomada de
medidas de gestão adequadas e
sustentáveis para as pescarias
não só de tubarão como de outras espécies.
“Estamos a trabalhar com o
Governo não somente na área
da pesquisa, como também
na elaboração do plano nacional de acção para os tubarões
e raias. Acredito que dentro
em breve teremos este instrumento publicado, rumo a uma

Espécies cada vez menos
contempladas na costa
UMA das grandes atracções
em cidades costeiras é a contemplação de espécies marinhas que, de um momento para o outro, deixou de
ser realidade, sobretudo nas
proximidades das praias.
Jorge Sitoe alia o fenómeno à ocorrência da pesca
excessiva, alterações climáticas, perda de habitats, para
além da poluição, como alguns dos factores que, nos
últimos tempos, sobretudo
na última década, vêm concorrendo para o desapareci-

mento de algumas espécies
marinhas.
Disse tratar-se de um fenómeno que ocorre não só
no país, como também em
várias regiões costeiras do
mundo.
Com a protecção destas
espécies marinhas, segundo
Sitoe, o país vai obter vantagens no crescimento de
ecossistemas e também na
perspectiva socioeconómica.
Em termos económicos,
o pesquisador fala de grande contribuição através do

turismo de contemplação, a
medir pela imensidão da costa moçambicana.
Explicou que se a população de tubarões registar um
declínio acentuado, sendo o
predador de topo, significa
que dentro do habitat há um
segmento que se vai ressentir, porque não haverá um regulador da cadeia alimentar
que permita o crescimento
saudável de outras espécies.
“Com a sua remoção, haverá
um colapso dentro do ecossistema marinho”, sublinha.

CONFERÊNCIA SOBRE OCEANOS

Quénia vai legislar
sobre ecocídio
QUÉNIA prepara-se para aprovar legislação que criará o “crime de “ecocídio”,
anunciou ontem, o Secretário de Estado
do Ambiente e Florestas queniano, Keriako Tobiko, na segunda Conferência
dos Oceanos das Nações Unidas, que
decorre em Lisboa.
O Governo queniano, que organiza o
evento em parceria com Portugal, submeteu à discussão e aprovação pelo seu
parlamento da legislação que irá “revolucionar a governação ambiental”, disse.
“Esta legislação contém princípios
críticos, que incluem o reconhecimento
e protecção dos defensores dos direitos ambientais, protecção das florestas
e espaços verdes, reconhecimento do
direito à natureza e, mais importante
ainda, criação do crime de “ecocídio”,
frisou o governante.
O responsável queniano revelou um
conjunto de medidas que o seu país está
a implementar no quadro de um “plano estratégico nacional para a economia
azul” em desenvolvimento, orientado
a “múltiplos actores” e apelou à constituição de parcerias nos sectores marítimo e da aquacultura que permitam ao
país reforçar o edifício de capacidades
no quadro desse plano.
Quando se recupera da Covid-19,
num esforço de garantir uma inclusão,
Quénia adoptou uma abordagem pluridimensional na promoção da indústria
do ecoturismo, em apoio à recuperação
do sector relativamente à crise provoca-

SAIBA MAIS

Sobre varíola
dos macacos
É UMA zoonose viral, uma doença
infecciosa que passa de animais para
humanos, causada pelo vírus do mesmo nome (varíola dos macacos). Este
vírus é membro da família de Orthopoxvirus, a mesma do vírus da varíola, doença já erradicada entre os seres
humanos.
O vírus da varíola dos macacos foi
inicialmente identificado em macacos em 1958, durante um período de
intenso esforço para eliminar a varíola humana. Por isso, foi denominado varíola dos macacos. No entanto,
pode infectar vários outros mamíferos
como por exemplo os roedores silvestres. Ainda não se conhece o seu reservatório animal primário.
Em humanos, foi identificado pela
primeira vez em 1970, numa criança
de nove meses na República do Congo.
SINTOMAS

fornece dados sobre o cumprimento da espécie e que é
também capaz de identificar a
diversidade nesse determinado
lugar, bem como a biomassa. O
mais importante é que se trata de um método não evasivo,
pois nem sequer precisamos
de tocar no animal ou tirá-lo
da água para fins de medição”,
explicou.
A identificação de tubarões
e raias não é um programa exclusivo de Moçambique, pois
acontece em países como Tanzania, Madagáscar e também
no Quénia, num programa levado a cabo pela WCS.
Facto de realce é que Moçambique tem estado a obter
bons resultados nesta experiência, comparativamente a
outros países, com uma população expressiva de tubarões e
raias saudáveis.
A particularidade deve-se às condições ecológicas

gestão sustentável de tubarões
e raias no país”, explicou.
Um dos aspectos reportados quando se fala da pesca
ilegal é a presença de barbatanas de tubarão, no circuito das
exportações.
Sitoe fala do grande valor
económico de barbatanas secas de tubarão, muitas vezes
encontradas num ambiente de
falta de treinamento para uma
correcta identificação de espécies.
Referiu que a WCS treina
diferentes instituições do governo, com destaque para as
Alfândegas, Polícia costeira,
entidades do sector pesqueiro,
de modo a saber identificar estes organismos no seu trabalho
diário de fiscalização.
Na filmagem participa uma
equipa constituída por técnicos
do Instituto Oceanográfico de
Moçambique, WCS, para além
de elementos da tripulação.

da pela pandemia.
O orador queniano no plenário do segundo dia da conferência da ONU apelou a todos os Estados-membros para
que “continuem a apoiar os respectivos
sectores do turismo”, sublinhando que
é um “pilar-chave” de muitas economias, designadamente a do seu país.
Tobiko recordou que o seu país baniu, em 2017, os sacos de plásticos de
utilização única e em 2019, estendeu
essa proibição a todos os objectos plásticos de utilização única em praias públicas, parques naturais e áreas públicas.
“Isto protegeu os nossos oceanos
dos plásticos”, afirmou, acrescentando que se encontra actualmente em
implementação um “plano nacional de
acção contra o lixo costeiro marítimo”.
Porém, “apesar dos progressos
realizados” pelo país, lamentou “as
parcerias globais e o apoio financeiro
mantêm-se um desafio-chave ao cumprimento dos objectivos de sustentabilidade” das Nações Unidas, pelo que o
Quénia apela aos seus Estados-membros “para oferecerem qualquer tipo
de apoio que permita essa realização”,
afirmou.
Neste contexto, o governante sublinhou que o país vai criar um “fundo de
capital para apoiar o desenvolvimento
da economia azul”, mas não deixou de
acusar, em simultâneo, “as falhas no
apoio aos países do sul para implementarem a agenda das Nações Unidas para
os oceanos”.

A doença inicia com síndrome febril, no entanto, o mais característico
é o aparecimento de uma erupção na
pele, similar a varicela que surge um a
três dias após o início da febre. A febre
e a erupção cutânea são acompanhadas de outros sintomas que incluem
inchaço nos gânglios linfáticos, arrepios, dores musculares, cansaço, comichão e dor de cabeça.
Os sintomas são na maioria leves
e desaparecem em poucas semanas,
mas existem também os graves que
podem ocorrer em pessoas com imunodepressão.
O período de incubação, tempo
que vai da infecção ao início dos sintomas da varíola dos macacos, é geralmente de sete a 14 dias, mas pode
variar de cinco a 21 dias.
FORMAS DE TRANSMISSÃO
E PREVENÇÃO
A transmissão do vírus da varíola
dos macacos ocorre quando uma pessoa entra em contacto com um animal, humano ou objectos contaminados com o vírus.
A transmissão através de animais é

comum nos países endémicos, e pode
ocorrer através do contacto directo,
mordida, arranhão de animais infectados ou durante a preparação ou ingestão de carne destes animais.
Há tempos, a transmissão de pessoa-a-pessoa era considerada pouco
frequente e esporádica. A transmissão interpessoal pode ocorrer através
do contacto directo com pessoas infectadas.
A forma de transmissão por via
sexual era pouco usual, no entanto,
vários dos casos reportados recentemente ocorreram através da via
sexual. A transmissão por via de aerossóis pode também ocorrer, no entanto, requer interacção face-a-face
prolongada, porque envolve grandes
gotículas respiratórias.
As formas de prevenção da varíola dos macacos são similares às
recomendadas para a prevenção da
Covid-19. No entanto, a varíola dos
macacos é menos transmissível que
o novo coronavírus. Para prevenir a
transmissão, deve-se também evitar
o contacto com animais doentes ou
que foram encontrados mortos.
DIAGNÓSTICO LABORATORIAL
O diagnóstico laboratorial da varíola dos macacos é realizado através
da reacção em cadeia da polimerase
(PCR). A amostra preferencial é a secreção ou fluido das erupções da pele.
Para interpretar os resultados do
teste, é fundamental que as informações do paciente sejam devidamente
fornecidas com o preenchimento do
formulário de investigação do caso.
VACINAÇÃO
No passado foi demonstrado que a
vacinação contra a varíola era cerca
de 85% eficaz na prevenção da varíola dos macacos. As vacinas originais
contra a varíola já não estão disponíveis para o público em geral. Em 2019,
uma nova vacina foi aprovada para a
prevenção da varíola humana. A disponibilidade desta vacina, de duas
doses, continua a ser limitada.
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Antologia de contos
reimagina Nampula

“N

tes produziram uma antologia que reimagina as
suas experiências com a
urbe para repensar a nossa
forma de viver através das
histórias. “Esta é também
uma forma de mostrar que
pessoas de diversos pontos têm a oportunidade
de cruzar numa cidade e
trocar histórias”, considerou.
Para Cacinda, está-se
diante de uma literatura
baseada na cidade, na qual
os escritores usam as urbes
para ilustrar os seus pen-

AMPULA:
Antologia de
H i s - E s - Tó rias de uma
cidade
Vibrante” é o título de uma
colectânea de contos cujo
lançamento está previsto
para amanhã na Universidade Pedagógica de Maputo.
O livro, chancelado
pela Ethale Publishing, é
composto por 12 contos
escritos por igual número de autores emergentes
oriundos de vários pontos
do país, nomeadamente Maputo, Inhambane,
Tete, Manica, Zambézia,
Cabo Delgado, Niassa e
Nampula.
Segundo o coordenador da obra, Jessemusse
Cacinda, os escritores encontraram-se em Nampula para participar numa
oficina literária que visava
aprimorar as suas técnicas
de escrita.
Acrescentou que cada
autor escolheu o seu ângulo para descrever as
maravilhas da chamada
capital do Norte como,
dentre outras curiosidades, edifícios, hábitos e
costumes. Os participan-
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samentos, sendo comum
encontrá-la em países
como Argentina, França
e Quénia, principalmente
na capital Nairobi.
Avançou que a ideia de
coordenar a antologia surge depois de uma viagem
a Nairobi e de perceber
que há vários autores “em
que temos em comum o
ser diferente e termos nos
despoletado o nosso lado
criativo em Nampula”.
Explicou que tipo de
escrita é possível achar
em Moçambique e deu o

exemplo de Nelson Saúte em “Ilha de Moçambique pela Voz dos Poetas” e
“Maputo Blues”.
“As pessoas que entram e saem das cidades
levam consigo as suas histórias o local onde vão, assim como quando entram
trazem consigo outras
narrativas”, comentou. A
obra será apresentada por
Judite Chipenembe e pelo
jornalista José dos Remédios e foi primeiramente
publicada em Maio na Casa
Provincial de Nampula.
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Deusa d’África solta
“Cães” em Xai-Xai

DA COMPANHIA METHO ENONA

Peça teatral “Pincel”
destapa tabus sociais

O LIVRO “Cães à Estrada e Poetas à Morgue”,
de Deusa d’Africa, pseudónimo de Dércia Sara
Feliciana, com cerca de
100 poemas de intervenção social, será publicado
amanhã no átrio do Conselho Municipal de Xai-Xai, em Gaza.
Na capital de Gaza, a
obra primeiramente lançada em Maputo e chancelada pela Alcance Editores, será apresentada
pelo escritor Andes Chivangue.
Prefaciada pela professora brasileira Vanessa
Pinheiro, que refere ser a
publicação identificadora
de um conjunto de problemas que enfermam os
moçambicanos sem deixar de lado algumas soluções para os mesmos,
fazendo dos seus versos
propostas para o concerto
de um mundo que parece
não ter solução.

este tipo de problemas
resulta de preconceitos
e machismo que tem caracterizado o continente africano. “Estamos
numa sociedade machista, em que o homem
pensa e acredita que é o
condutor da relação em
todos os aspectos, incluindo a sexualidade”,
comentou.
Referiu que a peça
quebra tabus visando
expor problemas da vida
conjugal e trazer soluções para os mesmos.
“Não falamos destas
coisas e um problema escondido está longe de ser
resolvido, mas na medida
em que a gente expõe algo
e debate automaticamente surgem prováveis soluções”, continuou.
Explicou ainda que,
para a construção deste
espectáculo, fez um casamento entre os textos
“A Dança Final”, de Plínio
Marcos, e “Entre Gemidos
da Mulher Casada e Outros

Gritos”, de Teresa Taimo.
A interpretação do texto esteve a cargo de Joana
Mbalango e António Sitoe,
que deram “corpo” a um
casal mergulhado numa
profunda crise conjugal.
Entende que estes textos falam de uma situação
igual que alguns casais
haviam lhe apresentado.
“A arte é um instrumento
que temos para nos libertarmos e falar de questões
existenciais”, acrescentou.
O “Pincel” estreou na
Fundação Fernando Leite
Couto através das plataformas virtuais devido às
restrições da pandemia do
novo coronavírus.
Metho Enona é um
grupo de teatro que nasce
no coração de três jovens
moçambicanos, nomeadamente Mário Mazivila,
Joana Mbalango e António
Sitoe, formados pela Escola de Comunicação e Artes
na Universidade Eduardo
Mondlane (ECA-UEM).

MAPUTO

23 /12
MARÉS
PREIA-MAR - Às 5.18 horas e às
17.42, com 3.10 e 3.0 metros, respectivamente

BAIXA-MAR - Às 11.36 horas e
às 23.50 com 0.90 e 1.0 metros, respectivamente

LUA NOVA - Será no dia 07 de julho de 2022 às 4:14 horas
INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

PENSAMENTO DO DIA

“Imagine uma nova história para sua
vida e acredite nela.”
Paulo Coelho escritor, letrista e jornalista brasileiro
PROGRAMAÇÃO DA
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE
05.40 HINO NACIONAL

“Repatriação digital” é
primeiro passo no Quénia
UM programa está a produzir réplicas de artefactos africanos através
de impressão em três dimensões
(3D), com o objectivo de impulsionar o repatriamento aos seus países
de origem.
Depois do plano de Emmanuel
Macron, presidente da França, para
devolver os artefactos africanos roubados pelos franceses, na Alemanha
também já se fez o mesmo, conforme a promessa da Universidade de
Cambridge, face a um forte movimento que apela à devolução dos
artigos artísticos aos seus países de
origem.
Quénia é um dos países cujas
tribos ancestrais produziram uma
grande quantidade de arte e que
agora se espalham por diversos museus mundiais, são mais de 30 mil
artefactos quenianos roubados ou
comprados por europeus enquanto
colonizavam a África Oriental.
Uma equipa de antropólogos
quenianos e alemães está a imprimir
réplicas em 3D destes artigos antigos
e depois visita as comunidades de
onde vieram para mostrar aos povos
aquilo que um dia lhes pertenceu e
que, na opinião de muitos, continua
a pertencer.
“É como uma repatriação digital. Podemos conectar as pessoas de
volta com os seus objectos”, disse
Juma George Ondeng, coordenador
do projecto dos Museus Nacionais

XAI-XAI

24 /18

FASE DA LUA

RESTITUIÇÃO DA ARTE AFRICANA

DISCUTIR assuntos considerados tabus pela sociedade
moçambicana
e africana é a principal
proposta do grupo de
teatro Metho Enona na
peça “Pincel”, apresentada no espaço 16 Neto,
cidade de Maputo.
A obra aborda a opressão que a mulher sofre na
vida conjugal por causa
de paradigmas sociais e,
neste sentido, a sexualidade é o seu tema central, que também será
exibido em simultâneo
pelo Facebook, Youtube
e Instagram.
Segundo o encenador
Mário Mazive, o espectáculo resulta das suas experiências como profissional de teatro e alguém
que tem trabalhado com
casais. “Conversei muito
com mulheres e sempre
expunham os seus conflitos e insatisfação nos
relacionamentos”, explicou.
Mazive defende que
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do Quénia, em declarações à National Geographic. “O nosso objectivo
não é a restituição. Não estamos a
impedir as comunidades de se envolverem neste tipo de conversa”,
explicou.
A iniciativa faz parte do Invisible
Inventories Program, uma tentativa de catalogar toda arte do Quénia
fora do país.
John Ming’ala Obure pertence
aos Luo, o quarto maior grupo étnico do Quénia. Ao ver a réplica 3D
de um artefacto pela primeira vez,
mostrou-se desiludido.
“Não parece o mesmo”, disse, “é
muito leve. E está a faltar a peça que
envolve o queixo”, continuou. Em
causa está um adereço feito de chifres e decorado com conchas, cujo
original foi usado por um curandeiro
Luo, há mais de um século.
“Ponham estes no museu deles e
tragam os originais para nós”, atirou. “Se os americanos e os europeus querem ver os originais, devem
vir a África”.
O Museu de Colónia, na Alemanha, permitiu que os especialista
fizessem digitalizações 3D de cinco
artefactos quenianos. Os arquivos
enviados para uma impressora em
três dimensões em Nairobi.
Ainda assim, nenhum dos envolvido no projecto acredita que os objectos substituem os originais. (zap.
aeiou.p)

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 - QUELIMANE: “OGUMANA”
DIRECTO / 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
DEIXAREM” REPETIÇÃO
CAPÍTULO 59
13.00 JORNAL DA TARDE
DIRECTO
14.00 A HORA DO CTP - INHAMBANE: “INHAMBANE
EM DIÁLOGO”
DIRECTO - INHAMBANE
15.00 NOTÍCIAS
15.05 JUNTOS À TARDE DIRECTO
16.00 NOTÍCIAS
16.05 ENCONTROS DA MALTA
DIRECTO
17.00 JORNAL EM LÍNGUAS
MOÇAMBICANAS
DIRECTO
17.45 GINÁSTICA: TXUNA A
SAÚDE COM LUCINDA “AFRODANCE”

18.00 CHAT COM SHEILA
IBRAIMO

DIRECTO

19.00 SAÚDE E BEM ESTAR:
IMPLICAÇÃO DO SEXO E
GRAVIDEZ NA 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
DEIXAREM” CAPÍTULO
60/82
23.00 3600 SEGUNDOS
REPETIÇÃO
00.00 TUDO ÀS 10 REPETIÇÃO
02.00 CHAT COM
SHEILA IBRAIMO
REPETIÇÃO
03.00 ENCONTROS DA MALTA
REPETIÇÃO
04.00 JUNTOS À TARDE
REPETIÇÃO
04.50 FAN ZONE REPETIÇÃO
05.40 HINO NACIONAL

PROGRAMAÇÃO DA
RÁDIO MOÇAMBIQUE
00.20- FLASH CULTURAL
01.10- É DESPORTO
03.05- 100 BARREIRAS
04.30- ENERGIA PARA TODOS
04.57- HINO NACIONAL
05.10- CAMPO E DESENVOVIMENTO
05.30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA
06.00- JORNAL DA MANHÃ
08.10- ECONOMIA PARA TODOS
08.15- INSS
08.45- ENERGIA PARA TODOS
10.15- 47 ANOS DA INDEPENDÊNCIA
10.30- AGRICULTURA SUSTENTAVEL
11.20- ENERGIA PARA TODOS
11.30- PARABENS A VOCÊ
12.00- TÓPICOS DO JORNAL DA
TARDE
12.02- MAGAZINE DESPORTIVO
12.20- BOLETIM METEOROLÓGICO
12.30- JORNAL DA TARDE
13.00- CARTAS NA MESA

14.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
14.30- RÁDIO NOVELA “OURO
NEGRO”
15.30- Á MULHER
16.10- SEGURANÇA RODOVIÁRIA
16.30- MINI-DRAMA
17.10- ECONOMIA PARA TODOS
17.15- COMPASSO
18.10- UMA DATA NA HISTÓRIA
18.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
18.55- UMA HISTÓRIA PARA TI
19.00 - TÓPICOS DO JORNAL DA
NOITE
19.02- MAGAZINE DESPORTIVO
19.20- BOLETIM METEOROLÓGICO
19.30- JORNAL DA NOITE
20.00- PANORAMA POLITICO
20.30- GIRAMUNDO
21.30- ÚLTIMO TEMPO
22.10- É DESPORTO
23.00- TÓPICOS DO ÚLTIMO JORNAL
23.15- INSS
23.30- ÚLTIMO JORNAL

NOTICIÁRIOS: 01,02, 03,04, 05, 06, 07, 08, 9, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30,
21, 22.00 E 23.30 HORAS.
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NECROLOGIA

FELI SBERTO

I NÁCI O OM BE

ADRI ANO

FALECEU

SI M ÕES M AI A
(TUTO)

FALECEU
Seus filhos Mamazita, Silvinha, Bingo,
Sandra, Mano, Sheila e Malena, irmãos,
netos, bisnetos, tios, primos e demais
familiares comunicam o falecimento do
seu ente querido FELISBERTO ADRIANO SIMÕES MAIA (Tuto), ocorrido no dia
25/6/2022, cujo funeral se realiza hoje, dia
29/6/2022, no crematório do Cemitério
de Lhanguene (zona hindu), pelas 14.00
horas, antecedido de missa de corpo
presente. Paz à sua alma.

DR. ALI
M OUSSA
FALECEU

Sua esposa Ilda Ombe,
filhos Lurdes, Flávio e
Marciano, noras, irmãos
Ilídio, Eliseu, Zacarias,
Odete, Guilherme e cunhados comunicam
com profunda dor e consternação o falecimento do seu ente querido INÁCIO OMBE,
ocorrido no dia 27/6/2022, no Hospital Privado de Maputo, cujo funeral se realiza na
sexta-feira, dia 1/7/2022, pelas 11.00 horas,
no Cemitério Municipal de Chibuto, antecedido de missa de corpo presente, amanhã, quinta-feira, dia 30/6/2022, nos Paços
do Município, na cidade de Maputo, pelas
10.00 horas. Que a sua alma descanse em
paz na glória do Senhor.
5723

5760

Foi com enorme pesar
e consternação que a
Ordem dos Médicos de Moçambique
(OrMM) tomou conhecimento do falecimento do DR. ALI MOUSSA, membro nº
2866, Médico Dentista, ocorrido no dia
23/6/2022. Neste momento de dor e pesar, a OrMM endereça à família enlutada
e à Comunidade Médica no geral as mais
profundas condolências.
5767

CARLOS
ALBERTO
SOARES JÚNI OR
FALECEU
A Direcção Geral da LAM, Comité Sindical, trabalhadores no geral comunicam
com mágoa o desaparecimento físico do
Sr. CARLOS ALBERTO SOARES JÚNIOR,
trabalhador reformado, ocorrido no dia
24/6/2022, vítima de doença, cujo funeral
se realiza hoje, dia 29/6/2022, no Cemitério
da Texlom, pelas 13.00 horas. À família enlutada endereçam sentidas condolências.
Paz à sua alma.
5748

CACI LDA CUFENE

JOSÉ ANSELM O

SI TOE

SANTANA

FALECEU

FALECEU

O Conselho de Administração e funcionários do Instituto de Supervisão
de Seguros de Moçambique, IP comunicam com profunda mágoa e consternação o falecimento da Srª CACILDA CUFENE SITOE, mãe do Sr. Carlos
Alfredo Mutisse, colaborador deste instituto, ocorrido no
dia 26/6/2022, vítima de doença, cujo funeral se realiza
hoje, dia 29/6/2022, pelas 10.00 horas, no Cemitério de
Lhanguene, antecedido de velório na sua residência, no
Bairro T3, por detrás da antiga Igreja Católica, pelas 8.00
horas. À família enlutada apresentam as mais sentidas
condolências. Paz à sua alma.
5661

I NÁCI O OM BE
FALECEU

Aurélio Costa, Eugénio Comé,
Fenias Muhate, Francisco Inaque,
Januário Zaneta, Luís Buce, Nicolau Pinto, Paulo Nhancale, Rogério Maltez e Rui
Loforte lamentam com profunda mágoa e consternação o desaparecimento físico do Sr. JOSÉ ANSELMO SANTANA, pai dos queridos amigos Carlos
Santana (Caíto), Luís Santana e Genitho Santana,
ocorrido no dia 23/6/2022, na cidade de Maputo. À
família enlutada endereçam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
5752

O Presidente, Vice-Presidente, Juízes-Conselheiros, Secretário Geral
e funcionários do Tribunal Supremo
comunicam com profundo pesar e
consternação o falecimento do Dr. INÁCIO OMBE, Juiz
Desembargador do Tribunal Supremo de Recurso de
Maputo, ocorrido no dia 27/6/2022, no Hospital Privado
de Maputo, vítima de doença, cujo funeral se realiza no
dia 1/7/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério Municipal de
Chibuto, província de Gaza, antecedido de velório amanhã,
dia 30/6/2022, pelas 10.00 horas, no Paços do Salão Nobre
do Conselho Municipal da Cidade de Maputo. À família
enlutada apresentam as mais sentidas condolências.
5711

FREI ALFREDO
M AURÍ CI O
M ANHI ÇA
(OFM)

M ARI A JOÃO VELEZ

I NÁCI O OM BE

M AI A REGO COSTA

FALECEU

FALECEU
É com profunda tristeza que seu
marido Paulo Guilherme, filhos
João José (Jota), Alexandre Miguel
e André, noras Rossella, Michelle e Débora, irmãs Maria André e Bárbara Ana, cunhado Stephan, cunhadas
Mafalda e Sabina, prima Sandra, sobrinhos Natasha,
Bruno, Tiago, Johannes, Núria, Nayra, Kiuri e Maia,
netos Rodrigo, Naya, Camila, Diogo, Francisco e Tomás comunicam o falecimento inesperado de MARIA
JOÃO VELEZ MAIA REGO COSTA, cuja cerimónia de
cremação se realiza em Pretória, na África do Sul.
5713

ARM ANDO M UTELA
BONZELA JÚNI OR

FALECEU

O Juiz-Presidente, Juízes Desembargadores, Administradores Judiciais,
Oficiais de Justiça e funcionários em
geral do Tribunal Superior de Recurso de
Maputo participam com profundo pesar
e consternação o falecimento do Dr. INÁCIO OMBE, Juiz Desembargador da 4ª Secção Criminal deste
Tribunal, ocorrido no dia 27/6/2022, vítima de doença, cujo
velório se realiza amanhã, quinta-feira, dia 30/6/2022, pelas
10.00 horas, no Paços do Conselho Municipal da Cidade
de Maputo, seguido de funeral, na sexta-feira, dia 1/7/2022,
no Cemitério Municipal do Distrito de Chibuto, província de
Gaza, antecedido de velório, pelas 9.00 horas, na residência
do falecido. À família enlutada endereçam as mais sentidas
condolências. Paz à sua alma.
5712

ERNESTO JOSÉ M ATAVELE
FALECEU

FALECEU
O Conselho de Administração da Electricidade de Moçambique,
EP, Comité da empresa e trabalhadores em geral comunicam
com profunda mágoa e consternação o falecimento do Sr.
ARMANDO MUTELA BONZELA JÚNIOR, trabalhador reformado, ocorrido no
dia 27/6/2022, cujo funeral se realiza hoje, dia 29/6/2022, pelas 10.00 horas, no
Cemitério de Nwachidjuku, no Bairro do Zimpeto. À família enlutada apresentam
as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
5725

É com imenso pesar que os seus filhos, irmãos, netos, sobrinhos, genros, noras, amigos e demais familiares comunicam
o desaparecimento físico do seu ente querido ERNESTO JOSÉ
MATAVELE, ocorrido no dia 27/6/2022, cujas cerimónias fúnebres se realizam hoje, dia 29/6/2022, no Cemitério de Incassane, KaTembe, pelas
10.00 horas, antecedidas de velório na sua residência, no Bairro da Marinha,
KaTembe, pelas 9.00 horas. Que a sua alma descanse em paz.
5771

A Ordem dos Frades Menores e família
Manhiça comunicam o falecimento do Frei
ALFREDO MAURÍCIO MANHIÇA, ocorrido
no dia 23/6/2022, em Roma, na Itália, às
17.45 horas, vítima de doença. Mais informam que a missa das exéquias e o devido
funeral ficam por uma data a anunciar. Paz
à sua alma.
5785

M ANUEL
M ALI VA
CATUANE
FALECEU
A Presidente da Autoridade Tributária de Moçambique, Directores, Delegados e funcionários em geral
comunicam com profunda mágoa e consternação
o falecimento do Sr. MANUEL MALIVA CATUANE,
funcionário da Autoridade Tributária, ocorrido no dia
26/6/2022, vítima de doença, cujo funeral se realiza
hoje, dia 29/6/2022, em Namaacha, às 10.00 horas.
À família enlutada endereçam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma!
5705

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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VENDE-SE

I NÁCI O OM BE

VENDE-SE

MOBILIÁRIO escolar, carteiras duplas
e simples, secretárias para professores
com cadeira, em chanfuta, fabrico nacional, parquet em madeira de Mecrusse,
com medidas diversas, tudo em grandes
quantidades, vendem-se. Contacto:
84-3880210.

I NÁCI O OM BE

FALECEU

5384

Foi com profunda dor e consternação que os seus sobrinhos da família
Ombe, Maló e Chiemo tomaram conhecimento do desaparecimento físico do
seu querido tio INÁCIO OMBE, ocorrido no dia 27/6/2022,
no Hospital Privado de Maputo, vítima de doença, cujo
funeral se realiza na sexta-feira, dia 1/7/2022, pelas 11.00
horas, no Cemitério Municipal de Chibuto, antecedido
de missa de corpo presente amanhã, quinta-feira, dia
30/6/2022, no Paços do Município na Cidade de Maputo,
pelas 10.00 horas. O tempo não irá apagar a saudade
que sentiremos de si. Que a sua alma descanse em paz
na glória do Senhor.
5725

FALECEU
Seus filhos Lurdes, Flávio e Marciano, noras, sobrinhos, netos e demais
familiares comunicam com profunda
dor e consternação o falecimento do seu ente querido
INÁCIO OMBE, ocorrido no dia 27/6/2022, no Hospital
Privado de Maputo, cujo funeral se realiza na sexta-feira,
dia 1/7/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério Municipal
de Chibuto, antecedido de missa de corpo presente amanhã, quinta-feira, dia 30/6/2022, no Paços do Município
na Cidade de Maputo, pelas 10.00 horas. Que a sua alma
descanse em paz na glória do Senhor.
5724

I SM AEL BARTOLOM EU
M ANJATE

CARLOS SOARES
FALECEU

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

MORADIA geminada, num 1º andar, tipo
3, com 2wc, 2 salas, cozinha moderna,
anexo tipo 2, parqueamento para 7
viaturas, no Bairro da Polana, próximo
ao Mimm´os, vende-se por 22 000
000,00MT; geminada duplex, espaçosa,
tipo 4, com 3wc e garagem, no Bairro da
Coop, próximo da Rua da França por 19
000 000,00MT. Contacto: 84-8383889
ou 82-8121492.
5685

SUPER apartamento, espaçoso, tipo 3,
com suite, 2wc, cozinha moderna, vista
para o mar, elevador e 2 garagens, na
Polana, atrás do Hotel Avenida, ve nde-se. Tem apartamento tipo 3, com 1 suite,
2wc e cozinha moderna, num 2º andar
último, dependência, na Av. Kim Il-Sung.
Contacto: 84-8121492 ou 82-8121492.
5685

FLAT tipo 2, espaçosa, num 1º andar,
quartos com guarda-fatos, ideal para habitação ou escritórios, no Alto Maé, prédio
de 3 andares, vende-se; tipo 2, num 3º
andar e último, no Bairro Central por 4
500 000,00MT; geminada tipo 3, num 1º
andar, com anexos e garagem fechada,
no B. Polana por 18 000 000,00MT.
Contacto: 84-7234033 ou 82-4433330,
Nuvunga.

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

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

GEMINADAS, no R/C, 1º e 2º andares,
tipo 4, inacabadas, no Triunfo, vendem-se por 7 800 000,00MT; propriedades
de 12 hectares, à beira da Estrada
Circular por 7 000 000,00MT; flat tipo 3,
num R/C, prédio novo, no Triunfo por 8
000 000,00MT; propriedade de 50x50,
com padaria, farmácia e armazém,
em Marracuene por 4 500 000,00MT,
negociáveis. Contacto: 84-6259632,
Vilanculos.
5786

ARENDA-SE
COWORK/Escritórios partilhados: Gabinetes, arrendam-se por 15
000,00MT; mesas de trabalho por 8
500,00MT; sala para reuniões, restaurantes, 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

5636

(VOVÓ MANJATE)

Seus colegas da LAM, Alfredo Honwana, Augusto Viana, Diniz Banze, João Caldeira, José Fernandes, Aleixo Agra, João
Jamal, Casimiro Amaral, Raimundo Tamele, José Mafunhana
e Samuel Gomane tomaram conhecimento com dor e consternação da triste notícia do desaparecimento físico do seu colega Cmte CARLOS
SOARES, vítima de doença, cujas cerimónias fúnebres se realizam hoje, dia
29/6/2022, pelas 14.00 horas, no Cemitério da Texlom. À família enlutada apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
7598

FALECEU
Seus filhos Ana, Ângela, Félix, Pedro, Luciana e Ismael, genros Barnabé, Joaquim e Lucas, netos, bisnetos e demais familiares comunicam
o desaparecimento físico do seu ente querido ISMAEL BARTOLOMEU MANJATE, ocorrido
na noite do dia 27/6/2022, cujas exéquias se realizam amanhã, dia 30/6/2022, pelas 11.00
horas, no Cemitério de Lhanguene, antecididas de velório, pelas 9,00 horas, na Igreja
5757
Santo António da Polana. Paz à sua alma.

DR. RAÚL ABEL M ANJATE
LANGA

I NÁCI O SALOM ÃO UBI SSE
FALECEU
O Conselho de Administração da Autoridade Reguladora de Águas, Instituto
Público (AURA, IP) e os colaboradores comunicam com profunda mágoa e
consternação o falecimento do Sr. INÁCIO SALOMÃO UBISSE, irmão do colaborador António Ubisse, ocorrido no dia 27/6/2022, cujo funeral se realiza hoje, dia
29/6/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério do Zimpeto, próximo da Vila Olímpica,
antecedido de velório na capela do Hospital Central de Maputo, sala 2, pelas 9.00
horas. À família enlutada endereçam as mais sentidas condolências. Paz à sua
alma.

FALECEU
Foi com enorme pesar e consternação que a Ordem dos Médicos de Moçambique (OrMM) tomou conhecimento do falecimento do Dr. RAÚL ABEL MANJATE LANGA, membro nº 1893, Médico Ortopedista,
ocorrido no dia 25/6/2022. Neste momento de dor e pesar, a OrMM endereça à
família enlutada e à Comunidade Médica no geral as mais profundas condolências.
5767

5727

COM O FUM
FALECEU
Sua esposa Ana Brito, pais Ah Pan e Canchu Assane, filhos Bruno Fum, Yara Fum,
Tracy Fum, Ivan Fum e Neytan Fum, irmãos
Como Kim, Como Lou, Como Koomelin,
Como Hang (falecida) , Como Sing , Como
Carolina Beatriznetos, netos, família Brito
e demais familiares comunicam o falecimento do seu ente querido COMO FUM, ocorrido no dia 24/6/2022, cuja missa de corpo
presente se realiza na capela da comunidade hindu, amanhã,
dia 30/6/2022, pelas 9.00 horas, seguida do crematório, pelas
10.00 horas.

República de Moçambique
Província de Manica
Direcção Provincial de Educação
REPARTIÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS (RGEAC)

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Publicidade

Nos termos da alínea d) do nº 3 do artigo 33 coadjuvado com o nº 2 do artigo 64, do Regulamento
de contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de
Serviço ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, publica-se as seguintes
adjudicações:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Ajuste Directo nº 01/RGEAC-OE-OF/DPE-M/2022, fornecimento de um lanche aos participantes da cerimónia provincial de abertura do ano lectivo de 2022, adjudicado a Pensão e
Restaurante Galo Verde pelo valor de 142.798.50MT;
Concurso por Cotações nº 01/RGEAC-OE-OF/DPE-M/2022, contratar serviços de protecção e segurança do Parque de viaturas da DPE, adjudicado a Ribas Security, Lda pelo valor
de 252.000,00MT;
Concurso limitado nº 01/RGEAC/oe-of/DPE-M/22/B, aquisição de combustível para o funcionamento da DPE/M, adjudicado a Auto Stop Amirana, pelo valor de 2,399,714.14MT;
Concurso por cotações nº 02/RGEAC/OE/DPE-M/22/B, aquisição do material de limpeza
e higiene (COVID-19), no âmbito da abertura do ano lectivo escolar da DPE/M, adjudicado
a Seedat, Lda, pelo valor de 236,340.00MT;
Concurso por cotações nº 05//RGEAC/OE/DPE-M/22/B, aquisição de géneros alimentícios
para o colectivo de direcção da DPE/M, adjudicado a Manjate Works, Lda, pelo valor de
249,385.00MT;
Shopping nº 10/RGEAC/fase-hiv-p/DPE-M/22/B, aquisição de camisetes, bonés e material
de consumo para a formação dos activistas do PGB nos Distritos de Sussundenga Mossurize
e Machaze, adjudicado a Serigrafia Creative signs, pelo valor de 105,020.00MT;
Shopping nº 07/RGEAC/fase-hiv-p/DPE-M/22/S, prestação de serviços para alojamento e
alimentação para a formação dos activistas do PGB no Distrito de Mossurize, adjudicado a
Botequim Mauro, pelo valor de 370,000.00MT;
Shopping nº 09/RGEAC/fase-hiv-p/DPE-M/22/S, prestação de serviços para alojamento e
alimentação para a formação dos activistas do PGB no Distrito de Machaze, adjudicado a
Mercearia e Lanchonete CAF sol Nascente, pelo valor de 92,250.00MT;
Concurso por cotações nº 06/RGEAC/oe-of/22/CC/B, aquisição de material de limpeza e
higiene para a DPE-M, adjudicado a Patel e Filhos, pelo valor de 186,305.90MT;
Concurso por cotações nº 03/RGEAC/oe/DPE-M/CC/22/B, aquisição de géneros
alimentícios para um encontro com Lideres comunitários, religiosos e Directores das
escolas e cônjuges dos administradores sobre o envolvimento nos programas de AEJA,
adjudicado a Seedat, Lda, pelo valor de 35,100.00MT;
Concurso por cotações nº 09/RGEAC/OE/DPE-M/22/B, aquisição de crachás para os
funcionários da DPE/M, adjudicado a Serigrafia Creative, Lda, pelo valor de 63,750.00MT;
Shoppig nº 01/RGEAC/FASE-fsp/DPE-M/2022, adquirir combustível para actividades
inspirativas, adjudicado a Auto Stop Amirana, Lda, pelo valor de 446.749,85MT;
Shopping nº 03/RGEAC/FASE-fsp/DPE-M/2022, adquirir combustível para a Supervisão
de Obras Escolares, adjudicado a Auto Rechi, Lda pelo valor de 319.002,65MT;

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Concurso por cotações nº 07/RGEAC/OE-0f/ DPE-M/2022, prestação de serviços de
almoços, ornamentação para a comemoração do 10 de Maio, adjudicado a Pensão R.G.
Verde, pelo valor 91.786,50MT;
Concurso por cotacções nº 04/RGEAC/OE-of/ DPE-M/2022, aquisiçāo de 215 camisetes,
215 bonés e 50 capulanas para comemoração das datas festivas, adjudicado a Serigrafia
Creative Signs, pelo valor de 171.525,00MT ;
Concurso por cotacções nº 08/RGEAC/OE-of/ DPE-M/2022, aquisiçāo de 50 flash de 32 GB,
50 pastas e 150 capulanas no âmbito da realização da Reunião Provincial de Planificação,
adjudicado a Serigrafia Creative Signs, pelo valor de 96.000,00MT;
Concurso Limitado nº 04/RGEAC-OE-OI/DPE-M/2022, aquisição de 470 carteiras escolar,
adjudicado a CIPLA, Lda, pelo valor de 2.070.373,50MT;
Shopping nº 06/RGEAC/FASE-fsp/ DPE-M/2022, prestação de serviços de almoços,
lanches, água para realização do Painel de harmonização das Avaliações periódicas do 2º
Trimestre do ESG, adjudicado a Galo Verde, pelo valor de 189.984,60MT;
Shopping Nº 02/RGEAC/FASE-fsp/DPE-M/2021/B, adquirir diversas peças sobressalentes
para viaturas e motos do FASE-fsp da DPE-M, adjudicado a Auto General Peças, Lda, pelo
valor de 611,208,00MT;
Concurso por cotações nº 11/RGEAC/OE-0f/ DPE-M/2022, prestação de serviços de
almoços, lanches águas, doces, alojamentos e ornamentação para a Reunião Provincial de
Planificação para o ano 2023, adjudicado a Galo Verde, pelo valor de 230.841,00MT;
Shopping nº 05/RGEAC/FASE-fsp/ DPE-M/2022, prestação de serviços de almoços e
lanches para a realização de encontro de harmonização do PO e PdA da DPE, envolvendo
25 pontos focais dos departamentos e repartições em 2 dias por trimestre, adjudicado a
Take Away Nayara, pelo valor de 49.020.00MT;
Concurso por Cotações nº 15/RGEAC-OE-OF/DPE-M/2022, aquisição de 5 dísticos para
a DPE e cartões de visitas para o sr. DPE adjudicado a Quick Print, Lda, pelo valor de
19.800,00MT;
Concurso por Cotações nº 23/RGEAC-EU-IsCP/UNICEF/DPE-M/2022, construção de uma
lápide para a inauguração da EP 3 de Fevereiro no distrito de Gondola, adjudicado a Arte
Engenharias, Lda, pelo valor de 180.000,00MT;
Concurso Limitado nº 09/RGEAC-UNICEF/DPE-M/2022, aquisição de combustível para
actividades de emergência da DPE Manica, adjudicado a Fuel Spot, Lda pelo valor de
799.326,00MT;
Concurso Público nº 01/RGEAC-FASE/PCA/DPE-M/2021, Contratação de um técnico médio de construção civil para o programa de construção acelerada de infra-estruturas escolares (PCA), seleccionado Armando Joaquim Saracocho.
Chimoio, Junho de 2022
Autoridade Competente
(Ilegível)
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SPORTING

Geny foi um dos 24
no primeiro treino

Edy Tavares lidera a lista dos 15 melhores jogadores africanos de basquetebol

Cabo-verdiano melhor
basquetista africano

O

BASQUETISTA Walter “Edy” Tavares
lidera a lista dos
actuais 15 melhores basquetebolistas africanos, que acaba de
ser divulgada pela Federação
Internacional de Basquetebol
(FIBA), noticia a PANA.
Nesta publicação que menciona igualmente jogadores
nomeados pela FIBA para o
top-15 continental, a FIBA
destaca que Edy Tavares, nascido em 1992 na ilha cabo-verdiana do Maio, e veste as cores

do Real Madrid da Espanha, foi
eleito o Melhor Jogador (MVP)
na final da Liga da Associação
dos Clubes de Basquetebol, que
garantiu o título ao clube espanhol.
A equipa da capital espanhola, recorda-se, derrotou o
seu maior rival, Barcelona, por
81-74, e Edy Tavares somou
25 pontos, 13 ressaltos em 30
minutos, vencendo o seu terceiro título na Liga Espanhola
de basquetebol pelo Real Madrid. A este junta-se ainda a
Supertaça Espanhola e o vice-

-campeonato da Taça do Rei e
da Euroliga.
“Tavares foi o jogador
mais em evidência no Afrobasket-2021, embora Cabo
Verde tenha ficado em terceiro
lugar, no Senegal. Desde proteger o cesto até atacá-lo com
indescritível energia, é o jogador mais impactante de Cabo
Verde do momento”, acrescenta a publicação da FIBA.
LISTA DO TOP 15
1.º Edy Tavares (Cabo Verde), 2.º Makram Ben Romdha-

ne (Tunísia), 3.º Gorgui Dieng
(Senegal), 4.º Matthew Costello (Costa do Marfim), 5.º
Souleyman Diabate (Costa do
Marfim), 6.º Salah Mejri (Tunísia), 7.º Ishmail Wainright
(Uganda), 8.º Anas Mahmoud
(Egipto), 9.º Michael Roll (Tunísia), 10.º Ivan Almeida (Cabo
Verde), 11.º Shannon Evans
(Guiné-Conacri), 12.º Kuany
Ngor Kuany (Sudão do Sul),
13.º Christian Eyenga (RD
Congo), 14.º Tylor Ongwae
(Quénia) e 15.º Evans Ganapamo (Rep.C.Africana.

O INTERNACIONAL moçambicano Geny Catamo
marcou presença na tarde
de segunda-feira, na Academia, em Alcochete, naquele
que foi o primeiro treino do
ano do Sporting.
Numa sessão animada,
Geny Catamo esteve no ginásio e juntou-se no treino,
com e sem bola, como todos
os seus colegas. Os treinos
prosseguiram ontem e hoje
os “leões” voltam à carga
em Alcochete.
O médio ofensivo moçambicano, que vem de uma
exibição excelente pelos
“Mambas”, tendo apontado
o único golo da vitória sobre
o Benin, por 0-1, em jogo da
segunda jornada do Grupo
“L” de qualificação ao CAN2023, espera convencer
nesta temporada o técnico
Ruben Amorim e instalar-se
de vez no plantel leonino.
O Sporting tem o primeiro jogo da época marcado para o dia 13 de Julho
frente ao Royale Union da
Bélgica. Depois segue viagem para o Algarve, onde

Geny Catamo (segundo da direita para esquerda) bem disposto na abertura das “oficinas” ao lado dos companheiros de equipa

irá efectuar a maior parte dos jogos de controlo,
diante do Villarreal a 14 de

Julho, Roma, a 19 e Wolves
a 30 do mesmo mês. Antes
do embate com os romanos,

disputa o troféu 5 Violinos
com o Sevilha no Estádio de
Alvalade.

Gildo reencontra no Amora
antigo treinador dos “Mambas”
O INTERNACIONAL moçambicano Gildo Vilanculos será
treinado pelo português João
Pereira, antigo treinador adjunto dos “Mambas” durante o
reinado do luso-moçambicano
Luís Gonçalves, entre Agosto
de 2019 e Março de 2021.
O novo treinador do lateral
moçambicano foi anunciado
segunda-feira como timoneiro do Amora FC para a época
2022/23. O clube da capital,
Lisboa, disputa a Liga 3, o correspondente à III Divisão do futebol daquele país europeu.
Com Gildo Vilanculos a
assumir-se como um jogador
fundamental no plantel, João
Pereira assumiu, em contacto
com a nossa Reportagem, que
o objectivo a perseguir na época
que começa no próximo mês de
Agosto é de subir de divisão.

NO BAYERN DE MUNIQUE

Mané vai receber
20 milhões por ano

Fernandinho (City) regressa à casa
DEPOIS de nove anos ao
serviço do Manchester City,
Fernandinho, de 37 anos,
regressou segunda-feira ao
Athletico Paranaense, onde
começou a carreira.
Termina assim uma longa passagem do médio defensivo pelo Manchester
City que o tinha contratado ao Shakhtar Donetsk
em 2013. Um jogador que
marcou uma era no Estádio
Etihad e que, agora, regressa ao ponto de partida.
O experiente médio
chega a custo zero, mas só
pode jogar no Brasileirão a
partir de 18 de Julho, altura
em que reabre a janela de
transferências no Brasil.

PSG descarta
Neymar?
NEYMAR não conta para o Paris Saint-Germain para a temporada 2022-23, segundo uma fonte do clube francês garante que a ligação está mesmo a chegar ao fim.
Segundo o “El País” e RMC, os parisienses estão insatisfeitos com a indisciplina e postura do internacional brasileiro nos treinos, algo com que Kylian Mbappé concorda.
O “El País” escreve ainda que os dirigentes do PSG já se
reuniram com o pai de Neymar e garantiram que o avançado
não deixaria o clube sem receber tudo o que lhe seria devido, já que tem contrato até 2027.
O campeão francês procura um novo destino para Neymar e mostrou-se até na disposição de pagar parte do salário, caso a transferência fosse feita sob os moldes de empréstimo. Já o jogador, quer provar que os responsáveis do
clube estão errados e chegar em boa forma ao “Mundial”.
Entretanto, esta informação carece de confirmação oficial por parte do clube parisiense.

O avançado senegalês, passa a ser um dos jogadores mais bem pagos do mundo

APÓS seis anos a jogar no Liverpool, Sadio Mané decidiu,
nesta janela de transferências, mudar-se para o Bayern
de Munique, num negócio de 32 milhões de euros, mais
nove por objectivos.
O avançado, de 30 anos, assinou contrato até
2025 com o emblema bávaro e, segundo o Bild, o senegalês irá receber 19,8 milhões de euros anuais,
ou seja, 1,65 milhão por mês, sendo, actualmente, um dos jogadores mais bem pagos do mundo.
Recorde-se que pelos reds, Mané disputou 269 jogos,
tendo marcado 120 golos e feito 38 assistências.
Agora, com o número 17 nas costas, é grande a expectativa para ver o rendimento do avançado ao serviços
dos alemães.

Suárez a caminho do River Plate
LUIS Suárez estará a caminho do River Plate para ocupar
a vaga de Julián Álvarez, ponta-de-lança argentino de 22
anos que se prepara para dar finalmente o salto para o Manchester City, com o qual tem contrato até 2027.
Ora, o avançado uruguaio de 35 anos finaliza o vínculo
com o Atlético de Madrid no dia 30 e tudo indica que deve
regressar à América do Sul, de onde saiu em 2006.
A passar férias em Formentera, uma ilha no arquipélago
das Baleares, Luis Suárez confirmou domingo essa hipótese
numa conversa com um fã do River Plate.
Contudo, a direcção do River ainda não se pronunciou
sobre a possível contratação do avançado uruguaio, embora
o técnico Gallardo tenha comentado. “Suárez é um jogador
de elite, que neste momento está a recuperar de uma lesão
no joelho. Fizemos a tentativa e ele mostrou vontade e entusiasmo, o que é bom”.
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HOJE PELA CAF

Relvado e segurança são
objecto de inspecção ao ENZ

Estádio Nacional do Zimpeto inspeccionado hoje

O

ESTADO do relvado,
perímetro de segurança das equipas e
funcionamento
de
torniquetes são as
principais preocupações do
inspector namibiano que vai
trabalhar hoje no Estádio Nacional do Zimpeto em resposta à solicitação submetida pela
Federação Moçambicana de
Futebol (FMF) à confederação
continental da modalidade,
tendo em vista os próximos jogos oficiais dos “Mambas”.

A Secretaria do Estado do
Desporto (SED) desenvolveu
recentemente várias actividades no estádio, com destaque
para a implantação de uma
nova relva e reabilitação dos
balneários e sanitários, áreas
que influenciaram significativamente para a reprovação
do recinto pela inspecção da
Confederação Africana de Futebol (CAF) em Setembro do
ano passado. A equipa interna
de inspecção de campos de futebol deu nota positiva ao tra-

balho realizado, pelo que, quer
na federação, quer na SED, reina confiança de a CAF aprovar
o recinto após a inspecção de
hoje.
A FMF solicitou a inspecção
tendo em vista o jogo com a
Zâmbia inserido no apuramento à fase final do Campeonato
Africano das Nações reservado para jogadores internos
(CHAN), agendado para Argélia, em 2023.
A submissão da pré-inspecção à CAF, pela FMF, surge

na sequência da circular do
organismo continental emitida recentemente indicando o
prazo de 23 de Junho passado
para que as federações interessadas solicitassem a vistoria
dos estádios que queiram utilizar para as eliminatórias de
qualificação ao CHAN.
Os “Mambas” devem receber os zambianos nos dias 22,
23 ou 24 de Julho, e deslocam-se depois à Lusaka para o jogo
da segunda “mão” nos dias 29,
30 ou 31 do mesmo mês.

Referir que recentemente, a
CAF confirmou a continuidade
da interdição do Estádio Nacional do Zimpeto para receber
jogos internacionais através de
uma circular na qual, para além
de Moçambique, foram alistados mais 25 países que não podem receber jogos nos respectivos países.
O número anunciado é um
agravamento em comparação
com os 15 países que, no início
de Junho, não foram autorizados a jogar em casa própria nas
primeiras duas jornadas da fase
de grupos de qualificação ao
CAN da Costa do Marfim-2023.
Na anterior lista estavam,
para além de Moçambique, a
Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Burquina
Faso, Burundi, Líbia, Libéria,
Eswatini, Namíbia, Lesotho,
Ruanda, Serra Leoa, República
Centro Africana e Sudão do Sul.
Agora, com a nova lista,
mais 11 países não podem jogar em casa, nomeadamente
Tchade, Congo Brazaville, Djibuti, Eritreia, Etiópia, Gâmbia,
Guiné Conacri, Quénia, Níger,
Seychelles, Somália e Zimbabwe.
Entretanto, em sentido inverso, a Líbia deixou de fazer
parte da lista dos países interditos de receber os seus jogos,
passando a jogar no Estádio
Mártires de Benina.
Notar que os países excluídos, à semelhança de Moçambique, têm possibilidade
de requer novas inspecções no
contexto dos jogos do CHAN.

“NACIONAL” DA II DIVISÃO -FASE DA CIDADE DE MAPUTO

Quinteto em batalha
louca pelo segundo posto

MATCHEDJE e Maxaquene
(ambos com 19 pontos), Mahafil, Estrela Vermelha e Desportivo, todos com 18, têm esta
tarde uma electrizante 12.ª jornada do Campeonato Nacional
da II Divisão de Futebol - Fase
da Cidade de Maputo, na qual
estará em causa o segundo lugar, já que o líder, Black Bulls
“B” (27) está bastante adiantado e não alcançável por enquanto.
O Matchedje, que ocupa o
segundo lugar em parceira com
o Maxaquene, mede forças com
a Liga Desportiva “B”, partida
que terá lugar no campo dos
“militares”, no bairro Patrice
Lumumba, na Matola.
O encontro tem inicio às
15.00 horas e será antecedido
por Nacional-Racing, marcado

para arrancar às 13.00 horas.
No Tchumene, o Maxaquene mede forças com o Vulcano, a partir das 15.00 horas. Os
“tricolores” entram para esta
partida bastante galvanizados
depois de terem batido a Black
Bulls, no fim-de-semana.
No Estádio da Machava,
o Ferroviário “B” mede forças com o Estrela Vermelha, a
partir das 15.00 horas, e é um
jogo importante para os “alaranjados”, pois em caso de vitória podem terminar a ronda
isolados em segundo, mas para
tal o Matchedje, Maxaquene,
Mahafil e Desportivo teriam de
perder pontos.
O Ferroviário das Mahotas
bate-se com a Black Bulls “B”,
a partir das 13.00 horas. Este
embate terá lugar no campo do

Ferroviário, na baixa da capital,
e vai anteceder Desportivo-Águias Especiais, com início às
15.00 horas.
O 1.º de Maio recebe o Costa
do Sol “B”, enquanto o Mahafil visita Académica. Ambos os
jogos estão marcados para às
15.00 horas.
A Black Bulls “B” comanda com 27 pontos, enquanto
noutro extremo está o 1.º Maio,
com quatro.
A prova decorre no sistema
clássico de todos-contra-todos
em duas voltas, sendo que os
dois primeiros classificados irão
representar a capital do país
na “Poule” de apuramento ao
Moçambola-2023. Notar que os
clubes com representantes no
Moçambola nao jogam para o
apuramento à fase regional.

TRANSFERÊNCIAS A MEIO DA ÉPOCA

TORNEIO DE ABERTURA DE BASQUETEBOL

Manucho no ataque dos “axinenes”

Desportivo vence Maxaquene
no velho clássico em femininos

O FERROVIÁRIO de Nampula
está preocupado com o seu ataque e decidiu reforçar-se com
um avançado, com alguma margem de experiência no intuito
de resolver os problemas da fraca
finalização que tem caracterizado a equipa treinada pelo português, Nelson Santos, que nas
primeiras cinco jornadas do Moçambola marcou apenas quatro
golos e sofreu igual número.
Trata-se de Manucho, que
não foi feliz no Songo. Depois de
vestir as camisolas do Ferroviário
de Maputo e Costa do Sol, esteve
ligado ao Incomáti na presente
temporada.
Manucho não conseguiu relançar a sua carreira em Xinavane devido a problemas financeiros vividos pelos” açucareiros” e
vai tentá-lo em Nampula.
Os “axinenes” também não
estão completamente satisfeitos
com o seu meio-campo e é por
isso que, nesta janela de transferências, foram ao Desportivo de
Nacala contratar o médio Zinho,
que em 2019 esteve a defender o
emblema do Desportivo da ca-

O DESPORTIVO de Maputo venceu o
Maxaquene, por 43-31, no jogo mais
importante da segunda jornada do Torneio de Abertura em Basquetebol sénior
feminino ao nível da Cidade de Maputo.
O embate entre os dois eternos rivais
da capital do país e históricos do basquetebol nacional foi disputado na tarde
de sábado, no pavilhão das “tricolores”.
Para as “alvinegras”, esta foi a primeira
vitória na prova que marca a abertura da época, depois da derrota ante o
Ferroviário de Maputo “B”, na ronda
inaugural, por 33-29. Por sua vez, as
“tricolores” sofreram a segunda derrota
consecutiva, visto que na primeira jornada vergaram ante a Lázio, por 70-31.

Nas outras partidas da segunda ronda, a A Politécnica levou de vencida o
Ferroviário de Maputo “B”, por 73-38,
e as campeãs nacionais, Costa do Sol,
superiorizaram-se à Lázio, por 78-30.
Devido ao número ímpar de equipas,
o Ferroviário de Maputo “A” esteve de
fora.
Entretanto, em seniores masculinos, grande destaque vai para o triunfo
da A Politécnica sobre o Ferroviário de
Maputo “A”, por 76-71. O jogo foi disputado na noite de sábado, no pavilhão
da formação universitária.
Nos outros dois jogos não houve
surpresas, com o campeão da cidade de
Maputo em título, Costa do Sol, a truci-

dar o Maxaquene “B”, por 106-35, impondo uma diferença de 71 pontos.
Finalmente, o Maxaquene “A” não
deixou dúvidas quanto à sua superioridade e venceu com 38 pontos de diferença a estreante formação das Águias
Especiais, por 81-43.
Refira-se que, em masculinos, o
Torneio de Abertura é disputado por 12
equipas, com o Maxaquene e Ferroviário
de Maputo a contribuírem com quatro
formações, visto que alistaram as equipas “A” e “B”. Os outros emblemas são o
Desportivo, Costa do Sol, A Politécnica,
Universidade Pedagógica, Aeroporto,
Atlético e os novatos Bravos do Norte e
Águias Especiais.

Manucho e Zinho vão reforçar o Ferroviário de Nampula

pital do país. A necessidade de
contratar os dois jogadores pelos
“locomotivas” de Nampula foi
mais reforçada pelo último resultado da equipa no Moçambola, quando recebeu e perdeu por
0-3 frente a União Desportiva
do Songo, numa partida em que

oportunidades de golo não faltaram aos donos da casa, que continuam em terceiro, mas agora
com menos cinco pontos que
os “hidroeléctricos”, líderes da
prova, e menos um que o Costa
do Sol, agora isolados na segunda posição.

Pepo reforça Fer. Beira

O MÉDIO nigeriano Pepo Ifone, de 22 anos de
idade, vai jogar pelo Ferroviário da Beira, por
empréstimo da Associação Black Bulls até o fim
da presente temporada, soube o “Notícias” jun-

to do director desportivo dos “touros”, Dino Dula.
Espera-se que os “locomotivas” de Chiveve
melhorem a sua performance, com a entrada desta
unidade.
Com a contratação de Stephen e regresso de
Khadre reduziram-se as possibilidades de Pepo ganhar espaço na equipa treinada por Inácio Soares e
a melhor saída foi cedê-lo a uma equipa que até necessita de um elemento com as suas capacidades.
Referir que o Ferroviário da Beira, segundo
classificado no campeonato passado e representante de Moçambique na Taça CAF, entrou mal no
presente Moçambola, somando agora cinco pontos em cinco jogos, resultantes de uma vitória, dois
empates e duas derrotas.
Na última ronda, a equipa do zambiano, Wedson Nyirenda, perdeu em Nacala, por 2-1, diante
do homónimo local, sendo que na próxima jornada
terá a missão de receber o Ferroviário de Nampula,
beliscado na sua honra pela derrota caseira, (0-3)
frente a União Desportiva do Songo.

CAMPEONATO DE FUTSAL NA CAPITAL

Atlético vinca liderança
com goleada às antigas
O ATLÉTICO de Moçambique mostrou que
está de pedra e cal na
liderança do Campeonato de Futsal da Cidade de Maputo ao golear
impiedosamente a Liga
Desportiva, por 8-2,
naquele que foi o jogo
de cartaz da sexta jornada do certame.
Com o triunfo, os
“atléticos” passaram a
liderar com 15 pontos,
mais dois que o seu mais
directo perseguidor, o
Grupo Desportivo Iquebal que cilindrou a Gespetro, por 10-1. Foi de
resto o resultado mais
desnivelado da ronda.
A Petromoc derrotou
o ISCIM, por 5-4, num
jogo, como atesta o re-

sultado, impróprio para
cardíacos.
O resultado mais nivelado da prova verificou-se no duelo entre
Beula FC e ADDECC,
que empataram a três
bolas.
Devido ao número ímpar de equipas
(nove), a turma da Jovens da Comunidade ficou de fora nesta ronda.
A prova é disputada
no sistema clássico de
todos-contra-todos em
duas voltas. Os três primeiros classificados ganham acesso directo ao
Campeonato Nacional
que terá lugar em Novembro ou Dezembro
numa cidade ainda por
indicar.
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COMPROMISSO COM OS FACTOS

CPLP

Obiang defende uso
de recursos contra miséria

O

PRESIDENTE da Guiné Equatorial defendeu ontem a rentabilização dos “enormes
recursos” dos países
da CPLP para a minimização da
fome, miséria e das doenças que
afectam a maioria da população
dos países lusófonos.
Teodoro Obiang Nguema
Mbasogo, que se encontra em
Portugal, onde participa na

Conferência dos Oceanos das
Nações Unidas, fez uma declaração no final de uma visita à
sede do Secretariado-Executivo
da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa (CPLP), em
Lisboa.
Sobre o processo de integração plena da Guiné Equatorial
na CPLP, Obiang disse que este
está a evoluir “positivamente”
e que espera “em breve” ultra-

passar os obstáculos que ainda
subsistem para o cumprimento do roteiro estabelecido em
2014, aquando da adesão do
país à organização lusófona.
Esse plano inclui a abolição da
pena de morte e a introdução
do ensino da língua portuguesa
no sistema escolar.
Obiang Nguema considerou importante que a CPLP
continue a aproximação aos

respectivos povos, tendo em
conta os “enormes recursos”
que os respectivos países possuem, que podem ser rentabilizados para minimizar a fome,
a miséria e as doenças que a
grande maioria das suas populações ainda sofre.
Congratulou-se com a assinatura, na cimeira de Luanda,
em Julho passado, do acordo de
mobilidade no espaço comu-

nitário, que na sua opinião será
“um instrumento decisivo”
para a circulação dos cidadãos
nestes países. Malabo ainda não
o ratificou.
O secretário-executivo da
CPLP, Zacarias da Costa, sublinhou os avanços de Malabo no
processo de integração, embora compreenda que “cada país
tem a sua forma de lidar com as
questões”.

“O mais importante é que
o compromisso está a ser feito
e notamos progressos significativos”, disse à Lusa, no final
da visita de Obiang à sede da da
CPLP.
Zacarias da Costa gostaria de ver o processo concluído antes da próxima cimeira
da CPLP e a Guiné Equatorial
“plenamente e efectivamente
integrada”. - (Lusa)

DIREITOS LABORAIS

CSI denuncia nível recorde de violações
AS violações dos direitos
dos trabalhadores atingiram níveis “recorde” entre
Abril de 2021 e Março de
2022, alerta a Confederação Sindical Internacional
(CSI), num relatório ontem
publicado.
Em 50 dos 148 países
abrangidos pela nona edição do “Global Rights Index”, os trabalhadores foram submetidos à violência
física. Em 2021 foram 45
países.
O relatório regista ainda
o assassínio de sindicalistas
em 13 países, entre os quais
se incluem a África do Sul,
Itália e Índia.
“Os trabalhadores estão
na linha de frente de uma
série de crises extraordinárias: níveis históricos de
desigualdade,
emergência climática, pandemia e
conflitos com efeitos de-

vastadores”, lista a secretária-geral da CSI, Sharan
Burrow.
O relatório “mostra
como essa instabilidade é
explorada, por tantos governos e empregadores
atacando os direitos dos
trabalhadores”,
lamenta
Burrow num comunicado à
imprensa separado do relatório.
Com isso, “os principais
indicadores de violação
desses direitos atingiram
níveis recordes”, lamenta.
Com 87% dos países cobertos pelo relatório tendo
violado o direito à greve e
77% dos Estados tendo privado os trabalhadores do
seu direito de os formar ou
aderir a um sindicato, as
violações foram registadas
nos quatro cantos do globo.
A região de MENA (Médio Oriente e Norte da Áfri-

ca) continua a ser em 2022
a “pior” do mundo em direitos dos trabalhadores. A
Europa está mais bem classificada, mas os seus trabalhadores sofreram violência física em 10 países.
E “grandes” Estados deste
continente são acusados de
violações “regulares” (Reino Unido) ou “repetidas”
(França, Espanha) dos direitos dos trabalhadores.
Entre a Europa e a região de MENA fica África Subsahariana onde os
golpes de Estado (Burkina Faso, Guiné Conacri,
Mali, Sudão, Chade) “reduziram gravemente as
liberdades dos trabalhadores, como o direito de
reunião em paz e o acesso
à justiça”, lamenta a CSI.
Reagindo ao relatório,
a Organização Internacional de Empregadores

GUERRA NA UCRÂNIA

Moscovo quer rendição
mas G7 acentua pressão
A RÚSSIA declarou ontem que visa a
rendição da Ucrânia, enquanto o Ocidente reafirmava unidade e seu firme
apoio a Kiev.
“O lado ucraniano pode terminar
[a guerra] dentro de um dia”, disse
o porta-voz do Kremlin (Presidência
russa), Dmitri Peskov, citado pela
agência noticiosa francesa AFP.
Para isso, segundo Peskov, basta
as autoridades de Kiev ordenarem
às “unidades nacionalistas” e aos
soldados ucranianos que deponham
as armas, e que “todas as condições
estabelecidas pela Rússia” sejam implementadas.
Peskov reagia ao apelo do Presidente
ucraniano,
Volodymyr
Zelensky, aos líderes do G7 para que
tudo façam no sentido de a guerra
terminar antes do final do ano, devido ao Inverno rigoroso na Ucrânia.
Ontem no final de uma cimeira
de três dias, o grupo dos sete países
mais industrializados (G7) reforçou
a condenação da Rússia pela invasão
da Ucrânia e as sanções contra Moscovo.
Entre as medidas aprovadas em
Elmau, no sul da Alemanha, o G7
quer criar um mecanismo para proibir o transporte de petróleo russo,
uma das principais fontes de receita

de Moscovo, se a sua venda não respeitar um preço máximo acordado
com parceiros internacionais.
Os líderes do G7 convidaram outros países a juntarem-se a esta medida.
A reunião de Elmau antecedeu a
cimeira da NATO, que começou ontem à noite e decorre até amanhã, na
capital da Espanha, Madrid.
A cimeira da Aliança Atlântica
realiza-se no quadro da invasão russa da Ucrânia, que desencadeou uma
guerra que entra hoje no 126.º dia,
ainda sem um fim à vista.
Aliás, funcionários da Casa Branca
(Presidência norte-americana) estão
a perder a confiança de que a Ucrânia
seja capaz de recuperar todo o território que perdeu para a Rússia nos
últimos quatro meses de guerra,
mesmo com o armamento mais pesado e sofisticado que seus aliados
ocidentais planeiam fornecer.
Segundo a CNN, a assessores do
Presidente dos Estados Unidos, Joe
Biden, teriam começado a debater
internamente como e se Zelensky
deveria mudar a sua definição de
uma “vitória” ucraniana, ajustando-se à possibilidade de que seu país
tenha encolhido de maneira irreversível. - (Lusa/CNN)

África do Sul avança com
novos cortes de energia
A COMPANHIA eléctrica da África do Sul, Eskom, anunciou ontem
que vai aumentar o nível de cortes de energia para o sexto mais severo, numa escala de oito, o que implica várias horas por dia sem
energia. O anúncio foi feito pela empresa e tem efeitos imediatos,
numa altura em que o país enfrenta temperaturas mais frias devido
ao Inverno na região. “Há risco elevado de que a fase de corte de
carga tenha de ser alterada, dependendo do estado das centrais”
nos próximos dias, advertiu a Eskom, numa nota citada pela AFP,
na qual não se dá conta do número exacto de horas nem das regiões
em que a energia será cortada.

Abidjan investe para afastar
jovens do extremismo
A COSTA do Marfim vai investir, durante três anos, em seis das
suas regiões limítrofes do Burkina Faso e Mali, dois países flagelados pela violência extremista islâmica, para promover programas
destinados à sua “juventude altamente vulnerável”. “Como parte da luta contra a vulnerabilidade no Norte, particularmente nas
seis regiões limítrofes do Burkina Faso e do Mali, o Governo lançou
um ambicioso programa de integração, educação e infra-estruturas sanitárias”, com um custo total equivalente a 27,2 mil milhões
de meticais durante o período 2022-2024, disse segunda-feira o
Ministro para a Promoção da Juventude e da Integração Profissional marfinense, Mamadou Touré. Perante a ameaça extremista no
Norte do país, as autoridades marfinenses defendem uma resposta
de segurança em colaboração com os países vizinhos.

Encontrados 46 migrantes
mortos num camião
QUARENTA e seis pessoas foram encontradas mortas, na segunda-feira, dentro de um atrelado de um camião no sudoeste de San
Antonio, no Estado norte-americano do Texas, anunciaram as
autoridades locais. A polícia encontrou o camião numa estrada remota, perto da base aérea de Lackland. Outras 16 pessoas, 12 adultos e quatro crianças, encontradas no mesmo local, receberam
assistência médica devido ao calor e à desidratação, disse o chefe
da corporação dos bombeiros, Charles Hood. As pessoas faziam
parte de uma alegada tentativa de contrabando de migrantes para
os Estados Unidos, afirmou o chefe de polícia, William McManu,
acrescentando que pelo menos três pessoas estão sob custódia policial, embora não seja claro se estão ligadas a este caso.

Iniciou alargamento do BRICS

Direitos laborais continuamente violados no mundo

(OIE) salientou que “a
melhor forma de garantir um ambiente de tra-

balho seguro é os governos ratificarem e fazerem
cumprir as convenções da

Organização Internacional do Trabalho (OIT)”. (Lusa)

CONFLITO NO TIGRAY

Addis-Abeba pretende
apenas mediação da UA
O PARTIDO do Primeiro-ministro
da Etiópia, Abiy Ahmed, exigiu
segunda-feira que as negociações
de paz com os rebeldes de Tigray
sejam supervisionadas apenas
pela União Africana (UA), uma
opção rejeitada pelos insurgentes.
“O comité central e executivo do Partido da Prosperidade
(PP) elaborou uma directriz para
a resolução pacífica do conflito no
norte da Etiópia”, disse o ministro
da Justiça, Gedion Timothewos,
acrescentando que “o processo
de paz só pode ser conduzido pela
União Africana e estando dentro
do quadro legal e constitucional”.
Nesta declaração à emissora

estatal EBC, citada pela agência de
notícias France-Presse, o dirigente disse ainda que as negociações
sobre o processo de paz têm também de “respeitar os interesses
fundamentais do país”.
A Frente Popular de Libertação do Tigray (TPLF), que tem
estado em guerra com o governo
federal liderado por Abiy desde
Novembro de 2020, já tinha, em
meados de Junho, rejeitado implicitamente as conversações sob a
égide da UA, denunciando a “proximidade” do mediador da organização regional, o nigeriano Olusegun Obasanjo, à Addis-Abeba.
A TPLF diz estar pronta para

“negociações acolhidas e facilitadas pelo Presidente do Quénia”,
Uhuru Kenyatta, em Nairobi, e
notou que existia um “acordo entre as partes” sobre esta matéria.
Na declaração citada pela agência noticiosa, o ministro etíope
da Justiça deixou claro que um
fracasso das negociações levará
novamente ao reinício das hostilidades no norte do país. “O processo de paz não pode ser bem-sucedido se apenas um dos lados
o desejar. Se o processo falhar, devem ser dadas instruções às forças
de segurança para responderem
adequadamente”, afirmou. (Lusa)

SEGUNDO UNICEF

Mais de cem mil crianças mortas
ou mutiladas em conflitos
OS conflitos armados em todo o
mundo mataram ou mutilaram
mais de 104.000 crianças, entre 2005 e 2020, indicou ontem o
Fundo das Nações Unidas para a
Infância (UNICEF).
Num relatório, o UNICEF revela que naquele período de 15
anos foram cometidas mais de 266
mil “violações graves” contra os
direitos humanos das crianças em
mais de 30 situações de conflito,
em partes distintas do mundo.
No mesmo período, registaram-se também mais de 25.700
raptos de menores, 14.200 agressões sexuais e casamentos forçados, 93 mil casos de recrutamento
de crianças-soldado e 13.900 ataques a hospitais e escolas, embora
os números possam ser “provavelmente mais elevados”, adianta a

agência da ONU.
Explica que concretizar um
registo exacto dos ataques à integridade das crianças é ainda uma
tarefa difícil, devido às dificuldades de acesso às zonas de conflito e ao medo que as famílias e os
próprios menores têm de fazer a
denúncia.
“Este relatório expõe da forma mais clara possível o fracasso
do mundo em proteger os seus
filhos em tempos de conflito armado. Devemos recusar-nos a
tolerar as violações contra crianças como um resultado inevitável da guerra”, disse a directora
executiva do UNICEF, Catherine
Russell.
De acordo com a UNICEF, a
maioria destas agressões ocorreram em países em situações

de conflito armado prolongado,
como o Afeganistão (30% dos
ataques contra crianças), Israel e
Palestina (14%), Síria (13%), Iémen (13%) e Somália (9%).
Os atentados aos direitos das
crianças são geralmente cometidos por todas as partes envolvidas
no conflito, sejam forças estatais
ou grupos armados irregulares,
apesar de o relatório indicar que,
entre 2016 e 2020, os actores não
estatais foram responsáveis por
cerca de 58% de todas as violações contra menores.
Os dados da UNICEF indicam
ainda que os rapazes são os mais
afectados pelas guerras (representam 73% das vítimas), porque
são os principais alvos de recrutamentos forçados, bem como de
raptos e assassinatos. - (Lusa)

O ALARGAMENTO do grupo BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e
África do Sul) com a integração da Argentina e do Irão já começou,
anunciou ontem o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei
Lavrov, durante uma visita ao Turquemenistão. “Tanto a Argentina
como o Irão são candidatos dignos e respeitáveis. O mais importante
é que o processo preliminar tenha começado”, declarou Lavrov em
conferência de imprensa, após uma reunião com os seus homólogos
dos países limítrofes do Mar Cáspio, em Ashgabat. Sublinhou que a
entrada de um determinado país no bloco deve ser consensual e salientou que “o principal critério é, acima de tudo, garantir a eficácia
futura e aumentar os resultados práticos da organização”.

Tentativa de fuga deixa 49
detentos mortos
PELO menos 49 detentos morreram e 30 ficaram feridos em
uma tentativa de fuga de uma prisão de Tuluá, município no sudoeste da Colômbia, na madrugada de ontem, informou à AFP
um porta-voz do Instituto Nacional Penitenciário e Carcerário
(INPEC). A tragédia ocorreu num pavilhão do presídio municipal quando os presos, aparentemente amotinados, queriam
fugir, disse o general Tito Castellanos, director do INPEC. “Infelizmente há uma rebelião no pavilhão número oito da prisão
de Tuluá, onde há 1267 presos, com um lamentável resultado de
49 mortos”, disse o oficial à La W Rádio. Segundo Castellanos,
os internos morreram num incêndio causado por eles mesmos.

EUA e Irão retomam
negociações
OS EUA e o Irão anunciaram segunda-feira que vão retomar esta
semana as suas negociações indirectas, no Qatar, sobre o dossier
nuclear, depois de vários meses de bloqueio. Era esperado que o
principal negociador iraniano sobre o nuclear, Ali Bagheri, viajassse
ontem ao Qatar, para “negociações sobre o levantamento das sanções”. Em Washington, um porta-voz do Departamento de Estado
confirmou que as negociações iriam desenrolar-se esta semana na
capital do Qatar, Doha.

Julgamento do major Lussati
começa em Luanda
O JULGAMENTO de Pedro Lussati, principal arguido de um esquema fraudulento envolvendo militares da Casa de Segurança
do Presidente angolano, arrancou ontem num mega-processo da
justiça angolana, com 49 réus e 200 testemunhas. Em causa está
a “Operação Caranguejo” que levou, em Junho do ano passado, o
desmantelamento de um esquema que envolvia pagamentos fraudulentos a partir da folha salarial da Casa de Segurança, através do
qual terão sido desviados do erário público 62 milhões de dólares
(3,9 mil milhões de meticais). Entre os arguidos, encontram-se oficiais das Forças Armadas Angolanas (FAA) e civis, acusados de peculato, associação criminosa, recebimento indevido de vantagem,
participação económica em negócio, abuso de poder, fraude no
transporte ou transferência de moeda para o exterior, entre outros.
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