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Demolição de bancas 
agita Xipamanine

AT encoraja cooperativismo 
para dinamizar economia

País terá indústria 
farmacêutica de vacinas

Ministra dos Combatentes 
no Zimbabwe

Lançada 1.ª pedra para 
construção de silo-auto

A MINISTRA dos Combatentes, Josefina Mpe-
lo, efectua deste ontem uma visita ao Zimbabwe 
para estabelecer parcerias na área de pesquisa, 
divulgação e preservação da história e património 
dos movimentos de libertação de África. No país 
vizinho, Mpelo vai visitar o projecto do Museu da 
Libertação Africana e assinar um memorando de 
entendimento com o Instituto do Conhecimento 
Africano (INSTAK, sigla em inglês). A visita ter-
mina amanhã.

O PRESIDENTE do Conselho Municipal de 
Maputo, Eneas Comiche, lança hoje a primei-
ra pedra para a construção do silo-auto do 
Mercado Central. A cerimónia terá lugar no 
antigo parque de estacionamento deste mer-
cado. A obra enquadra-se no Plano de Desen-
volvimento Municipal (2019-2023), que pre-
vê a edificação de infra-estruturas que visam 
melhorar a mobilidade e transitabilidade na 
cidade de Maputo, além de conferir maior se-
gurança ao estacionamento de veículos. 

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

A CONSTANTE subida dos pre-
ços de combustíveis no merca-
do internacional está a reduzir a 
capacidade de algumas gasoli-
neiras nacionais continuarem a 
mobilizar recursos para fazer as 
importações. 

A Importadora Moçambi-
cana de Petróleos (IMOPETRO) 
considera que, se no passado 
precisava de entre 50 e 80 mi-
lhões de dólares norte-ame-
ricanos para a importação de 
combustíveis, actualmente são 
necessários cerca de 200 mi-
lhões de dólares.

João Macanja, director da 
IMOPETRO, explicou ao “Notí-
cias” que, devido à deterioração 
da situação financeira, cinco 
pequenas gasolineiras deixaram 
de importar os combustíveis.

No mês de Junho em cur-
so, o crude que tem servido de 
referência para os preços dos 
produtos refinados tem estado 
a oscilar no mercado interna-
cional entre 100 e 120 dólares o 
barril, tendo ontem mesmo sido 
negociado a 117 dólares. 

João Macanja refere que, 
por exemplo, Moçambique e 
outros países adquiriam a tone-
lada de gasolina por 761 dólares 
em Fevereiro, mas o valor subiu 

em Março para 822 dólares até 
atingir 1068 dólares a tonelada 
em Maio. 

Assim, em Fevereiro, o litro 
da gasolina chegava aos portos 
moçambicanos a 38 meticais, 
em Março a 41 meticais, em 
Abril a 47 meticais e em Maio a 
54 meticais.

“É importante explicar que 
o nosso país compra o combus-
tível por meio de uma coopera-
tiva que se chama IMOPETRO,
e isto tem a vantagem de poder
reduzir os custos de aquisição
por via da economia de esca-
la, porque quanto maior for a
quantidade adquirida maior
será o desconto”, referiu Ma-
canja.

Acrescentou que, ao abrigo 
do quadro legal vigente, o país 
faz as aquisições por meio de 
um concurso público, obede-
cendo a padrões internacionais, 
o que assegura maior transpa-
rência no processo.

Garantiu que, apesar da 
erosão da capacidade de impor-
tação de algumas empresas, o 
país tem combustível assegura-
do para os próximos dias.

“A nossa importação ocorre 
em cada 22 dias. Neste momen-
to em que estamos a falar, temos 

gasolina para 28 dias; jet - usado 
na aviação - para 26 dias; gasó-
leo para 37 dias”, tranquilizou.

O director da IMOPETRO 
apontou ainda que a guerra en-
tre a Rússia e a Ucrânia veio exa-
cerbar um problema que já se 
vinha assistindo desde finais do 
ano passado, quando a tendên-
cia de abertura de alguns mer-
cados começou a influenciar a 
procura dos combustíveis, facto 
que não foi acompanhado pelo 
aumento da produção, com im-
pacto na subida dos preços.

O gestor da única impor-
tadora de combustíveis em 
Moçambique adverte que, se a 
guerra entre a Rússia e a Ucrânia 
se prolongar, o mundo conti-
nuará a ressentir-se dos preços 
elevados dos combustíveis.

“Sabemos que há algumas 
soluções que estão a ser equa-
cionadas, como, por exemplo, 
o aumento da produção por
alguns países produtores, mas
isso só não vai impactar muito
a oferta. Também há algumas
movimentações para se colocar
no mercado alguma produção
da Venezuela e do Irão, mas
acreditamos que não será sufi-
ciente para estabilizar o merca-
do”, previu Macanja.

O 
PRESIDENTE da Re-
pública, Filipe Nyusi, 
defende a diversidade 
dos cursos lecciona-
dos em instituições do 

ensino superior para assegurar 
a empregabilidade e diversifi-
car a economia. 

Falando em Maputo, na 

abertura da conferência cien-
tífica internacional dos 60 
anos do ensino superior em 
Moçambique e Angola, Nyusi 
referiu-se à má experiência de 
se apostar em certos cursos em 
detrimento da diversidade.

O Chefe do Estado apelou 
a uma reflexão visando evitar 

a existência de muitos for-
mandos em poucas áreas, num 
determinado contexto social 
e económico, que num outro 
podem ficar sem espaço para 
aplicar os seus conhecimentos.

Na ocasião, Nyusi realçou 
que para a UEM, a mais antiga 
universidade do país, este ano é 

de uma dupla celebração, pois, 
além dos 60 anos do ensino 
superior, celebra os 60 da sua 
criação.        

Segundo ele, a realização 
da conferência científica in-
ternacional representa não só 
uma celebração dos 60 anos do 
ensino superior, como também 

O SECTOR da Saúde alocou este ano 
mobiliário e equipamento diverso às 
unidades de cuidados intensivos dos 
hospitais centrais, provinciais e ge-
rais do país, o que elevou os padrões 
de qualidade na oferta de serviços 
para pacientes em situação grave.

A informação foi avançada on-
tem, em Manica, pelo ministro Ar-
mindo Tiago, na abertura do XLVII 
Conselho Coordenador de Saúde, 
avançando que foram apetrechados 
quatro hospitais centrais, sete pro-
vinciais e três gerais.

O encontro de três dias vai de-
bater a implementação do Plano 
Económico e Social (PES-2022), os 

avanços na provisão dos cuidados de 
saúde, com maior enfoque na para 
a resposta à Covid-19, malária e as 
campanhas de vacinação.

Tiago referiu que o Governo man-
tém o compromisso de melhorar o 
estado de saúde da população ex-
pandindo o acesso aos serviços de 
qualidade, edificando infra-estrutu-
ras sanitárias, desenvolvimento de 
recursos humanos e programas de 
promoção de saúde e prevenção das 
doenças.

“O nosso percurso ao longo dos 
anos tem sido caracterizado por pro-
gressos assinaláveis nos principais 
indicadores sanitários. No entanto, 

persistem desafios, incluindo os re-
lacionados com o crescimento popu-
lacional, a rápida urbanização, triplo 
fardo da doença e as cíclicas emer-
gências sanitárias”, afirmou.

Segundo o governante, o país 
procura consolidar os ganhos das 
acções para o controlo do impacto 
socioeconómico da Covid-19, numa 
altura em que ainda se ressente do 
impacto das calamidades naturais e 
do terrorismo em Cabo Delgado.

Sublinhou que as reformas decor-
rentes da consolidação da estrutura 
organizacional e da descentralização 
desafiam o sector da Saúde e deman-
dam a participação activa de todas as 

províncias na adequação legal e legis-
lativa para a edificação de um Sistema 
de Saúde robusto.

“A aprovação da Lei de Saúde 
Pública, a criação da Autoridade Na-
cional Reguladora de Medicamen-
tos e a adequação legal da Central de 
Medicamentos e Artigos Médicos são 
exemplos de reformas que vão trazer 
maior capacidade de resposta ao sec-
tor da Saúde”, acrescentou.

Para o ministro, é preciso acele-
rar a implementação do subsistema 
de saúde comunitário, iniciativa que 
irá melhorar o acesso e qualidade dos 
serviços prestados particularmente 
aos mais vulneráveis.

CURSOS DO ENSINO SUPERIOR

PR defende
diversificação em prol 
da empregabilidade  

Nyusi advoga expansão do ensino superior sem descurar a qualidade
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um marco importante na cami-
nhada em busca de respostas 
aos desafios que se impõem, 
com reflexão sobre o passado, 
presente e as perspectivas deste 
subsistema enquanto fonte de 
conhecimento para o desenvol-
vimento do país.

Transcorridas seis décadas 
da educação terciária em Mo-
çambique e Angola, o Presiden-
te Nyusi fala de ganhos neste 
domínio, mas reconheceu que 
os dois países precisam ainda de 
trabalhar para ter quadros sufi-
cientes que permitam fazer face 
às necessidades cada vez mais 
crescentes.

Encorajou o alargamento 
do acesso ao ensino superior, 
salvaguardando, entretanto, a 
qualidade, o que é útil para os 
graduados, empregadores e a 
sociedade.

No país, em 1962, ano da 
fundação da UEM, estavam 
matriculados no ensino supe-
rior 280 estudantes, entre os 
quais 12 eram de raça negra. O 
cenário de 1975 aponta que, dos 
2433 inscritos, cerca de 40 eram 
de nacionalidade moçambicana 
e, nesse mesmo período, não 
havia nenhum docente nacio-
nal. 

Hoje, o país possui 56 insti-
tuições espalhadas por todas as 
províncias, sendo 22 públicas e 
34 privadas, atendendo 247.515 
estudantes.

COMBUSTÍVEIS

Alta de preços reduz
capacidade de importação

Melhora qualidade de serviços
nos cuidados intensivos

MIREME atrai britânicos  
para Mphanda Nkuwa
O MINISTRO dos Recursos Mi-
nerais e Energia, Carlos Zaca-
rias, convidou ontem empre-
sas britânicas a investirem na 
construção da Central Hidroe-
léctrica de Mphanda Nkuwa, 
projectada para a geração de 
1500 Megawats de energia.

Zacarias fez o convite num 
painel de debate na Chathan 
House, em Londres, no Reino 
Unido da Grã-Bretanha, sobre 
o papel do sector energético
como catalisador da diversi-
ficação e desenvolvimento de
Moçambique, que contou com
a presença de jornalistas, em-
presários e governantes locais.

“Este é um projecto es-
truturante e fundamental 
para a transição energética e 
irá responder às necessidades 
de consumo da indústria na-
cional, consolidar a posição 
de Moçambique como pólo de 
geração de energia na região e 
aumentar a capacidade de ge-
ração de receitas” disse Zaca-
rias. 

Ainda neste painel, o min-
istro referiu-se ao potencial do 
país em energias novas e reno-
váveis, nomeadamente a hídri-
ca, eólica e solar, para satisfazer 
as necessidades domésticas e 
regionais.

“Para o presente quinqué-
nio, o Governo comprome-

teu-se e vai alcançar a meta 
de aumento da capacidade de 
geração de energia em 200 MW 
com base nestas fontes”, disse.

Na sua intervenção, o go-
vernante moçambicano sau-
dou a comparticipação do Rei-
no Unido da Grã-Bretanha no 
financiamento de projectos de 
electrificação do país. 

Na sessão sobre o papel do 
sector de recursos minerais e 
energia para a galvanização do 
sector agrícola, Zacarias refe-
riu-se ao facto de a energia e a 
agricultura constituírem duas 
das quatro principais priori-
dades no Plano Quinquenal 

do Governo. Destacou os in-
vestimentos em curso para a 
produção de biocombustíveis 
e outros, incluindo metanol e 
fertilizantes com base no gás, 
que vai impulsionar o sector 
agrícola e empregos

Estes temas foram aborda-
dos no âmbito da Semana de 
Moçambique no país europeu, 
que desde terça-feira reúne 
diversos actores para reflectir 
sobre os sectores da agricultu-
ra, economia verde e energia 
de Moçambique, e surge em 
resultado da cimeira de inves-
timentos Reino Unido-África, 
realizada em 2020. 
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A VOZ DO CIDADÃO

A ESCASSEZ de caixas de 
pagamento automáticas 
(ATM) na cidade de Li-
chinga, no Niassa, inquie-
ta os munícipes, face às 
aglomerações que podem 
propiciar novas infecções 
por Covid-19, para além 
dos transtornos decor-
rentes de longo tempo nas 
filas.

Por isso mesmo, pe-
dem aos bancos co-
merciais o reforço deste 
equipamento de modo a 
facilitar a vida das pessoas.

Valéria Caúde disse que 
os gestores dos bancos co-
merciais que operam na 

Munícipes querem 
mais ATM em Lichinga

cidade de Lichinga devem 
preocupar-se com a pre-
venção de doenças, em 

particular a Covid-19, bem as-
sim com a necessidade de bem 
servir os clientes. 

A solução para o efeito, de-
fendeu, passa pelo aumento 
do número de ATM, sobretudo 
nos bairros periféricos da urbe. 

Acrescentou que a fraca 
qualidade do serviço prestado 
pelos bancos comerciais é no-
tável aquando do pagamento 
dos salários dos funcionários e 
agentes do Estado e pensionis-
tas, a partir do dia 15 de cada 
mês, período em que se obser-
vam longas filas junto às ATM. 

António Liquela disse que 
a cidade de Lichinga conta 
actualmente com cerca de 16 
ATM, a maioria dos quais loca-
lizados no perímetro da cidade 
do cimento, para servir uma 

caixas nos bairros mais 
populosos, nomeadamen-
te Namacula, Chiuaula e 
Nomba, porque os muní-
cipes ali residentes não 
teriam razões para se des-
locarem ao centro da urbe 
para levantamento, trans-

população estimada em 240 
mil habitantes. 

Pediu a quem de direito 
para sensibilizar aos bancos 
comerciais para instalar mais 

A cidade de Lichinga co-
nhece nos últimos tempos 
um crescimento demográfico 
acelerado, situação que, de 
acordo com Domingos Sabite, 
demanda pelo incremento de 
serviços financeiros, particu-
larmente de ATM para paga-
mentos de forma célere. La-
mentou o facto de os bancos 
comerciais representados em 
Lichinga não acompanharem 
o aumento da procura de ser-
viços.

ferência ou pagamentos.
O aumento do núme-

ro de ATM em Lichinga é 
urgente, segundo Niquice 
Ngozi, justificando que as 
poucas caixas existentes 
ficam fora de serviço por 
longo período, por vários 
motivos, nomeadamente 
oscilações no fornecimen-
to de energia eléctrica e 
fraca qualidade do sinal da 
operadora que fornece o 
serviço de comunicações.

Valéria Caúde

Domingos Sabite

António Liquela

Niquice Ngozi

QUARENTA e quatro indiví-
duos, entre os quais três de 
nacionalidade malawiana, 
estão a contas com as au-
toridades da lei e ordem no 
Niassa, desde o início deste 
ano, indiciados de  produ-
ção, consumo e tráfico de 
estupefacientes.

Eugénio Uetimane, di-
rector do Gabinete de Pre-
venção e Combate à Droga, 
que revelou o facto, explicou 
que na posse dos indiví-
duos em causa foi apreen-
dido cerca de noventa e 
nove quilogramas de can-
nabis-sativa (soruma) que, 
entretanto, foram incine-
radas.

Falando por ocasião do 
26 de Junho, Dia Interna-
cional contra o Abuso e 
Tráfico Ilícito de Drogas, na 
localidade de Chissimbir, 
distrito de Ngaúma, Ueti-
mane salientou que no pri-
meiro trimestre deste ano 
foram atendidos e desinto-
xicados nas unidades sani-
tárias da província 121 pa-

cientes, contra 156 de igual 
período do ano passado.

Adiantou que no mes-
mo período o sector en-
caminhou às unidades sa-
nitárias locais 52 pessoas 
dependentes do consumo 
de bebidas alcoólicas, so-
ruma e outras substâncias 
psicotrópicas para desin-
toxicação. Depois de con-
sideradas curadas, as mes-
mas foram reintegradas nas 
respectivas famílias.

No contexto da preven-
ção e sensibilização sobre 
o perigo que o consumo de 
drogas leves e pesadas re-
presenta para a saúde pú-
blica, o gabinete realizou 
palestras de sensibilização 
dirigidas a 81 mil cidadãos, 
de ambos os sexos. 

Adicionalmente, pro-
moveu a revitalização de 
seis comités distritais anti-
-drogas e efectuou nove mil 
inspecções aos estabeleci-
mentos comerciais, previs-
tas no plano para o primeiro 
semestre e 708 em viaturas 

de transporte de carga e de 
passageiros ao nível dos 16 
distritos do Niassa.

Dinis Vilanculo, que di-
rigiu a cerimónia central 
alusiva à data, desafiou as 
Forças de Defesa e Seguran-
ça (FDS) e população, no 
geral, no sentido de refor-
çarem a vigilância, sobre-
tudo nos postos fronteiri-
ços, por considerar que são 
locais propensos à ocorrên-
cia de tráfico de substâncias 
de consumo proibido.

Com o envolvimento 
de todos os segmentos da 
sociedade, defendeu, será 
possível reduzir a depen-
dência da droga, que pro-
picia vários males, sobre-
tudo acidentes de viação, 
criminalidade e desordem 
pública. 

“Redobrem a vigilância 
e denunciem os traficantes 
de drogas, visto que o país 
precisa de jovens saudáveis 
para enfrentar as batalhas 
rumo ao desenvolvimen-
to”, apontou.

A VILA municipal de Man-
dimba, no Niassa, necessita 
urgentemente de um infantá-
rio para acolher crianças órfãs 
e deficientes, o que poderá 
promover a melhoria das con-
dições de ensino e aprendiza-
gem, fundamentais para a sua 
preparação para a vida.

Neste momento estão 
identificadas, nesta autarquia, 
cerca de 47 crianças órfãs e 
deficientes, acolhidas maio-
ritariamente por pessoas de 
boa-fé que enfrentam dificul-
dades, sobretudo de disponi-

bilidade de alimentos, produ-
tos de higiene e limpeza.

É neste contexto que o 
Concelho Executivo Provin-
cial, orientada pela governa-
dora Judite Massengele, doou 
produtos alimentares, de hi-
giene e limpeza às crianças ór-
fãs e deficientes residentes em 
Mandimba.

Estas enalteceram o gesto 
do CEP e manifestaram o de-
sejo de ver implantado um in-
fantário em Mandimba, tendo 
em vista dar oportunidade de 
desenvolverem algumas ac-

tividades para aperfeiçoar as 
suas habilidades, mas fun-
damentalmente desfrutar da 
possibilidade de frequentar o 
ensino formal.

Olá David, representan-
te das crianças do Comité de 
Mbaua, em Mandimba, dis-
se crer que a curto ou médio 
prazo, e com o apoio das au-
toridades governamentais ou 
parceiros, poderão ver as suas 
carências superadas.

“Temos um alpendre de 
construção precária erguido 
pela comunidade com objec-

tivo de garantir o atendimen-
to dos diversos grupos sociais 
vulneráveis.  É para aqui que as 
pessoas de boa vontade cana-
lizam o seu apoio, contribuin-
do para reduzir a mendicidade 
na vila”, disse.

Judite Massengele legiti-
mou as preocupações apre-
sentadas pelos menores e pro-
meteu mobilizar os agentes 
económicos e outros parceiros 
para a construção de um local 
para o acolhimento e aten-
dimento dos diversos grupos 
vulneráveis em Mandimba.

PESSOAS que aliciam e retiram a crian-
ça da escola para uniões prematuras 
e trabalho infantil devem ser denun-
ciadas às autoridades governamentais 
competentes visando a abertura dos 
respectivos processo-crime para julga-
mento e condenação para desencorajar 
tais práticas.

O pedido foi manifestado pelo Par-
lamento Infantil, no Niassa, que apon-
tou para o aumento do número de ca-
sos de uniões prematuras nos últimos 
tempos. Domingas Agostinho, membro 
do Parlamento Infantil no Niassa, disse, 
recentemente, que promover a união 
prematura de crianças ou a sua empre-
gabilidade constituem actos desuma-
nos.

Salientou que as autoridades locais 

devem encaminhar os suspeitos de tais 
práticas à Justiça, visando a penalização 
dos infractores.

 No primeiro trimestre deste ano 
foram notificados cerca de 72 casos de 
uniões prematuras, números que cor-
respondem a um incremento em nove 
casos quando comparado ao mesmo 
período do ano passado.

O “Notícias” soube que o Parla-
mento Infantil criou, recentemente, 75 
comités comunitários de protecção da 
criança nos 16 distritos do Niassa, ór-
gãos que têm por competência divul-
gar, entre outras, a legislação específica 
sobre uniões prematuras e trabalho in-
fantil. Judite Massengele, governadora 
do Niassa, convidou a sociedade civil 
para se envolver, incondicionalmente, 

na protecção dos Direitos da Criança. 
Apelou para a adopção de estraté-

gias locais para lidar com estes fenó-
menos, alegando que cada região tem 
problemas específicos. 

Adicionalmente, a sociedade civil 
deve colaborar com as organizações 
parceiras no sentido de expandir a di-
vulgação da legislação vigente, que diz 
respeito à protecção das crianças.

De salientar que o trabalho infantil 
ocorre, com frequência, nos distritos 
com potencialidades para a produção 
de culturas alimentares, nomeada-
mente tabaco, algodão e soja, devido à 
alegada falta de consciência dos pais e 
encarregados de educação sobre o im-
pacto negativo de tal prática para o de-
senvolvimento da criança. 

Moçambique e Malawi 
combatem contrabando

no Niassa, Dinis Vilanculo, 
acompanhado pelos mem-
bros dos Serviços Provin-
ciais de Representação do 
Estado, visitou, recente-
mente, os postos fronteiri-
ços de Luelele, em Mandim-
ba, e Calange, no distrito 
de Mangoche, no Malawi, 
e constatou que também 
há obras de construção de 
infra-estruturas para aco-
modar as instituições que 
zelam pelo movimento de 
pessoas e bens do outro lado 
da fronteira.

Dinis Vilanculo recebeu 
garantias das autoridades 
do Malawi que qualquer 
indivíduo com comporta-
mento duvidoso que pre-
tenda atravessar a fronteira 
em direcção a Moçambique 
é  interrogado, para aferir se 
não é mais um que vai re-
forçar as fileiras dos terro-
ristas que perturbam o de-
senvolvimento do norte da 
província de Cabo Delgado, 
em particular, e do país, em 
geral.

 A colaboração prometi-
da pelas entidades aduanei-
ras, de migração e da Polícia 
malawiana, posicionadas 
no posto de Calange, vai até 
à denúncia e apreensão de 
mercadorias contrabandea-
das a partir do nosso país.

Dinis Vilanculo instou 
as autoridades governa-
mentais de Mandimba para 
sensibilizarem a população 
local para o cumprimento 
das obrigações aduaneiras 
quando realizam expor-
tações e importações de 
mercadorias diversas e sua 
importância, no contexto 
do reforço da colecta de re-
ceitas.

Dinis Vilanculo dialogando com as autoridades fronteiriças em Mandimba

Quarenta detidos 
por tráfico de drogas

Incineração de drogas

M
O Ç A M B I Q U E 
e Malawi es-
tão apostados 
em combater o 
contrabando de 

mercadorias na fronteira 
comum, situação que lesa 
as economias dos dois paí-
ses. Para o efeito, estão em 
curso, em ambos lados da 
fronteira, obras de constru-
ção de infra-estruturas para 
acomodar as instituições de  

fiscalização do movimento 
de pessoas e mercadorias.

É neste contexto que 
está em construção o posto 
fronteiriço de Luelele, no 
distrito de Mandimba, orça-
do em cerca de seis milhões 
de meticais, desembolsados 
através do Orçamento Geral 
do Estado.

O mesmo vai acomo-
dar os serviços de Migra-
ção, Alfândega e Polícia da 

República de Moçambique 
(PRM), que ali estarão ins-
talados pela primeira vez na 
história. 

Guiou a construção do 
edifício, cujas obras encon-
tram-se na fase de acaba-
mentos e apetrechamento, 
a necessidade de diminuir 
os níveis de contrabando 
de mercadorias neste ponto 
da fronteira, caracterizado 
pela passagem para o Ma-

lawi de grandes quantida-
des de milho e feijões sem o 
pagamento das respectivas 
taxas aduaneiras.

Vestuário diverso, cal-
çado usado, utensílios de 
plástico, produtos agrícolas, 
farinha de milho, sumos, 
lacticínios e seus derivados, 
entre outros, entram para o 
nosso país através do mes-
mo local.

O secretário de Estado 

UNIÕES PREMATURAS

Crianças pedem penas severas 

Mandimba clama por centros
de educação para a infância

COMÉRCIO TRANSFRONTEIRIÇO

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Chamadas de Socorro   ---------- 82 198

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

    21625031

         21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

CERCA de 24,50 quilómetros de estradas estão a 
ser asfaltadas no município da Matola, facto que 
vai contribuir para a melhoria da transitabilida-
de, há muito reclamada por condutores e resi-
dentes.

Trata-se de obras iniciadas em Janeiro últi-
mo com a duração de um ano e meio e que vão 
abranger os bairros da Matola-Gare, Nkobe, 
Matlemele, Siduava, Muhalaze, Mukhatine e a 
zona de Tchumene.

Até agora os trabalhos estão focados na cons-
trução de valetas e sub-base do troço da estrada 
que liga a “Circular” e o terminal da Matola-Ga-
re, facto que está a reduzir a poeira nas residên-
cias e problemas respiratórios nos utentes.

Sílvio Langa, automobilista da rota Mato-

la-Gare/Zimpeto, disse ao “Notícias” que há 
muito esperava pela asfaltagem da via, visto que 
o areal, buracos, inundações e lama no período 
chuvoso condicionavam  a transitabilidade e da-
nificavam as viaturas.

Adélia Benedito, residente na Matola-Gare, 
louvou o projecto, uma vez que a sua família e 
vizinhos inalavam muita poeira sempre que uma 
viatura transitasse na rua.

Alfredo Armando, outro automobilista, es-
pera que as obras não terminem na sub-base mas 
avancem para asfaltagem, visto que a situação 
actual não garante durabilidade.

As obras de asfaltagem são da responsabili-
dade do Município da Matola, com um custo de 
pouco mais de 935,4 milhões de meticais.

Troço que liga estrada circular e o centro de Matola-Gare em obras

MUNICÍPIO DA MATOLA

Asfaltagem melhora 
transitabilidade

 J
.M

A
CH

EL

afectado, contou que os ven-
dedores não vão sair do Xi-
pamanine antes de ver o caso 
esclarecido. Acrescentou que 
o advogado do actual proprie-
tário do espaço afirmou que 
“queria lavar as mãos dos ven-
dedores”.

“Nós queremos nossos 
bens de volta para continuar-
mos a trabalhar, pois assim 
corremos o risco de cometer 
crimes para sustentar as nossas 
famílias”, referiu. 

Enquanto os vendedores 
esperam respostas, o terreno 

que precipitou a confusão está 
a ser vedado, sob protecção da 
Polícia.

O “Notícias” contactou o 
secretário do bairro e o chefe 
da Comissão de Vendedores, 
que preferiam não se pronun-
ciar sobre a situação.

Demolição de bancas
agita Xipamanine

Xipamanine volta a ser palco de confusão

V
INTE e uma bancas e 
barracas foram des-
truídas, recentemen-
te, no mercado infor-
mal de Xipamanine, 

na cidade de Maputo, sem avi-
so prévio aos proprietários, 
situação que está a gerar uma 
confusão entre os vendedores.

A demolição dos empreen-
dimentos, segundo soubemos 
no local, ocorreu depois de um 
indivíduo ter adquirido uma 
residência localizada junto ao 
mercado.

O actual proprietário do 
referido terreno destruiu em 
Abril o imóvel e, na sequência, 
as bancas e os quiosques foram 
removidos com os respectivos 
produtos.

Ricardo André, vendedor 
no local há 30 anos, indicou 
que quando o grupo foi procu-
rar as razões do encerramento 
dos postos de trabalho e pedir 
os produtos de volta não obte-
ve respostas concretas.

“Soubemos que um agente 
da Polícia Municipal tinha um 
documento que autoriza a de-
molição das bancas. Pedimos 
para vê-lo, mas recusou-se a 
mostrar”, disse.

Samuel Sena, também 

TRÊS indivíduos com idades entre os 33 e 43 anos estão a 
contas com as autoridades policiais no distrito de Boane, 
indiciados na vandalização de Postos de Transformação 
(PT) de energia eléctrica.

Carmínia Leite, porta-voz da Polícia da República Mo-

çambique (PRM) na província de Maputo, disse que os 
detidos foram encontrados em flagrante a retirar equipa-
mentos num PT da empresa Electricidade de Moçambi-
que (EDM).

O grupo foi denunciado às autoridades, que se fizeram 

ao local para a sua detenção. A fonte explicou que um dos 
indiciados é prestador de serviços a empresa pública. 

“Os detidos confessaram a autoria do crime de vanda-
lização de mais quatro PT e com eles foram recuperados 
materiais do transporte de energia roubados em outros 

locais”, disse.
A fonte acrescentou que alguns bairros da vila passa-

ram o fim-de-semana festivo às escuras devido à vandali-
zação do PT. Entretanto, durante o último fim-de-semana 
não houve registo de crimes de realce a nível da província.

Recolheram às celas por vandalizar PT

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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                                      MERCADO CAMBIAL
                                    BOLETIM Nº  125/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 29 Junho
   de 2022

                                             CÂMBIOS(MT)
PAÍSES                 MOEDAS          COMPRA          VENDA    MÉDIA

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

2.   OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES          MOEDAS
  Àfrica do Sul        Rand             3,93            4,00      3,97
  Botswana             Pula             5,15            5,25      5,20
  eSwatini             Lilangueni       3,93            4,00      3,97
  Mauricias            Rupia            1,41            1,44      1,43
  Zâmbia               Kwacha           3,70            3,77      3,73

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES                 MOEDAS
  Japão                Iene           462,95          472,18    467,57
  Malawi               Kwacha          62,48           63,73     63,11
  Tanzânia             Shilling        27,16           27,70     27,43
  Zimbabwe             Dólar          167,28          170,61    168,94

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda
        PAÍSES         MOEDAS
  Brasil               Real            12,13           12,37     12,25
  Canada               Dolar           49,21           50,19     49,70
  China/Offshore       Renminbi         9,44            9,63      9,54
  China                Renminbi         9,46            9,64      9,55
  Dinamarca            Coroa            8,94            9,12      9,03
  Inglaterra           Libra           76,88           78,41     77,65
  Noruega              Coroa            6,45            6,58      6,52
  Suécia               Coroa            6,22            6,35      6,29
  Suíça                Franco          66,40           67,73     67,07
  União Europeia       Euro            66,54           67,87     67,21

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   4,7500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  2,8768600  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.831,70000
Venda..............  1.833,30000

                              Maputo,  30.06.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
     cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b)  Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
     USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
     obtidas através da Reuters.

PUBLICIDADE

NA COMPANHIA DE GASODUTO ROMPCO

CMG e iGAS concluem compra
de 30% da participação da Sasol

A 
COMPANHIA Mo-
çambicana de Ga-
soduto (CMG), uma 
subsidiária da Em-
presa Nacional de 

Hidrocarbonetos (ENH), e a 
Companhia sul-africana de 
Desenvolvimento de Gás 
(iGAS), empresa ligada ao 
Fundo Central de Energia 
(CEF), anunciaram ontem 
a conclusão da aquisição 
de 30% da participação da 

Sasol na ROMPCO (Com-
panhia de Investimento de 
Gasoduto (Pty) Ltd da Re-
pública de Moçambique), 
no âmbito do exercício dos 
seus direitos de preferência.

Esta operação significa 
que a CMG e a iGAS passam 
a ser os accionistas maiori-
tários na ROMPCO, uma vez 
que as suas participações 
aumentarão dos anteriores 
25% para 40%, respectiva-

mente, com a Sasol a deter 
uma participação minoritá-
ria de 20%.

Antes desta transação a 
ROMPCO, detentora do ga-
soduto de 865 quilómetros 
de extensão de Moçambi-
que para a África do Sul, 
era uma sociedade consti-
tuída pela Sasol África do 
Sul (50%), a CMG (25%) e a 
iGAS (25%).

Reagindo sobre a con-

clusão bem-sucedida desta 
transação, o Presidente do 
Conselho de Administração 
(PCA) da ENH, Estevão Pale, 
disse que “o fecho financei-
ro simboliza o compromisso 
do Governo de Moçambi-
que na comercialização do 
gás natural, a longo prazo, 
entre a África do Sul e Mo-
çambique, e o papel que o 
gás natural desempenha na 
transição energética no país 

SÉRGIO FERNANDO

O MINISTÉRIO da Indústria 
e Comércio está a fazer uma 
radiografia do estado ac-
tual do exercício da ac-
tividade comercial no 
país com vista a conter a 
anarquia que caracteriza 
o sector actualmente.

“Hoje não se distin-
gue a barraca da cantina 
rural, do armazém, loja, 
o vendedor a retalho e o 
a grosso, sendo por isso 
necessário trazer solu-
ções para a sua melho-
ria”, disse o Ministro da 
Indústria e Comércio, 
Silvino Moreno.

O governante, que 
falava no distrito de 
Nacala-à-Velha, pro-
víncia de Nampula, na 
abertura do XX Conse-
lho Coordenador do seu 
ministério, disse tam-
bém ser importante que 
a actividade de licen-
ciamento seja caracte-
rizada pela integridade 
do Balcão de Atendi-
mento Único (BAÚ), o 
qual deve actuar nos di-
tames da legislação que 
regula o exercício da 
actividade comercial.

De acordo com Sil-
vino Moreno, uma das 
apostas do Governo 
para o sector é a supe-
ração do défice persis-

tente da balança co-
mercial, que em 2021 
registou  5.583 milhões 
de dólares norte-ame-
ricanos em exporta-
ções, contra 8.618 mi-
lhões em importações.

“Neste sentido, toda 
a produção industrial 
e comercial deve ser 
orientada para a sufi-
ciência do mercado do-
méstico e também para 
os tradicionais mer-
cados preferenciais e 
outros a negociar, nas 
oportunidades que se 
abrem com o acordo de 
acesso à Zona do Co-
mércio Livre Continen-
tal Africana”, disse.

O XX Conselho 
Coordenador do Mi-
nistério da Indústria e 
Comércio, que decor-
re até amanhã,  sob o 
lema “Industrializar 
Moçambique: Criando 
Bases para o Desenvol-
vimento Integrado e 
Sustentável”,  acontece 
numa altura em que se 
nota uma ligeira reto-
ma da economia, face 
aos efeitos causados 
pela pandemia da Co-
vid-19 e pelas pressões 
do actual conflito entre 
a Rússia-Ucrânia.

Moreno esclareceu, 
igualmente, que o seu 
ministério assumiu a 

responsabilidade de as-
segurar que as acções 
governativas contri-
buam para o aumen-
to da produtividade, 
geração de emprego 
e da competitividade 
empresarial, o que irá 
impulsionar o cres-
cimento da indústria 
transformadora em 9,5 
por cento até 2024, ano 
em que se prevê que 
sejam comercializadas 
cerca de 86.405.582 
toneladas de produtos 
agrícolas.

Por seu turno, o go-
vernador de Nampula, 
Manuel Rodrigues, dis-
se que apesar dos im-
pactos provocados pela 
Covid-19 a província 
registou nos últimos 
dois anos a entrada em 
funcionamento de 13 
novas fábricas.

“Em 2021 Nampula 
comercializou 4.8 mi-
lhões de toneladas de 
produtos agrícolas, si-
tuando-se em quarto lu-
gar, depois da Zambézia, 
Niassa e Tete. Na pers-
pectiva de agregar va-
lor, a visão do Executivo 
Provincial é implantar 
parques industriais nos 
distritos de Larde, Me-
conta, Ribáuè e Nacala”, 
afirmou Manuel Rodri-
gues.

Governo quer conter
anarquia no comércio

Quadros do Ministério da Indústria e Comércio buscam soluções para os problemas que afectam o sector

Representantes das empresas formalizam a aquisição das participações na ROMPCO

A PRESIDENTE de Autorida-
de Tributária de Moçambique 
(AT), Amélia Muendane, de-
fende  uma aposta na adopção 
do cooperativismo nos dife-
rentes sectores de actividade 
com vista a garantir um incre-
mento na produção e na colo-
cação dos produtos no merca-
do nacional e internacional.

Falando ontem na pro-
víncia de Inhambane, Amélia 
Muendane disse que as coope-
rativas modernas e fiscais têm 
múltiplas vantagens, incluindo 
a redução de burocracia, para 
além de assegurarem um con-
tacto entre a AT e os produtores 
a todos os níveis.

“O cooperativismo vai as-
segurar que a cadeia de pro-
dução, quer a nível do distrito, 
quer a nível da província, seja 
mais centralizada, onde os 
agricultores estão devidamen-
te organizados e com um mer-
cado garantido para colocar os 

seus produtos”, afirmou.
Muendane, que falava na 

abertura de um seminário so-
bre o processo cooperativo, 
enfatizou ainda que  preten-
de-se que Moçambique seja 
nos próximos anos um país de 
rendimento médio e que para 
o alcance deste objectivo é ne-
cessário encontrar uma fonte 
de orientação para os produto-
res de modo a assegurar que te-
nham um alinhamento basea-
do numa estratégia unificada.

“O cooperativismo vai ga-
rantir que a produção nacio-
nal seja integrada e com maior 
robustez na capacidade de 
colocar os produtos no merca-
do internacional, ostentado a 
marca de cada província onde 
foi feita a produção”, disse.

Para a Presidente da AT, 
não existe uma base tributária 
sem produção local, por isso, 
“dos 20 por cento  que repre-
sentam a contribuição do sec-

tor agrícola no Produto Interno 
Bruto (PIB), mais de 90 por 
cento provém da agricultura 
de subsistência”.

Muendane disse, na oca-
sião, não ser possível haver 
uma economia estável sem 
uma base produtiva estável, 
sendo, para isso,  necessário 
que o sector esteja devidamen-
te preparado para assegurar 
uma boa organização econó-
mica e alargar os níveis de co-
lecta dos impostos.

A perspectiva da Autori-
dade Tributária ao trazer este 
tipo de modelo (cooperati-
vas) é encontrar uma pla-
taforma de negócio onde os 
diferentes produtores indivi-
duais se unem para assegurar 
que os seus produtos sejam 
mais apetecíveis ao mercado 
e facilitar o processo de arre-
cadação de receita no sector 
informal.

“Por exemplo, a mandio-

AT encoraja cooperativismo 
para dinamizar economia

ca é um produto altamente 
perecível e muitas vezes os 
produtores não conseguem 
mercados para colocar e con-
sequentemente registam avul-

tadas perdas. Mas se os produ-
tores estiverem organizados 
numa plataforma de negócio 
terão mais facilidades de pene-
tração no mercado”, salientou.

TRINTA empresários de micro, 
pequenas e médias empresas 
(MPME) moçambicanas estão a ser 
capacitados para tirarem maiores 
dividendos com a exportação da 
sua produção. 

Trata-se de uma iniciativa do 
Instituto para a Promoção das Pe-
quenas e Médias Empresas (IPE-
ME) destinada a apoiar as MPME 
a enfrentarem os desafios  coloca-
dos pelo processo de exportação.

A capacitação, que hoje termi-
na, vai igualmente reforçar a capa-
cidade técnica das MPME identifi-
carem empresas com potencial para 
vender no estrangeiro e apoiá-las 
na elaboração de um plano para pe-
netrar no mercado internacional.  
Falando na abertura do 
“workshop”, o director do pelou-

ro de Serviços no Instituto para a 
Promoção das Pequenas e Médias 
Empresas (IPEME), Ramatane Er-
nesto, disse que a instituição tem 
o mandato de implementar acções 
de assistência técnica e capacitação 
das MPME para o aproveitamento 
das oportunidades existentes nos 
mercados nacional e internacional.

�Com esta capacitação pre-
tendemos passar ferramentas que 
visam apoiar as micro, pequenas 
e médias empresas para fazerem 
o aproveitamento das oportuni-
dades que surgem�, salientou. 
De referir que nesta capacita-
ção estão também a ser parti-
lhadas informações sobre o pro-
cesso de avaliação de prontidão 
para a exportação, abordando-se 
questões legais, barreiras tarifá-

rias e não tarifárias, bem como 
sobre as condições exigidas pelo 
mercado para que as empre-
sas estejam totalmente pron-
tas para explorar oportunidades. 
Ernesto acredita que através des-
sas acções de formação as MPME 
estarão potencializadas para ex-
plorar o mercado das exportações 
e contribuir para minimizar o dé-
fice da balança comercial.

�A balança comercial do 
país ainda é deficitária, pois es-
tamos a importar mais do que 
exportamos, mas as oportuni-
dades existem e as empresas de-
vem aproveitá-las. Esta é a razão 
pela qual estamos a implemen-
tar “workshops” que visam po-
tenciar as MPME”, explicou. 
Neste momento, revelou a fonte, 

a contribuição das MPME em ter-
mos de exportação está abaixo de 
um por cento.

Por sua vez, o presidente do 
Sector de Cooperação Interna-
cional na Câmara de Comércio 
de Moçambique, Mohammad 
Asif, referiu que pretende-se, 
através da formação, buscar so-
luções para responder às di-
versas barreiras que o empre-
sariado nacional enfrenta na 
colocação dos seus produtos e ser-
viços no mercado internacional. 
�Pretendemos, no quadro de re-
flexão conjunta, buscar as me-
lhores soluções para os problemas 
que enfrentamos num mercado 
cada vez mais aberto e competiti-
vo a nível nacional, continental e 
internacional”, referiu. (AIM)

IPEME capacita empresários 
para o mercado internacional  

e na região”. 
O PCA acrescentou ainda 

que “esta conquista é resul-
tado de um envolvimento e 
cooperação público-privada 
de longo prazo”.

Por sua vez, o director 
executivo do Grupo CEF, 
Ishmael Poolo, disse que 
“estamos muito satisfeitos 
por termos alcançado um 
fecho financeiro de aquisi-
ção destas acções”.

Acrescentou que a abor-
dagem robusta na aquisição 
destas acções está alinha-
da com a nossa estratégia 
recém-adoptada pela sua 
empresa em ser um inves-
tidor estratégico na cadeia 
de valor de energia, voltada 
para atender às necessida-
des energéticas da região.  
Observou que esta transac-
ção também abrirá caminho 
para o grupo liderar a segu-
rança energética e um pro-
grama de transição energé-
tica justa para a África do Sul. 
A Presidente do CEF, Ayanda 
Noah, acrescentou, por seu 
turno, que “a aquisição des-
tas acções também anuncia 
uma nova era na promoção 
de parcerias voltadas para o 
desenvolvimento energéti-
co integrado regional, críti-
co para o desenvolvimento 
socioeconómico em ambos 
os países”.

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

A 
ASSOCIAÇÃO dos Ce-
gos e Amblíopes de 
Moçambique em Sofa-
la (ACAMO) queixa-se 
de exclusão dos seus 

membros no acesso aos insti-
tutos de formação de profes-
sores bem como a outras ins-
tituições de ensino privado na 
cidade da Beira.

De acordo com o delegado 
da instituição, José Salifo, que 
falava há dias ao “Notícias”, a 
exclusão decorre do facto de 
os seus membros serem pes-
soas com deficiência e não por 
falta de conhecimentos.

“Nas escolas primárias, 
secundárias e universidades 
há casos desta natureza. Por 
isso  pedimos a intervenção 
de quem de direito para que as 
pessoas com deficiência visual 
também possam estudar nes-
sas instituições”, rogou. 

Apontou que os casos de 
exclusão são recentes e ma-
nifestam-se quando os defi-
cientes  pretendem ingressar 
nos institutos e em algumas 
instituições privadas de en-
sino. O delegado da ACAMO 
em Sfala também queixou-se 
de dificuldades dos associados 
no acesso e desenvolvimen-
to de projectos de geração de 
renda.

“Temos vários projectos, 
como a criação de animais de 
pequeno porte, contudo não 
temos apoio dos parceiros, 
por isso é que há muitos casos 
de mendicidade entre as pes-
soas com deficiência visual”, 

DEZASSEIS unidades refor-
çaram, terça-feira passada, o 
“stock” do Banco de Sangue do 
Hospital Central da Beira (HCB), 
em resultado de uma campa-
nha levada a cabo junto de uma 
instituição bancária local.

A campanha  pretendia 
atingir pelo menos 50 doações, 
mas a chuva que caiu na Bei-
ra condicionou a colheita. De 
acordo com o gestor de qua-
lidade do Banco de Sangue do 
HCB, Benedito Cossa, a inicia-
tiva, segundo Cossa, foi da re-
ferida instituição bancária que, 
desta forma, juntou-se ao desi-
derato de ajudar a salvar vidas.

O gestor de qualidade do 
Banco de Sangue do HCB re-
cordou que esta unidade sani-
tária é de referência ao nível do 
Centro do país, daí a necessida-
de de colher mais sangue para 
assegurar a estabilidade do seu 
“stock”.

“Não podemos negar a so-
licitação dos nossos parceiros, 
porque também estão preo-

DUAS  crianças  deficientes residentes 
no Bairro de Ndunda, no posto admi-
nistrativo da Manga Loforte, na cidade 
da Beira, receberam, esta semana, igual 
número de carrinhas de rodas para faci-
litar a sua locomoção.

A doação resultou de uma iniciativa 
do Conselho Municipal da Beira (CMB), 
no âmbito da sua responsabilidade so-
cial.  

 O presidente do CMB, Albano Cari-
ge, que entregou os meios, explicou que 
o gesto visa ajudar os dois petizes a não 
dependerem de outras pessoas para se 
deslocarem.

 Lamentou a situação das crianças, 
lembrando que uma delas foi abando-
nada pelo pai, exactamente por ter nas-
cido com problemas físicos.  

 “Além de oferecer esta cadeira, o 

Conselho Municipal vai ajudar a mãe a 
abrir um  pequeno negócio para susten-
tar este petiz”, garantiu o edil.

Entretanto, os familiares das crian-
ças beneficiárias agradeceram a inicia-
tiva do Conselho Municipal da Beira, 
pedindo a outras pessoas ou instituições 
a prestarem o seu apoio a estas crianças, 
acompanhando o seu  desenvolvimento 
e a sua formação.  

ACESSO A INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

Deficientes visuais 
queixam-se de exclusão

explicou. 
Lembrou que a secretária 

de Estado em Sofala e algumas 
empresas sediadas na Beira 
têm ajudado, dentro das suas 
possibilidades. No entanto, tal 
apoio não é suficiente para co-
brir os projectos que a ACAMO 
tem para os seus membros.

Confrontado com estas 
queixas, o director dos Servi-
ços Provinciais dos Assuntos 
Sociais, Manuel Chicamisse, 
assumiu que esta informação 
era do conhecimento do seu 
executivo.

Recomendou, por conse-
guinte, à ACAMO a remeter 
um expediente ao sector da 
Educação a informar sobre 
quantos membros seus pre-
tendem ingressar no Instituto 
de Formação de Professores 
(IFAPA).

Nas suas palavras, a ACA-
MO tem conhecimento desta 
posição, mas nunca remeteu 
qualquer expediente neste 
sentido.

“As orientações que tive-
mos, através do Ministério, é 
que devem escrever-nos para 

se emitir um expediente a seu 
favor, dirigido às instituições 
de ensino onde pretendam 
estudar. Qualquer preocupa-
ção entre instituições deve ser 
escrita. Às vezes são pessoas 
individuais, mas também po-
dem escrever. Não são proibi-
das”, elucidou.

Chicamisse esclareceu 
ainda que há uma abertura no 
sector da Educação para resol-
ver a situação da ACAMO para 
permitir que os seus membros 
participem na formação de 
professores. 

Deficientes visuais querem mais oportunidades para estudar 

Campanha sensibiliza 
para a doação de sangue

Carrinhas de rodas para
crianças necessitadas

cupados com o bem-estar das 
pessoas que hoje precisam de 
sangue. É uma acção de carida-
de. De resto, nunca se podem 
fazer intervenções cirúrgicas 
sem transfusão de sangue”, ex-
plicou.

Recordou que a sua institui-
ção tem colhido sangue através 
de brigadas móveis nas escolas 
secundárias, universidades, 

igrejas e instituições públicas e 
privadas.  Informou, igualmen-
te, que, no caso dos distritos, as 
brigadas chegam, colhem san-
gue e depois uma parte fica no 
centro de saúde local e a outra é 
transportada para o HCB.

Fez saber, por outro lado, 
que por enquanto o Banco de 
Sangue está com um “stock” 
que dá para responder à de-

manda, apesar de que o ideal 
seria dispor de pelo menos 600 
unidades.    

Nelson Barreto, em repre-
sentação da instituição bancária 
promotora da iniciativa, disse 
que a ideia começou há anos, 
envolvendo funcionários da sua 
instituição e pessoas de boa-fé.

Garantiu que a iniciativa 
não vai parar e sempre que for 
necessário a brigada móvel será 
chamada para colher sangue.

Enquanto isso, Faustino Xa-
vier, dador há sensivelmente 
cinco anos, abordado na oca-
sião,  assumiu que há muitas 
pessoas que sofrem no leito 
hospitalar, daí que, voluntaria-
mente, começou a doar, con-
tribuindo para salvar vidas.

“Aproveito para chamar 
mais pessoas a aderirem a esta 
iniciativa e contribuírem para 
salvar vidas. Há pessoas com 
receio de fazer isso, esquecendo 
que alguns irmãos estão a lutar 
pela vida e precisam do líquido 
vital”, argumentou. 

Doação de sangue

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ESTÁ garantida a seguran-
ça alimentar no distrito de 
Tambara, província de Ma-
nica,  em resultado da boa 
produção alcançada na cam-
panha agrária 2021-2022, re-
velaram as autoridades locais. 
Na última campanha, Tam-
bara produziu 55.429 tonela-
das de culturas diversas con-
tra 26.815 na época anterior 
(2020-2021). A cifra repre-
senta 95,02 por cento do pla-
no de 58.226 mil toneladas.  
Na primeira época da campa-
nha agrícola (2021-2022) esti-
veram envolvidos na produção 
5400 produtores assistidos por 
29 extensionistas, numa área 

lavrada de 58.226 hectares.  
Da produção realizada, 
36.072 toneladas são cereais, 
com destaque para milho, 
mexoeira e mapira. Outras 
2790 toneladas são de ger-
gelim, uma cultura de ren-
dimento que está na fase de 
fomento naquele distrito.  
Estes dados foram tornados 
públicos há dias pelo admi-
nistrador de Tambara, Mário 
Pita Doa, num breve contac-
to estabelecido com a AIM.  
Doa explicou que, para o al-
cance destes resultados, a po-
pulação esteve empenhada na 
produção de alimentos, com 
destaque para cereais e legu-

minosas. 
“Houve mobilização da 

população para o aproveita-
mento das margens dos rios 
Zambeze e Luenha porque 
o distrito é propenso à seca. 
Quase todos os anos sofremos 
por causa deste fenómeno. Te-
mos apelado à população para 
também adoptar novas téc-
nicas de produção para o au-
mento dos resultados”, disse. 
“Podemos afirmar que temos 
uma produção que pode ali-
mentar outras regiões da pro-
víncia. A população ouviu as 
nossas recomendações e este 
é o resultado que nos alegra. 
A segurança está garantida no 

nosso distrito”, vincou.
Lembrou que no passado o 

distrito recorria sempre a ou-
tros para satisfazer as suas ne-
cessidades alimentares devido 
à fome provocada pela seca.

Entretanto, segundo Doa, 
o cenário é diferente este ano. 
“Temos visto algumas pessoas 
no nosso distrito à procura de 
cereais que produzimos. Te-
mos para comer e vender”, 
acrescentou. 

“Tambara também tem 
muito gado caprino, que era 
uma alternativa para a popu-
lação. Em caso de baixa pro-
dução, vendia o gado para 
obter o milho, mas para este 

ano é diferente, ainda não 
recebemos nenhum grito de 
socorro das comunidades”. 
O administrador disse que 
neste momento a população 
está empenhada na produção 
da segunda época da campa-
nha agrária, para a qual estão 
projectadas 21.934 toneladas 
de culturas diversas.

“Esses números mostram 
claramente que não teremos 
ocorrência de bolsas de fome 
no nosso distrito” assegurou.

Tambara tem 63.964 ha-
bitantes distribuídos em três 
postos administrativos e oito 
localidades, sendo a principal 
actividade a agricultura. (AIM)

M
OÇAMBIQUE po-
derá ver implantada 
brevemente uma in-
dústria farmacêutica 
de vacinas.

A informação foi avança-
da na terça-feira, em Maputo, 
pelo porta-voz do Conselho de 
Ministros, Filimão Suaze, no fi-
nal da 22.a Sessão Ordinária do 
órgão. A indústria farmacêutica 
será instalada por uma entidade 

privada e poderá produzir vaci-
nas contra a Covid-19, entre 
outras.

“Os proponentes têm con-
dições para avançar imediata-
mente com este projecto, daí 
que se espera que no início do 
próximo ano seja implantada a 
indústria de vacinas”, afiançou 
o porta-voz do Governo.

Esta iniciativa surge pou-
cos dias depois de o Presidente 

da República, Filipe Nyusi, ter 
desafiado o Ministério da Saúde 
a avançar com o envolvimen-
to de outros sectores, como o 
privado, na materialização, a 
curto e médio prazos, de uma 
indústria farmacêutica nacio-
nal. Na ocasião, Nyusi chamou 
atenção para se reflectir sobre a 
necessidade de o país começar 
a produzir as suas próprias va-
cinas, ao que a resposta chega 

do sector privado. 
No entender do Chefe de 

Estado, com a indústria farma-
cêutica de vacinas, Moçambi-
que irá minimizar a recorrente 
falta de medicamentos e me-
lhorar a rapidez na aquisição de 
medicamentos e outros produ-
tos do sector.

Ainda na sessão desta ter-
ça-feira, o Conselho de Minis-
tros aprovou a Estratégia do 

A SECRETÁRIA de Estado na 
província de Inhambane, Lud-
mila Maguni, exige maior arti-
culação entre as organizações 
não governamentais (ONG), 
Governo e parceiros de coope-
ração na elaboração e execução 
dos projectos destinados à as-
sistência social.

Intervindo na reunião pro-
vincial entre o Governo, ONG 
e parceiros, Maguni defendeu 
que uma planificação e exe-
cução coordenada das acti-
vidades permite o alcance de 
melhores resultados na solução 
dos problemas da população, 
principalmente na zona rural.

A governante disse que a 
coordenação vai maximizar 
os investimentos das organi-
zações não-governamentais 
e parceiros de cooperação nas 
diversas áreas de actuação, 
com destaque para a agricultu-
ra, saúde, educação e infra-es-
truturas.

Na agricultura, por exem-
plo, a mitigação do impacto 
das mudanças climáticas, que 

tem como consequências a 
seca severa, inundações e de-
pressões tropicais ou ciclones, 
necessita de acções coordena-
das para evitar o descalabro das 
actividades agrícolas.

Maguni entende que as 
intervenções só terão resulta-
dos se todos trabalharem com 
empenho e focalizados nos ob-
jectivos comuns e na melhoria 
das condições de vida da po-
pulação.

“Solicitamos aos sectores 
que, de forma coordenada, 
orientem os projectos apresen-
tados pelos parceiros conforme 
as prioridades do Governo e es-
tes investimentos sejam maxi-
mizados, a fim de produzirem 
impacto positivo na vida da 
população”, disse.

Apelou aos parceiros para 
encararem as actividades de 
monitoria como oportunidade 
para a troca de ideias e expe-
riências, aprimoramento da 
eficiência na educação e pro-
cura de soluções para os possí-
veis constrangimentos decor-

AS autoridades policiais continuam à 
procura de dois dos sete corpos dos indi-
víduos linchados e enterrados vivos pela 
população por alegado envolvimento no 
roubo de gado bovino no distrito da Ma-
nhiça, província de Maputo.

O chefe do posto  administrativo de 
Maluana, Juvenal Sigaúque, disse que 
ainda não existem vestígios, mas o Ser-
viço  Nacional de Investigação Criminal 
(SERNIC) está a trabalhar para identifi-
car o local onde possam ter sido enterra-
dos os corpos dos indivíduos capturados 
e linchados pela população no dia 20 de 
Junho. 

Por seu turno, o porta-voz do SER-
NIC na província de Maputo, Henrique 

Mendes, garante que desde ontem há 
equipas no terreno a trabalhar no assun-
to.

Na terça-feira foram exumados os 
corpos dos cinco indivíduos que se des-
locaram à Manhiça atrás de pistas sobre o 
paradeiro dos seus familiares e que tam-
bém acabaram nas mãos da população.

Os corpos destes últimos foram loca-
lizados no limite entre Maluana e o dis-
trito da Moamba, sendo que falta encon-
trar os outros dois.

Cinco indivíduos continuam detidos 
no posto policial de Maluana por alegado 
envolvimento nestes homicídios e pros-
seguem investigações para identificar 
outros possíveis participantes.

CENTO e quarenta pessoas infectadas pela 
Covid-19 foram declaradas curadas da 
doença entre terça-feira e ontem em todo o 
país, revelou o Ministério da Saúde (MISAU).

A cidade e província de Maputo regis-
taram o número maior de recuperados com 
69 e 46 casos, respectivamente, seguidas de 
Inhambane com 19 e Cabo Delgado com seis.

Entretanto, no período em análise fo-
ram diagnosticados mais 93 casos da doen-
ça de 1147 amostras suspeitas examinadas. 
Assim, a taxa de positividade das amos-
tras testadas foi de 8,11 por cento e a pro-
porção acumulada de 16,91 por cento. 
Com a actualização, o país contabi-
liza 370 casos activos da Covid-19. 

Enquanto isso, mais cinco doentes rece-
beram alta hospitalar no período em alusão e 
um paciente foi internado na cidade de Ma-
puto. Nove pessoas continuam nos centros 
de internamento da Covid-19, das quais três 
sob oxigeno-terapia.

No que concerne aos esforços do país 
para combater esta doença que já infec-
tou 227.818 pessoas, o MISAU imunizou 
15.287.920 indivíduos, sendo 10.101 entre 
terça-feira e ontem, com a primeira e se-
gunda doses e outros 474.851 com a de re-
forço.

Assim, 14.513.278 indivíduos estão com-
pletamente vacinados contra a infecção, o 
correspondente a 95,4 por cento da meta.

País terá indústria 
farmacêutica de vacinas
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País projecta fábrica de vacinas para prevenção de várias doenças

Médio Prazo para a Gestão da 
Dívida Pública, que identifica 
a alternativa de composição da 
carteira da dívida pública que, 
dada a estrutura macroeconó-
mica actual e projectada para o 
triénio em referência, optimiza 
melhor as diversas fontes de 
empréstimos disponíveis para 
o país, assegurando a satisfação 
das necessidades de financia-
mento do défice orçamental, 
com o mínimo de custos e a um 
nível prudencialmente razoável 
de riscos. 

Foi também aprovado o 
Plano de Protecção Financeira 
contra Desastres 2022-2027, 
visando reforçar a capacidade 
de resposta financeira do Esta-
do face aos desastres, aprimorar 
as intervenções pós-desastres, 
aliviar a pressão sobre o Orça-
mento do Estado e consolidar a 
construção da resiliência como 
parte integrante da gestão e re-
dução do risco de desastres. 

O Governo apreciou no 
mesmo fórum as informações 
sobre o balanço do Plano Es-
tratégico Nacional de Combate 
ao HIV/SIDA; a preparação da 
cerimónia de comemorações 
dos 20 anos do Tratado da Área 
de Conservação Transfronteiri-
ça do Grande Limpopo; do XI 
Festival Nacional da Cultura, a 
realizar-se no próximo ano; e 
informações relativas aos aci-
dentes de viação de Tavira, 
distrito da Manhiça, e ferroviá-
rio da estação da Matola-Gare, 
no distrito da Matola, todos na 
província de Maputo. 

Mais 140 pessoas 
curadas da Covid-19

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Privilegiar articulação 
na execução de projectos

Secretária de Estado quer maior articulação nos projectos de desenvolvimento

rentes do trabalho.
O representante dos par-

ceiros, Cremildo Rafael, garan-
tiu estar em curso um trabalho 
para melhorar os mecanismos 

de articulação e coordenação 
entre o Governo e os parceiros.

Assegurou que estão a ser 
criados grupos temáticos que 
servirão de ligação entre os di-

ferentes sectores do Governo e 
as ONG, com vista a planificar 
e permitir a realização dos pro-
jectos financiados pelos par-
ceiros.

Produção garante segurança alimentar

Reforçada participação 
de jovens nas comunidades
JOVENS da cidade e província 
de Maputo passarão a partici-
par activamente na procura 
de soluções para os principais 
desafios dos locais onde estão 
inseridos, na sequência de um 
treinamento em filantropia 
para o desenvolvimento co-
munitário.

A capacitação, que abran-
geu 35 jovens, está inserida 
no projecto “Doar para trans-
formar”, da Fundação Micaia. 
A coordenadora do projecto, 
Esmeralda Napaua, disse que 
a iniciativa visa impulsionar 
as organizações da sociedade 
civil a apostarem na procu-
ra de soluções locais para os 
principais problemas das co-
munidades.

Os jovens formandos es-
tão certificados em filantropia 

comunitária, arrecadação de 
fundos locais, lobby e advo-
cacia.

Edna Catarina, directora 
da Juventude e Cidadania no 
município de Maputo, real-
çou que o projecto se enqua-
dra na agenda da governação 
municipal de mobilização co-
munitária, que constitui um 
dos seus pilares de desenvol-
vimento. 

Por sua vez, o município 
da Matola, representado por 
Rogério Sambo, director de 
Saúde e Acção Social, instruiu 
os graduados a mobilizarem 
as comunidades a ganharem 
a auto-suficiência e liberta-
rem-se da dependência ex-
terna.

Os activistas capacitados 
serão posteriormente desta-

cados como agentes de supor-
te às organizações da socie-
dade civil, devendo replicar o 
treinamento em órgãos locais 
de base, associações e grupos 
que serão identificados pela 
fundação.

Deste modo, vão servir 
como agentes de apoio em 
acções práticas de arrecada-
ção de recursos locais a se-
rem desenvolvidas com uma 
abordagem virada para o re-
conhecimento e valorização 
de recursos locais na resolu-
ção de problemas da comu-
nitários.

Importa referir que a ini-
ciativa está decorre simul-
taneamente na cidade de 
Chimoio, prevendo-se a sua 
expansão para outras provín-
cias.

Jovens  apoiam comunidades na procura de soluções para os problemas locais

INDIVÍDUOS LINCHADOS

Prosseguem buscas 
por dois corpos
na Manhiça

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

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708 

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

Quinta-feira, 30 de Junho de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO EXECUTIVO DA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

 DIRECÇÃO PROVINCIAL DE SAÚDE 
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. De acordo com nº1 e alínea a) do nº3 todo do artigo 33, do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n°5/2016 de 8 de 
Março, a Direcção Provincial de Saúde de Cabo Delgado, convida as pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas para apresentarem propostas fechadas para o concurso descriminado na tabela abaixo:

N˚  do
Concurso

Modalidade de 
contratação

Objecto do Concurso
Data final e hora de 

entrega de documentos de 
qualificação e propostas

Data e hora de abertura de 
documentos de qualificação 

e propostas

Validade das 
propostas

Valor da garantia 
provisória

Validade da garantia 
provisória

      6
Concurso 
Limitado

Material de Escritório e Consumíveis 
de Informática

19/07/2022 as 10:15h 19/07/2022 as 10:30h 90 dias 45.000,00mts 45 dias

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou adquiri-los no endereço referido no ponto 3, pela importância não reembolsável de 1.000,00mts (Mil meticais), 
mediante apresentação do talão de depósito na conta nº 016396529001 do Banco de Moçambique.
3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado. 

Direcção Provincial de Saúde de Cabo Delgado
Unidade Gestora Executora das Aquisições 

Rua Matias Chibiliti W 025 C.P.nº4
Contactos: 27220535

E-mail: dps.pemba.relatorios@gmail.com.

Pemba, aos 27 de Junho de 2022
 O Director Provincial

 (Ilegível) 220

Relativamente ao assunto acima mencionado, vimos por meio desta informar que é prorrogado o prazo anteriormente estabelecido no anúncio
publicado no jornal “Notícias” dos dias 26 e 27 de Maio de 2022 para a entrega das propostas, passando para o dia e hora abaixo discriminado:

Nº
Nº DO 

CONCURSO
OBJECTO MODALIDADE

CRITÉRIO DE 
AVALIAÇÃO

DATA E HORA (DATA 
INICIAL) DE ABERTURA DAS 

PROPOSTAS

DATA E HORA DE ABERTURA 
(ACTUAL) DAS PROPOSTAS

1 01/AT/2022
Concessão de Serviços de Desenho, 
Implementação, Operação & Manutenção para a 
Plataforma Única do Comércio de Moçambique

Concurso Público
Critério 

Conjugado

Data: 30/06/2022

Hora: 10:00H

Data: 19/07/ 2022

Hora: 10:00H

Maputo, Junho de 2022
Autoridade Competente

Ilegível

Rua Timor Leste nº95 -  2º andar – Maputo
Tel +258 21 311 146 Fax +258 21 311 148

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE

DIRECÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS COMUNS

Adenda ao Anúncio do Concurso Público nº 01/AT/2022
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Arcebispo de Nampula durante a missa na Sé Catedral

PUBLICIDADE

Removidas mais
de 35 toneladas de lixo

O 
PELOURO de Sa-
lubridade, Higiene 
e Gestão Funerária 
do Conselho Muni-
cipal da Cidade de 

Nampula removeu nos me-
ses de Abril e Maio últimos, 
pouco mais de 35 toneladas 
de resíduos sólidos nos di-
versos bairros.

Foram retirados de al-
guns pontos de depósito, 
neste período, quatro con-
tentores de lixo obsoletos. 

Apesar deste esforço mu-
nicipal, segundo constatou 
a nossa Reportagem, ainda 
proliferam focos de lixo, 
quer no centro urbano, 
quer nos bairros suburba-
nos.

 Numa informação apre-
sentada recentemente à 
sessão da Assembleia Mu-
nicipal, o presidente do 
Conselho Municipal, Paulo 
Vahanle, disse que no que 
tange à drenagem das águas 

residuais, foi realizada um 
trabalho de limpeza a 318 
sarjetas que se encontravam 
entupidas, nas ruas e aveni-
das do centro da urbe.

O trabalho incluiu ainda 
o desassoreamento de 440 
metros de valas de drena-
gem, nomeadamente na Rua 
da França e no bairro dos 
Belenenses, para além de 
quatro colectores de esgo-
tos, na Rua de Moma.

Ainda naquele período, 

foi realizada a escavação e 
organização da base para as-
sentamento das manilhas, 
na rua Macombe, remoção 
de grelhas metálicas, nas 
ruas dos Combatentes e das 
Flores, que se encontravam 
danificadas, bem como a 
montagem de 21 grelhas de 
betão armado, nas ruas dos 
Continuadores e Dar-es-Sa-
laam e construção de uma 
sargeta nesta mesma rua”, 
disse Vahanle.

Conselho Municipal empenhado na remoção de resíduos sólidos

Académicos questionam
qualidade do ensino superior

Arcebispo desafia
jovens a aplicarem-se 
nos estudos 

ACADÉMICOS em Nampula 
questionam a qualidade do en-
sino superior no país e defen-
dem a necessidade de inves-
tir mais neste subsector para 
responder os desafios ligados 
à formação de jovens para o 
mercado de emprego.

Segundo os académicos, os 
actuais estudantes universitá-
rios não buscam conhecimento 
científico, muito menos se de-
dicam à pesquisa para alimen-
tar e aperfeiçoar as suas capa-
cidades intelectuais, mas sim 
lutam de forma desenfreada 
pela obtenção de certificados 
para o emprego.

Estas considerações fo-
ram feitas recentemente na 
cidade de Nampula, durante 
uma mesa-redonda organiza-
da pela Universidade Rovuma 
(UniRovuma), no âmbito da 
comemoração dos 60 anos do 
ensino superior em Moçam-

bique e Angola, que decorreu 
sob lema “Ensino Superior em 
Moçambique: Desafios e Pers-
pectivas”.  

O reitor da UniRovuma, 
Mário Caetano Brito, reco-
nheceu a existência de muitos 
desafios nas universidades da 
zona norte do país para o aten-
dimento das necessidades da 
população. No seu entender, as 
instituições deste nível devem 
contribuir para o crescimento 
de Moçambique, resolução de 
conflitos, apoiar tecnicamente 
o saber fazer e, ao mesmo tem-
po, perspectivar o futuro da di-
gitalização. 

Referiu que nos anos 50, o 
país não tinha nenhum negro 
a frequentar o ensino superior, 
destacando que hoje dispõe de 
22 universidades públicas e 44 
de âmbito privado, o que con-
siderou grande marco e ganho 
ao longo dos 60 anos.

Observou, no entanto, que 
o subsector ainda enfrenta de-
safios ligados à pesquisa que, 
na sua óptica, ainda não é su-
ficiente, atropelando, assim, os 
dois pilares mais importantes 
da academia, nomeadamente a 
pesquisa e extensão, e basean-
do-se apenas em transmitir 
conhecimentos. Como solução 
para estes desafios, os acadé-
micos concluíram que deve 
haver aposta numa formação 
pedagógica contínua dos do-
centes, por forma a conferir 
qualidade ao ensino, transmis-
são de valores de ética e provi-
são de meios adequados à lec-
cionação e aprendizagem.

Entretanto, a directora do 
Conselho Nacional de Avalia-
ção da Qualidade, Maria Luísa 
Chicote, destacou os avanços 
significativos registados no en-
sino superior ao longo dos 60 
anos, recordando que ainda é 

minoria a frequentá-lo. 
Por seu turno, o professor 

Adérito Barbosa, da Universi-
dade Católica de Moçambique 
(UCM), defendeu a necessi-
dade de haver uma relação de 
cooperação muito sólida entre 
as universidades, de modo a se 
encontrarem caminhos e solu-
ções para a almejada qualidade 
de ensino no país.

O secretário de Estado na 
província de Nampula, Mety 
Gondola, presente no acto, 
disse que os académicos de-
vem se aplicar na investigação 
e formação, trazendo soluções 
concretas para os problemas do 
país.

Mesa-redonda em Nampula discutiu 60 anos do ensino superior

O SEGREDO para a edifica-
ção de um mundo melhor 
reside na educação, forma-
ção e acompanhamento das 
expectativas e desejos da ju-
ventude, de forma a evitar 
que se desvie do seu papel e 
contribuição para a constru-
ção duma sociedade sã.

O arcebispo de Nampu-
la, Dom Inácio Saure, que 
fez este pronunciamento na 
missa que assinalou o fim da 
peregrinação ao Santuário 
do Sagrado Coração de Jesus 
em Rapale, sublinhou que a 
juventude é o alicerce de um 
país e não pode ser alienada 
ou abandonada por quem 
quer que seja, incluindo os 
dirigentes.   

Dom Inácio Saure desta-
cou que todo o investimento 
é exigente e está muitas ve-

zes sujeito a falhas. Porém, 
disse, o investimento do Go-
verno à juventude nunca será 
em vão, pois é um “negócio” 
para o crescimento e robus-
tez duma nação.  

Defendeu que Igreja e Go-
verno devem trabalhar jun-
tos para o bem da juventude 
e da nação moçambicana. 

Sobre os 47 anos da inde-
pendência nacional, o arce-
bispo realçou, entre outros, 
a fé cristã como tendo sido 
a arma que venceu muitas 
vicissitudes. Referindo-se 
a Nampula, província tida 
como um dos principais cor-
redores de drogas no país, o 
prelado deplorou a situação, 
e apelou para que ninguém 
se vanglorie com esta classi-
ficação, pois ela não honra a 
ninguém. 

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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JOANA MACIE,
EM MIDRAND

O 
POLÍTICO zimba-
bweano Fortune 
Charumbira foi elei-
to ontem presidente 
do Parlamento Pan-

-Africano, num acto reali-
zado na sede deste órgão, na 
cidade sul-africana de Mi-
drand.

Fortune Charumbira, que 
era o candidato da África 
Austral, região que pela pri-
meira vez vai ocupar o cargo, 
foi eleito com 161 votos dos 
203 eleitores. Os dados da 
contagem dão conta de que 
houve 31 votos em branco e 11 
nulos.

Político experimentado, 
Charumbira foi eleito ano 
passado presidente interi-
no do órgão, depois de o ca-
maronês George Kondo ter 
cessado funções e dada a im-
possibilidade de realização de 
eleições devido a divergên-
cias entre os parlamentares.

Porém, a eleição foi mar-
cada por alguns momentos 
hilariantes. Primeiro foi o 
Malawi que, à última hora, 
decidiu endossar uma can-
didatura para concorrer com 
o candidato de consenso na 
África Austral, o zimbabwea-
no Fortune Charumbira.

A África Austral elegeu 
Charumbira por consenso e 
unanimidade como candida-

Charumbira novo presidente
do Parlamento Pan-Africano

O DEPUTADO Aires Ali é o único candidato 
para presidir a mesa da África Austral no Par-
lamento Pan-Africano, tendo sido endossado 
por consenso por este grupo regional.

“Neste momento, e por aquilo que são as 
mensagens de encorajamento que recebemos 
das delegações dos outros grupos parlamen-
tares da região, estamos confiantes na vitória 
do nosso candidato”, assegurou Damião José.

O regimento do Parlamento Pan-Africano 

dá prerrogativa de três horas antes do início do 
processo eleitoral para que quem queira possa 
apresentar a sua candidatura.

Além da presidente Esperança Bias, fa-
zem parte do grupo nacional no Parlamento 
Pan-Africano os deputados Aires Ali, Damião 
José, António Mainato e André Magibire, este 
último indicado director de campanha de Ai-
res Ali à presidência do grupo parlamentar da 
África Austral.

Fortune Charumbira, novo presidente do Parlamento Pan-Africano

to a presidente do Parlamen-
to Pan-Africano, tendo Mo-
çambique mantido a posição 
que assumiu desde a primeira 
hora. A atitude malawiana 
faria com que a região austral 
apresentasse dois candidatos 
(Zimbabwe e Malawi) para 
a disputa do cargo, os quais 
iriam a votos com um outro 
da África do Norte.

Esta situação valeu um 
coro de críticas de todos os 
países da África Austral ao 
Malawi, “forçando-o” a reti-

rar a sua candidatura. Aliás, 
o deputado que o Malawi ha-
via indicado era o director da 
campanha do zimbabweano, 
facto que foi visto pela região 
como “traição e falta de pos-
tura”.

“Não sabíamos como é 
que ele pretendia suportar a 
sua candidatura, tendo em 
conta que desta vez as regiões 
norte e austral tinham direito 
de apresentar um candidato 
apenas”, disse na ocasião o 
deputado Damião José, por-

ta-voz do grupo nacional de 
Moçambique. 

Contudo, depois da cha-
mada de atenção sobre o 
princípio de rotatividade 
que devia prevalecer, os de-
putados da África do Norte 
deixaram para trás a dispu-
ta e apoiaram o Sul. Só que, 
contra todas as expectativas, 
o Marrocos decidiu, tam-
bém à última hora, endossar 
uma candidatura, alegan-
do que não tinha pretensão 
de respeitar a rotatividade. 

Mas, dada a pressão do Sul 
e do Norte, que interpreta-
vam aquelas atitudes como 
desrespeito a uma decisão 
tomada pela União Africana, 
Malawi e Marrocos viram-se 
forçados a pôr fora da corrida 
os seus candidatos, deixando 
o zimbabweano como candi-
dato único. 

Damião José afirmou que 
o destaque da sessão de on-
tem foi mesmo conseguir-se 
observar o princípio de rota-
tividade em cumprimento da 
decisão dos Chefes do Estado 
da União Africana.

Explicou ainda que a re-
gião austral, que nunca tinha 
estado na presidência deste 
órgão, sempre defendeu o 
princípio de rotatividade e fez 
parte do grupo de lobby cria-
do ano passado para o efeito, 
através do deputado Aires Ali.

Além da presidência do 
Parlamento, a África Aus-
tral também concorria à vi-
ce-presidência, por via de 
Angola. 

Entretanto, Sudão, Mali, 
Burquina Faso e Guiné Cona-
cri foram suspensos por causa 
de mudanças inconstitucio-
nais de poder, por via de gol-
pes de Estado. Por sua vez, o 
Sudão do Sul foi suspenso por 
falta de pagamento de quotas.

Até ao fecho da edição es-
tava a decorrer a eleição dos 
quatro vice-presidentes do 
Parlamento Pan-Africano.

Aires Ali vai hoje a votos

OS distritos de Angónia, Moati-
ze e Mutarara e a cidade de Tete 
já têm empossados os membros 
das comissões distritais de elei-
ções, em preparação do ciclo 
eleitoral que se avizinha.

Cada comissão é constituída 
por 15 membros, dos quais um 
é presidente e dois vice-presi-
dentes, totalizando 60 membros 
empossados terça-feira.

A missão é garantir a efec-
tivação dos pleitos eleitorais 
nas vilas autárquicas de Nha-
mayabué, em Mutarara; Ulón-
guè, em Angónia; e nos mu-
nicípios das cidades de Tete e 
Moatize.

O presidente da Comissão 

Provincial de Eleições de Tete, 
Ussumane Cassamo, orientou 
os investidos a limarem as la-
cunas registadas nos anos pas-
sados.

Salientou que o trabalho 
colectivo e zeloso irá elevar 
cada vez mais a imagem dos ór-
gãos da administração eleitoral 
como instituições de referência 
na realização da sua missão.

“As eleições requerem tra-
balho em equipa, dado que 
elas se constroem com base em 
valores comuns e visão par-
tilhada, onde cada elemen-
to compete consigo mesmo 
para o alcance dos resultados 
que o colectivo almeja”, re-

comendou.
Instou também os empos-

sados a assumirem os valores 
defendidos pelos órgãos elei-
torais no país e assegurarem 
que eles prevaleçam acima de 
qualquer interesse individual, 
dando oportunidade a todos 
os candidatos e garantindo que 
seja o povo a fazer a sua escolha.

Por seu turno, a secretária 
permanente do distrito de Tete, 
Sofia Forpence, exortou os em-
possados a cumprirem as leis e 
trabalharem com os interve-
nientes da sociedade civil de 
modo que as eleições autárqui-
cas de 2023 sejam livres, justas 
e transparentes.

Tete instala comissões
distritais de eleições

Ussumane Cassamo conferindo posse aos membros das comissões distritais

OS órgãos descentralizados e os 
conselhos municipais da cidade 
de Tete e vila Ulónguè, no dis-
trito de Angónia, na província 
de Tete, foram apontados como 
um exemplo a seguir na boa go-
vernação.

A apreciação foi feita pelo 
relator da Comissão da Admi-
nistração Pública, Poder Local e 
Comunicação Social (4.ª Comis-
são) da Assembleia da República 
(AR), António Muchanga, no 
balanço da visita de trabalho de 
oito dias àquela província.

Os deputados escalaram os 
distritos de Chifunde e Angó-
nia e a capital provincial, tendo 
ficado impressionados com o 

nível de desempenho das auto-
ridades locais.

“Estamos satisfeitos porque 
constatámos que o trabalho está 
andar e as realizações são no-
tórias. É desta forma como, so-
bretudo, os municípios devem 
funcionar”, enalteceu.

Na cidade de Tete, os parla-
mentares destacaram a boa ac-
tuação do Comando da Polícia 
Municipal, os mercados cons-
truídos no mandato em curso e 
as ruas pavimentadas.

António Muchanga disse 
que os deputados recomenda-
ram o aproveitamento das pla-
taformas de intercâmbio entre 
as autarquias para partilhar ex-

periências de governação mu-
nicipal.

Entretanto, alertou os diri-
gentes e funcionários públicos 
para se absterem da corrup-
ção. Esta advertência surge do 
informe que os parlamentares 
tiveram na visita efectuada ao 
Gabinete Provincial de Combate 
à Corrupção, criado há cerca de 
seis meses em Tete. 

É que, em cerca de seis me-
ses de actividades, a instituição 
já instruiu mais de 50 processos, 
sem contar com os lavrados a 
nível central, todos sobre cola-
boradores do Estado em Tete, o 
que, segundo Muchanga, é de-
veras preocupante. 

Parlamentares satisfeitos 
com desempenho do Governo

Leonor Lopes interagindo com membros sobre as eleições

ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS E GERAIS

MDM destaca união
como base para vitória
A SECRETÁRIA-GERAL do 
Movimento Democráti-
co de Moçambique (MDM) 
afirma que a união e coesão 
são princípios basilares para 
conquistar a vitória nas elei-
ções autárquicas do próximo 
ano e nas gerais de 2024.

Leonor Lopes visitou 
recentemente Sofala e reu-
niu-se com membros do 
seu partido para falar sobre 
o trabalho interno e a im-
portância da boa organiza-
ção política, uma vez que, 
segundo ela, o MDM parti-
cipará em todos os pleitos 
eleitorais.

Aliás, é no quadro da 
preparação das eleições que 
está a trabalhar nas provín-
cias para revitalizar as bases, 
tendo antes escalado Tete, 
Nampula e Manica.

“A resposta dos mem-
bros em relação às eleições é 
positiva. Sentimos o envol-
vimento de todos, princi-
palmente das nossas bases”, 
acrescentou.

Ainda sobre as eleições, 
Leonor Lopes falou da par-
ticipação das mulheres nos 
ciclos eleitorais que se avi-
zinham pelo poder que têm 
de dinamizar e influenciar a 
população.

Na mesma ocasião, a se-
cretária-geral falou dos vá-
rios fenómenos sociais que 
afectam o país, referindo-se 
particularmente ao terro-
rismo, que disse condenar 
veementemente. Afirmou 
que é preciso um esforço 
colectivo para resolver este 
problema em Cabo Delgado, 
que já ceifou milhares de vi-
das e provocou mais de 800 
mil deslocados, bem como a 
destruição de infra-estrutu-
ras públicas e privadas.

Mostrando-se solidá-
ria com as Forças de Defesa 
e Segurança (FDS), Leonor 
Lopes disse que o Governo 
deve trabalhar para pôr fim 
a este fenómeno de modo a 
não se alastrar para outras 
regiões do país.

As deslocações da secre-
tária-geral às províncias são 
realizadas com vista a apre-
sentar-se aos membros do 
partido, uma vez que desde 
a sua eleição ao cargo, no II 
Congresso realizado em De-

zembro do ano passado, não 
havia reunido com os seus 
partidários.

Leonor Lopes é a primei-
ra mulher, entre os partidos 
com assento parlamentar, a 
ocupar o cargo de secretá-

rio-geral, em substituição 
de José Domingos.

Membro-fundadora do 
MDM, Leonor Lopes inte-
grou a Liga da Mulher deste 
partido e pertence ao círculo 
da província de Nampula.

O JÚRI designado pela Comissão Na-
cional de Eleições (CNE) está a pre-
parar os termos de referência para a 
selecção do novo director-geral do 
Secretariado Técnico de Administra-
ção Eleitoral (STAE), tendo em vista o 
ciclo eleitoral 2023-2025.

A responsabilidade de produção 
dos termos de referência foi confiada 
aos membros do júri composto por 
vogais da CNE, nomeadamente Sa-
lomão Moiane, presidente do grupo, 
Abílio Baessa, Bernabé Nkomo, Eu-
génia Fafetine e Zauria Abdala, que 
nos próximos dias deverá apresentar 
a proposta à Comissão Nacional de 
Eleições.

Mesmo sem determinar prazos 
para esta acção, o porta-voz da CNE, 
Paulo Cuinica afirmou que este pro-
cesso será breve, dada a pertinên-
cia de seleccionar a pessoa que, nos 
próximos anos, vai gerir o STAE, em 
substituição Felisberto Naife, antigo 
director-geral que dirigiu o órgão por 
cerca de 15 anos.

Recentemente, num debate pú-
blico, a vogal da CNE Zauria Abdala 
esclareceu que a produção dos ter-
mos de referência deve obedecer aos 
procedimentos plasmados na legis-
lação sobre a selecção destes gesto-
res.

“A ideia é realizar todas as de-

marches que vão culminar com a 
submissão do respectivo processo ao 
Tribunal Administrativo para efeitos 
de fiscalização e aprovação”, disse 
Zauria Abdala, para quem o segui-
mento da lei vai evitar que se ponha 
em causa a decisão definitiva da se-
lecção do novo director do STAE.

Nesse sentido, e seguindo o pos-
tulado legislativo, até 60 dias após a 
marcação da data devem ser instala-
das as comissões provinciais de elei-
ções e de cidade, para, em seguida, 
ser a vez das comissões distritais de 
eleições até 30 dias após a tomada de 
posse dos membros das comissões 
provinciais de eleições.

Outros procedimentos terão lu-
gar, designadamente a fixação e 
anúncio do período para a realização 
do recenseamento eleitoral, creden-
ciação de mandatários, observado-
res e jornalistas, até 30 dias antes do 
arranque da votação; dos fiscais de 
partidos políticos, até três dias antes 
do arranque do censo eleitoral.

Felisberto Naife substituiu Antó-
nio Carrasco, que  esteve à frente do 
STAE desde a introdução do multi-
partidarismo em 1994, tomou posse 
em 2007, tendo dirigido as eleições 
autárquicas de 2008, 2013 e 2018, 
bem como as gerais de 2009, 2014 e 
2019.

NOVO DIRECTOR-GERAL DO STAE

Júri prepara termos de referência

   PUBLICIDADE

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

O NOTÍCIAS DEDICA  DIARIAMENTE
 UMA PÁGINA À CIDADE DA BEIRA

SAIBA O QUE ACONTECE 
NO SEU MUNICÍPIO

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

Concurso N.º 0047/OPSNV/2022

  Anúncio
A SNV é uma organização de desenvolvimento internacional sem fins lucrativos que faz uma 
diferença duradoura na vida das pessoas que vivem na pobreza, ajudando-as a aumentar sua 
renda e ter acesso a serviços básicos. Visamos a qualidade premium e enfocamos apenas em três 
sectores: Agricultura, Energia e Àgua, saneamento e higiene (WASH). Com uma presença local de 
longo prazo em mais de 24 países na Ásia, África e América Latina, sabemos como os governos 
funcionam e como as relações são construídas. A implementação de nossa missão exclusivamente 
por meio de financiamento de projectos exige que trabalhemos com eficiência e invistamos na 
excelência operacional todos os dias. Nossa equipa de mais de 1.300 funcionários é a espinha 
dorsal da SNV.
Contexto
A SNV assinou um contrato com a Embaixada do Reino dos Países Baixos (EKN) para um programa 
de quatro anos que visa o Desenvolvimento de Cadeia de Valor e Oportunidades de Emprego 
para Jovens no Agronegócio em três distritos da província de Cabo Delgado (Montepuez, Balama 
e Namuno). Nestes distritos, o desemprego juvenil e o emprego vulnerável são altos e exigem 
soluções imediatas para jovens rurais que necessitam de oportunidades econômicas, pois muitos 
deles migram para os centros urbanos, perdendo oportunidades em suas áreas de origem. 
Neste contexto, a SNV pretende adquirir o seguinte material:

Descrição Unidade Quantidade Detalhes

Botas Impermeáveis>
 Tamanhos: 38 (200); 40 (500); 41 (100); 42 (100) Pares 1400 Botas Longas (Galochas) de 

borracha, cor Preta para Campo

Rolo de corda para tutoramento de tomate EA 40

Conjunto de Protecção para pulverizadores EA 110

Luvas de Nitrilo para Pulverizadores EA 110

Máscaras respiratórias para Pulverizadores EA 110

Capas de chuva EA 1400

Caixas para transporte dos produtos EA 500 Caixas plásticas para vegetais 
25 a 30kg

Envio de Propostas
Os interessados elegíveis deverão submeter suas propostas através do endereço 
mzprocurement@snv.org (incluindo detalhes sobre os produtos propostos: Marca, Modelo e 
Origem) e fazendo referência ao assunto (de acordo com os números acima).  As propostas deverão 
incluir transporte dos materiais até Montepuez.
A data-limite para a submissão das propostas será o dia 7 de Julho de 2022, as propostas deverão 
ser submetidas para o endereço electrónico acima indicado e a data que se pretende receber os 
materiais é 10 dias após adjudicação.

Local de entrega: Os materiais deverão ser entregues no nosso escritório da SNV no distrito de 
Montepuez, em Cabo Delgado. 
O fornecedor será seleccionado com base nos procedimentos e políticas de licitação em uso na 
SNV, no prazo 15 dias, após a data de encerramento das candidaturas. 
Nota: Serão contactados apenas os fornecedores seleccionados e que respondam aos requisitos 
do concurso.
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Comunicado
HCB procede a distribuição de dividendos no mês de Julho

Songo, 27 de Junho de 2022

Decorrente da Assembleia Geral de 27 de Maio de 2022, a 
Hidroeléctrica de Cahora Bassa, (HCB), S.A., irá proceder ao 
pagamento dos dividendos relativos ao exercício económico findo a 31 
de Dezembro de 2021, no dia 11 de Julho. 

O valor bruto aprovado pelos accionistas é de 0,140 meticais (zero 
vírgula cento e quarenta meticais), por acção, num total de 3,7 mil 
milhões de meticais, dividendo mais elevado de sempre pago aos 
accionistas.

Assim, a partir da data anunciada, os accionistas poderão confirmar o 
recebimento dos dividendos nas instituições bancárias onde as acções 
se encontrem depositadas na conta de registo de titularidade.

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa é uma sociedade anónima de direito 
privado com a seguinte estrutura accionista: Companhia Eléctrica do 
Zambeze (CEZA) – 85%; Redes Energéticas Nacionais (REN) – 7,5%; 
cidadãos, empresas e instituições moçambicanos - 4%; e HCB (acções 
próprias) – 3,5%.

“Cahora Bassa, o Orgulho de Moçambique.”

Para mais informações, contactar:
Equipa de Relação com o Investidor
Telefone: +258 21 350 700
Celular: +258 82 316 0390/+258 85 042 0508
E-mail: relacao.investidor@hcb.co.mz 
Website: www.hcb.co.mz
Siga-nos no Facebook e Linkedin 
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O 
PARTIDO Frelimo 
enalteceu os esforços 
que têm sido feitos em 
solidariedade com as 
vítimas dos ataques 

terroristas em Cabo Delgado, 
quer internamente quer por 
partidos amigos, que intensifi-
cam o apoio ao Governo no com-
bate a este fenómeno.

Segundo o secretário-geral 
da Frelimo, Roque Silva, a so-
lidariedade tem-se manifesta-
do de diversas formas, desde a 
prestação de apoios materiais até 
à aprovação da ajuda político-
-militar às Forças de Defesa e Se-
gurança.  

Roque Silva reagia à manifes-
tação de solidariedade com Mo-
çambique por partidos amigos da 
Frelimo face ao terrorismo que 
afecta o país, particularmente a 
região norte de Cabo Delgado.

O secretário-geral falava no 
seu gabinete de trabalho depois 
reunir com Snuki Zikalala, pre-
sidente da Liga dos Veteranos do 
ANC, da África do Sul; Manuel 
Augusto, secretário do Bureau 
Político do MPLA para Assuntos 
Internacionais, de Angola; e Bra-
him Ghali, presidente da Frente 
Polisário, da República Árabe 
Saaraui Democrática, que, entre 
outras questões, manifestaram 
apoio às vítimas do terrorismo.

Falando à imprensa depois 
da audiência, Snuki Zikalala, do 
ANC, disse que o seu país é con-
tra todas as formas de violência, 
daí ter apoiado o envio da missão 
militar da Comunidade de De-
senvolvimento da África Austral 
(SADC) para apoiar as Forças de 
Defesa e Segurança a comba-

Frelimo enaltece solidariedade
com as vítimas do terrorismo

ter o terrorismo. Sentimento de 
amparo foi igualmente expres-
so pelo Presidente da República 
Árabe Saaraui Democrática e da 
Frente Polisário, Brahim Ghali, 
que lamentou o facto de desde 
Outubro de 2017 o país ser víti-
ma de ataques terroristas per-
petrados por grupos extremistas 
violentos. Ghali lamentou o facto 
de este fenómeno retrair os es-
forços de desenvolvimento que 
Moçambique regista nos últimos 
tempos.

O secretário do Bureau Po-
lítico do MPLA para as Relações 
Internacionais, Manuel Augus-
to, também lamentou o facto de 

Moçambique estar a ser vítima 
do terrorismo, cujos promoto-
res são ainda desconhecidos, tal 
como se desconhecem as suas 
motivações.

“Trata-se de um fenómeno 
deplorável que, infelizmente, 
não assola apenas Moçambique, 
mas vários países e merece con-
denação de todos os quadrantes 
sociais. Somos solidários com 
Moçambique e com as vítimas da 
violência terrorista”, disse.

Sobre estas questões, o se-
cretário-geral da Frelimo referiu 
que os partidos libertadores e 
que também estão no poder nos 
seus países não devem ignorar 

as manifestações populares, que 
podem ser sinais de preocupação 
dos cidadãos. Daí, segundo re-
feriu, ser importante considerar 
que as manifestações populares, 
algumas vezes, podem despertar 
os governos sobre a necessida-
de de adopção de medidas para 
melhorar as condições de vida da 
população.

Estes dirigentes de partidos 
políticos estrangeiros fizeram-se 
ao país para participar nas cele-
brações dos 60 anos da criação da 
Frente de Libertação de Moçam-
bique e dos 47 da proclamação da 
independência nacional, efemé-
rides assinaladas a 25 de Junho.

Roque Silva recebeu o Presidente da Frente Polisário, Brahim Ghali 
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O PRESIDENTE da República, Filipe Nyu-
si, efectua hoje uma visita de trabalho à 
província de Sofala, onde vai inaugurar, 
no distrito de Dondo, a Estação de Bom-
bagem e Rede de Abastecimento de Água 
das cidades da Beira e Dondo. 

Ainda nesta cidade, o Chefe do Estado 
vai inaugurar o edifício administrativo do 
Conselho Municipal, o Hospital Privado 

da Beira e reunir com os operadores eco-
nómicos de Sofala. 

Nesta deslocação, o Presidente Nyu-
si faz-se acompanhar pelos ministros 
da Economia e Finanças, Max Tonela; 
Administração Estatal e Função Pú-
blica, Ana Comoana; Saúde, Armindo 
Tiago; Transportes e Comunicações, 
Mateus Magala; Cultura e Turismo, El-

devina Materula; vice-ministros das 
Obras Públicas, Habitação e Recursos 
Hídricos, Cecília Chamutota; Trabalho 
e Segurança Social, Rolinho Farnela; 
Recursos Minerais e Energia, António 
Saide; presidente da Autoridade Tri-
butária, Amélia Muendane; quadros 
da Presidência da República e de outras 
instituições do Estado.

Presidente da República 
efectua visita a Sofala

ALMIRO MAZIVE, AIM

O ALTO-COMISSÁRIO de Mo-
çambique acreditado no Ruan-
da, Amade Miquidade, assegura 
que não há interesses ocultos 
na cooperação com este país da 
África Central que ano passado 
enviou um contingente militar 
para apoiar as Forças de Defesa e 
Segurança (FDS) no combate ao 
terrorismo em Cabo Delgado.

Por isso, diz não haver razão 
dos receios despoletados em al-
guns círculos de opinião em Mo-
çambique e no estrangeiro, no 
que concerne à cooperação mi-
litar e económica com o Ruanda.

“Qual é o inconveniente 
de o Ruanda celebrar contratos 
empresariais connosco, mesmo 
estando a apoiar militarmente 
Moçambique no combate ao ter-
rorismo?”, questionou Miquida-
de, afirmando que na actividade 
empresarial e outras parcerias a 
lógica é “win-win [ganhos mú-
tuos]”. A fonte falava a jornalistas 
moçambicanos à margem da 26.ª 
Cimeira dos Chefes de Estado e 
de Governo da Commonwealth, 
evento que teve lugar semana 
finda em Kigali, capital ruande-
sa, na qual o país se fez represen-
tar por uma delegação chefiada 
pelo Primeiro-Ministro, Adriano 
Maleiane.

“Eu diria que os nossos em-
presários devem ser proacti-
vos”, disse Miquidade, quando 
questionado sobre os sectores da 
economia em que o Ruanda tem 

Cooperação com Ruanda
é livre de segundas intenções

interesse particular.
Miquidade lembrou ainda 

os acordos comerciais e empre-
sariais celebrados com vários 
países com os quais tem coope-
ração, sendo o Ruanda um deles.

O Ruanda poderá, a curto 
prazo, estabelecer ligações aé-
reas directas com Moçambique 
e, provavelmente, ser operador 
estratégico do moderno aero-
porto de Nacala, na província de 
Nampula, para o transporte de 
carga.

Actualmente, o aeroporto de 
Nacala está a ser explorado muito 
aquém da sua capacidade, facto 
que proporciona actos de vanda-
lização.

“Temos várias entidades 
empresariais com concessões em 

Moçambique nos vários secto-
res, como agricultura, recursos 
minerais, estradas, pontes e por-
tos”, afirmou.

Ainda sobre o apoio do Ruan-
da no combate ao terrorismo, o 
diplomata lembrou o histórico 
de Moçambique, que também já 
deu suporte a outros países, so-
bretudo da região austral, na luta 
contra o apartheid, na África do 
Sul, e contra o regime fascista e 
minoritário da ex-Rodésia do Sul 
(Zimbabwe), entre outras causas 
que abraçou.

Por isso, tal como no passa-
do, quando Moçambique se dis-
ponibilizou a intervir em apoio 
às “nações irmãs”, hoje também 
“não estamos à procura de nada 
que não seja segurança e estabili-

dade dos nossos povos e países”, 
frisou Miquidade.

Sublinhou que esta acção não 
é feita fora do comando cons-
titucional de Moçambique e do 
Ruanda, até porque a constitui-
ção ruandesa diz que o país deve 
dar apoio onde há ameaça à paz 
e, sempre que necessário, estar 
no campo com outros “irmãos”.

“O foco é combater o terro-
rismo e, neste processo, a troca 
de experiências de parte a parte. 
O terrorismo em Moçambique 
tem característica de guerrilha, 
e o país tem também experiência 
de combate às forças guerrilhei-
ras que o Ruanda deverá apren-
der”, afirmou, salientando que 
os dois países estão unidos no 
combate às “forças do mal”.

Missão militar ruandesa apoia Moçambique no combate ao terrorismo

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

Direcção Nacional do Tesouro e Cooperação Económica e Financeira

PROJECTO DE LIGAÇÕES ECONÓMICAS PARA DIVERSIFICAÇÃO (PLED)
Unidade de Coordenação do Projecto

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
(SERVIÇOS DE CONSULTORIA - SELECÇÃO DE EMPRESAS)

CONCEPÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE INTEGRAÇÃO E INTERVENÇÕES 
SOBRE ASPECTOS DE GÉNERO E VIOLÊNCIA BASEADA NO GÉNERO (GBV)                                     

SENSIBILIZAÇÃO (LIGAÇÕES A MONTANTE E DE CONSUMO)

Identificação: Donativo IDA N.º D810-MZ
Objecto: Serviços de Consultoria para Concepção e Implementação da Estratégia de 
Integração e Intervenções sobre Aspectos de Género e Violência Baseada no Género (GbV) 
Sensibilização (Ligações a Montante e de Consumo)
Referência: Concurso N.º MZ-MEF-DNT-278775-CS-QCBS

1. O Governo de Moçambique (GdM), através do Ministério da Economia e Finanças recebeu 
um financiamento do Banco Mundial para o custo do Projecto de Ligações Económicas para 
Diversificação (EL4D/PLED) e pretende aplicar parte dos recursos em Serviços de Consultoria.

2. Os serviços de Consultoria (“Serviços”) irão aumentar a capacidade do PLED para operacionalizar 
a sua estratégia de integração da perspectiva de género. Os Serviços incluem:

•	 Preparar um plano de implementação; 
•	 Efectuar um mapeamento de género e identificação de barreiras críticas à participação 

de mulheres das áreas abrangida pelo projecto em actividades de negócios ou de 
empreendedorismo; 

•	 Monitorizar o progresso na implementação dos programas de integração do género; (iv) 
desenvolver um framework, materiais de formação e orientação para facilitar as acções de 
sensibilização sobre VBG e género, assim como as capacitações em aspectos de gênero; 

•	 Levar a cabo acções de sensibilização sobre género e VBG entre as MPME participantes 
no PLED (geridas tanto por mulheres, quanto por homens), bem como instituições 
governamentais e empreiteiros; 

•	 Realizar formação sobre o papel social do género entre as MPME;
•	 Realizar as avaliações qualitativas e quantitativas do progresso dos resultados das 

actividades realizadas.

Os termos de referência (TOR) detalhados para a Consultoria poderão ser encontrados no 
endereço abaixo ou poderão ser fornecidos mediante solicitação para o seguinte e-mail: 
procurement.pled@gmail.com

 
3. O Ministério da Economia e Finanças (MEF) convida empresas de consultoria (“Consultores”) 

elegíveis para indicar seu interesse em fornecer os Serviços. Os consultores interessados   
deverão fornecer informações que demonstrem que possuem as qualificações exigidas e a 
experiência relevante para prestar os serviços (brochuras, descrição de contratos semelhantes, 
experiência em condições semelhantes e implementação de projectos de acordo com o quadro 
de salvaguarda ambiental e social, etc.).

Os critérios de avaliação para a lista curta são os seguintes:

•	 Experiência considerável (pelo menos US$ 5 milhões em contratos cumulativos) em 
programas de gênero, especialmente na África Subsaariana;

•	 Experiência considerável em programas de empreendedorismo feminino (5 contratos, 
cada um atingindo um mínimo de 500 mulheres empreendedoras).

•	 Experiência em campanhas de sensibilização sobre GBV;
•	 Experiência em programas de larga escala (com pelo menos 2.000 participantes);
•	 Experiência no desenvolvimento de treinamento de treinadores e programas piloto; 
•	 Preferencialmente experiência em Moçambique;
•	 Preferencialmente experiência no norte de Moçambique.

Nesta fase a Equipa-Chave não será objecto de avaliação para a Lista Curta.

4. Chama-se a atenção dos Consultores interessados   para a Seção III, parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17 
do “Regulamento de Aquisições para Mutuários do IPF” do Banco Mundial, Novembro de 2020 
(“Regulamento de Aquisições”), que estabelece a política do Banco Mundial sobre conflito de 
interesses.

Os consultores poderão associar-se a outras firmas para reforçar as suas qualificações, mas 
deverão indicar claramente se a associação é na forma de Associação/ou subcontratação. No 
caso de Associados, todos os integrantes serão solidariamente responsáveis pela totalidade do 
contrato, se seleccionados.

5. O consultor será seleccionado de acordo com método de selecção baseada na Qualidade e no 
Custo (QCBS), estabelecido no Regulamento de Aquisições do Banco Mundial.

6. Mais informações poderão ser obtidas no endereço abaixo, em horário de expediente, das 8.30 
às 15.30 horas.

7. As manifestações de interesse deverão ser entregues por escrito no endereço abaixo 
(pessoalmente, ou de preferência por e-mail), até ao dia 13 de Julho de 2022, 14.30 horas.

Ministério da Economia e Finanças
Direcção Nacional do Tesouro e Cooperação Económica e Financeira

Projecto de Ligações Económicas para a Diversificação - PLED
Unidade de Coordenação do Projecto

Av Ahmed Sekou Touré, n.º 21, 2.º Andar, Flat 21
Maputo - Moçambique

Email: procurement.pled@gmail.com 

REPUBLIC OF MOZAMBIQUE
MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE

National Directorate of Treasury and Economic and Financial Cooperation

ECONOMIC LINKAGES FOR DIVERSIFICATION PROJECT (EL4D/PLED)
Project Implementation Unit

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION)

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF THE INTEGRATION STRATEGY AND INTERVENTIONS 
ON GENDER ASPECTS AND GENDER-BASED VIOLENCE (GBV) AWARENESS (UPSTREAM AND 

CONSUMPTION LINKAGES)

Country: Mozambique
Grant N.º: IDA D810-MZ
Assignment Title: Design and Implementation of the Integration Strategy and Interventions 
on Gender Aspects and Gender-Based Violence (GBV) Awareness (Upstream and 
Consumption Linkages)
Reference N.º: MZ-MEF-DNT-278775 -CS-QCBS

1. The Government of Mozambique (GoM), through the Ministry of Economy and Finance (MEF) 
has received financing from the World Bank towards the cost of the Mozambique Economic 
Linkages for Diversification Project (EL4D/PLED) and intends to apply part of the proceeds 
for consulting services.

2. The Consulting Services (“the Services”) will enhances PLED’s capacity to operationalize its 
gender mainstreaming strategy. This Services shall include, among other aspects: 

•	 Prepare an implementation plan; 
•	 Carry out a gender mapping and identify critical barriers to the performance of women in 

businesses within project areas; 
•	 Monitor progress in implementation of gender mainstreaming efforts; 
•	 Develop a framework, training and coaching materials to facilitate awareness efforts about 

GBV and gender, as well as training of gender programs; 
•	 Undertake GBV and gender awareness among participating MSMEs in PLED (both male 

and female-owned MSMEs), as well as government institutions and contractors;
•	 Complete Social Gender Role Training among WMSMEs; and 
•	 Complete qualitative and quantitative progress assessments of the results of the activities undertaken.

The detailed Terms of Reference (TOR) for the assignment can be provided on request to the 
following e-mail: procurement.pled@gmail.com

3. The Ministry of Economy and Finance (MEF) now invites eligible Consultants to indicate 
their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information 
demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform 
the Services (brochures, description of similar assignments, experience in similar conditions 
and implementation of projects in accordance with environmental and social safeguard’s 
framework, etc.).

The shortlisting criteria are:
•	 Considerable experience (at least US$ 5 million in cumulative contracts) in gender 

programs, especially in Sub-Saharan Africa;

•	 Considerable experience on women entrepreneurship programs (5 contracts, each 
reaching a minimum of 500 women entrepreneurs).

•	 Experience in GBV awareness campaigns.

•	 Experience in large scale programs (with at least 2,000 participants).

•	 Experience in developing train of trainers and pilot of programs. 

•	 Experience in Mozambique preferred.

•	 Experience in the north of Mozambique preferred.

Key Experts will not be evaluated at the shortlisting stage.

4. 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” November 2020 (“Procurement 
Regulations”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.

Consultants may associate with other firms to enhance their qualifications, but should indicate 
clearly whether the association is in the form of a joint venture and/or a sub-consultancy. In 
the case of a joint venture, all the partners in the joint venture shall be jointly and severally 
liable for the entire contract, if selected.

5. A Consultant will be selected in accordance with the Quality and Cost Based Selection method 
set out in the World Bank Procurement Regulations.

6. Further information can be obtained at the address below during office hours from 8:30 to 
15:30 hours.

7. Expressions of Interest must be delivered in a written form to the address below (in person, 
or preferably by e-mail) by 14:30 hours on 13th July 2022. 

Ministério da Economia e Finanças
Direcção Nacional do Tesouro e Cooperação Económica e Financeira

Projecto de Ligações Económicas para a Diversificação - PLED
Unidade de Coordenação do Projecto

Av. do Zimbabwe, n.º 1374
Maputo - Moçambique

Email: procurement.pled@gmail.com
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UNIVERSIDADE LÚRIO
Faculdade de Arquitectura e Planeamento Físico

Unidade Gestora Executora das Aquisições
Nampula – Moçambique

ANÚNCIO DE CONCURSOS

1. A Universidade Lúrio convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:

Nº 
Ordem

Modalidade de Contratação Objecto de Concurso Concorrentes Elegíveis
Data e hora de entrega de documentos de 

qualificação e propostas

Data e hora de abertura 
de documentos de 

qualificação e propostas
Validade

Preço do 
Caderno de 

Encargo 

1 Concurso Limitado52A003041 nº 06 Fornecimento de combustível e lubrificantes Nacionais e estrangeiros 15/7/2022    às 9.00 horas 15/7/2022     às 9.15 horas 90 Dias 1.000,00MT

2 Concurso Limitado52A003041 nº 07 Fornecimento de equipamento informático Nacionais e estrangeiros 15/7/2022  às 10.15 horas 15/7/2022   às 10.30 horas 90 Dias 1.000,00MT

3 Concurso Limitado52A003041 nº 08 Fornecimento de carteiras escolares Nacionais e estrangeiros 15/7/2022  às 11.00 horas 15/7/2022   às 11.15 horas 90 Dias 1.000,00MT

4 Concurso Limitado52A003041 nº 09 Prestação de serviços de manutenção e reparação de viaturas Nacionais e estrangeiros 15/7/2022  às 12.00 horas 15/7/2022   às 12.15 horas 90 Dias 1.000,00MT

5 Concurso Limitado52A003041 nº 10 Prestação de serviços de serigrafia Nacionais e estrangeiros 19/7/2022    às 9.00 horas 19/7/2022     às 9.15 horas 90 Dias 1.000,00MT

6 Concurso Limitado 52A003041 nº 11 Prestação de serviços de fornecimento de refeições Nacionais e estrangeiros 19/7/2022    às 9.00 horas 19/7/2022     às 9.15 horas 90 Dias 1.000,00MT

7 Concurso Por Cotação 52A003041 nº 12
Prestação de serviços de manutenção e reparação de equipamentos 

informáticos 
Nacionais e estrangeiros 20/7/2022    às 9.00 horas 20/7/2022     às 9.15 horas 5 Dias --------------

8 Concurso Por Cotação 52A003041 nº 13 Fornecimento de recargas de comunicação   Nacionais e estrangeiros 20/7/2022  às 10.00 horas 20/7/2022   às 10.15 horas 5 Dias --------------

9 Concurso Limitado 52A003041 nº 14 Fornecimento de mobiliário de escritório Nacionais e estrangeiros 21/7/2022     às 9.00 horas 21/7/2022     às 9.15 horas 5 Dias --------------

10 Concurso Por Cotação 52A003041 nº 15 Prestação de serviços de serralharia Nacionais e estrangeiros 21/7/2022   às 10.00 horas 21/7/2022     às 9.15 horas 5 Dias --------------

11 Concurso Por Cotação 52A003041 nº 16 Prestação de serviços de electricidade e fornecimento de material eléctrico Nacionais e estrangeiros 11/7/2022    às 9.00 horas 11/7/2022     às 9.15 horas 5 Dias --------------

12 Concurso Por Cotação 52A003041 nº 17 Fornecimentos e reparação de bens móveis Nacionais e estrangeiros 11/7/2022   às 10.15 horas 11/7/2022    às 10.45 horas 5 Dias --------------

13 Concurso Por Cotação 52A003041 nº 18 Fornecimentos e reparação de bens imóveis Nacionais e estrangeiros 12/7/2022     às 9.00 horas 12/7/2022      às 9.15 horas 5 Dias --------------

14 Concurso Por Cotação 52A003041 nº 19 Prestação de serviços de manutenção de aparelho de ar-condicionado Nacionais e estrangeiros 12/7/2022   às 10.00 horas 12/7/2022   às 10.15 horas 5 Dias --------------

15 Concurso Por Cotação 52A003041 nº 21 Fornecimento e prestação de serviços de manutenção de extintores Nacionais e estrangeiros 14/7/2022     às 9.00 horas 14/7/2022      às 9.30 horas 5 Dias --------------
16 Concurso Por Cotação 52A003041 nº 22 Prestação de serviços de reprografia Nacionais e estrangeiros 14/7/2022     às 9.45 horas 14/7/2022    às 10.15 horas 5 Dias --------------

17 Concurso Por Cotação 52A003041 nº 23 Prestação de serviços de fornecimentos e colocação de biombos Nacionais e estrangeiros 14/7/2022   às 11.00 horas 14/7/2022    às 11.15 horas 5 Dias --------------

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso e adquirí-los na Unidade Gestora Executora das Aquisições da Faculdade de Arquitectura e 
Planeamento Físico da Universidade Lúrio, sita no Campus Universitário de Marrere - Nampula, pelo correio electrónico fapf@unilurio.ac.mz  ou telefone nº 847534892, mediante a um pagamento 
não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais) através de depósito bancário na conta do bCI nº 9535003110001 – Universidade Lúrio, Faculdade de Arquitectura e Planeamento Físico.

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

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 Decrecto nº 5/2016, de 8 de 
Março.

Nampula, aos 30 de Junho de 2022

(Ilegível)
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NIPPON ENGINEERING  JAPAN INTERNATIONAL ADMINISTRAÇÃO NACIONAL
CONSULTANTS CO., LTD. COOPERATION AGENCY DE ESTRADAS
JICA TCP Team Mozambique Office Gabinetedo Director General

- Invitation for Pre-bid Meeting –
For

The Repair Works of Magule bridge and Incoluane bridge
on National Road N.º 1 in Maputo & Gaza Province

LCb N.º: 1/NE/JICA-TCP-PP/2022-1
Date: 30thof June2022
Project ID: NE/JICA-TCP-PP/2022-1

1. This Invitation for Pre-Bid Meeting of LCB of the Pilot Project (Project for Improvement of Bridge Maintenance and 
Management Capacity) of JICA Technical Cooperation Project, of Magule Bridge and Incoluane Bridge on National Road No.1 
in Maputo & Gaza Province. (hereinafter referred to as the “Pilot Project”)

2. The Pilot Project is implemented under the framework of “RECORD OF DISCUSSIONS FOR THE PROJECT FOR IMPROVEMENT 
OF BRIDGE MAINTENANCE AND MANAGEMENT CAPACITY AGREED UPON BETWEEN Administração Nacional de Estradas, 
Instituto Público OF REPUBLIC OF MOZAMBIQUE AND JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY” exchanged on 
November 16, 2020, and it is implemented within the framework of the Agreement on Technical Cooperation signed on 
March 31, 2005, and the Note Verbales exchanged on August 23, 2021, between the Government of Japan and the Government 
of Republic of Mozambique.

3. The main consultant of JICA Technical Cooperation Project, NIPPON ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD., with support 
of ANE, IP, who manages the Magule and Incoluane Bridges, now invites the local contractors to participate in the Pre-bid 
meeting to be explained and informed about the bidding procedures and other relevant aspects of the Pilot Project.

4. The Pre-bid meeting will be held in following; 
Date:  6thof July, 2022 
Time: 9:00 AM (9:00) 
Venue: The Conference Room in ANE IP, (Av. de Moçambique, n.º 1225, Maputo)

5. Applicants who wish to participate in the Pre-bid Meeting shall submit their interest with the names of the participants by 
sending an email to “mzb-tcp-procurement@ne-con.co.jp” before 5:00 PM (17:00), 4thof July, 2022.

6. Pre-Qualification of LCB is announced in newspaper on 7thJuly, 2022 after Pre-Bid meeting.  Publication of Pre-Qualifica-
tion Documents will be sent by an email.

7. The local contractors shall be a Mozambican Contractor classified as Alvará not less than Class 5th, Category III, Subcatego-
ries 1st, 5th, 6th, 10th.

[NIPPON ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD.]
300 Kanda Neribeicho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0022 JAPAN
Eng. Hideo Nagao - Project Manager of JICA Technical Cooperation Project Team

[Administração Nacional de Estradas (ANE)]
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, n.º 1225, Maputo - Mozambique
Eng. Américo Ocua Dimande, Director-General
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NIPPON ENGINEERING  JAPAN INTERNATIONAL ADMINISTRAÇÃO NACIONAL
CONSULTANTS CO, LTD COOPERATION AGENCY DE ESTRADAS
JICA TCP Team Mozambique Office Gabinete do Director-General

- Convite para Reunião de Pré-licitação –
Para

As Obras de Reparação da Ponte de Magule e da Ponte de Incoluane
             Na Estrada Nacional Nº 1, nas Províncias de Maputo e Gaza

LCb N.º: 1/NE/JICA-TCP-PP/2022-1
Data: 30 de Junho de 2022  
ID do Projecto: NE/JICA-TCP-PP/2022-1

1. Este Convite para Reunião de Pré-Licitação do LCB do Projecto Piloto (Projecto de Melhoramento da Capacidade 
de Manutenção e Gestão de Pontes)  da Cooperação Técnica da JICA, das Pontes de Magule e  Incoluane, na 
Estrada Nacional No.1, nas Províncias de Maputo e Gaza. (doravante referido como o “Projecto Piloto”)

2. O Projecto Piloto é implementado no âmbito da “MINUTA DE DISCUSSÕES PARA O PROJETO DE MELHORAMENTO 
DA CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO E GESTÃO DE PONTES, ACORDADO ENTRE a Administração Nacional de 
Estradas, Instituto Público da REPÚBLICA de MOÇAMBIQUE E A AGÊNCIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
DO JAPÃO”, trocada a 16 de Novembro de 2020, e é implementada no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica 
assinadoa 31 de Março de 2005, e as Notas Verbais trocadas a23 de Agosto de 2021, entre o Governo do Japão e 
o Governo da República de Moçambique .

3. O  Consultor principal do Projecto de Cooperação Tècnica da JICA, NIPPON ENGINEERING CONSULTANTS CO., 
LTD., com o Apoio da ANE, IP, que faz a gestão das pontes de Magule e Incoluane, convida empreteiros locais a 
participar da reunião de pré-licitação para obterem informações sobre os procedimentos licitatórios e outros 
aspectos relevantes do Projecto Piloto.

4. A reunião de pré-licitação será realizada conforme o seguinte; 
Data: 6 de Julho de 2022 
Hora: 9.00 horas 
Local: Sala de Conferências da ANE, IP, (Av. de Moçambique, n.º 1225, Maputo)

5. Os candidatos que desejarem participar da Reunião de Pré-licitação deverão manifestar seu interesse com os 
nomes dos participantes enviando um e-mail para “mzb-tcp-procurement@ne-con.co.jp” até às dezassete 
horas (17.00 horas) do dia 4 de julho de 2022.

6. A Pré-Qualificação do LCB será anunciada no jornal do dia 7 de Julho de 2022, após a Reunião de Pré-Licitação. 
A publicação dos Documentos de Pré-Qualificação será enviada por e-mail.

7. Os empreteiros locais devem ser moçambicanos, detentores de Alvará não inferior a 5ª classe, Categoria III, 
Subcategorias 1ª, 5ª, 6ª e 10ª.

[NIPPON ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD.]
300 Kanda Neribeicho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0022 JAPAN
Eng. Hideo Nagao – Gestor de Projectos da Equipa de Projectos de Cooperação Técnica da JICA

[Administração Nacional de Estradas (ANE)]
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, n.º 1225, Maputo - Mozambique
Eng. Américo Ocua Dimande, Director-General

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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UNIVERSIDADE LÚRIO
Faculdade de Arquitectura e Planeamento Físico

Departamento de Recursos Humanos
Bairro de Marrere, Rua 4250, Km 2,3

Nampula - Moçambique

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONCURSO
Por Despacho de 19 de Abril de 2022 do Director de Faculdade de Arquitectura e Planeamento Físico 

torna-se público, nos termos do nº 1 do artigo 10 E.G.FA.E, aprovado pela Lei n.º 10/2017, de 1 de 

Agosto, e ainda nos termos da alínea c) do nº 1 do artigo 1, coadjuvado com o nº 3 do artigo 2, ambos do 

Decreto-lei n.º 89/99, de 28 de Dezembro, que está aberto o concurso de ingresso em regime de Tempo 

Parcial de Supervisores e Membros de Júri de trabalhos de culminação dos cursos de Mestrado em 

Desenvolvimento do Território e Gestão Urbana, e Mestrado em Património e Desenvolvimento.

Vaga Número de Vagas Requisitos ( Grau académico)

Supervisor 60 PhD, Mestre

Presidente de Mesa 60 PhD, Mestre

Oponente 60 PhD, Mestre

Neste âmbito, as áreas de pesquisa abrangidas são: 

a) Planeamento Regional e Urbano;
b) Meio Ambiente Natural e Construído;
c) Energias Renováveis;
d) Políticas Territoriais;
e) Resiliência Urbana e,

f) Políticas Habitacionais.

Modalidades para Admissão ao Concurso: 
1.  A modalidade de admissão é documental. 
2. A admissão ao concurso é solicitada através de um Requerimento reconhecido, dirigido à Magnífica 
Reitora da Universidade Lúrio com indicação da vaga a que concorre, anexando ao requerimento, pela 
ordem que se segue, os seguintes documentos:

    a) Certidão de habilitações literárias ou profissionais (autenticada)
    b) Cópia de Bilhete de Identidade (autenticada);
    c) Declaração de compromisso de Honra (Reconhecida);
    d) Curriculum Vitae actualizado e assinado

3. Estende-se o prazo por mais 15 dias, a partir da data de publicação deste anúncio. Os documentos 
deverão ser entregues na Secretaria da Faculdade de Arquitectura e Planeamento Físico, sita nos Campus 
Marrere, Rua 4250, Km 2,3, no horário normal de expediente. 

Nampula, aos 28 de Junho de 2022
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

12ª Secção Comercial

ANÚNCIO

Pela Décima Segunda Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de Mapu-

to 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 de-

duzir 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 ex-

ecução 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
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EMOSE- EMPRESA MOÇAMBICANA DE SEGUROS, SA

ANÚNCIO DE VAGA
Pretende admitir para o seu quadro de pessoal:
Um (1) Técnico de Protocolo, Comunicação e Relações Públicas Grau III

Requisitos Exigidos:
•	 Licenciatura em Relações Públicas ou áreas afins;
•	 Nacionalidade moçambicana;

•	 Idade compreendida entre os 21 e 35 anos;

•	 Boa comunicação verbal;

•	 Domínio da língua portuguesa e inglesa, fala e escrita;

•	 Conhecimentos profundos e experiência de trabalho em Relações Públicas; Comunicação 
e Imagem.

Responsabilidades:
•	 Coordenar a logística das missões de trabalho da EMOSE;

•	 Colocar conteúdos na comunicação social (avisos, anúncios, etc.);
•	 Preparar material informativo da EMOSE e garantir a sua difusão;

•	 Gerir os acordos de cooperação e parcerias institucionais; 

•	 Organizar e protocolar os eventos da EMOSE;

•	 Garantir o protocolo para visitas da EMOSE;

•	 Garantir e coordenar com a DCM, a cobertura nos mass média das acções da EMOSE;

•	 Providenciar bom ambiente físico das instalações, por exemplo arrumação, 
embelezamento, endereçamento, etc.; 

•	 Realizar outras tarefas de complexidade similar. 

Condições Oferecidas:
•	 Remuneração compatível com a função, nos termos do Manual de Carreiras Profissionais 

em vigor;

•	 Bom ambiente de trabalho;

•	 Regalias em vigor na Empresa.  

As respostas a este anúncio deverão ser entregues na Sede da EMOSE, sita na Av. 25 de 
Setembro, n.º 1383, 3º Andar, Porta 308, até ao dia 8 de Julho de 2022, acompanhadas 
de documento de Identificação, Carta de Apresentação, Curriculum Vitae e Certificado de 
habilitações literárias.
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MOÇAMBIQUE
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O Maputo Private Hospital, Lda pretende recrutar 
para o seu quadro de pessoal dois (2) Especialistas 
em Radiologia, a tempo integral.

Serão responsáveis por garantir a qualidade dos 
resultados no atendimento aos pacientes, realização 
de exames e demais rotinas da função, de forma 
excelente, de acordo com os valores da instituição.

Perfil
• Experiência comprovada em Radiologia, com 

incidência sobre: - conhecimento de todo o 

material diferenciado utilizado na Radiologia; 
• Participar em equipa multidisciplinar na 

execução de exames de Biópsias guiadas por TC 
e por Ecografia;

• Experiência comprovada em Ressonância 
Magnética; 

• Dá-se preferência a Radiologistas com 
experiência académica.

Requisitos de Admissão:
• Licenciatura em Radiologia; 
• Cédula Profissional vigente; 

• Disponibilidade imediata;
• Estar inscrito na Ordem dos Médicos de 

Moçambique;
• Estar registado como Especialista.

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

Apenas os seleccionados serão contactados.   
5612

ANÚNCIO DE VAGAS

 MÉDICOS RADIOLOGISTAS
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA 
PROVÍNCIA DE NAMPULA

PRIMEIRA SECÇÃO

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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

INSTITUTO DE LÍNGUAS
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

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

N.º do Concurso Objecto Nome do Concorrente
Valor da 

Adjudicação

CR50A001641CC00072022
Serviços Gráficos: Produção de dístico, camisetes e bonés para a XIX 

Reunião Anual de Planificação NKULULEKO HOLDING, LDA 81.024,84MT

CR50A001641AD00282022
Aquisição de material de escritório e de ensino para Sede e Delegação da 

Beira
J & G COMÉRCIO E SERVICOS, LDA  217.327,50MT

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

CR50A001641AD00182022
Serviço de manutenção do Software do Pacote de Salário  SORT, LDA – SISTEMA DE INFORMAÇÃO E 

AUDITORIA
22.625,46MT

CR50A001641AD00132022
Serviços Gráficos: Publicação do Diploma Ministérial e de Quadro de 

Pessoal
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE, EP 133.181,80MT

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

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

CR50A001641CC00082022
Fornecimento de equipamento informático: Router SISB SOLUÇÕES INFORMÁTICAS E SERVIÇOS 

BANCÁRIOS
199.485,00MT

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

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

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

Nº do Concurso
Objecto de Contratação Modalidade

Data de
Lançamento

Prazo de 
Solicitação de 

Esclarecimentos

Prazo de Resposta 
às Solicitações de 
Esclarecimentos

Data e Hora-final 
da Entrega das

Propostas 

Data e Hora da  
Abertura das

Propostas

Data do Anúncio 
de Posicionamento 
dos Concorrentes

Garantia 
Provisória

CR50A001641CL00012022
Aquisição de material 

de escritório e de ensino 
para Sede e Delegações 

Concurso 
Limitado

27/6/2022 5/7/2022 6/7/2022
8/7/2022
9.00 horas

8/7/2022
9.15 horas

13/7/2022
9.15 horas

Não exigida

CR50A001641 CL00022022
Aquisição de consumíveis 
informáticos para Sede e 

Delegações 

Concurso 
Limitado

27/6/2022 5/7/2022 6/7/2022
8/7/2022

11.00 horas
8/7/2022

11.15 horas
13/7/2022
10.15 horas

Não exigida

CR50A001641CC00112022
Aquisição de géneros 

alimentícios
Concurso por 

Cotações
27/6/2022 29/6/2022 30/6/2022

1/7/2022
9.00 horas

1/7/2022
9.15 horas

5/7/2022
9.15 horas

Não exigida

CR50A001641CL00032022
Manutençao e reparação 
de meios de transporte

Concurso 
Limitado

27/6/2022 5/7/2022 6/7/2022
12/7/2022
9.00 horas

12/7/2022
9.15 horas

15/7/2022
10.15 horas

Não exigida

CR50A001641CC00132022

Aquisição de 
equipamento de 
comunicação e 

telecomunicação (PABX) 

Concurso por 
Cotações

27/6/2022 29/6/2022 30/6/2022
1/7/2022

11.00 horas
1/7/2022

11.15 horas
5/7/2022

10.15 horas
Não exigida

CR50A001641CL00052022
Fornecimento de 

equipamento informático
Concurso 
Limitado

29/6/2022 7/7/2022 8/7/2022
13/7/2022
9.00 horas

13/7/2022
9.15 horas

18/7/2022
10.15 horas

Não exigida

CR50A001641CL00042022 Certificado digital Concurso 
Limitado

29/6/2022 7/7/2022 8/7/2022
13/7/2022
11.00 horas

13/7/2022
11.15 horas

18/7/2022
11.15 horas

Não exigida

CR50A001641CC00142022
Aquisição de material de 
limpeza e higienização

Concurso por 
Cotações

27/6/2022 5/7/2022 6/7/2022
12/7/2022
11.00 horas

12/7/2022
11.15 horas

15/7/2022
11.15 horas

Não exigida

1.  Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-los na UGEA do Instituto de Línguas, no endereço 
acima referido, pela importância não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais) para os Concursos Limitados. O pagamento deverá ser 
efectuado em depósito directo no Banco Millennium BIM (Conta 65104558 – MT) ou via POS no local.

2.  As propostas e os documentos de qualificação jurídica deverão ser submetidos em envelope fechado, com a identificação completa do concorrente e do objecto 
da contratação.

3.  Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 
aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos 24 de Junho de 2022

A Autoridade Competente
(Ilegível)

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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1. De acordo com o Despacho do Exmo Senhor Director-Geral Substituto do STAE, está aberto o concurso 
público de avaliação curricular, seguido de entrevista profissional e provas práticas, no prazo de 30 (trinta) 

dias, a contar da data da publicação do presente anúncio, para a contratação de Agentes Eleitorais nas 
seguintes vagas: 

	Carreira de Técnico Superior em Direito N1– 1 (uma)

	Carreira de Técnico Superior em Comunicação e Imagem N1– 2 (duas)

	Carreira de Técnico Superior N1 – 3 (três)

	Carreira de Técnico Superior de Cartografia N1  - 1 (uma)
	Carreira de Técnico  Superior N1 (Designer) – 1 (uma)

	Carreira de Técnico Profissional de TIC – 3 (três)
	Carreira de Técnico Profissional – 2 (duas)
	Secretáaria de Direcção  - 1 (uma)

	Carreira de Assistente Técnico  – 2 (duas)

	Carreira de Auxiliar Administrativo – 4 (quatro)

	Carreira de Auxiliar – 3 (três)

2. Requisitos Gerais:

a) Nacionalidade moçambicana;

b) Número Único de Identificação Tributária (NUIT);
c ) Idade miníma de 18 anos; e

d) Não ter sido expulso da Administração Pública.

3. O pedido de admissão ao concurso é dirigido ao Director-Geral do STAE, por meio de requerimento com 
assinatura reconhecida, acompanhado de seguintes documentos: 

a) Certidão de Nascimento ou fotocópia do Bilhete de Identidade;

b) Certificado Médico de Aptidão Física;
c) Certidão de Registo Criminal;

d) Certidão de habilitações literárias;

e) Declaração Militar;
f) Declaração do candidato, sob compromisso de honra, comprovativo de não ter sido expulso do Aparelho 

de Estado.

4. Na fase de submissão de candidatura ao concurso é dispensada a entrega dos documentos mencionados 
nas alíneas b), c) e e),

5. Requisitos para Contratação:

	Técnico Superior N1

Possuir Licenciatura em Direito, em Comunicação e Imagem ou equivalente e ser aprovado na avaliação 
curricular, acompanhado de entrevista profissional;

	Técnico Superior de Cartografia N1  

Possuir Licanciatura em Ciências Geográficas ou curso equivalente, e ser aprovado na avaliação curricular, 
acompanhado de entrevista profissional;

	Carreira de Técnico  Superior N1 (Designer) 

Possuir Licenciatura em Design e aprovação na avaliação curricular, acompanhado de entrevista profissional;

	Carreira de Técnico Profissional de TIC 

Possuir um curso de nível médio técnico profissional, na área de Programação e ou Redes, ou equivalente, 
com especialiazação em Informática ou áreras afins, e aprovação na avaliação curricular, seguido de entrevista 
profissional;

	Carreira de Técnico Profissional 

Possuir um curso de nível médio técnico profissional ou equivalente, e aprovação na avaliação curricular, 
seguido de entrevista profissional, específico para a respectiva área de trabalho;

	Secretária de Direcção 

Ter o 2º ciclo do ensino secundário ou o nível médio do ensino técnico profissional, ou equivalente;

	Carreira de Assistente Técnico  

Possuir 1º ciclo do ensino secundário, curso básico do ensino técnico profissional ou equivalente, e aprovação 
em curso específico ou em concurso de provas escritas;

	Carreira de Auxiliar Administrativo 

Possuir 2º grau do nível primário do Sistema Nacional de Educação, ou equivalente, será exigida aprovação na 
prova de admissão;

	Carreira de Auxiliar 

Possuir 2º grau do nível primário do Sistema Nacional de Educação, ou equivalente, será exigida aprovação na  
prova de admissão.

6. O pedido de admissão ao concurso deverá dar entrada na Secretaria Geral do STAE – Secretariado Técnico 

de Administração Eleitoral, sito no Bairro da Polana-Cimento, Rua Dr. Almeida Ribeiro, nº 100.

Maputo, aos 30 de Junho de 2022

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
STAE - SECRETARIADO TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL

AVISO DE AbERTURA DE CONCURSO PARA CONTRATAÇÃO
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Rua Doutor Almeida Ribeiro, nº 100, Telefone 21 430 282/5,  Fax: 21 430 500 Maputo

Conselho Municipal da Cidade de Quelimane – Avenida Josina Machel, n.º 1068, Caixa.Postal 68, correio electrónico cmcqgp@gmail.com

República de Moçambique 
 PROVINCIA DA ZAMbÉZIA 

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE ObRAS PÚbLICAS
REPARTIÇÃO DE GESTÃO, EXECUÇÃO, AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO 

Anúncio de Adjudicação
De acordo com a alínea c) do número 2 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada 
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 
5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos concursos abaixo indicados:

Ord. Número do 
Concurso

Objecto do Concurso Nome do Concorrente
Valor da 

Adjudicação 
incluindo IVA 

(MT)

1
47E001261/

CP/0004/2022 
–Lote I

Reabilitação de 100 fontes de abastecimento de 
água nos Distritos de Chinde (33), Luabo (24), 

Mopeia (15), Morrumbala (8) e Derre (20)

PILARES - 
CONSTRUÇÕES, 

SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LDA

2.241.037,80

2
47E001261/

CP/0004/2022 – 
Lote II

Reabilitação de 100 fontes de abastecimento de 
água nos Distritos de Ile (20), Molumbo (20), 

Milange (20), Gurué (20) e Namarrói (20)
ECO bAG, LDA 1.491.378,70

3
47E001261/

CP/0004/2022 – 
Lote III

Reabilitação de 100 fontes de abastecimento 
de água nos Distritos de Alto Molócuè (20), Gilé 
(20), Mulevala (20), Mocuba (20) e Lugela (20)

SCOE SERVIÇOS 
-CONSTRUÇÕES DE 

ENGENHARIA, EI
1.534.502,40

4
47E001261/

CP/0004/2022 – 
Lote IV

Reabilitação de 100 fontes de abastecimento 
de água nos Distritos de Maganja da Costa (23), 
Pebane (27), Namacurra (25) e Mocubela (25)

PILARES- 
CONSTRUÇÕES, 

SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LDA

1.658.457,40

5
47E001261/

CP/0004/2022 – 
Lote V

Reabilitação de 100 fontes de abastecimento 
de água nos Distritos de Inhassunge (35), 

Quelimane (36) e Nicoadala (29)

SHAQUIL 
CONSTRUÇÕES, LDA  1.628.667,96

6
47E001261/

CP/0003/2022- 
LOTE ÚNICO

Conclusão da construção de um (1) sistema de 
abastecimento de água no Distrito de Mocubela

ARH–CONSTRUÇÕES, 
LDA 18.999.885,54

Quelimane, aos 30 de Junho de 2022
O Director Provincial

(Assinatura Ilegível)

 AUTARQUIA DE QUELIMANE
CONSELHO AUTÁRQUICO

Unidade Gestora Executora das Aquisições

Anúncio de Adjudicação

Nos termos do número 2 do artigo 64  do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, 
de 8 de Mar ço, comunica-se que foram adjudicados os concursos abaixo, de acordo com o seguinte:

Nº 
Ord Modalidade Objecto do Concurso Empresa Adjudicada Valor da Adjudicação 

Incluindo IVA (MT)

01
CONCURSO  

90E000141/SC/N.º 
0004/ PDUL/2021

Serviços de Consultoria  de Estudos 
e Projecto Executivo para Elaboração 

da construção e  asfaltagem da 
avenida Agostinho Neto  e Rua 

2028/ acesso à Escola Secundária de 
Sangariveira

TÉCNICA, ENGENHEIROS, 
CONSULTORES, LDA 

  1.474.725,00MT 
(incluindo IVA 

02
CONCURSO. 

90E000141/SC/N.º 
0003/ PDUL/2021

Serviços de Consultoria de Estudos e 
Projecto Executivo para Elaboração 

de Estudos e Projecto Executivo 
para reabilitação do Mercado de 

Aeroporto

RIPORTICO ENGENHARIA 
MOÇAMbIQUE, LDA

  210,000,00MT 
(incluindo IVA

03
CONCURSO. 

90E000141/CL/N.º 
0001/ PDUL/2022

Reabilitação da Av. 1 de Julho CC. CONSTRUTORES E  
CONSULTORES 

3.841.579.84MT 
(incluindo IVA)

04
CONCURSO. 

90E000141/SC/N.º 
0003/ PDUL/2021

Manutenção da Praça da 
Independência 

MAAF ENGENHARIA & 
CONSTRUÇÕES CIVIL, SA 

3.738.641,00MT 
(incluído IVA)

05
CONCURSO. 

90E000141/SC/N.º 
0003/ PDUL/2021

Manutenção da avenida Marginal NOVA CONSTRUÇÃO, LDA 3.999.461,74MT 
(incluindo IVA) 

Quelimane, aos 20 de Junho de 2022
Autoridade Competente

=Manuel A.A.Lopes de Araújo=

(Professor Doutor)

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO MAR, ÁGUAS INTERIORES E PESCAS

ESCOLA DE PESCA

EDITAL
A Direcção da Escola de Pesca notifica ao Sr. SAMUEL RAZÃO MACHEQUEL 
– Docente N2, afecto ao Departamento Pedagógico, ora, incontactável no 
número conhecido e com última residência em parte incerta, para no prazo 
de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de publicação e afixação 
deste edital, dirigir-se a esta instituição, para tomar conhecimento de 
assuntos do seu interesse.

Matola, aos 24 de Maio de 2022

A Directora

(Ilegível)

AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas 
em vigor, aprovado pelo Decreto 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 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

Maputo, aos 23/6/2022
O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo 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 a adjudicação dos concursos conforme 
o seguinte:

Referência do 
Concurso Público 

Objecto do concurso Valor (Mt) Concorrente

200/G/MFIP/
RBD/2021

Aquisição de Material 
Informático para o PMRV e 

para Devolução as Províncias 
e DINAF

25,086,607,01MT
TRIANA 

BUSINESS 
SOLUTIONS, LDA

199/G/MFIP/
RBD/2021

Aquisição de Material de 
Medição/Campo para o 

PMRV, DINAF e Devolução as 
Províncias

17.942,177,10MT
DELCAM, 

CONSULTORIA E 
SERVIÇOS, LDA

198/G/MFIP/
RFB/2021

Aquisição de Material de 
Medicação para os Centros 

Zonais no Âmbito do Projecto 
da Rede Nacional das Parcelas 
de Amostragem Permanentes

8,241,580.00MT SOTUX, LDA

A Entidade Contratante
Maputo, Junho de 2022

5733 5747

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDOCertifico, para efeitos de publicação, que foi celebrada 
uma Escritura de Habilitação de Herdeiros, no dia vinte 
e oito de Junho de dois mil e vinte e dois, lavrada de 
folhas trinta e quatro verso a trinta e seis, do livro de 
notas para escrituras diversas número trinta e cinco, 
por óbito de JORGE ARNALDO, casado, natural de 
Mecanhelas, falecido no dia vinte e um de Março de dois 
mil e vinte e um, no Hospital Provincial de Lichinga - 
Niassa, sem testamento nem qualquer outra disposição 
de sua última vontade. Que deixou como únicos 
herdeiros: ROSWITA SOLENE JORGE, solteira, menor 
de idade, natural e residente na cidade de Lichinga.
CARMEN DOMINGAS JORGE, solteira, menor de idade, 

natural e residente na cidade de Lichinga;
DONATELLO DHOE JORGE JÚNIOR, solteiro, menor 
de idade, natural e residente na cidade de Lichinga.

Que não há outras pessoas que segundo a lei os 
prefiram ou com eles possam concorrer à sucessão.

Que não há lugar a inventário obrigatório orfanológico 
e que na herança existem bens móveis e imóveis.

Veículo automóvel: AAI-888MP, da marca Toyota;

Veículo automóvel: MLK-65-42, da marca Toyota;
Bem imóvel de acordo com a certidão predial descrito 
sob número dois, a folhas um, um, um, do livro B barra 

dois seis.
Uma parcela número dois, oito, oito, dois, com área 
de um, um, quatro, nove, de sete hectares, emitido 
aos vinte e quatro de Agosto de dois mil e vinte, 
pelo Conselho Municipal da Cidade de Lichinga, 
respectivamente.

Está Conforme
Conservatória dos Registos e Notariado do Niassa, em 

Lichinga, aos 28 de Junho de 2022
O Conservador

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E NOTARIADO DO NIASSA, EM LICHINGA
CERTIDÃO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

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 MANUEL JOSÉ UAMUSSE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de oito de Dezembro de 
dois mil e vinte e um, exarada de folhas setenta e cinco a folhas setenta e sete, 
do livro de notas para escrituras diversas número vinte e nove, traço “B”, barra 
BAÚ, deste Balcão, a cargo da Notária em exercício, CÉLIA BERNARDETE MESTRE 
GUAMBE, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de 
MANUEL JOSÉ UAMUSSE, de então sessenta e sete anos de idade, no estado de 
casado, residente à data da morte na vila de Boane.
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: OLINDA MANUEL UAMUSSE, CARLOS MANUEL UAMUSSE, HELENA 
MANUEL UAMUSSE, todos casados, naturais da Matola, AMÉLIA MANUEL 
UAMUSSE, natural da Matola, FÁTIMA INÊS MANUEL UAMUSSE, natural da 
Matola, EULÁLIA MANUEL UAMUSSE, natural de Maputo, MANUEL JOSÉ 
UAMUSSE JÚNIOR, natural de Maputo, todos solteiros, maiores e residentes em 
Boane e sua cônjuge ROSA ALFREDO MACULUVE, residente em Boane.
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 22 de Junho de 2022

A Notária
(Ilegível)

5763

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



PUBLICIDADE18 Quinta-feira, 30 de Junho de 2022

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE GAZA

ANÚNCIO DE CONCURSOS 

1. A Administração Nacional de Estradas, Instituto Público – Delegação Provincial de Gaza (ANE-DPAG) convida empresas de Construção Civil e Obras Públicas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam requisitos 

de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para os concursos abaixo indicados:

N° do Concurso Modalidade Objecto
Alvará

Classe Categoria
47J000541/CL/04/2022 Concurso Limitado Contratação de Empreitada de Obras para Construção de Infra-estruturas Auxiliares da Portagem de Chidenguele

3ª III47J000541/CL/05/2022 Concurso Limitado Contratação de Empreitada de Obras para Manutenção de Rotina da Estrada N1 Macia – Xai-Xai

47J000541/CL/06/2022 Concurso Limitado Contratação de Empreitada de Obras para Construção de Aquedutos na Estrada R441 Maxaila - Chinhezane

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concursos ou adquiri-los no endereço abaixo, a partir do dia 1 de Julho de 2022, nas horas normais de expediente. Para 

aquisição de cada documento de Concurso, os concorrentes deverão pagar uma importância não reembolsável de 2.500,00MT (dois mil e quinhentos meticais) através da conta da Delegação Provincial da ANE Gaza, 
nº 66215887, domiciliado no Millennium BIM– Conta.

•	ENDEREÇO: Administração Nacional de Estradas - Delegação Provincial de Gaza
Rua do Hospital Provincial – Bairro 10 – Residencial da ANE

Telefones Nos:(+258)28 22 50 59/(+258) 82 30 56 006/ +258) 84 32 11 629,Telefax Nº: (+258) 28 22 65 39

Xai – Xai – Moçambique

3.  O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias e não serão exigidas garantias provisórias.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço indicado no número 2 do presente anúncio. A sessão pública de abertura das propostas e o anúncio de posicionamento dos concorrentes será no mesmo endereço, na 

presença dos concorrentes que desejarem comparecer, nas seguintes datas e horas:

Refa do Concurso Data e Hora-final de entrega das propostas Data e Hora das Abertura das Propostas Data e Hora do Anúncio de Posicionamento dos Concorrentes

47J000541/CL/04/2022
12/7/2022– 9.00 horas 12/0/2022 – 9.15 horas

22/7/2022 – 10.00 horas47J000541/CL/05/2022

47J000541/CL/06/2022 13/7/2022 – 9.00 horas 13/7/2022 – 9.15 horas

5. As visitas guiadas aos locais de obras serão efectuadas na seguinte data e hora: 

Refa do Concurso Data Hora Local de Concentração
47J000541/CL/04/2022 4/7/2022 10.00 horas Portagem de Chidenguele

47J000541/CL/05/2022 4/7/2022 13.00 horas Báscula da Macia

47J000541/CL/06/2022 6/7/2022 7.00 horas Bombas de Combustível de Mapai

6. 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.   

Xai-Xai, aos 30 de Julho de 2022
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O Hospital Provincial da Matola convoca os senhores abaixo indicados a 

comparecerem na Repartição de Recursos Humanos do Hospital Provincial 

da Matola para se apresentarem nesta instituição, no prazo de 5 dias úteis, 
a partir da data desta publicação, a fim de tratar assuntos do seu interesse, 
nomeadamente:

1. Lurdes Francisco Cuambe

2. Alfim Osório Rupia
3. Alex Julião João

4. Estrócia Rafael Mahoche
5.  Carla Nilza Mazive

6. Sheila da Glória António Sumbana
7. Eliseu Miguel Chico

8. Nteranya wa Mukengere Elisé

9. Arla Marlene Chihale

10.   Lapsone José António
11.   Livald Leopoldino Salomão  Ncuenjele

12.   Saíde Aassumane

13.   Constâncio Jaime Titos Conjo

14.   Yolanda Alexandre Pita

15.   Teresa Xavier Guambe

16.   Timotéo Lúcia Mauai

17.   Vânia Anacleto Machava

18.   Vânia Mariana Elias Langa

19.   Arlete  do Rosario Domingos

20.   Verónica da Graça Zacarias Uqueio
21.   Rosa Acina Tivane

22.   Onísia Accio Litebe

23.   Fernanda Agostinho Mbeve

24.   Domiigas Neusa Aonso Ricardo

25.   Ermelinda Eligia Jose Chauque

26.   Izarda Felizardo Vasco

27.   Eulalia Vasco Gulele Cumbana

28.   Ivete Samuel Banze

29.   Sara Carlos Bila

30.   Ligia Simone Sitoe

31.   Zulmira Elça Clemente Nhacula

A Direcção do Hospital

(Assinatura Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE MAPUTO
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

HOSPITAL PROVINCIAL DA MATOLA

CONVOCATÓRIA

449

MUNICÍPIO DE SUSSUNDENGA
CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE SUSSUNDENGA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

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 Marco, comunica 

-se que os concursos abaixo indicados foram adjudicados às seguintes empresas:

N.º de Concurso Objecto de concurso Nome da Empresa
Valor da 

adjudicação
90G000541/CL/No 

07/2022
Construção de 2 aquedutos na Zona do Sr. 

Munamasse em Nhanguzue
    CANCELADO     CANCELADO

90G000541/CL/No 
08/2022

Pavimentação da rua da Sala de 
Conferências e do SERNIC

SL ENGENHARIA, LDA 4.583.322,00MT

90G000541/CL/No 
06/2022

Construção do alpendre no Mercado 1 de 
Maio

CJ. CONSTRUÇÕES, LDA 1.219.168,08MT

90G000541/Cl/No 
04/2022

Construção de 3 salas de aula na EP1 e 2 
de Nhamezara

CJ. CONSTRUÇÕES, LDA 2.945.415,65MT

90G000541/CL/
No05/2022

Contratação de fornecedor de uma viatura 
para Assembleia

EMPRECONTA, LDA 1.690.000,00MT

90G000541/CPD/
N⁰02/2022

Contratação do prestador de serviços de 
restauração  

RESTAURANTE E BAR IMACULADA 

CONCEIÇÃO
310.880,00MT

90G000541/CL/
No03/2022

Contratação de fornecedor de material de 
escritório

ARCA DE NOÉ - LIVRARIA E 

PAPELARIA
780.250,00MT

90G000541/CL/
No02/2022

Contratação do fornecedor de 
combustíveis e lubrificantes

BOMBA DE COMBUSTÍVEL 

MANDIMBA- SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA

1.412.821,50MT

90G000541/CPD/
No03/2022

Construção de uma residência para 
Enfermeiro no Centro de Saúde de 

Nhanguzue
ÁFRICA CONSTRUÇÕES 567.610.29MT

90G000541/CL/
No01/2022

Contratação do prestador  de serviços de 
manutenção e reparação de viaturas

AUTO EMÍDIO – SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA
482.600,00MT

90G000541/CPD/No 
04/2022

Construção da Praça da ONP MÁRIO RICARDO PACULE 585.824,27MT

Sussundenga, aos 23 de Junho de 2022

A Entidade Contratante

(Ilegível) 55

Pela Terceira Secção do Tribunal Judicial da Cidade 
de Maputo, nos Autos de Incidente de Habilitação 
de Sucessores nº 13/21-L, movidos pelo requerente 
DÁRIO DA SILVA BARRALHO, residente nesta cidade, 
contra o requerido CALISTO DA SILVEIRA CHURANA, 
com último domicílio no Bairro da Malhangalene, Rua 
da Amizade, nº 89, R/C, ora em parte incerta, é este 
requerido citado para contestar, querendo, no prazo 

de oito dias, que começa a contar depois de finda a 
dilação de trinta dias, contados da data da segunda 
e última publicação deste anúncio, o pedido que o 
requerente deduz naquele processo, conforme tudo 
melhor consta da petição inicial, cujo duplicado se 
encontra no Cartório desta Secção à disposição do 
citando, onde poderá solicitá-lo em qualquer dia 
útil, durante as horas normais de expediente, com a 

advertência de que na falta de contestação os autos 
seguirão seus termos até decisão, nos termos do artº 
373 do Código do Processo Civil.

Maputo, aos 23 de Maio de 2022
A Ajudante de Escrivão

Maria de Fátima Sequene
Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. José Macaringue

5792
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Assunto: USAID/Moçambique - Inquérito aos 
Interessados

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

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

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

 https://forms.gle/d25HHp58vtr99yFo8 

Comunicado de Imprensa
Maputo, aos 24 de Junho de 2022

Condicionamento de Circulação Rodoviária na 
Ponte sobre o Rio Save 

As obras de construção da Nova Ponte e da Reabilitação da Ponte existente sobre o rio 
Save, iniciadas em Julho de 2018, encontram-se num estágio avançado da sua execução.

Havendo necessidade de transportar as vigas de betão armado pré-esforçado da 
margem Sul à margem Norte, e realizar outros trabalhos para a construção dos 
viadutos de aproximação, no âmbito das obras da nova ponte sobre o Rio Save, situada 
na Estrada N1, Província de Inhambane, a Administração Nacional de Estradas, ANE, 
IP, comunica ao público em geral e em especial aos utentes desta ponte, que será 
condicionada a circulação do trânsito sobre a ponte provisória, num período 
máximo de cinco (5) meses, a partir do dia 27 de Junho de 2022.

O condicionamento de escoamento do tráfego será implementado para os dois sentidos 
de circulação na ponte provisória, durante os dias úteis e em dois períodos, a saber: 
das 7.30 às 9.30 horas e das 13.30 às 15.30 horas. Fora dos horários acima indicados, 
o tráfego estará aberto ao público e com circulação normal de pessaos e bens.

A ANE-IP apela reiteradamente 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.

A ANE, IP apresenta desde já desculpas pelos transtornos decorrentes desta situação 
e apela a compreensão e a colaboração dos utentes desta ponte.

O Director-Geral
(Ilegível)

Av. de Moçambique, 1225  Caixa Postal 403 . Telefone n.º 21476163/7 . Telefax n.º 21475533 . Maputo . Moçambique

GABINETE DO DIRECTOR-GERAL

República de Moçambique 

 PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA 
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS

REPARTIÇÃO DE GESTÃO, EXECUÇÃO, AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO 

Anúncio de Adjudicação

De acordo com a alínea c) do número 2 do artigo 33, do Regulamento de Contratação de Empreitada 
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 

n° 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos concursos abaixo indicados:

Ord. Número do 
Concurso Objecto do Concurso Nome do 

Concorrente

Valor da 
Adjudicação 

incluindo IVA 
(Mts)

1
47E001261/

CP/0001/2022- 
Lote 1

Construção de 15 blocos sanitários 
escolares inclusivos no Distrito de Mi-

lange, na Província da Zambézia

TAMBO 
CONSTRUÇÕES 5.901.747,51

2
47E001261/

CP/0002/2022- 
Lote 1

Construção e reabilitação de infra-
-estruturas de abastecimento de água, 

saneamento e higiene em 5 centros 
de Saúde nos Distritos de Milange (1), 
Molumbo (1), Gurué (1), Mulevala (1) 

e Namacurra (2)

SAI DRILLING 
CONSTRUÇÕES, LDA 35.518.719,65

3
47E001261/

CP/0002/2022- 
Lote 2

Construção e reabilitação e gestão de 
resíduos sólidos em 5 centros de saú-
de nos Distritos de Milange e Lugela 

SAI DRILLING 
CONSTRUÇÕES, LDA 32.255.599,15

Quelimane, aos 30 de Junho de 2022

O Director Provincial

(Assinatura Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE TETE 
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS

 REPARTIÇÃO DE GESTÃO, EXECUÇÃO DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 
 Nos termos do número 2 do artigo 64 do Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação de concursos, de acordo com o seguinte:

N.º do Concurso Designação Nome do Concorrente Valor incluído o IVA (MT)

47F001261/
AD/00051/2022

Contratação de Serviços de Consultoria para Realização de Actividades de 
Participação, Educação Comunitária, Promoção de Higiene e Saneamento no 

Distrito de Changara.
RIGOR, LDA 2.754.180,00MT

47F001261/
CP/00017/2022

Contratação de Serviços de Consultoria para Fiscalização das Obras de 
Construção de 6 Sistemas de Captação de Água das Chuvas em 6 Escolas dos 

Distritos de Mutarara (01) e Dôa (05).
ENCA, LDA 587,400.00MT

Tete, aos 29 de Junho de 2022

O Director Provincial
A autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE MASSINGIR

SERVICO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURAS
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DE AQUISIÇÕES

Anúncio de Concurso 

1. O Serviço Distrital de Planeamento e Infra-Estruturas convida empresas interessadas a 

apresentarem propostas fechadas para o seguinte concurso:

Nº do 
Concurso

Objecto do 
Concurso 

Data e hora da 
entrega dos 

documentos de 
qualificação e 

proposta

Data e  hora
da abertura

das propostas 

Data do anúncio de 
posicionamento

Valor da 
garantia 

Provisória

02/GDM/
SDPI/

UGEA/2022

Reabilitação 
da Estrada 

Mupaipaieni/
Tchaque

19/8/2022
Hora: 10.00 horas

19/8/2022
Hora: 11.00 horas

27/8/2022
Hora: 12.30 horas

Dispensado

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do 

concurso ou adquirí-los pela importância não restituível de 2.000,00MT (dois mil meticais), 

para cada conjunto, assim como fazerem a entrega das suas propostas, no seguinte endereço: 

Sede do Distrito de Massingir 

 Rua da Praça dos Heróis Moçambicanos

 Tel/Fax-21713001, ou sdpimassingir19@gmail.com

3. O prazo da validade das propostas é de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data-limite 

para submissão das propostas;

4. A visita ao local da implementação da obra é OBRIGATÓRIA, e será no dia 7/7/2022, pelas 10.00 
horas, e a concentração será no Serviço Distrital de Planeamento e Infra-Estruturas-Massingir.

5. As propostas deverão ser entregues no endereço referido no nº 2 e serão abertas em sessão 
pública no mesmo endereço.

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

Massingir, Junho de 2022

A UGEA
(Assinatura ilegível) 

5471
131

74

121 5671

Faz saber que são convocados a comparecerem na Sala de 
Audiências da Segunda Secção Comercial do Tribunal Judicial 
da Cidade de Maputo, sito na Av. 25 de Setembro, Palácio da 
Justiça, 4º andar, em Maputo, em segunda convocatória, todos 
os credores da Sociedade Insolvente S2 MOÇAMBIQUE, SA, no 
dia 15 de Julho de 2022, pelas 9.00 horas, a fim de realizar-
se a 2ª Assembleia-Geral de Credores, nos termos do nº 1, do 
artigo 35º do Regime Jurídico da Insolvência e da Recuperação 
de Empresários Comerciais, aprovado pelo Decreto-Lei nº 
01/2013, de 4 de Julho, com o número de credores presentes, 
nos termos da seguinte agenda:

i) Modalidade de pagamento dos credores ordinários;
ii) Diversos.

Para constar se lavrou o presente Edital e mais um de igual teor 
que será legalmente afixado.

Maputo, aos 24 de Junho de 2022
A Juíza de Direito

Nilza Neemias Covane
O Escrivão de Direito

Benjamim Paulino Mondlane
5791 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
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I. Prime Rate Do Sistema Financeiro Moçambicano
No quadro da implementação do Acordo sobre o Indexante Único do Sistema Bancário Moçambicano, a 

Associação Moçambicana de Bancos (AMB) comunica o Indexante Único, o Prémio de Custo e a Prime Rate 

a vigorar no mês de Julho de 2022, conforme descrito na tabela abaixo:

Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano (calculado pelo BM e AMB)

Descrição Taxa

Indexante Único* (calculado pelo Banco de Moçambique - BM) 15,30%

Prémio de Custo (calculado pela AMB) 5,30% 

Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano 20,60%

       *O Indexante Único é calculado tendo como base informação referente ao período do dia 26 de cada mês 

até ao dia 25 do mês seguinte.

O Indexante Único é a taxa média medida pelo volume das operações efectuadas no Mercado Monetário 

Interbancário para o prazo de vencimento de um dia útil (prazo overnight), nomeadamente (i) as opera-

ções à taxa de juro de política monetária (taxa MIMO) entre o BM e os Bancos Comerciais, actualmente 

fixada em 15,25%, (ii) as operações repo entre Bancos Comerciais e (iii) as operações de permutas de 

liquidez entre Bancos Comerciais. O Indexante Único é calculado mensalmente pelo BM.

O Prémio de Custo é a margem que representa os elementos de risco da actividade bancária não reflecti-
dos nas operações do mercado interbancário, o qual é adicionado ao Indexante Único para constituir a Pri-

me Rate do Sistema Financeiro Moçambicano. O Prémio de Custo é calculado trimestralmente pela AMB, 

com base numa metodologia que toma em conta o rating do país, o rácio do crédito em incumprimento, o 

rácio de crédito saneado e o coeficiente de reservas obrigatórias para passivos em moeda nacional. A ava-

liação destes factores pela AMB resultou no Prémio de Custo referido, conforme comunicação ao Banco de 

Moçambique por ofício 17/DIR/AMB/2021, de 25 de Março. 

A Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano é a taxa única de referência para as operações de 

crédito de taxa de juro variável e resulta da soma do Indexante Único e do Prémio de Custo. Esta taxa aplica-

se às operações de crédito contratualizadas (novas, renovações e renegociações) entre as instituições de 

crédito e sociedades financeiras e os seus clientes, acrescida de uma margem (spread) que será adicionada 

ou subtraída à Prime Rate, mediante a análise de risco de cada categoria de crédito ou operação em con-

creto. 

O Acordo sobre o Indexante Único do Sistema Bancário Moçambicano visa promover uma maior transpa-

rência no processo de fixação das taxas de juro variáveis no mercado e melhorar o mecanismo de trans-

missão da política monetária.

II. Spreads Padronizados de Taxas de Juro

As instituições de crédito devem divulgar amplamente aos seus clientes e ao público em geral o spread de 

crédito padronizado para cada categoria de produto de crédito.

Para cada categoria de produto de crédito será adicionado à Prime Rate o Spread, à vigorar no mês de Julho 

de 2022. 

1. Spread Padronizado de Taxas de Juro dos Bancos Comerciais

Empréstimos a Particulares Empréstimos a Empresas

Leasing 
Mobiliário

Leasing 
ImobiliárioInstituição Habitação Consumo Empréstimos de curto 

prazo (até 1 ano)
Empréstimos de longo prazo 

(acima de 1 ano)

1. BCI 4,50% 4,50% 4,50% 5,25% 3,00% 4,50%

2. MBIM 1,20% 5,00% 1,30% 1,78% 3,50% 1,20%

3. Standard Bank 1,00% 6,27% 3,31% 3,20% 2,50% -

4. ABSA 2,75% 10,75% 3,00% 1,00% 5,00% -

5. Nedbank 2,50% 4,50% 4,50% 2,00% 2,50% 1,50%

6. Moza Banco 5,00% 6,50% 2,00% 3,00% 5,00% 4,50%

7. FNB 2,50% 5,00% 2,00% 2,00% 4,00% 4,00%

8. Access Bank 4,00% 8,00% 3,00% 5,00% 4,00% 0,00%

9.  BNI - - 2,00% 4,00% - -

10.  Société Gé-
nérale

6,00% 10,00% 4,00% 3,00% 3,00% 3,00%

11.  Ecobank - 10,00% 4,00% 6,00% - -

12.  Big - - 4,00% 4,50% - -

13.  First Capital 
Bank

2,50% 10,00% 0,50% 3,00% - -

14. UBA 5,00% 3,00% 4,00% 5,00% - -

O spread que consta da tabela é indicativo, sendo que a concessão de financiamento é sujeita à análise de 

risco interna de cada banco, de forma a aferir a capacidade de endividamento do mutuário. Cada banco 

reserva-se o direito de aplicar condições adicionais distintas, em função do perfil de risco, historial comer-

cial e creditício e eventuais protocolos celebrados com o cliente ou a sua instituição. O prazo, o grau de 

cobertura do colateral e o tempo de relacionamento comercial em todas as categorias de crédito podem 

variar em função da avaliação de risco a ser efectuada por cada banco.

2. Spread Padronizado de Taxas de Juro de Microfinanças

Empréstimos a Particulares

Instituição
Consumo

6M 12M 24M 36M 48M 60M 72M 84M

1. MyBucks Mozambique MCB, SA 26,10% 26,10% 26,10% 26,10% 25,43% 25,43% 19,70% N/A

2. MAIS – Microbanco de Apoio aos 
Investimentos SA

14,40% 14,40% 14,40% 14,40% 14,40% 14,40% 14,40% N/A

3. Bayport 24,70% 28,18% 22,82% 22,92% 18,75% 14,21% 10,42% 9,69%

4. Banco Letshego 8,40% 8,40% 8,40% 8,40% 8,40% 8,40% 8,40% 8,40%

5. Socremo 51,50% 22,50% 19,50% N/A N/A N/A N/A N/A

Empréstimos a Particulares Empréstimos a Empresas

Leasing 
Mobiliário

Leasing 
ImobiliárioInstituição Habitação

Empréstimos de curto 
Prazo (prazo até 1 

ano)

Empréstimos de longo 
Prazo (prazo acima de 

1 ano)

MyBucks Mozambique MCB, SA N/A 23,00% 23,00% N/A N/A

MAIS – Microbanco de Apoio aos 
Investimentos SA

5,83% 4,00% 4,25% N/A N/A

Socremo 51,75% 17,50% 15,50% N/A N/A

O spread que consta da tabela acima é indicativo e fixado para novas operações e para as condições pa-

dronizadas abaixo indicadas, sendo que a concessão de financiamento é sujeita à análise de risco interna 
de cada instituição, de forma a aferir a capacidade de endividamento e risco associados do mutuário e da 

operação, Cada instituição reserva-se o direito de aplicar condições adicionais distintas destas, em função 

do perfil de risco, historial comercial e creditício e eventuais protocolos celebrados com o cliente ou a sua 
instituição, O prazo, o grau de cobertura do colateral e o tempo de relacionamento comercial em todas as 

categorias de crédito poderão variar em função da avaliação de risco a ser efectuada por cada instituição,

III. Condições padronizadas por categoria de crédito

1. Condições padronizadas dos Bancos Comerciais

1.1 Condições genéricas aplicáveis a todas as categorias de crédito: 
a) O mutuário deve ser cliente do banco há pelo menos 6 meses, com um histórico de transacções;

b) O mutuário não deve ter incidentes registados na Central de Registos de Crédito do BM nem outros 
incidentes junto do sistema bancário, à data do pedido de crédito;

c) O mutuário deve apresentar uma livrança em branco,

1.2 Condições específicas aplicáveis a cada categoria de crédito:

a) Empréstimo a Particulares para Habi-
tação:

i. Prazo: 20 anos

ii. Tipo de colateral: hipoteca de imóvel, com uma cobertura 
de 120% do valor a financiar, Avaliação do imóvel com me-
nos de 3 meses, efectuada por uma empresa reconhecida 
pelo banco;

1.2.1 Seguro de vida do mutuário e seguro do imóvel;
iii. O valor a financiar não pode exceder a taxa de esforço má-

xima de 30% do rendimento líquido mensal do mutuário,

b) Empréstimo a Particulares para Con-
sumo:

i. Prazo: até 5 anos;
ii. O mutuário deve ser funcionário de uma empresa em regi-

me de contrato por prazo indeterminado, e deve ser apre-
sentada a carta da empresa a confirmar as suas funções, 
contrato e rendimento líquido;

iii. Seguro de vida;
iv. O valor a financiar não pode exceder a taxa de esforço má-

xima de 30% do rendimento líquido mensal do mutuário,

c) Empréstimo de Curto Prazo (até 1 
ano) a Empresas:

i. Prazo: máximo de 1 ano;
ii. Colateral aceitável para o banco, com cobertura mínima de 

120% do crédito pretendido;
iii. Contas auditadas dos últimos 3 anos,

d) Empréstimo de Longo Prazo (acima de 
1 ano) a Empresas:

i. Prazo: até 7 anos (e acima de 1 ano);
ii. Colateral aceitável para o banco, com cobertura mínima de 

120% do crédito pretendido;
iii. Contas auditadas dos últimos 3 anos ou plano de negócios,

PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO MOÇAMBICANO

COMUNICADO N.º 06/2022

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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e) Leasing Mobiliário, para Particulares e 

Empresas:

i. Prazo: até 5 anos;
ii. Tipo de colateral: objecto do leasing;

iii. O objecto do leasing deve encontrar-se na condição de novo, 

e deve ser apresentada uma avaliação recente do mesmo 

efectuada por uma empresa reconhecida pelo banco;
iv. O montante a financiar deve corresponder a um máximo de 

90% do valor avaliado do objecto do leasing;
v. O título de propriedade do objecto do leasing deve passar 

a estar em nome do banco após a concessão do financia-

mento;
vi. Seguro de vida e do objecto do leasing,

f) Leasing Imobiliário, para Particulares 

e Empresas:

i. Prazo: 20 anos 

ii. Tipo de colateral: objecto do leasing;
iii. Deve ser apresentada uma avaliação recente do objecto 

do leasing, efectuada por uma empresa reconhecida pelo 

banco;
iv. O montante a financiar deve corresponder ao máximo de 

90% do valor avaliado do objecto do leasing;
v. O título de propriedade do objecto do leasing deve passar 

a estar em nome do banco após a concessão do financia-

mento;
vi. Seguro do objecto do leasing;
vii. Seguro de vida, no caso de o mutuário ser um particular;
viii. Contas auditadas dos últimos 3 anos ou plano de negócios, 

no caso de o mutuário ser uma empresa,

2. Condições padronizadas de Microfinanças

2.1 Condições genéricas aplicáveis a todas as categorias de crédito: 

a) Particular: o mutuário deve apresentar os seguintes documentos:

i) Carta a formalizar o pedido de financiamento, devendo indicar a finalidade, prazo e garantias,

ii) B,I,/ DIRE ou PASSAPORTE

iii) NUIT (Número Único de Identificação Tributária),

iv) Atestado de residência,

v) Declaração de rendimentos da entidade empregadora do cliente, se aplicável, com indicação do 
tempo de trabalho, do regime de contratação e da actual remuneração,

vi) Comprovativos de outras fontes de rendimento (se aplicável),

vii) Carta informativa sobre a descrição e/ou relação dos bens registados e rendimentos auferidos, 
a favor do cliente e/ou avalista,

viii) Título de provimento (para os Funcionários Públicos)

ix) O mutuário deverá ser funcionário publico há pelo menos 6 meses, ou estar no regime de contra-

tado;

x) O mutuário não deve ter incidentes registados na Central de Registo de Crédito do Banco de Mo-

çambique e outros incidentes não regularizados junto do sistema bancário à data do pedido de 

crédito;

xi) Anexo à Declaração de rendimentos da entidade empregadora do cliente, com indicação da data da 
reforma do trabalhador,

b) Empresas: o mutuário deve apresentar os seguintes documentos:

i) Carta formal a solicitar o financiamento, devendo indicar a finalidade, prazo e garantias,

ii) Estatutos publicados no B,R (Boletim da República), e/ou alterações efectuadas aos Estatutos 
da sociedade (todas actualizações sofridas), Aplicável para sociedades

iii) Certidão de Registo Comercial com validade máxima de 90 dias, em fotocópia autenticada,

iv) NUIT (Número Único de Identificação Tributária);

v) Alvará ou licença

vi) Informação financeira actualizada, nomeadamente:
	Demonstrações Financeiras referentes aos últimos 3 (três) exercícios económicos (fecho 

oficial de contas de acordo com PGC-NIRF);
	Balancete contabilístico (acumulado), mais recente,

vii) Extratos bancários das instituições referentes aos últimos 12 meses

c) O mutuário (particular e empresa) não deve ter incidentes registados e não regularizados na Cen-

tral de Registo de Crédito do Banco de Moçambique e outros incidentes junto do sistema bancário 
à data do pedido de crédito;

d) O mutuário (particular e empresa) deverá apresentar uma livrança em branco,

2.2 Condições específicas aplicáveis a cada categoria de crédito:

g) Empréstimo a Particulares para Habita-

ção:

i. Prazo:   4 anos

ii. Tipo de colateral: hipoteca de imóvel, com uma co-

bertura de 120% do valor a financiar, Avaliação do 
imóvel com menos de 3 meses, efectuada por uma 
empresa reconhecida pela instituição;

iii. Seguro de vida do mutuário e seguro multiriscos do 

imóvel;
iv. O valor a financiar não pode exceder a taxa de esfor-

ço máxima de 40% do rendimento líquido mensal 
do agregado familiar,

v. Possuir conta salário e/ou outros rendimentos a 
pelo menos 3 meses,

h) Empréstimo a Particulares para Consu-

mo:

i. Prazo: até 5 anos;
ii. O mutuário deve ser funcionário de uma empresa 

em regime de contrato por prazo indeterminado e 

deve ser apresentada a carta da empresa a confir-

mar as suas funções, contrato e rendimento líquido;
iii. Seguro de vida;
iv. O valor a financiar não pode exceder a taxa de esfor-

ço máxima de 40% do rendimento líquido mensal 
do mutuário,

v. Colateral aceitável para a instituição, com cobertura 

mínima de 120% do crédito pretendido

i) Empréstimo aos Funcionários Públicos

i. Prazo mínimo de 6 meses e máximo de 84 meses,
ii. Cadastramento da prestação mensal no CEDSIF/E-

-SISTAFE ou outras plataformas em uso na institui-

ção,

iii. Seguro de vida,

iv. O mutuário deve ser funcionário público com no-

meação definitiva e deve apresentar carta da insti-
tuição a confirmar as suas funções, contrato e ren-

dimento líquido;
v. Comissão de serviço superior a 10 anos; 

vi. Seguro de crédito;
vii. Capacidade de retenção da prestação na fonte;

j) Empréstimo de Curto Prazo (até 1 ano) a 

Empresas:

i. Prazo: máximo de 1 ano;
ii. Colateral aceitável para a instituição, com cobertura 

mínima de 120% do crédito pretendido;
iii. Contas auditadas para os últimos 3 anos,

k) Empréstimo a Empresas de Longo Prazo 

(acima de 1 ano)

i. Prazo: até 7 anos (e acima de 1 ano);
ii. Colateral aceitável para a instituição, com cobertura 

mínima de 120% do crédito pretendido;
iii. Contas auditadas para os últimos 3 anos ou Plano 

de Negócios,

l) Leasing Mobiliário, para Particulares e 

Empresas:

i. Prazo: até 5 anos;
ii. Tipo de colateral: objecto do leasing;

iii. O objecto do leasing deve encontrar-se na condição 

de novo, e deve ser apresentada uma avaliação re-

cente do mesmo efectuada por uma empresa reco-

nhecida pela instituição;
iv. O montante a financiar deve corresponder a um má-

ximo de 90% do valor avaliado do objecto do lea-

sing;
v. O título de propriedade do objecto do leasing deve-

rá passar a estar em nome da instituição aquando 

da concessão do financiamento;
vi. Seguro de vida e do objecto do leasing,

m) Leasing Imobiliário, para Particulares e 

Empresas:

ix. Prazo: 20 anos 

x. Tipo de colateral: objecto do leasing;
xi. Deve ser apresentada uma avaliação recente do ob-

jecto do leasing, efectuada por uma empresa reco-

nhecida pela instituição;
xii. O montante a financiar deve corresponder até ao 

máximo de 90% do valor avaliado do objecto do 
leasing;

xiii. O título de propriedade do objecto do leasing de-

verá passar a estar em nome da instituição após a 
concessão do financiamento;

xiv. Seguro do objecto do leasing;
xv. Seguro de vida, no caso de o mutuário ser um par-

ticular;
xvi. Contas auditadas para os últimos 3 anos ou Plano 

de Negócios, no caso de o mutuário ser uma em-

presa,

IV. Definição dos termos e conceitos (metainformação)

1. Particulares

O sector dos particulares é composto por clientes que sejam pessoas singulares (indivíduos ou grupos de 

indivíduos) residentes, reúnam parte ou a totalidade do seu rendimento e património e consumam certos 
tipos de bens e serviços, 

2. Empresas

O sector das empresas é constituído pelo conjunto de entidades (empresas) que se tenham constituído 

ou registado sob uma das formas comerciais reconhecidas na República de Moçambique, cuja actividade 
principal consista na produção de bens e serviços mercantis não financeiros, Integram o sector das empre-

sas, além das sociedades comerciais (conforme definidas no Código Comercial), os empresários em nome 
individual, as associações e organizações não governamentais, partidos políticos e entes públicos,

3. Empréstimo para habitação

Empréstimo destinado à aquisição de nova habitação, entendendo-se como nova habitação aquela que vai 

ser habitada pela primeira vez, independentemente da data da sua construção,

4. Empréstimo para consumo

Empréstimo concedido a particulares para operações que não se prendam com os seus negócios e pro-

fissões e estejam relacionadas exclusivamente com créditos usados para a compra de bens e/ou serviços 
consumidos pelos particulares individualmente, Inclui, por exemplo, créditos destinados à aquisição de 

veículos, mobiliários, electrodomésticos, equipamento informático e reabilitação de habitação própria,

5. Empréstimos de curto prazo (até 1 ano) a empresas 

Empréstimos concedidos no âmbito do exercício de actividade empresarial com maturidade até 1 ano, 
para aquisição de meios circulantes,

6. Empréstimos de longo prazo (acima de 1 ano) a empresas 

Empréstimos concedidos no âmbito do exercício de actividade empresarial com maturidade acima de 1 
ano, para fins de investimento,

7. Leasing mobiliário e imobiliário

O leasing é uma operação de empréstimo concedido para o financiamento de investimentos de longo prazo 
em activos fixos (por exemplo, máquinas e veículos, edifícios e moradias), 

Maputo, 30 de Junho de 2022
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONCURSO PARA ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DE 

MATERIAIS GRÁFICOS 
(RFQ: 640-FY22-PromotionMaterials)

O CORPO DA PAZ MOÇAMBIQUE convida a todos 
potenciais fornecedores de serviços de Desenho e 
Impressão Gráfica, a submeterem as suas propostas para 
o fornecimento de  serviços de Elaboração e Impressão de 
Calendários, Brochuras e Cartões de Boas Festas conforme 
as especificações técnicas e requisitos necessários  
constantes no documento do concurso (RFQ: 640-FY22-
PromotionMaterials) que pode ser encontrado no seguinte 
endereço electrónico:  
https://www.peacecorps.gov/mozambique/contracts/

De salientar que, as propostas deverão ser enviadas apenas 
para os emails indicados no documento acima mencionado, 
até às 23.59 horas CAT do dia 15 de Julho de 2022.

5716

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

Ao abrigo do disposto no artigo 13 e na alínea a) do número 3 do artigo 

14 dos Estatutos da Associação Geração 8 de Março, convoco a 

Assembleia Geral extraordinária deste órgão para o dia 16 de Julho de 

2022, a ter lugar na Sala de Reuniões do Ministério da Educação, pelas 

8:30 horas, com a seguinte agenda:

1. Informações.

2. Eleição dos titulares dos órgãos sociais da Associação Geração 8 de 

Março para o triénio 2022-2025.

3. Diversos.

Maputo, aos 30 de Junho de 2022

O Presidente de Mesa da Assembleia Geral

Associação Geração 8 de Março

Assembleia Geral

Convocatória

5747

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade 
de Maputo correm éditos de 20 (vinte) dias, contados da 
segunda e última publicação deste anúncio, citando os credores 
desconhecidos dos executados: PARAÍSO REAL, LIMITADA, 
CLÉSIO EUSÉBIO GOUVEIA CHIVULELE e VALÉRIO EUSÉBIO 
CHIVULELE, todos com o último endereço conhecido na Av. 
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:

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

Verifiquei

O Juiz de Direito

Hermenegildo Pedro Chambal
5681

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO PROVINCIAL DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS

AVISO
O Serviço Provincial de Infra-Estruturas 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 11037CM para Pedra de Construção, no distrito de Namaacha, 
na província de Maputo, a favor do requerente NELI RICARDO, com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -25   56   10,00 32   14   30,00

2 -25   56   10,00 32   15   10,00

3 -25   57    0,00 32   15   10,00

4 -25   57    0,00 32   14   30,00

Maputo, aos vinte e oito de Junho de dois mil e vinte e dois
O Director do Serviço Provincial

Fernando Andela
(Especialista “B”)

4630

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

O Escrivão de Direito

Rafael Enoque

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. João de Almeida F. 
Guilherme

5703

Busque o
aplicativo

notícias digital
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Anúncio de Manifestações de Interesse

(Contratação de Firma)                                                                    
Moçambique 

PROGRAMA DE ECONOMIA RURAL SUSTENTÁVEL (PERS)

Referência do Concurso: 16/ANAC/SREP/CQS/22
Nº do crédito: IDA- DB120
Data: 30 de Junho de 2022

Título da tarefa: Contratação de Firma para Formação de Fiscais 
no Parque Nacional do Mágoè 

O Governo de Moçambique, com o apoio do Banco Mundial está a preparar o 
Projecto de Economia Rural Sustentável (PERS). O Projecto será executado por 
vários ministérios liderados pelo Ministério da Agricultura e Desenvolvimento 
Rural (MADER) em estreita coordenação com o Ministério da Terra e Ambiente 
(MTA) e Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP).

O objectivo do Projecto é aumentar a produtividade agrária e o acesso ao 
mercado, bem como melhorar as práticas de gestão de recursos naturais nas áreas 
seleccionadas do projecto. O PERS inclui quatro (4) componentes: (i) aumento 
da produtividade e acesso ao mercado; (ii) melhoramentos na gestão dos recursos 
naturais; (iii) fortalecimento de políticas públicas e capacidade institucional; e 
(iv) contingência de resposta à emergências (CERC).

A firma deverá apoiar a ANAC no recrutamento e treinamento de fiscais e líderes 
de patrulha a nível do Parque Nacional do Mágoè.  A formação deve incluir a 
reciclagem de cerca de 30 fiscais em serviço e formação básica para recrutamento 
de cerca de novos 30 fiscais por um período de 6 meses.

Os Termos de Referência (TDRs) detalhados para a atribuição poderão ser 
solicitados através do e- mail: concursos@biofund.org.mz 

A BIOFUND convida Firmas de consultoria elegíveis (“Consultores”) a manifestar  
seu interesse em fornecer os Serviços. Os consultores interessados deverão 
fornecer informações que demonstrem que possuem as qualificações exigidas e a 
experiência relevante para executar os Serviços. Os critérios de pré-selecção são: 
(i) pelo menos sete (7) anos no negócio com experiência  relevante; (ii) descrição 
de pelo menos três (3) ) atribuições  específicas que demonstram a experiência 
do consultor relevante para a  proposta, em contratos de  $100.000 ou mais e 
(iii) experiências similares na região da SADC de pelo menos um (3) contratos. 
A informação deverá ser anexada como documento de suporte a Manifestação de 
Interesse. As qualificações e experiência dos especialistas principais  não devem 
ser incluídas na manifestação de interesse, pois não fazem parte dos critérios 
de pré-selecção. Os especialistas principais não serão avaliados na fase de pré-
selecção.

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

Os consultores poderão  associar-se a outras firmas para aprimorar suas 
qualificações, mas devem indicar claramente se a associação é na forma de consórcio 

e/ou subconsultoria. No caso de consórcio, todos os sócios serão solidariamente 
responsáveis pela totalidade do contrato, se seleccionados.
Os  Consultores  serão seleccionados de acordo com o método estabelecido no 
Regulamento de Aquisições– Selecção Baseada nas Qualificações do Consultor 
(SQC).
Mais informações poderão ser obtidas através do endereço electrónico 
concursos@biofund.org.mz, das 7.30 às 16.30 horas.
As manifestações de interesse deverão ser enviadas por escrito no endereço 
abaixo, por e-mail até ao dia 15 de Julho de 2022, às 17.00 horas, com o título 
e referência acima mencionada.

BIOFUND – Fundação para a Conservação da Biodiversidade
Av. Tomás Nduda, n.º 1038

Maputo – Moçambique
Tel. 21 499 958
Fax:21 499 957

                                                                   Email: concursos@biofund.org.mz

Projecto de Desenvolvimento de Irrigação de Pequena Escala 
e Acesso ao Mercado 

Manifestação de Interesse
Especialista Sénior de Procurement

Refª do Concurso: MZ-INIR-291005-CS-IND

1. O Governo da República de Moçambique, através do Ministério de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural (MADER) recebeu um donativo de US$55 milhões da Agência 

Internacional de Desenvolvimento (IDA - Grupo Banco Mundial) para apoiar a 

implementação do Programa Nacional de Irrigação (2017-2042) através do Projecto 

de Desenvolvimento de Irrigação de Pequena Escala e Acesso ao Mercado (Projecto 

IRRIGA) que está a ser implementado pelo Instituto Nacional de Irrigação (INIR);

2. O Projecto IRRIGA tem como objectivo de desenvolvimento melhorar a produtividade 

agrícola e o acesso ao mercado nas áreas do projecto desenvolvidas com irrigação e dar 

uma resposta imediata e efectiva no caso de uma crise ou emergência elegível. O Projecto 

IRRIGA é implementado nas províncias de Manica, Nampula, Sofala e Zambézia, tendo 

como grupo-alvo agricultores vulneráveis de pequena escala com elevado nível de 

pobreza praticando uma agricultura de subsistência nas zonas com elevado potencial 

agrícola, com disponibilidade de água para irrigação e, com possibilidades para o 

estabelecimento de ligações com o sector privado e o agronegócio;

3. Neste contexto, o MADER-INIR, através do projecto IRRIGA pretende contratar um 

Especialista Sénior de Procurement, a ser baseado em Maputo, com os seguintes 

requisitos:

•	 Grau mínimo de Bacharelato, em Direito, Gestão Financeira, Compras, Procurement, 

Economia, Arquitectura, Engenharia ou áreas afins;
•	 Pelo menos 15 (quinze) anos de experiência em gestão de Procurement, com o mínimo 

de 10 (dez) anos de experiência em projectos financiados pelo Banco Mundial ou em 
instituições similares multi-laterais como Especialista Sénior de Procurement; 

•	 Experiência comprovada na aquisição/contratação de grandes e/ou contratos de 

obras (pelo menos dois contratos avaliados em 10.000.000,00 USD), Bens e Serviços 

não-Consultoria (pelo menos dois contratos avaliados em 2,.000.000.00 USD 

cada), bem como Serviços de Consultoria (pelo menos cinco contratos avaliados 

(1.000.000,00 USD cada), incluindo elaboração de termos de referências, documentos 

de licitação, abertura e avaliação das propostas dos concorrentes, negociação e 

gestão de contratos grandes e complexos;

•	 Experiência em operar na plataforma de gestão de contratos STEP;

•	  Fluência em Português e Inglês é um requisito principal para o posto.

4. Duração do Contrato

A duração inicial do contrato é de doze (12) meses. As prorrogações serão por um período 

igual, sujeito a um desempenho satisfatório do candidato contratado e à disponibilidade de 

fundos até Dezembro de 2024.

5. Local de Prestação do Serviço

Os serviços serão prestados em Maputo, podendo haver deslocações para as províncias de 

Manica, Nampula, Sofala e Zambézia onde está a ser implementado o Projecto.

6. Procedimentos para Candidatura

Os candidatos interessados poderão solicitar os termos de referência enviando um email 

para irriga.procurement@gmail.com e, poderão submeter em triplicado num envelope 

selado, a carta de candidatura, o CV, certificados relevantes e outra documentação relevante. 
As propostas deverão ser submetidas até às 15.00 horas do dia 15 de Julho de 2022, para 

o seguinte endereço:

Instituto Nacional de Irrigação

Projecto de Agricultura Irrigada de Pequena Escala e Acesso ao Mercado 

(Projecto IRRIGA)

Bairro de Maxaquene “C”, Rua 3253, n.º 134 

Cidade de Maputo

O FNDS reserva-se ao direito de contactar apenas os candidatos pré-seleccionados. 

Os candidatos serão seleccionados de acordo com o Regulamento de Aquisições do Banco 

Mundial para Operações de Financiamento de Projectos de Investimento, edição de Julho de 

2016 revistos em Novembro de 2017.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Projecto de Desenvolvimento de Irrigação de Pequena Escala e Acesso ao Mercado 

(PROJECTO IRRIGA)

Aviso Específico de Aquisição
País: Moçambique

Nome do Projecto: Projecto de Agricultura Irrigada de Pequena Escala e Acesso ao Mercado 
(Projecto IRRIGA)

Donativo N.º: D3510-MZ

Título do Contrato: Contrato para Fornecimento e Instalação de 300 Kits de Irrigação 
incluindo Treinamento e Serviços de Suporte na Província de Nampula

Concurso N°: MZ-INIR-238725-GO-RFB

1. O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, através do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável está a implementar o Projecto de Agricultura Irrigada de 
Pequena Escala e Acesso ao Mercado (Projecto IRRIGA), resultado de um financiamento do 
Banco Mundial, através da Associação Internacional de Desenvolvimento (AID), donativo 
D3510-MZ-IDA, e pretende aplicar parte deste fundo para pagamentos elegíveis sob contrato 
para o Fornecimento e instalação de 300 Kits de irrigação incluindo treinamento e serviços 

de suporte na província de Nampula;

2. Assim, o FNDS na qualidade de Entidade Executora do Projecto convida aos potenciais 
concorrentes elegíveis a apresentarem propostas seladas para o  Fornecimento e instalação 

de 300 Kits de irrigação incluindo treinamento e serviços de suporte na província de 

Nampula, conforme especificado nos Documentos do Concurso;

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, ou levantar os Documentos do 
Concurso no endereço referido no ponto 7, pela importância não reembolsável de 2.000,00MT 
(dois mil meticais), que poderá ser depositada na conta n.º 424151319, do Banco Millennium 
Bim: Titular: INST NACIONAL IRRIGAÇÃO, no período compreendido entre às 8.00 e 14.00 
horas, nos dias normais de expediente;

4. O prazo de validade das propostas é de 120 dias, contados a partir da data de Abertura das 
Propostas e deverão ser acompanhadas de uma Garantia Provisória no valor de 1.200.000,00MT 
(um milhão e duzentos mil meticais) válida por 150 dias.

5. O Concurso será regido pelos procedimentos especificados no Regulamento de Aquisições do 

Banco Mundial para Operações de Financiamento de Projectos de Investimento, Edição de Julho 

de 2016, revistos em Novembro de 2017;

6. As propostas deverão ser entregues no endereço indicado no número 7 até às 10.30 horas do 
dia 2 de Agosto de 2022, e serão abertas em sessão pública, 15 minutos depois da entrega, 
no mesmo dia, na presença dos concorrentes ou dos seus representantes que desejarem estar 
presentes.

7. ENDEREÇO:
Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural

Instituto Nacional de Irrigação
Projecto de Agricultura Irrigada de Pequena Escala e Acesso ao Mercado 

(Projecto IRRIGA)
Bairro de Maxaquene “C”, Rua 3253, nº 134 
Email: irriga.procurement@gmail.com

Maputo - Moçambique

Projecto de Desenvolvimento de Irrigação de Pequena Escala e Acesso ao Mercado 

Anúncio de Adjudicação
De acordo com o número 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 

5/2016, de 8 de Março comunica-se que foram adjudicados os Empreiteiros/Consultores abaixo:

N° Concurso Objecto Empreiteiro/
Consultor

Valor MZN/USD

1 MZ-INIR-
272527-GO-RFB

Contratação de Empreitada para Obras 
de Reabilitação da Infra-estrutura para 

Alimentação Eléctrica de Estação de 
Bombagem dos Regadios de Kupedja 

Urombo (150ha), Samora Machel 
(80ha), Move (90ha) e o canal de 

Abstrução e Estrutura de Comporta, 
distrito de Búzi, província de Sofala - 

Rede de Média/Baixa Tensão e Posto de 
Transformação de 315 KVA 33/0,4 KV, 
no distrito de Búzi, Província de Sofala

DAKER, 
SISTEMAS E 
PROJECTOS 

ELÉTRICOS, LDA
10.462.213,44Mzn

2

MZ-INIR-
246998-CS-QCBS

Contratação de Serviços de Consultoria 
para a Fiscalização das Obras de 

Construção do Regadio dos Canavieiros 
Orgânico de Canhimbe (Coco 

Canhimbe) com uma área de 350ha,                    
distrito de Chemba, província de Sofala

CONSÓRCIO 
DORA 

CONSULTORES, 
LDA & BVI

U$ 193.649,98

3
MZ-INIR-

207152-CW-RFB

Contratação de Empreitada para Obras 
de Construção do Regadio de Acaboco 
(314ha), distrito de Búzi, província de 

Sofala

CONDURIL 
ENGENHARIA U$ 4.249.092,29

4

MZ-INIR-
246176-CW-RFB

Contratação de Empreitada para 
Obras de Reabilitação Regadios de 
Kupedja Urombo (150ha), Samora 

Machel (80ha), Move (90ha), afectados 
pelo ciclone IDAI, no distrito de Búzi, 

Província de Sofala

WATERFLO 
ENGINEERING U$ 1.954.687,73

5
MZ-INIR-

251281-CW-RFB

Contratação de Empreitada para Obras 
de Construção do Regadio de Morire 

(180ha), distrito de Morrumbala, 
província da Zambézia

MAGNA, LDA U$ 1.213.974,86

6
MZ-INIR-

251284-CW-RFB

Contratação de Empreitada para Obras 
de Reabilitação Regadio de Limane 

(110ha), distrito de Mopeia, província da 
Zambézia    

WATERFLO 
ENGINEERING, 

LDA
U$ 660.000,00

7
MZ-INIR-

251287-CW-RFB

Contratação de Empreitada para Obras 
de Reabilitação do Regadia da Paz 

(165ha), distrito de Mopeia, província de 
Zambézia

VISTA 
ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES, 

LDA

U$ 606 901, 46

8
MZ-INIR-

180497-CW-RFB

Contratação de Empreitada para Obras 
de Reabilitação do Regadio de Chiverano 
(100ha), distrito de Mopeia, província da 

Zambézia

CONDURIL 
ENGENHARIA U$ 984.813, 42

Maputo, aos 29 de Junho de 2022

A Autoridade Competente

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTERIO DE TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO NIASSA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concurso
O Instituto Nacional de Segurança Social, Delegação Provincial de Niassa, no âmbito do programa de Acção 
Sanitária e Social planificada para o presente ano, prevê apoiar o sector Informal, mormente aos Trabalhadores 
por Conta Própria, para potenciar na Capacidade Contributiva no INSS. Assim, convida pessoas singulares, 
colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem 

propostas fechadas para o Fornecimento de Máquinas de Costura.

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso 
ou adquirí-los na Delegação Provincial do INSS do Niassa, em Lichinga, Rua Travessia da Juventude, R/C, 
Telefone 27121106/7, nas horas normais de expediente, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT 

(mil meticais) devendo depositar na conta nº 21132809 – INSS- Delegação Provincial do Niassa – 
Administração. O prazo de validade das propostas é de 60 dias.

As propostas deverão ser entregues no endereço acima até às 9.00 horas do dia 11/7/2022 e serão abertas 

em sessão pública, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer, às 9.30 horas do mesmo dia.

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.

Lichinga, aos 28 de Junho de 2022

Autoridade Competente

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE

GOVERNO DO DISTRITO DE MASSINGA
SECRETARIAL DISTRITAL

ANÚNCIO DO CONCURSO LIMITADO N.º 04I90041/CL/0001/2022

1. A Unidade Gestora Executora de Aquisições da Secretaria Distrital de Massinga 
convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas 
e que reúnam requisitos de elegibilidade, a apresentarem propostas fechas para 
fornecimento de uma (1) viatura 4x4 cabina dupla.

2. Os concorrentes interessados poderão apreciar, adquirir o documento concurso 
ou obter mais informações, na Secretaria Distrital de Massinga - UGEA, sita na Av. 
Eduardo Mondhlane, Vila da Massinga, Telfax: 29371017, Caixa Postal n.º 1, por 
um valor não reembolsável de 2.000,00MT (dois mil meticais), durante as horas 
normais de expediente.

3. O prazo de validade das propostas será de 90 dias, a contar da data de abertura das 
mesmas.

4. As propostas deverão ser entregues até às 9.00 horas do dia 14 de Julho de 2022 e 
serão abertas pelas 9.15 horas do mesmo dia, em sessão pública na Sala de Reuniões 
da Secretaria Distrital de Massinga, na presença dos concorrentes que desejarem 
comparecer.

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.

Inhambane, aos 29 de Junho de 2022

A Autoridade Competente
(Ilegível)
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República de Moçambique
Ministério de Género, Criança e Acção Social

Instituto Nacional de Acção Social, IP
(INAS, IP)

Delegação de Lichinga

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com alínea d), número 2 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 

Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que foram adjudicadas as empresas abaixo indicados, em conformidade com o seguinte:

Nº Ord Mod. de Contratação Objecto de Contratação Empresa Adjudicada Valor

1
Concurso Limitado n°05/ UGEA/INAS-

Lich/2022
Fornecimento de material de escritório RASSUL SERVIÇOS  

116.805,00 Cotados por preços unitários e será 
adjudicado no valor de 565,134,00

2 Concurso nº 01 /UGEA/INAS-Lich/2022
Fornecimento de produtos de primeira necessidade 

para beneficiários das unidades sociais KAZI TRADES
24.265,00 Cotados por preços unitários e será 

adjudicado no valor de 4.492.430,00 

2 Concurso n°02/ UGEA/INAS-Lich/2022 Fornecimento de meios de compensação 
ICBAL HAIDAR ALI, SU, 

LDA
67.000,00 Cotados por preços unitários e será 

adjudicado no valor de 4.803.750,00

4 Contrato n° 03/UGEA/INAS-Lich/2022
Fornecimento de material de publicidade – 

camisetes e bonés para beneficiários 

EMPRESA NES- NIASSA 
EVENTOS, COMÉRCIO E 

SERVIÇOS 

2,520,00 Cotado por preços unitários e será 
adjudicado no valor de 600,000,00MT

Lichinga, aos 23 de Junho de 2022
A Delegada

Helena António
(Técnica Superior de Admnistração Pública N1)

Rua de Nachingueia, Telefax: 271-20145, Caixa Postal: nº289, Lichinga - Niassa

MUNICÍPIO DE CHIMOIO
CONSELHO MUNICIPAL DE CHIMOIO

GABINETE DO PRESIDENTE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d) do artigo 33, conjugado com o n° 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 n°5/2016, de 8 de Março, comunica-se que os objectos de Concursos foram adjudicados 
aos seguintes concorrentes:

Concurso N° Modalidade Empresa Objecto Valor (MT)

09/CMC/GP/UGEA
/2022

Limitado
SERIGRAFIA 

CREATIVE SIGNS
Serviços de Gráficos de Estampagem de Capulanas, Chapéus e Camisetas, 

com designação Eu Amo Chimoio 
472.500,00MT

10/CMC/GP/UGEA
/2022

Limitado
GRAFFIT WALLDE 

SIGNS, LDA 
Serviços de Gráficos de Estampagem de Cantis, Canetas e Blocos de Notas, 

com designação Eu Amo Chimoio
903.825.00MT

11/CMC/GP/
UGEA/2022

Limitado
GRAFFIT WALLDE 

SIGNS, LDA
Serviços de Gráficos de Produção de Revista, 

com designação Eu Amo Chimoio
871.650,00MT

POR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA PARA OS MUNÍCIPES DE CHIMOIO

Chimoio, aos 10 de Junho de 2022
O Presidente

Eng. João Carlos Gomes Ferreira

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE NAMPULA
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES  

ANÚNCIO DE CONCURSOS
A Administração Nacional de Estradas, Instituto Público (ANE, IP) - Delegação Provincial de Nampula (DPANE-NPL) solicita propostas seladas para concursos de Bens e Serviços de 
acordo com a tabela abaixo:

Nº de Concurso Objecto  de   Concurso
Modalidade 
de Concurso

Garantia 
Provisória

Data e hora 
limite de 

submissão de 
Propostas

Data e hora 
limite de 

Abertura de 
Propostas

Data de anúncio 
de Posicionamento 

de concorrentes
Observação

14/ANE,IP-NP/
BENS/FR/2022

Contratação de um Provedor de Serviços para 
fornecimento de refeições à ANE, IP - Delegação de 

Nampula 

Concurso 
Limitado

N/A 
15/7/2022
9.00 horas

15/7/2022
9.15 horas

28/7/2022
10.00 horas

Possuir Alvará

15/ANE,IP-NP/
BENS/FCL/2022

Fornecimento de combustíveis e lubrificantes Concurso 
Limitado

N/A
15/7/2022
10.00 horas

15/7/2022
10.15 horas

28/7/2022
10.10 horas

Possuir Cadastro 
Único

O prazo de validade das propostas é de 90 dias.

Os Documentos de Concurso e informações adicionais poderão ser adquiridos durante as horas normais de expediente, no endereço 
abaixo indicado, a partir do dia 30 de Junho de 2022.

Administração Nacional de Estradas, IP

Delegação Provincial de Nampula

Estrada N104, Av. FPLM, nº 2526

Muahivire-Expansão

Tel: 82 324 272 0; Fax: 26 212 062,

Nampula – Moçambique

mediante o pagamento de uma quantia não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais), ou equivalente em moeda livremente convertível, para cada concurso, apresentando o respectivo 
talão de depósito na conta: ANE-Delegação Provincial de Nampula, Banco Millenium BIM-11834098. Os concorrentes interessados poderão obter informação adicional através do 
mesmo endereço. 

As propostas deverão ser apresentadas devidamente identificadas até à hora e datas indicadas na tabela acima, na Secretaria da ANE, IP-Delegação Provincial de Nampula.

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.

Nampula, Junho de 2022
(Entidade Contratante)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO
CARTÓRIO NOTARIAL DE NAMPULA

EXTRACTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO 
DE CÂNDIDO ALI SAIDE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e sete de Junho do 
ano dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas oitenta e dois verso a folhas oitenta e 
quatro, do livro de notas para escrituras diversas número C, traço trinta e três, a 
cargo de MEQUE MULAVA, Conservador e Notário Superior do referido Cartório, 
se acha lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros na qual seus filhos: 
SAIDE CÂNDIDO ALI, ELVIRA CÂNDIDO, solteiros, maiores, naturais de Lichinga, 
VIDALINO ZEFANIAS CÂNDIDO e LÍLIA CÂNDIDO ALI SAIDE, já falecidos, foram 
declarados únicos e universais herdeiros do seu pai Cândido Ali Saide, com últi-
ma residência na Vila-Sede de Majune, província do Niassa.
Que até à data da morte não deixou testamento nem qualquer outra disposição 
da última vontade.
Que segundo a lei não há quem com eles possa concorrer a essa sucessão.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis incluindo contas bancárias.

Está Conforme
Cartório Notarial de Nampula, aos vinte e nove de Junho de dois mil e vinte e dois

O Notário
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA 

DE MAPUTO
9ª SECÇÃO

ANÚNCIO PARA CITAÇÃO
Faz saber que por esta Secção correm 
termos processuais uns Autos de Acção 
Executiva para Pagamento de Quan-
tia Certa com Processo Ordinário, 
registados sob o nº 36/21/H, que a ex-
equente ELECTRICIDADE DE MOÇAM-
BIQUE, EP, move contra o executado 
CONSTRUÇÕES CCM, com domicílio na 
Matola “A”, actualmente em parte incerta.

É desta forma citado o executado, para, 
no prazo legal de 10 (dez) dias, com 
dilação de 30 (trinta) dias, contados a 
partir da data da afixação do presente 
anúncio, pagar à exequente Electrici-
dade de Moçambique, EP, a quantia de 
412 169,45MT(quatrocentos e doze 
mil cento, e sessenta e nove meticais, 
quarenta e cinco centavos), nos mes-
mos autos, que por este Tribunal lhe 
move a exequente, ou no mesmo prazo, 
nomear à penhora bens suficientes para 
tal pagamento e do mais que acrescer, 
ou deduzir a oposição que tiver nos ter-
mos do artigo 812º e seguintes do CPC, 
sob pena de, não o fazendo, se devolver 
esse direito ao exequente, prosseguindo 
a execução seus temos, conforme tudo 
melhor consta do duplicado da petição 
inicial, que se encontra arquivado no 
Cartório desta Secção à sua disposição, 
podendo levantá-lo dentro das horas 
normais de expediente.

Matola, aos vinte dias do mês de Maio 
do ano dois mil e vinte e dois

A Escrivã de Direito
Hermenegilda da Luz Canda

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. Salomão Paulo Manhiça

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

CONSELHO PROVINCIAL DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO
BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO DA MATOLA

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO 
DE BASÍLIO MACUPULANE DENGO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e três de Maio de dois mil e 
vinte e dois, exarada de folhas noventa a noventa e um verso, do livro de notas para escrituras 
diversas número trinta “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 BASÍLIO MACUPULANE DENGO, de então oitenta e dois anos de 
idade, casado que era com Isaura Estêvão Macie, e com última residência habitual no Bairro 
da Matola.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade, ten-
do deixado como únicos e universais herdeiros seus filhos: IVETE ILDELBERTA DOS SANTOS 
DENGO, divorciada, natural de Montepuêz e residente na Matola-Rio, MARTA DA CONCEIÇÃO 
BASÍLIO DENGO, casada com David Nilson Macuha, natural de Montepuez e residentes no 
Bairro de Fomento, CRISTINA NANETE BASÍLIO DENGO, natural da Matola e residente na Ma-
tola “B”, GILBERTA ISAURA BASÍLIO DENGO, natural de Montepuez e residente na Polana-Ci-
mento e EUGÉNIA ESTEFÂNIA DENGO, natural de Maputo e residente na Matola, sendo os três 
solteiros, maiores.
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 29 de Abril de 2022

A Notária
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E EMPREGO

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO N.º 02/SEJE/INEP-IP/RAQ/2022

1. O Instituto Nacional de Emprego, Instituto Público, abreviadamente, designado INEP, IP, 

torna público que no âmbito do Programa de Reconstrução da Província de Cabo Delgado 

(PRCD) está aberto concurso para o Fornecimento de Kits Profissionais de Auto-emprego, 
de acordo com o quadro abaixo. 

2. Assim sendo, convida-se a todas as pessoas colectivas ou singulares interessadas e que 
reúnam as condições de elegibilidade a apresentarem propostas em cartas fechadas.

Objecto Modalidade
Entrega das 
propostas

Abertura das 
propostas

Preço do 
Caderno

Garantia 
Provisória

Fornecimento 
de 424 Kits 

Profissionais 
de Auto-
Emprego

Concurso 
Público

Até 10.00 
horas do dia 
20/7/2022

10.15 horas 
do dia 20/7/2022

1.500,00MT
Exigida conforme 

o Caderno de 
Encargos

3. O caderno de encargos poderá ser consultado e/ou adquirido na Secretaria deste Instituto, 

mediante a apresentação do comprovativo de depósito do valor do caderno de encargos na 

conta no 1058066921001MZN, domiciliada no Standard Bank.

4. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 

Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto no 5/2016, 

de 8 de Março, conjugado o com o Decreto n.º  89/2021, de 29 de Outubro.

5. As propostas serão recebidas e abertas na sede do INEP, IP, na Repartição de Aquisições, 1o 

andar, sito na Av. 24 de Julho, n.º 2240.

Maputo, aos 30 de Junho de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)
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Delegação Provincial da ANE, IP - Sofala

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

Data, hora-final 
de entrega de 

propostas

Data e hora 
de abertura 

de propostas

Data e hora 
do anúncio de 
posicinamento

1/MRV/DPANES-
IP/2022

Manutenção e 
reparação de 

viaturas

10.000,00MT
(120 dias) 

29/7/2022
12.00 horas

29/7/2022
12.15 horas

12/8/2022
10.00 horas

2/MREI/DPANES-
IP/2022

Manutenção e 
reparação de 
equipamento 
informático

3/FME/DPANES-
IP/2022

Fornecimento 
de material de 

escritório

7/FMPB/
DPANES-IP/2022

Fornecimento 
e montagem de 

pneus e baterias

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
Província: Sofala - Beira;         Telefone: 23301636;     Fax número: 23301850

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
77256

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE INHAMBANE
GOVERNO DO DISTRITO DE VILANKULO

SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL

ANÚNCIO DE CONCURSOS

1. O Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social de Vilankulo convida pessoas 
colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas a apresentarem 
propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo: 

N° Ordem Modalidade Objecto

Data, hora 
e local da 

entrega-final 
das propostas 

Data, hora 
e local de 

abertura das 
propostas

N° 04/04I130241/ 
SDSMASV/2022 

Concurso 
Limitado

Combustível e 
lubrificantes

11/7/2022
9.00 horas

11/7/2022
9.15 horas

N° 02/04I130241/ 
SDSMASV/2022

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

 Combustível e 
lubrificantes 

11/7/2022
10.00 horas

11/7/2022
10.15 horas

N° 04/04I130241 
SDSMASV/2022

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

Géneros 
alimentícios 

11/7/2022
11.00 horas

11/7/2022
11.15 horas

N° 06/04I130241/ 
SDSMASV/2022  

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

Higiene e limpeza 
11/7/2022
12.00 horas

11/7/2022
12.15 horas

N° 07/04I130241/
SDSMASV/2022 

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

Aquisição de 
material eléctrico 

12/7/2022
9.00 horas

12/7/2022
9.15 horas

N°11/04I130241/
SDSMAS-V/2022

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

Manutenção e 
reparação de 
equipamento 
informático 

12/7/2022
10.00 horas

12/7/2022
10.15 horas

N°12/04I130241/
SDSMAS-V/2022

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

Manutenção e 
reparação de 

equipamento de 
AC´s

12/7/2022
11.00 horas

12/7/2022
11.15 horas

N°13/04I130241/
SDSMAS-V/2022

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

Seguro de viaturas
12/7/2022
12.00 horas

12/7/2022
12.15 horas

2. Os interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de 
concurso ou levantá-los na Secretaria do SDSMAS-Vilankulo, telefone n°293 82072, 
pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais), para Concurso 
Limitado e 500,00MT (quinhentos meticais) para Concursos de Pequena 
Dimensão a depositar na conta n° 11491688, Banco Millennium Bim, com o 
titular Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social de Vilankulo.

3. O prazo da validade das propostas é de 120 dias para Concurso Limitado e 30 dias 
para Concurso de Pequena Dimensão a contar a partir da data-final da sua entrega. 

 4. As propostas serão abertas na sessão pública no sector da UGEA do SDSMAS-V sita 
no Bairro Central, Rua do Palácio, cidade de Vilankulo, nas datas e horas indicadas 
no quadro e na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

5. Participam nos concursos pessoas singulares, micro, pequenas e médias empresas 
que tenham o Certificado de Cadastro Único ou que venham a ter até à data da 
abertura das propostas.

6. O anúncio do posicionamento dos concorrentes terá lugar em sessão pública, no 
mesmo endereço, pelas 9.00 horas do dia 15 de Julho de 2022.

7. Os interessados poderão concorrer para um ou mais lote constantes no quadro 
acima.

8. 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.

O Director do Serviço

(Ilegível)

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dez de 
Junho de dois mil e vinte e dois, lavrada a folhas vinte e nove ver-
so e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas núme-
ro 833-C, deste Primeiro Cartório Notarial de Maputo, perante 
mim, SARA MATEUS COSSA, Conservadora e Notária Superior, 
em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por óbito de ARLINDO LUÍS LANGA, 
falecido no dia vinte e quatro de Maio de dois mil e vinte e dois, 
na via pública, natural de Maputo, casado que era com Zuraida 

Adamo Badrudine Hassane, sob o regime de comunhão de 
bens adquiridos, filho de Luís Carlos Langa e de Rute Amós 
Banze, com última residência habitual no Bairro do Zimpeto, na 
cidade de Maputo, não tendo deixado testamento nem qualquer 
outra disposição da sua última vontade, sucedem-lhe como úni-
cos e universais herdeiros de todos seus bens móveis e imóveis, 
seus filhos: CHRISTEN PABLO SUDAIS LANGA, natural de Ma-
puto, RAYCILLA ACILLEN SUDAIS LANGA, natural de Maputo, 
menores e cônjuge ZURAIDA ADAMO BADRUDINE HASSANE, 

viúva, natural de Maxixe, todos residentes nesta cidade de Ma-
puto.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos 
declarados herdeiros ou com eles possam concorrer na sucessão 
à herança do referido ARLINDO LUÍS LANGA.

Está Conforme
Maputo, aos 29 de Junho de 2022

A Notária
(Ilegível)

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

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO 
PRIMEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ARLINDO LUÍS LANGA

5801

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

AVISO

129

O Fórum Mulher pretende contratar empresa 

para prestar Serviços de Auditoria Externa as 

demonstrações financeiras consolidadas desta 
instituição, bem como do projecto específico do 
PAANE II/ 405-953, de 1 de Abril de 2019 a 22 de 

Abril de 2024.

Neste contexto, são convidadas a concorrer 

todas empresas nacionais e estrangeiras, para os 

efeitos acima citados, apresentando os seguintes 

requisitos:

Documentos:
•	 CV dos Auditores

•	 NUIT da Empresa;

•	 Fotocópia de BI do representante da 

empresa;

•	 Documentos legais da empresa;

•	 Referências

•	 Proposta técnica e financeira, e outros 
documentos julgados pertinentes para o 

serviço solicitado.

As candidaturas deverão ser enviadas até ao dia 
21 de Julho de 2022, às 16.00 horas, em carta 

fechada para o seguinte endereço: Rua Vila Nanwali, 
nº 246, Bairro da Malhangalene, cidade de Maputo.

O caderno de encargo e os termos de referência 

poderão ser solicitados pelos seguintes endereços: 
leonilde@forumulher.org.mz ou 

nzira@forumulher.org.mz

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/FM/2022

5800
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República de Moçambique
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

COFRE GERAL DOS REGISTOS E NOTARIADO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação

De acordo com o número 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação 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 adjudicação de acordo com a tabela abaixo:

Entidade  Adjudicada Objecto de Contratação Montante de 
Adjudicação

Concurso

JG, CONSTRUÇÕES, LDA Reabilitação da Conservatória 
do Registo Civil de 

Metangula–Lago (Niassa)

3.985.079,67MT Nº02/CGRN/C.P/
UGEA/2022

CCL, CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS, LDA 

Reabilitação da Residência 
do Director Conservatória do 
Registo Civil de Metangula –

Lago (Niassa)

3.183.137,04MT Nº03/CGRN/C.L/
UGEA/2022

ATG, ALBERTO TINGA, 
ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

Construção da Conservatória 
do Registo Civil de Metarica 

(Niassa)

26.682.691,23MT Nº03 /CGRN/C.P/
UGEA/2022

GIL CONSTRUÇÕES, LDA Reabilitação da Conservatória 
do Registo Civil de Marere 

(Nampula) 

6.328.114,46MT Nº05 /CGRN/C.P/
UGEA/2022

Maputo, aos 28 de Junho de 2022
                                                      

O Presidente do Conselho de Administração do Cofre   
(Ilegível)  

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

COMISSÃO DA CIDADE DE AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DE HABITAÇÃO DO ESTADO

AVISO N.º 02/2022
A Comissão da Cidade de Avaliação e Alienação de Imóveis de Habitação do Estado torna público que em conformidade com o 
artigo 1 do Decreto nº 2/91, de 16 de Janeiro, os inquilinos abaixo indicados apresentaram junto a esta Comissão requerimentos 
de compra de imóveis em que habitam, convidando-se os cidadãos a denunciar qualquer irregularidade  que possa existir nos  
processos referidos neste aviso, num prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação do mesmo.
                     

Nº Nome do Inquilino Endereço do Imóvel

01 Nélia Elsa Tique Alfinete Av. Ahmed Sekou Touré, nº 3639, 1º andar, flat 6
02 Aucena José Jamisse Mutombene 5 Avenida, nº 1072, Vila Sol nº 12, moradia
03 Sorta Albino Tshinela Rua dos Aleurites, nº 105, 1º andar, flat 3
04 Fernando José Mimbiri Av. Olof Palme, nº 475, Terrao
05 Eleotéria Carlos Henrique Watocha 2 Travessa Av. 24 de Julho, nº 2/A, 1º andar
06 Cloide Ester Teófilo Chongo Av. Josina Machel, nº 420, 2º andar

07 Francisco José Tavares Júnior, Natália Francisco Tavares, 
Isabel Francisco Tavares e Teresa Francisco Tavares

Rua do Guijá, nº 1, moradia, Bairro da Munhuana

08 Fátima Luís Mathombe Av. de Angola, nº 2786, 1º andar

09 Nicole Rosa de Orlando Anselmo Rua Fernão Lopes, nº 57, 1º andar

10 Shehla Mahomed Younnus Av. 24 de Julho, nº 2611, 2º andar, flat 20

Averbamentos: este aviso foi afixado no Conselho Municipal da Cidade de Maputo, Direcção de Registos e Notariados da 
Cidade de Maputo, durante 30 (trinta) dias, a partir do dia ______/Junho/2022.

DIRECTORA DAS FINANÇAS                                                                    O DIRECTOR DE REG. NOTARIADOS
DATA ______________________                                                                          DATA ____________________________
ASS: _______________________                                                                           ASS: ______________________________
                               
                                                O CHEFE DA COMISSÃO DA CIDADE
                                                DATA _____________________________
                                                ASS: ______________________________

Maputo, aos 17 de Junho de 2022

O Chefe da Comissão
Hamzate Aly H. Hámido

Solicitação de Propostas 

Coordenador(a) Sénior e Chefe do Secretariado da Plataforma de Cooperação para o Desenvolvimento 

 

 

A Consultores HODI pretende recrutar um(a) Coordenador(a) Sénior e Chefe do Secretariado da 

Plataforma de Cooperação para o Desenvolvimento para prestar os seus serviços à Global Affairs Canada, 

através da prestação de serviços ao Secretariado da Plataforma de Cooperação para o Desenvolvimento, 

com o objectivo de aumentar a harmonização e o impacto do programa de desenvolvimento dos parceiros 

de cooperação, incluindo o governo canadiano, para com o governo moçambicano. 

  

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

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

desenvolvimento ou assistência humanitária em Moçambique; pelo menos cinco anos de experiência 

recente em coordenação de parceiros-governo e diálogo político, idealmente com alguma experiência no 

contexto de coordenação do desenvolvimento, emergência, resposta humanitária ou outras de crise à nível 

internacional; pelo menos três anos de experiência comprovada em liderança e gestão dentro dum 

ambiente multinacional e multicultura; entre outros. 

 

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

lidia.costa@consultoreshodi.com  
 

O prazo de submissão de propostas é: 10 de Julho de 2022. 

 

 

REPÚBLICA DE MOCAMBIQUE
PROVINCIA DE INHAMBANE

GOVERNO DO DISTRITO DE FUNHALOURO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº01/04I020041/SDF/UGEA/OE/022

De acordo 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 
n⁰ 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos seguintes objectos de contratação 
pública:

1. Construção da Secretaria Administrativa da Localidade de Tome à SOLID STRUCTURE 
LDA, pelo preço de 3,984,035.43MT;

2. Fornecimento de viatura cabina dupla 4x4 manual à RONIL, LDA, pelo preço de 
2.395.000,00MT 

3. Fornecimento de material duradouro e não duradouro para escritório à SAFER, LDA, 
pelo preço de 668,547.07MT 

4. Fornecimento de géneros alimentícios para Residência Oficial do Administrador, 
Secretaria Distrital e Chefes de Postos Administrativos e Secretarias Administrativas 
de Localidades em Funhalouro à MATSINHE COMERCIAL, LDA, pelo preço de 
730.650,00MT 

Funhalouro, aos 6 de Junho de 2022

A Autoridade Competente
 

Manuel Narciso Pumule

Solicitação de Propostas 

or e Chefe do Secretariado da Plataforma de Cooperação para o D

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Breve Descrição / Objectivo do Trabalho  

Liderar a equipa de confiabilidade e integridade de PPA e PSA, 
fornecer suporte técnico e expertise nas áreas de confiabilidade 
e integridade: conduzir todos os processos críticos de confiden-
cialidade e integridade de PPA e PSA; análise, avaliações, repa-
rações de integridade, garantia de qualidade, análise de dados, 
gestão, revisão de integração de dados, optimização de projecto 
de integridade de chumbo e planeamento e orçamento com 
risco e facilita a implementação de programas de gestão de 
confiabilidade e integridade.

Descrição do Recrutamento /Principais Responsabilidades

Revisar, avaliar e actualizar os dados de gestão e inspecção de 
integridade e desenvolver a documentação da estratégia dos 
projectos e as avaliações de risco. 

Equipa própria de confiabilidade e integridade 

•Desenvolvimento de orçamento e garantia de entrega técnica e 
gestão de custos, incluindo previsão;

•Garantir a conformidade com os Regulamentos de Equipamen-
tos de Pressão (PER), Normas de Saúde e Segurança e requisitos 
corporativos (incluindo PSM e requisitos da Seguradora);

•Garantir a especificação do escopo e métodos de reparo e moni-
toria para garantir operações eficientes do equipamento;

•Verificar as avaliações, projectos e outros relatórios de engen-
haria do FFS de outros membros da equipa;

•Auxiliar os Gestores de Área e GMR 2. (1) com tarefas específicas, 
projectos e actividades de investigações;

•Avaliar a documentação legal, fazer recomendações e participar 
no desenvolvimento de legislação e normas nacionais;

•Gerir prestadores de serviços, fornecendo avaliações de engen-
haria, recomendar projectos de extensão de vida de equipamen-
tos e executar ou participar de avaliações aprofundadas;

•Coordenar as autoridades de interface ou desenho que realizam 
avaliações FFS.

Liderar equipa de confiabilidade e integridade 

• Fornecer assessoria técnica eficaz à equipa de inspecção, garan-
tindo que as ameaças sejam avaliadas, os procedimentos sejam 
seguidos e o trabalho seja concluído de acordo com os procedi-
mentos técnicos da empresa;

•Realizar análise de causa raiz e investigação de falhas em siste-
mas e equipamentos, conforme necessário. 

•Projectar soluções necessárias e implementá-las de forma 
eficaz;

•Realizar revisão efectiva dos dados de inspecção, tendências de 
resultados e avaliações de vida útil remanescente, realizar 
testes não destrutivos ou outros testes de equipamentos sob 
pressão e fornecer recomendações para metodologias de repa-
ração e substituição;

•Realizar, gerir ou auxiliar nas avaliações da integridade do equi-
pamento após excursões OWAP/IOW, danos, etc.;

•Investigar e recomendar melhorias em relação aos equipamen-
tos degradados para garantir uma operação segura;

•Contribuir para as avaliações de risco e estudos RBI de equipa-
mentos complexos, incluindo a facilitação de avaliações de risco 
não mitigadas/iniciais;

•Reparar, substituir, monitorar o desempenho de equipamentos 
degradados e fornecer insumos relacionados às avaliações de 
risco;

•Certificar-se que as inspecções recomendadas e/ou END para equi-
pamentos de alta consequência sejam cumpridas/sejam conforme 
as normas desejadas;

•Executar projectos específicos relacionados à inspecção em 
conjunto com o pessoal responsável da planta;

•Usar avaliações críticas e abordagens de avaliação para validar 
dados de campo, dados de entrada, resultados de avaliação, legis-
lações relacionadas e qualquer outra informação utilizada;

•Estar na linha de frente da equipa de confiabilidade e integridade, 
apoiar os clientes e a equipa de inspecção com o desenvolvimento 
de estratégias de inspecção;

•Dar orientação e direcção ao Grupo Sasol no que diz respeito ao 
desenvolvimento de novas técnicas de inspecção e mecanismos 
de falha.

Educação Formal 

Licenciatura em Engenharia Mecânica, Eléctrica, Instrumentação, 
Ciência da Computação.
Experiência mínima 8+ anos relevantes no campo de confiabili-
dade ou integridade.

Competências Visão de Negócios: 

Uma compreensão intuitiva e aplicável de como uma empresa ou 
unidade ganha dinheiro. Exibe uma compreensão completa do que 
impulsiona a lucratividade. Mantém uma abordagem de negócios 
focada no mercado. Mantém uma compreensão geral do negócio e 
suas inter-relações, permitindo que uma pessoa tome melhores 
decisões de negócios. A capacidade de fazer bons julgamentos de 
negócios e decisões rápidas de uma maneira que provavelmente 
levará a um bom resultado. 

Conformidade:

Compreender as regras, regulamentos, sanções e outros requisit-
os estatutários, directrizes e instruções relativas aos órgãos e 
organizações, tanto interna como externamente. 
Raciocínio crítico: 
A acção de pensar criticamente sobre algo de forma lógica, sensa-
ta e considerando todos os factores.

Foco no cliente: 

Um foco contínuo nas necessidades e exigências de clientes e 
clientes, antecipando suas necessidades, permanecendo sensível 
aos clientes enquanto presta serviços para eles, respondendo às 
necessidades do cliente.

Gestão de risco: 

O processo de medir ou avaliar o risco e, em seguida, desenvolver

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

(Area Manager Reliability and Integrity)

Gestor de Área de 
Confiabilidade e Integridade CP

Localização: Temane

Solicitação de Propostas Nº 0084/SPEED/2022 - 
Estudo de Diagnóstico do Crescimento de Moçambique
Data de emissão:                   27/6/2022
Prazo para Repceção de Perguntas:  11/7/2022
Data de Encerramento:     31/7/2022
Hora de Fecho:      17.00  horas EAT (GMT+3)
Endereço de e-mail:     speed_bidbox@speed-program.com
Tipo de contrato antecipado:    Subcontrato de preço fixo

Assunto: Estudo de Diagnóstico do Crescimento de Moçambique
Solicitação de Propostas  Nº 0084/SPEED/2022

Referência: Emitida ao abrigo do DAI, Número de Ordem de Tarefa: 72065621F00004

Contexto
A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) Supporting the Policy Ena-
bling Environment for Development (SPEED) é um Projecto de cinco anos (22 de Março de 2021 a 20 de 
Março de 2026); Projecto de 39,9 milhões de dólares destinado a melhoraramento do ambiente negócio de 
Moçambique, potenciando o papel do sector privado na Agricultura, facilitação do Comércio, Energia, Con-
servação da Biodiversidade e Saúde; Fortalecerá também a Governação Económica e a Gestão Financeira 
Pública, promovendo simultaneamente o papel da sociedade civil, melhorando assim a capacidade do país 
de planear, gerir e financiar o seu próprio desenvolvimento. O projecto é implementado pela DAI Global, 
LLC (DAI).  

Finalidade da Solicitação de Propostas
A DAI Global LCC, implementador do Projecto financiado pela USAID Supporting the Policy Enabling Envi-
ronment for Development (SPEED) convida empresas de consultoria  qualificadas ou entidades privadas 
(Nacionais e Internationais) a apresentarem propostas para realizar uma Análise de Diagnóstico de Cres-
cimento de Moçambique - constrangimentos vinculativos ao investimento privado e ao crescimento 
inclusivo . O estudo envolverá diagnósticos das tendências históricas de crescimento dos sectores econó-
micos, uma síntese dos constrangimentos vinculativos ao crescimento e desafios emergentes em sectores-
-chaves. Poderá também fornecer Policy insights para reformar e abordar os constrangimentos vinculativos 
ao crescimento inclusivo em apoio à implementação do programa.

Submissão de propostas
Propostas deverão ser submetidas a speed_bidbox@speed-program.com até ao dia 31 de Julho de 
2022, 17.00 horas  EAT (GMT+3).

Todas as questões relativas a esta Solicitação de Propostas serão submetidas por escrito à                          speed_
procurement@speed-program.com até ao dia 11 de Julho de 2022, 17.00 horas EAT (GMT+3).

Os interessados poderão obter uma cópia completa da Solicitação de Propostas que contém instruções de-
talhadas para a preparação da proposta e Escopo de Trabalho detalhado em:

https://www.speed-program.com/index.php/Resources/Working-with-SPEED/Proposals/RFP-
-N-0084-SPEED-2022-Mozambique-Growth-Diagnostic-Study/ 

REPÚbLICA DE MOÇAMbIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMbANE

SERVIÇO PROVINCIAL DA ECONOMIA E FINANÇAS

ANÚNCIO DE CONCURSOS PÚbLICOS
Objecto de concurso Nº de Concurso

Local, Data e hora 
de Entrega das 

Propostas

Local Data e hora 
de Abertura das 

Propostas
Implantação e manutenção de 

jardim na Casa de Hóspedes 

de Vilankulos

Concurso nº 
27I000141CP/05/2022

S.P.Eco.Finanças- 
19/7/2022      
9.00 horas

S. P. Eco. Finanças 
19/7/2022
 9.30 horas

Fornecimento de géneros 

alimentícios

Concurso nº  
27I000141CP/06/2022

S.P.Eco.Finanças- 
19/07/ 2022,      
11.00 horas

S.P.Eco.Finanças- 
19/7/ 2022

      11.30 horas
Fornecimento de material de 

higiene e limpeza

Concurso nº 27I000141/
CP/07/2022

S.P.Eco.Finanças- 
19/7/ 2022 
  12.00 horas

S. P. Eco. Finanças 
19/7/2022  
12.30 horas

O Serviço Provincial da Economia e Finanças de Inhambane convida empresas ou pessoas 
singulares inscritas no Cadastro Único (CEF) interessadas a apresentarem propostas fechadas 
para os Concursos Públicos.

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar o caderno de 
encargos e termo referência ou levantá-los na Repartição de Aquisições (RA), 1º Piso Esquerdo 
pela importância não reembolsável de 1.000,00MT, para cada caderno a depositar na conta nº 
437206171001 –BCI- DPEFI Sala de Conferências.

2. O anúncio de posicionamento dos concorrentes será feito em sessão pública (5) cinco dias uteis 
após a data da aberturas dos concursos, pelas 10.30 horas, na presença dos que desejarem. 
Caso haja alguma alteração os concorrentes serão comunicados por carta com antecedência.

3. O prazo de validade das propostas será de 120 dias

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

Inhambane, aos 29 de Junho de 2022
O Director do Serviço

Castro Sanfins Namuaca
(Especialista de Orçamento e Contabilidade Pública, Assistente)

SPEFI – Repartição das Aquisições -RA                                           E-Mail dpefi.inhambane@gov.mz 
Endereço                                             Telefone                          Fax                  Data            Hora
Avenida da Revolução Nº 7606/11           +258-293-20270/159     +258-293-20946      Error! Picture string contains unmatched quotes.        15:57

CONVITE PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
CONCURSO PÚbLICO N.º 017/ADPP/2022- Construção de Dois Centros de Manuseamento de Pescado

O Projecto ECOFISH implementado pela ADPP Clube de Pescadores de Tete nos Distritos de Cahora Bassa e Mágoè, 
financiado pela União Europeia, tem como objectivo a promoção da pesca sustentável nas comunidades piscatórias 
beneficiando 500 membros organizados em clubes. 

As perdas pós-captura do pescado são condicionadas com o mau manuseio e falta de infra-estruturas adequadas para 
a venda e conservação do pescado em boas condições de higiene e qualidade. Neste âmbito, o projecto pretende cons-
truir dois (2) Centros de manuseamento e conservação do pescado nos distritos acima referenciados, a fim de minimi-
zar as perdas e maximizar os rendimentos dos beneficiários do Projecto. 

Por esta razão é lançado o presente Concurso em que se rege nos seguintes requisitos básicos sem detrimento dos 
indicados no Caderno de encargos:

1. Os preços unitários deverão ser expressos em Meticais, incluir o IVA;

2. Indicar as condições de pagamento e o prazo de entrega; 

3. Os concorrentes deverão apresentar uma proposta detalhada segundo as especificações fornecidas no mapa de 
quantidades (medição);

4. O prazo de validade mínimo das propostas deverá ser de trinta (30) dias, contados a partir da data-limite de en-
trega das propostas;

5. As propostas deverão ser entregues em envelope fechado (original e cópia) visivelmente escrito “CONCURSO N.º 
017/ADPP/2022;

6. Deverão ser anexados à proposta os seguintes documentos: Alvará, Quitação do INSS, Quitação das Finanças e do 
Tribunal Judicial, sem detrimento de outros considerados relevantes por inerência.

7. Incentivamos a participação de empresas localizadas ou sediadas nos distritos de Mágoè e Cabora Bassa;

8. A data-limite para apresentação das propostas é: 27 de Julho de 2022, às 14.00 horas, na Sede da ADPP em 
Maputo, sita na Av. Massacre de Wiriamo, n.º 258, Machava – Maputo ou no Bairro Cawira – B (vila) no edifício da 
Farmácia Suzana, próximo ao Comando Distrital em Chitima - Tete. As propostas apresentadas fora do prazo 
estabelecido não serão aceites e nem recebidas. 

9. O caderno de encargos e pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados via correio electrónico, através do 
endereço: procurement.geral@adpp-mozambique.org.  O último dia para o pedido de esclarecimentos é  22 de 
Julho de 2022.

10. Este concurso será realizado de acordo com as políticas e procedimentos constantes no Manual de Compras da 
ADPP e em conformidade com as políticas do doador.

ADPP MOÇAMbIQUE

Av. Massacre de Wiriamo, n.º 258, Machava – Maputo 

CLUBE DE PESCADORES DE TETE

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

Action contre la faim é uma organização 
não governamental internacional que conduz 
programas em Moçambique desde 2021.

Action Contre la faim abre o concurso nacio-
nal abaixo: 

PD-PEM-000218: Aluguer de Automóveis 
com Condutores

A participação neste concurso está aberta a 
empresas com registo em Moçambique.

Para obter o dossier do concurso, envie-nos 
por favor um email para:

tender@mz-actioncontrelafaim.org
 
Data de encerramento do concurso é: 16 de 
Julho de 2022 @ 15.00 horas.

203

5818

221

5760

2ª CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Convocam-se os sócios do Aeroclube de Inhambane para uma Reunião da 
Assembleia Geral Ordinária a ter lugar na sua sede, no Aeródromo de Inhambane, 
no dia 15 de Julho do corrente ano, pelas 19.00 horas, com a seguinte agenda 
de trabalhos:

a) Apreciação e aprovação do relatório de Contas do Conselho de Direcção do 
exercício 2021; (alínea b) do artº 20)

b) Aprovação do plano de actividades para o ano em curso; (alínea d) do artº.17)

c) Diversos.

NB: Esta Assembleia reunir-se-á com qualquer número de sócios presentes, meia 

hora depois da hora marcada, nos termos do n.º 5, do artigo 20 dos Estatutos do 

Clube.

Inhambane, aos 28 de Junho de 2022

O  Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Pankaj Pracachandra

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
CONCURSO LIMITADO N.º 47A000141/CL/23/2022 – PARA

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO DIVERSO 

À DIRECÇÃO NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO  

De acordo com alínea d) do n.º 3 do 

artigo 33 do Regulamento de Contratação 

de Empreitada de Obras Públicas, 

Fornecimento de Bens e Prestação de 

Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 

n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que 

o objecto do concurso acima foi adjudicado à 

empresa, ECO TRADING, LDA pelo valor de 

1.845.675,00MT (um milhão, oitocentos e 

quarenta e cinco mil, seiscentos e setenta 

e cinco meticais), incluindo IVA.

Maputo, aos 30 de Junho de 2022

O Departamento de Aquisições

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

DIRECÇÃO PROVINCIAL DO PLANO E FINANÇAS
REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos da alínea d), nº 3 do artigo 33 e nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, junto se envia o anúncio de adjudicação em anexo 
para efeitos de publicação.

N.º do Concurso Modalidades
Objecto de 
Concurso

Empresa Adjudicada
Valor da 

Adjudicação 
Incluindo (IVA)

27C003461/
CP/01/2022

Concurso 
Público 

Aquisição de uma viatura ENTREPOSTO AUTO, SA 3.873.828,00MT

27C003461/
CL/001/2022

Concurso 
Limitado 

Fornecimento de equipamento 
informático

INFOSERV, LDA 849.750,00MT

27C003461/
CL/002/2022

Reabilitação de casa de banho
MEDITERRÂNEO 

CONSTRUÇÕES 
765.635,83MT 

27C003461/
CL/003/2022

Fornecimento e montagem de canopy 
e mataboi 

ENTREPOSTO AUTO, SA 447.824,59MT

27C003461/
CC/002/2022

Concurso  por 
Cotações 

Fornecimento de mobiliário de 
escritório 

MOBÍLIAS YURAN, LDA 191.800,00MT

27C003461/
CC/003/2022

Concurso por 
Cotações 

Manutenção e reparação de 
equipamento informático 

KFR – PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS E LOGÍSTICA, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
119.632,50MT

27C003461/
CC/004/2022

Concurso por 
Cotações

Manutenção e reparação de 
equipamento de frio 

AM – CLIMATIZAÇÃO 92.898,00MT

27C003461/
CC/005/2022

Concurso por 
Cotações

Prestação de serviços de segurança TUBARÃO SEGURANÇA 297.600,00MT

27C003461/
CC/006/2022

Concurso por 
Cotações

Fornecimento de seguro de viaturas EMOSE – SEGUROS 181.803,47MT

Pemba, aos 17 de Junho de 2022
A Directora Provincial

(Assinatura Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA 

CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO

SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO 
DE AMÉRICO PARRUQUE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dezanove de 
Abril de dois mil e vinte e dois, exarada de folhas noventa e quatro verso a 
noventa e seis, do livro de notas para escrituras diversas número trezentos 
e sessenta e quatro, traço “B”, do Segundo Cartório Notarial de Maputo, 
perante mim, DANILO MOMADE BAY, Conservador e Notário Superior, em 
exercício no referido Cartório, foi celebrada uma Escritura de Habilitação 
de Herdeiros por óbito de AMÉRICO PARRUQUE, de quarenta e cinco anos 
de idade, no estado de solteiro que era, natural de Manjacaze, com última 
residência habitual no Bairro de Xipamanine, filho de Melione Parruque e 
de Luísa Guambe.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua 
última vontade, deixou como únicos e universais herdeiros de todos os 
seus bens, seus filhos: IVÂNIA AMÉRICO MILIONE PARRUQUE, VIRGÍNIA 
AMÉRICO MILIONE PARRUQUE, GÉRSIA AMERICO PARRUQUE, solteiros, 
maiores e YOLANDA AMERICO PARRUQUE MACUÁCUA, casada com Júlio 
Gueche Macuácua, naturais de Maputo, onde residem.
Que segundo a lei não há quem com eles possa concorrer a esta sucessão, 
que da herança fazem parte bens móveis e imóveis, incluindo contas 
bancárias.

Está Conforme
Maputo, a 1 de Junho de 2022

O Notário 
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E NOTARIADO DA MAXIXE

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO 
DE RUI DANIEL MIRANDA GUEDES

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de vinte e dois 
de Junho de dois mil e vinte e dois, 
exarada de folhas oitenta e um a 
oitenta e dois verso, do livro de notas 
para escrituras diversas número 
nove, traço “A”, desta Conservatória 
dos Registos e Notariado da Maxixe, 
perante ANGÉLICA JOÃO MAUNZE, 
Conservadora e Notária Superior, em 
exercício na mesma Conservatória, 
com funções notariais, se procedeu 
à Habilitação de Herdeiros por óbito 
de RUI DANIEL MIRANDA GUEDES, 
ocorrido no dia vinte e dois de Julho 
de dois mil e vinte e um, no estado 
solteiro, residente que foi em Maxixe, 
sem deixar testamento ou qualquer 

outra disposição de sua última 
vontade.
Mais certifico que foram declarados 
como seus únicos herdeiros, seus 
filhos:
A) AYLTON MIRANDA GUEDES, 
solteiro, natural de Inhambane, 
residente em Maxixe;
b) CLEYDER MIRANDA GUEDES, 
solteiro, natural de Chicuque-Maxixe, 
residente em Maxixe.

Está Conforme

Conservatória dos Registos e 
Notariado da Maxixe, aos vinte e sete 

de Junho de dois mil e vinte e dois

A Conservadora e Notária Técnica
(Ilegível)
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2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquiri-los, no endereço abaixo indicado, a 

partir do dia 30 de Junho de 2022, contra o pagamento de uma taxa não reembolsável de 1,500.00 MT (mil e quinhentos meticais). O pagamento poderá 

ser feito através de depósito na conta BIM número 1188445 e o recibo deverá ser levantado na Tesouraria da Empresa sita na Cidade de Maputo na Av. 

Agostinho Neto, N° 70, R/C, e na Rua Patrice Lumunba, na cidade de Chimoio. 

3. Os concursos regem-se pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, fornecimento de bens e prestação de Serviços a EDM. 

4. Informações adicionais poderão ser obtidas directamente no endereço abaixo, entre as 07:30 e as 15:30 horas, de Segunda a Sexta-Feira. 

  
ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, E.P. 

Área de Serviço ao Cliente de Chimoio 
Rua Patrice Lumunba 

Telefone: +258 21 359690, ( Maputo). 
258 82 5092840 ( Chimoio). 

www.edm.co.mz 

                                              

 

DIRECÇÃO DE AQUISIÇÕES  

 
Item 

Nº do concurso Objecto de contratação 
Data e hora  
da entrega  

das propostas 

Data e hora  
da abertura 

das  
propostas 

Garantia  
provisória  

(em meticais) 

1 
Concurso Público 
Nº 69/EDM- 
DIA/2022 

Contratação para Fornecimento 
de Toner e Material de 
Escritório para a DTCE 
Lote I- Fornecimento de Toner 
Lote II- Fornecimento de 
Material de Escritório 

20 de Julho de 2022 
10:00 horas 
Local: Divisão 
de Transporte 
Centro (DTCE) 
Manica, Cidade 
de Chimoio, 
Estrada 
Nacional N˚ 6, 
Bairro 7 de Abril. 

20 de Julho de  
   2022 

   10:15 horas 

Lote I – 10,000.00 

MT  

Lote II - 10,000.00 

MT 

ANÚNCIO DE CONCURSOS 

1. A Electricidade de Moçambique, E.P., convida as empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para o fornecimento de Bens e

prestação de serviços conforme tabela abaixo: 

Maputo, 30 de Junho de 2022 

Iluminando a Transformação de Moçambique  

 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
___________

SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E EMPREGO

Departamento de Aquisições 

A Secretaria de Estado da Juventude e Emprego convida pessoas singulares, micro, 
pequenas e médias empresas, inscritas no Cadastro Único de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviço ao Estado a apresentarem propostas fechadas, 
para os concursos abaixo indicados:

Modalidade de 
contratação 

Objecto
Data e hora de 

entrega das 
propostas 

Data e hora de 
abertura

das propostas 

  Data e hora 
do anúncio de 

posicionamento 

Concurso Limitado  
31A002541/
CL/10/2022

Fornecimento de 
persianas  

13/7/2022
até às 13.00 horas

13/7/2022
às 13.15 horas

18/7/2022
às 9.00 horas

Concurso Limitado  
31A002541/
CL/11/2022

Fornecimento 
de equipamento 

informático   

13/7/2022
até às 10.00 horas

13/7/2022
às 10.15 horas

18/7/2022
às 10.00 horas

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos 
do concurso ou levantá-los na Secretaria de Estado da Juventude e Emprego, sita na Av. 
10 de Novembro, nº 74, 2º piso, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil 
meticais), por cada caderno de encargo.

2.  O valor do caderno de encargo acima referido, deverá ser depositado na conta nº 
21258801410001, BCI - Secretaria de Estado da Juventude e Emprego - Receitas Próprias.

3. O período de validade das propostas do concurso limitado é de 90 dias, contados a partir 
da data da sua abertura.

4. A abertura em sessão pública, será feita no local, hora e dia acima indicado, na presença 
dos concorrentes que desejarem comparecer. 

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

Maputo, Junho de 2022

Autoridade Competente
(Ilegível) 

7656

Principais funções e responsabilidades, embora não se limi-
tando a estas:

•	 Garantir o cumprimento eficaz de Saúde e Segurança Ocu-
pacionais e Sistema de Gestão Ambiental, políticas, proce-
dimentos, processos, padrões, normas de acordo com as 
directrizes da Kenmare, bem como dos requisitos legais e 
estatutários;

•	 Apoiar de forma proactiva no desenvolvimento e coordena-
ção de atividades com base nas prioridades que afectam os 
participantes;

•	 Implementar os objectivos traçados no plano operacional, 
incluindo programa e iniciativas voltadas ao incentivo à 
prática de atividades físicas, alimentação saudável e práti-
cas preventivas de saúde;

•	 Criar o material educacional (de conscientização, panfletos, 
workshops) sobre hábitos alimentares saudáveis   e garantir 
que os programas de educação sejam entregues regular-
mente;

•	 Trabalhar em estreita colaboração com a equipa médica do 
local para estabelecer metas de longo prazo para manter os 
trabalhadores com doenças crônicas saudáveis   e estáveis;

•	 Acompanhar e documentar o progresso dos trabalhadores 
com doenças crônicas participantes do programa;

•	 Garantir que os registos de monitoria sejam inseridos no 

sistema e que os relatórios de progresso sejam gerados tri-
mestralmente;

•	 Conduzir pesquisas, avaliações e análise para determinar o 
interesse, eficácia e viabilidade para o desenvolvimento de 
novos programas e ofertas de bem-estar sustentáveis;

•	 Explorar ideias e oportunidades inovadoras para persona-
lizar programas para aumentar a participação dos traba-
lhadores no Programa de Bem-estar;

•	 Apoiar na coordenação da logística do programa de Bem-
-estar;

•	 Fazer a monitoria de estoques, armazenamento e manuten-
ção de equipamentos de ginástica, suprimentos e instala-
ções;

•	 Colaborar com os participantes do programa para identifi-
car pontos fortes e criar um plano para identificar e atingir 
metas;

•	 Criar um plano de longo prazo para engajar novos trabalha-
dores no programa;

•	 Agendar e participar de reuniões e acompanhar os itens 
de acção identificados em relação ao Programa de Bem-
-estar;

•	 Trabalhar com o fornecedor de serviços de alimentação 
para organizar e melhorar a qualidade das refeições en-

tregues mensalmente;

•	 Desempenhar outras tarefas atribuídas pelo Supervisor. 

Requisitos
Conhecimento e Experiência:

•	 Ter nacionalidade moçambicana;

•	 Licenciatura em Ciências de Saúde ou áreas afins;
•	 Proficiência nos pacotes (Word, PowerPoint e Excel);
•	 Fluência em língua Portuguesa e conhecimentos de língua 

inglesa são uma vantagem.

O candidato ideal terá os seguintes atributos:
•	 Capacidade de trabalhar em equipa;

•	 Habilidades de comunicação interpessoal;

•	 Habilidades de gestão, planificação e monitoria;
•	 Cometimento na promoção de um estilo de vida saudável 

e activo;

•	 Integridade, ética e compromisso com a diversidade e in-
clusão;

•	 Habilidades de pesquisa e capacidade analítica;

•	 Alto nível de integridade.

DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL
Indique o número da referência correcta no seu CV

A NOMEAÇÃO DO CANDIDATO É INTEIRAMENTE DA RESPONSABILIDADE DA KENMARE, LEVANDO EM CONTA 
CRITÉRIOS CONSIDERADOS RELEVANTES POR NÓS, INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO À LOCALIZAÇÃO DO PROGRAMA DA KENMARE

CASO NÃO SEJA CONTACTADO DENTRO DE 30 DIAS, DEVERÁ ASSUMIR QUE A SUA CANDIDATURA NÃO FOI BEM-SUCEDIDA

Candidatos (as) interessados (as) que reúnem requisitos necessários e que estejam interessados (as) nesta vaga, 
são convidados submeter suas candidaturas ao endereço electrónico: recruitment@kenmaremoz.com

ASSISTENTE DE PROGRAMA DE BEM-ESTAR
NÚMERO DE VAGAS: 1

DURAÇÃO DO CONTRATO: 12 MESES
LOCAL DE TRABALHO: DISTRITO DE LARDE (TOPUITO)

REFERÊNCIA Nº: KME 23.06-2022

DATA-LIMITE: 30/6/2022

ANÚNCIO DE VAGA

ENCORAJAMOS A CANDIDATURA DE MULHERES

Kenmare Moma Mining (Mauritius) Limited
 Kenmare Moma Processing (Mauritius) Limited

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE MANICA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com nº 2 do Art. 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 
n.º 5/2016, de 8 de Março, o Conselho Autárquico da Cidade de Manica torna público a 
adjudicação do objecto do concurso, conforme indicado abaixo:

Nº do 
Concurso

Nome do 
Concorrente

Objecto de Concurso
Valor da Adjudicação 

C/IVA
Modalidade

0406/CP/15/
CCS/CMCM/
UGEA/2022

SL 
ENGENHARIA

Contratação de Empreitada 
para Construção de Centro 

de Saúde no Bairro 7 de 
Abril, na Cidade de Manica

4,829,555.06
Concurso 
Público

Manica, aos 30 de Junho de 2022

A Autoridade Competente
(Assinatura Ilegível)
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TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DO SECADOR A FRIO
•	 Precisa-se de um técnico para instalar secador 

a frio nesta instituição. Os interessados poderão 
enviar o currículo para o e-mail

 l.langa@cgiar.org até ao dia 4/7/2022 com o 
título/assunto TÉCNICO DE SECADOR A FRIO. 5797

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE CONCURSOS
1. O FUNAE – Fundo de Energia convida empresas elegíveis a participar dos concursos alistados na tabela que se segue.
2. Os concursos serão conduzidos com base nos procedimentos do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado 

pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
3. O local para aquisição do documento de concurso, apresentação de proposta, abertura das propostas e divulgação do posicionamento, está indicado abaixo:

Nº de Concurso Modalidade Objecto

Preço do 
Documento de 

Concurso

Data e Hora-
limite de 

Entrega das 
Propostas

Data e Hora da 
Abertura das 

Propostas

Data e Hora 
do Anúncio de 

Posicionamento

Local de 
Entrega, 
Abertura

Valor da 
Garantia 

Provisória

39A002551/CL/078/2022 
– ADENDA AO ANÚNCIO 

LANÇADO A 21 DE JUNHO DE 
2022

Concurso 
Limitado

Contratação de empresa para prestação de 
serviços de Limpeza de açoreamento desde 
a tomada de agua ate a albufeira da central 
mini hídrica de Majaua, Distrito de Milange, 

Província de Zambézia

500,00MT
15/7/2022
10.00 horas

15/7/2022
10.10 horas

29/7/2022
10.00 horas

Delegação 
do FUNAE na 
Província de 

Zambézia
Isento

39A002551/PD/003/2022
ADENDA AO ANÚNCIO 

LANÇADO A 21 DE JUNHO DE 
2022

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

Contratação de empresa para fornecimento 
de produtos de limpeza e produtos 

alimentares para a Delegação do FUNAE na 
Província de Zambézia

Isento 1/7/2022
10.00 horas

1/7/2022
10.10 horas

7/7/2022
11.30 horas

Delegação 
do FUNAE na 
Província de 

Zambézia
Isento

39A002552/CP/116/2022 
ADENDA AO ANÚNCIO 

LANÇADO A 13 DE JUNHO DE 
2022

Concurso 
Público

Fornecimento e Instalação de Bombas de 
Combustíveis

1.000,00MT 12/7/2022
8.50 horas

12/7/2022
9.00 horas

28/7/2022
9.00 horas

FUNAE Sede 75.000,00MT

39A002551/CL/107/2022
ADENDA AO ANÚNCIO 

LANÇADO A 22 DE JUNHO DE 
2022

Concurso 
Limitado

Fornecimento de Material para Copa para o 
FUNAE Sede

500,00MT
13/7/2022
8.50 horas

13/7/2022
9.00 horas

27/7/2022
9.20 horas

FUNAE Sede Isento

39A002551/CL/108/2022
ADENDA AO ANÚNCIO 

LANÇADO A 22 DE JUNHO DE 
2022

Concurso 
Limitado

Fornecimento de Produtos de Consumo e 
Limpeza para o FUNAE Sede e Fábrica de 

Painéis Solares
500,00MT

13/7/2022
9.50 horas

13/7/2022
10.00 horas

27/7/2022
9.50 horas

FUNAE Sede Isento

39A002551/CL/109/2022
ADENDA AO ANÚNCIO 

LANÇADO A 22 DE JUNHO DE 
2022

Concurso 
Limitado

Fornecimento de Material de Escritório para o 
FUNAE Sede e Fábrica de Painéis Solares

500,00MT
13/7/2022
10.50 horas

13/7/2022
11.00 horas

27/7/2022
10.20 horas

FUNAE Sede Isento

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

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

   De acordo com alínea d) do nº 3 do artigo 33 conjugado com o nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos concursos abaixo indicados:

Nº Concurso Modalidade Objecto Empresa Adjudicada Valor (MT)
                                     

39A002552/SC/047/2021  
Serviço de 

Consultoria
Contratação de empresa para prestação de Serviços de Consultoria para 

Fiscalização de Empreitada de obras para Reabilitação do Posto de Abastecimento de 
Combustíveis de Mossuril na Província de Nampula

LARC CONSULTORES, LDA 5.840.640,00

39A002552/CP/078/2022  Concurso 
Público

Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens 
Institucionais

COTUR – COMÉRCIO, TURISMO E 
AGÊNCIA DE VIAGENS, LDA

5.233.407,00

ANÚNCIO DE CONCURSO DESERTO

De acordo com o artigo 61 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que o 
seguinte concurso ficou deserto:

Nº Concurso Modalidade OBJECTO Motivo

39A002552/
CP/092/2022  

Concurso Público Construção da minicentral fotovoltaica no posto administrativo de Mualadzi

 no distrito de Chifunde, província de Tete
Falta de Concorrentes

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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
     

COMUNICADO
Comunica-se a todos os utentes e ao público em geral que no dia 1 de Julho do corrente 

ano, irá entrar em funcionamento a Secção de Execução de Penas deste Tribunal.

A Secção irá funcionar junto das instalações do Estabelecimento Penitenciário Provincial 

de Maputo (vulgo Cadeia da Machava) e, parcialmente, no Estabelecimento Provincial 

Especial de Máxima Segurança, relativamente aos casos de arguidos internados nos 

mesmos Estabelecimentos. 

Matola, aos 29 de Junho de 2022
A Juíza-Presidente

(Ilegível)
5762

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

RUA DE SOFALA NO 437- MATOLA ‘’F’’ 
+258 84 9104309

+258 84 7625486 

 Email: comercial.grafica@snoticias.co.mz

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS 
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES 
EM TODAS AS PROVÍNCIAS 

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

SN GRÁFICA
RAPIDEZEFICIÊNCIAINOVAÇÃO 

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

                      Sistema de Gestão Ambiental com  Certificado Nº PT10/03200

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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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, localiza-se 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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MUNICÍIPIO DE CHIMOIO

CONSELHO MUNICIPAL DE CHIMOIO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

____________0____________

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

AJUSTE DIRECTO:
N.º 090G000141 03/CAC/GP/UGEA/2022:

 Contratação para Fornecimento Material e Consumíveis de Escritório

De acordo com a alínea d) do artigo 33, conjugado com o número 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação 

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

n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que o objecto do concurso acima foi adjudicado a SEEDAT, LDA, pelo valor 

de 2.667.600,00MT (dois milhões, seiscentos e sessenta e sete mil e seiscentos meticais), incluindo IVA, a ser 

financiado pelos fundos do Conselho Municipal de Chimoio.

“POR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA PARA OS MUNÍCIPES DE CHIMOIO”

Chimoio, aos 29 de Junho de 2022

O Presidente

Eng. João Carlos Gomes Ferreira

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

MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO

TERCEIRA CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL COM FUNÇÕES NOTARIAIS

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE 
BERNARDO DOS SANTOS

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura outorgada no dia 
vinte e um de Junho de dois mil e 
vinte e dois, lavrada de folhas cento e 
vinte e cinco a cento e vinte e seis, do 
livro de notas para escrituras diversas 
número quarenta e um “B”, da Terceira 
Conservatória do Registo Civil com 
Funções Notariais, perante mim, 
EDMA HELENA TCHAMO MADEIRA, 
licenciada em Direito, Conservadora 
e Notária Superior, em exercício 
nesta Conservatória, foi lavrada uma 
Escritura de Habilitação de Herdeiros 
por óbito de BERNARDO DOS SANTOS, 
de cinquenta e um anos de idade, 
natural de Macuze, no estado que era 
de solteiro, com última residência 
habitual no Bairro de Magoanine “C”, 
filho de Santos Miguel e de Delfina 
Sais, sem ter deixado testamento ou 
qualquer outra disposição da sua 

última vontade.
Que o falecido deixou como únicos e 
universais herdeiros dos seus bens, 
seus filhos: ZELDO BERNARDO DOS 
SANTOS, EDSON BERNARDO DOS 
SANTOS, solteiros, maiores e DELFINA 
BERNARDO DOS SANTOS, solteira, 
menor, todos naturais de Maputo, onde 
residem. 
Que não existem outras pessoas que 
segundo a lei prefiram aos declarados 
herdeiros ou com eles possam 
concorrer a esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens 
móveis e imóveis.

Está Conforme

Maputo, aos vinte e um de Junho de 
2022

A Notária Superior
(Ilegível)

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

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
PRIMEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO                                                                      
DE CARLOTA DE AMOR TOMÉ MAGAIA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dez de Junho de dois 
mil e vinte e dois, lavrada a folhas trinta e um e seguintes, do livro de notas 
para escrituras diversas número 833-C, deste Primeiro Cartório Notarial de 
Maputo, perante mim, SARA MATEUS COSSA, Conservadora e Notária Superior, 
em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de CARLOTA DE AMOR TOMÉ MAGAIA, falecida no dia 
vinte e cinco de Julho de dois mil e vinte, na sua residência, natural de Lourenço 
Marques, solteira que era, filha de Tomé Pereira Dick Magaia e de Marta Pita 
Tembe, com última residência habitual em Malhampsene, na Matola, não tendo 
deixado testamento nem qualquer outra disposição da sua última vontade, 
sucedem-lhe como únicos e universais herdeiros de todos seus bens móveis e 
imóveis, seus filhos: JUDITE DE AMOR TOMÉ MAGAIA HENRIQUES CARLOS, 
natural de Lourenço Marques, casada com José Henriques Carlos, BRIOLANJA 
DE AMOR TOMÉ MAGAIA, natural de Lourenço Marques, casada com Gudu 
Goodwin Simelane, MARINA DE AMOR HITIÉ, natural de Lourenço Marques, 
divorciada e SÉRGIO ARMANDO DE AMOR HITIÉ, natural de Lourenço 
Marques, divorciado, todos residentes na Matola.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados 
herdeiros ou com eles possam concorrer na sucessão à herança da referida 
CARLOTA DE AMOR TOMÉ MAGAIA. 

Está Conforme
Maputo, aos 20 de Junho de 2022 

A Notária
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO PROVINCIAL DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO 

SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO
CARTÓRIO NOTARIAL DA MATOLA

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO                             
DE FLORA LÚCIA ANTÓNIO NHACA ZIMBA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e oito de Abril de 
dois mil e vinte e um, exarada de folhas sessenta e três a folhas sessenta e quatro 
verso, do livro de notas para escrituras diversas número cento e setenta e oito, 
traço “B”, deste Cartório Notarial, a cargo de ARNALDO JAMAL DE MAGALHÃES, 
Conservador e Notário Superior, em exercício no referido Cartório, foi celebrada 
uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de FLORA LÚCIA ANTÓNIO 
NHACA ZIMBA, de quarenta e nove anos de idade, no estado civil que era solteira, 
filha de António Zimba Cumbine e de Percina Nhaca, com última residência no 
Bairro de Tsalala, Matola.
Que a falecida não deixou testamento ou qualquer outra disposição de última 
vontade, deixou como única e universal herdeira de seus bens, sua filha PERCINA 
DA FLORA ALBERTO BOANE, solteira, maior, natural da Matola e residente no 
Bairro de Tsalala, Matola.
Que segundo a lei não há pessoas que prefiram ou que possam concorrer a esta 
sucessão da herança à indicada herdeira.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme
Matola, aos 11 de Outubro de 2021

A Notária
(Ilegível)

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

MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO

TERCEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, nº 1472 - 1º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE 
ARMANDO NHIUANE

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de dez de Março de 
dois mil e vinte e dois, nesta cidade de 
Maputo, exarada de folhas setenta e oito 
a folhas setenta e nove, do livro de notas 
para escrituras diversas número cento e 
quatro “E”, do Terceiro Cartório Notarial, 
perante ALDINA GUILHERMINA 
SAMUEL RUTUTO MOMADE, licenciada 
em Direito, Conservadora e Notária 
Superior, em exercício no referido 
Cartório, foi lavrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por óbito de 
ARMANDO NHIUANE, viúvo, natural de 
Morrumbene, residente que foi no Bairro 
de Infulene, nesta cidade de Maputo, de 
então oitenta e um anos de idade, sendo 
filho de Nhiuane e de Débora.

Que ainda pela mesma escritura 
pública foram declaradas como únicas 
e universais herdeiras de todos os 
seus bens e direitos, suas filhas: OLGA 
ARMINDA NHIUNE, solteira, natural de 
Maputo e FLORA CIDINHA NHIUANE, 
solteira, natural de Maputo, ambas 
residentes nesta cidade.
Que não existem outras pessoas que 
segundo a lei prefiram às declaradas 
herdeiras ou com elas possam concorrer 
à sua sucessão.

Está Conforme
Maputo, aos 17 de Junho de 2022

O Notário
(Ilegível)
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Superfície 78 778  km²

População  1 606 568 (2007); 17 Distritos

A VOZ DO CIDADÃO

Utentes conformados
com a tarifa do “chapa”

OS usuários dos transportes semico-
lectivos de passageiros, das rotas que 
ligam o centro da cidade de Tete aos 
bairros suburbanos, estão a se con-
formar com o recente aumento de 
cinco meticais, na tarifa do “chapa”, 
que passou dos anteriores 15 para 20 
meticais.

Jacinto Alfândega, um dos uten-
tes, disse que os transportadores já 
mereciam este agravamento da ta-
rifa, atendendo a subida do preço 

dos combustíveis e o mau estado das 
estradas da cidade de Tete que não 
permite que o negócio seja susten-
tável.

“Custa para o nosso bolso, mas 
é justo. Também não podemos sair 
sempre em vantagem, por vezes te-
mos de ceder contando com os ou-
tros”, defendeu.

O comerciante Mutónio Farne-
ra disse que a tarifa é elevada, o que 
pode  influenciar negativamente a 

sua actividade.
Segundo Farnera, trata-se de um 

aumento que já era esperado, aten-
dendo o contexto actual, por isso 
tudo faz para que consiga suportar o 
reajuste.

Moreira Tiago, trabalhador no 
bairro Matundo, disse que o aumen-
to da tarifa de transporte foi uma 
surpresa porque se seguiu a uma 
paralisação da actividade dos “cha-
pas”.

Apontou que não havendo outra 
alternativa, está a tentar se adaptar à 
nova realidade.

Por seu turno, Carlos Chachoca 
disse que o aumento de cinco meti-
cais deveria ter sido tratado e apro-
vado a outros níveis, porque resulta 
de desafios que o país enfrenta e que 
devem ser resolvidos pelo Governo, 
implementando estratégias para re-
duzir o custo de vida, a partir do pre-
ço dos combustíveis.

Jacinto Alfândega Mutónio Farnera Moreira Tiago Carlos Chachoca

O 
G O V E R N A D O R 
de Tete, Domin-
gos Viola, desafiou 
a Hidroeléctrica 
de Cahora Bas-

sa (HCB), organizadora do 
“Festival do Songo”, a es-
tudar a possibilidade de in-
cluir artistas de outros pon-
tos da província, para que 
este evento deixe de ser dis-
trital e passe a provincial.

O desafio foi lançado no 
sábado passado, na vila de 
Songo, no encerramento da 

VI Edição do Songo Festival, 
que juntou artistas do dis-
trito de Cahora Bassa, para 
a celebração do 47.º aniver-
sário da HCB, criada a 23 de 
Junho de 1975, por acordo 
entre o governo português e 
a Frelimo, dois dias antes da 
proclamação da indepen-
dência nacional.

Para Domingos Viola, a 
coincidência da realização 
deste evento com os 47 anos 
da independência nacional, 
representa a consagração do 

orgulho dos moçambicanos 
e um marco percursor da 
soberania do país.

“Por este facto, devemos 
a honra e respeito aos vete-
ranos da luta de libertação 
nacional, que consentiram 
sacrifícios e libertaram o 
nosso solo pátrio”, disse 
Viola. Acrescentou que a 
realização do festival repre-
senta um dos ganhos da luta 
heroica dos combatentes da 
luta de libertação nacional 
pois, com a conquista da in-

dependência, trabalhou-se 
para a reversão da barragem 
de Cahora Bassa, em 2007, à 
gestão dos moçambicanos.

Relativamente ao even-
to, que teve lugar no pas-
sado dia 25 de Junho, o 
governador sublinhou que 
a cultura sempre desempe-
nhou um papel importante 
na construção da identida-
de moçambicana.

Apontou que desde a 
luta de libertação nacio-
nal a dança foi usada como 

Viola quer evento 
ao nível provincial

mecanismo para o engaja-
mento dos combatentes, 
preservação dos valores 
patrióticos, bem como para 
a promoção da unidade na-
cional.

“Por isso, saudamos 
a HCB por promover a VI 
Edição do Songo Festival, 
evento que além de estar 
enquadrado nas festivida-
des do seu aniversário, re-
presenta uma ocasião para a 
valorização da nossa cultu-
ra”, disse o governante.

Para Boavida Muham-
be, Presidente do Conselho 
de Administração (PCA) da 
HCB, a VI Edição do Songo 
Festival ficará na memória 
por muito tempo, por ter 
juntado adultos, jovens e 
crianças, facto que simboli-
za a transmissão de conhe-
cimentos.

“Há perpetuação da cul-
tura e manutenção da nossa 
história”, congratulou-se 
Muhambe.

A VI Edição do Son-
go Festival, pelo seu pa-
pel na promoção das ma-
nifestações culturais e 
gastronómicas, envolveu 
demonstrações de dan-
ças tradicionais típicas do 
distrito de Cahora Bassa e 
áreas circunvizinhas, com 
particular destaque para o 
Mafue, Djitey, Njole, Santsi 
e outras, facto que tornou a 
acolhedora vila do planalto 
do Songo, bastante “pe-
quena”, para acomodar os 
visitantes.

No final de um dia re-
pleto de adrenalina, em que 
não faltou música e poesia, 
houve entrega de vários 
prémios, entre monetários 
e obras de arte, fruto de um 
trabalho bastante aturado 
de avaliação pelo júri no-
meado para o efeito. 

A VENDA de produtos agrí-
colas, solicitação de presta-
ção de serviços e criação de 
parcerias, caracterizaram a I 
edição da Feira de Negócios 
de Tete, que teve lugar, no  
fim-de-semana passado, na 
capital desta província.

O evento contou com a 
participação de cerca de 100 
expositores, oriundos de vá-
rios distritos da região, e tinha 
como finalidade colocar em 
evidência as potencialidades 
de Tete.

O chefe do Departamento 
da Indústria, Cultura e Tu-
rismo no Serviço Provincial 
das Actividades Económicas 
(SPAE), Domingos Vicente, 

disse que a ideia da exposição 
era, também, para que os pro-
dutores pudessem interagir e, 
de acordo com os interesses 
de cada um, estabelecerem 
contactos que permitam im-
pulsionar os seus negócios.

Apontou, como exemplo, 
uma empresa produtora de 
água mineral, que esteve no 
evento, e recebeu o convite 
para passar a fornecer o pro-
duto a algumas instituições 
na cidade de Tete. De igual 
modo, uma artesã foi convi-
dada a participar da próxima 
edição da FACIM, em Mapu-
to, assim como o produtor 
de mobiliário feito à base de 
madeira estreitou novas par-

cerias.
Disse ainda que, pelos 

ganhos alcançados nesta pri-
meira experiência, se aventa a 
possibilidade de se assegurar a 
continuidade do evento, rea-
lizando-o periodicamente, de 
forma mais abrangente.

Inácio Ngete, expositor 
oriundo de Marara, apontou 
que o seu distrito levou para 
a feira produtos agrícolas, tais 
como milho, mexoeira, ma-
pira, gergelim, feijão nhem-
ba, entre outros.

Apreciou positivamente 
a mostra, afirmando que foi 
uma oportunidade para ven-
der, assim como trocar expe-
riências com outros distritos.

Aberta oportunidade a 
pequenos empresários

FESTIVAL  DO SONGO

Feira de negócios da cidade de Tete

FEIRA DE NEGÓCIOS

A SOCIEDADE deve abandonar práticas dis-
criminatórias que violem os direitos dos ido-
sos, sob pretexto de serem feiticeiros.

Segundo o esposo da secretária de Estado 
na província, Vicente Ali, os mais novos de-
vem buscar, na pessoa da terceira idade, ensi-
namentos ao invés de  enveredar pela discri-
minação. 

Vicente Ali falava, na cidade de Tete, no 
almoço de confraternização com idosos do 
Centro de Apoio à Velhice, oferecido pela de-
legação de Tete do Instituto Nacional de Acção 
Social, no quadro das celebrações dos 47 anos 

da independência nacional.
“Pretendemos que a juventude busque 

nos idosos inspiração para a vida, para a cul-
tura de convivência social sã e que se guie 
por valores morais éticos e sociais, para que 
contribuam na edificação de uma sociedade 
justa, trabalhadora, pronta para os desafios 
actuais”, apelou.

Advogou, na ocasião, que os idosos carre-
gam em suas memórias, experiências de pa-
triotismo e entrega, assim como um enorme 
mosaico histórico-cultural do país e da nação, 
por isso são apelidados de “bibliotecas vivas”.

Sociedade chamada
a valorizar idosos

Vicente Ali no almoço de confraternização com idosos
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ELIAS TAIMO CUMBANE

UMA estação de rádio está a emitir 
as suas ondas no bairro de Laula-
ne, arredores da cidade de Mapu-
to. Trata-se da Rádio Acção cuja 
frequência, de uns tempos a esta 
parte, está a interferir na escuta de 
outras rádios, especificamente os 
da banda de Frequência Modulada 
(FM).

Por ser ouvinte assíduo da rá-
dio, estou a enfrentar sérias dificul-

dades para sintonizar os programas 
por mim preferidos em outras es-
tações. Esta situação cria descon-
forto aos ouvintes porque querem 
manter-se informados de tudo 
quanto acontece em Moçambique 
e no além fronteira.

É neste contexto que tomei 
uma decisão desagradável que 
consiste em desligar o aparelho 
por não me identificar com os pro-
gramas.

De salientar que, já perdi vá-

rios programas importantes da 
“Pátria Amada”, daí que apelo a 
autoridade reguladora de radio-
difusão para agir em defesa dos 
ouvintes. 

Não me compete ir de casa em 
casa testar ou confirmar o efeito 
traumatizante do que está a acon-
tecer. Reitero que não estou contra 
esta rádio, apenas pretendo que da 
minha zona residencial continue a 
escutar os programas da estação 
por mim preferida.

OSVALDO DANIEL

A CORRUPÇÃO continua na ordem do 
dia no país pelo facto de o corrupto e o 
corruptor continuarem unidos por este 
mal, não obstante os apelos das autorida-
des no sentido de abandonarem esta prá-
tica. Pois é por nós sabido que quem for 
encontrado a corromper ou ser corrompi-
do incorre a sanções previstas na lei. 

De tempos em tempos, através do 
Gabinete Central de Combate à Corrup-
ção chegam-nos informações segundo as 
quais, funcionários e agentes do Estado 
foram encontrados a cometer práticas 
ilícitas e, por essa via, incorrem a penas 
previstas na lei. Ou ainda, existem pro-
fissionais a ser investigados por alegada 
prática da corrupção.

Apesar destas informações e consta-
tações, a situação continua a ser reportada 
um pouco por todo o país, onde nossos 
compatriotas se envolvem em esquemas 

de corrupção e comprometem a sua vida 
bem assim a de seus dependentes.

Por onde anda o profissionalismo? É 
preciso recordar que cada um dos funcio-
nários quando admitido recebe informa-
ções sobre a missão e valores da institui-
ção que deve seguir, enquanto estiver ao 
serviço da mesma.

Sendo assim, tudo que é contrário à 
instituição deve ser rejeitado pois, tudo o 
que constitui crime será levado à barra da 
justiça para responsabilização.

Igualmente, em cada organização, os 
gestores têm a missão de fazer a gestão 
dos recursos humanos, saber do seu com-
portamento, dos seus anseios e como os 
reter na empresa. Quem prevaricar, é san-
cionado. É deste modo que somos convi-
dados a agir como profissionais.

Devido ao comportamento desvian-
te de alguns compatriotas vinculados, 
de modo particular em instituições de 
atendimento público, questiono por onde 

anda o profissionalismo. Por que o ser 
humano deixa-se conduzir pela ganância, 
pelo dinheiro ilícito para obter ganhos in-
devidos?

Julgo ser necessário que, de tempos 
em tempos, se encontre espaço nas insti-
tuições para recordar a missão e valores 
da organização, o compromisso que cada 
um assumiu aquando da assinatura do 
contrato. 

Do mesmo modo, devia-se abrir uma 
brecha para recordar aos cidadãos, de 
modo particular aos utentes dos serviços 
públicos que os actos de corrupção, em 
algum momento, são alimentados pelos 
cidadãos que não querem obedecer as 
normas pré-estabelecidas para o atendi-
mento público.

Vezes há em que o funcionário é ali-
ciado pelo utente, aquele que não quer 
seguir a fila, sendo que, tratando-se de al-
guém que está a prestar serviço público, 
não se deve deixar levar por pessoas que 

querem desobedecer as normas em vigor.
Quase sempre, o atendimento públi-

co obedece à ordem de chegada ou mar-
cação. Por isso, todos nós devemos ter 
em mente que sempre que nos dirigimos 
a uma instituição há necessidade de se-
guir esta norma. Por seu turno, também 
encontramos funcionários que criam di-
ficuldades de acesso aos serviços, tão so-
mente porque querem desgastar os uten-
tes a ponto de, cansados de tanto esperar, 
optarem por entregar algum valor para 
serem atendidos.

Aliás, os funcionários públicos são 
chamados a executar as suas tarefas 
com zelo e dedicação de modo que não 
se criem espaços para a corrupção. Por 
exemplo, se a fila anda normalmente, cer-
tamente que os utentes não se vão cansar 
de aguardar pela sua vez.  De referir que 
a pessoa vai ao trabalho para servir e não 
para conversar ou executar outras tarefas 
fora daquilo que é a essência do trabalho.     

MARIA SUSANA MEXIA

O APOSTOLADO da opinião pública 
é uma forma de dar doutrina, de levar 
o espírito cristão aos outros, para dar a 
conhecer Deus. “Tens de comunicar 
a outros o Amor de Deus e zelo pelas 
almas, para que esses, por sua vez, pe-
guem fogo a muitos mais que estão num 
terceiro plano, e cada um destes últimos 
aos seus companheiros de profissão. De 
quantas calorias espirituais não precisas! 
- E que responsabilidade tão grande, se 
esfrias! E (nem o quero pensar) que cri-
me tão horroroso, se desses mau exem-
plo!” Caminho ponto 944.

Através do trabalho e colaboração 
com os meios de comunicação social 
podemos contribuir para edificar e cris-
tianizar a sociedade com uma eficácia 
surpreendente, pois um simples arti-
go pode despertar muitas consciências 
adormecidas. Chegar aos areópagos mo-
dernos, onde se forjam as ideias, procu-

rando ser sal e luz que ajuda e ilumina 
as almas.

Semear. - Saiu o semeador... - Se-
meia a mãos cheias, alma de apóstolo. 
- O vento da graça arrastará a tua semen-
te, se o sulco onde caiu não for digno... 
Semeia, e fica certo de que a semente 
vingará e dará o seu fruto. Ibidem 794.

A rapidez vertiginosa com que se 
propagam e transmitem as notícias é 
dramática e fascinante, pois para além 
do cenário preocupante do presente, dá-
-nos a possibilidade de poder intervir na 
espiritualidade da humanidade, ser radi-
cal, semear paz e alegria ou antes: afun-
dar o mal em abundância de bem.

Informar e formar as consciências 
que se envolvem e enredam em falsas 
ideias, guiar as ovelhas tresmalhadas e 
afugentadas por falsos pastores é uma 
tarefa que urge não descuidar, pois te-
mos a responsabilidade de cooperar com 
o reino de Deus.

A inquietação e o zelo apostólico 

levam-nos a abordar e a desenvolver os 
temas quentes do momento, apresen-
tando argumentos consonantes com a 
fé, a alegria e a paz. A unidade de vida 
leva-nos a procurar desenvolver a nossa 
formação e a passá-la aos outros numa 
atitude de partilha e de amor pela verda-
de que nos habita.

Devemos estar presentes em todas 
as actividades e organizações humanas, 
para que Cristo possa também estar pre-
sente e reinar no coração dos homens. 
“Líderes!... Viriliza a tua vontade, para 
que Deus te faça líder. Não vês como 
procedem as malditas sociedades secre-
tas? Nunca conquistam as massas. - Em 
seus antros, formam alguns homens-de-
mónios que se agitam e movimentam as 
multidões, tresloucando-as, para fazê-
-las ir atrás deles, ao precipício de todas 
as desordens... e ao inferno. - Eles levam 
uma semente amaldiçoada. Se tu quise-
res..., levarás a palavra de Deus, mil e 
mil vezes bendita, que não pode falhar. 

Se fores generoso..., se corresponderes 
com a tua santificação pessoal, obterás a 
dos outros: o reinado de Cristo. - “Om-
nes cum Petro ad Jesum per Mariam”.  
Ibidem 833.

O Apostolado da Opinião Pública 
é uma tarefa de todos, cada um no seu 
lugar é chamado a impregnar a socieda-
de do espírito cristão, formando cons-
ciências e difundindo a fé. Esta tarefa é 
também um acto de cidadania na doce e 
inquietante procura de a todos santificar.

Graças às tecnologias de hoje os 
media têm um poder ilimitado, a todo o 
momento podemos saber o que se passa, 
detectar os erros, as falhas, ajudar a redi-
mir o mundo e chegar a todas as almas. A 
palavra de Deus não é para estar fechada 
mas para voar para onde faz falta. “Com 
o bom exemplo semeia-se boa semente; e 
a caridade obriga todos a semear” Ibidem 
795.

 “ Que eu não perca nenhum dos que 
me Tu me deste, Pai”

Frequência de rádio 
interfere em Laulane

Primar por boa conduta no trabalho

A pertinência do apostolado
da opinião pública

DIZ-SE que sonhar não é mau, mas desta 
maneira é: com um milhão de dólares norte-
-americanos na mão e, ao despertar, verificar 
que era um rato a roer e a soprar a ponta dos 
seus dedos. De certo que, depois do jantar, a 
pessoa foi se deitar na cama sem que tenha 
lavado as mãos. 

Acredito que foi precisamente isto que 
aconteceu com os norte-americanos (donos 
dos suprareferidos dólares) e seus aliados 
(dos euros): (a) ver a Rússia com a economia 
arruinada; (b) ver a Rússia derrotada pelas 
tropas ucranianas; (c) ver a Rússia dividida 
em vários Estados, para se apoderarem das 
suas riquezas e continuarem a desenvolver as 
suas indústrias e economias. 

A voz cada vez mais agressiva que se fez 
ouvir no encontro dos sete países mais indus-
trializados do mundo, em Bavária, e no da 
cimeira da NATO, em Madrid, transcrita nos 
documentos doutrinários deste bloco militar 
prova que, realmente, os líderes ocidentais 
estão derrotados na frente militar ucraniana 
e querem já mostrar, à maneira de passagem 
de modelos, a sua musculatura: decidiu-se au-
mentar as forças de reacção rápida da alian-
ça de 40.000 para 300.000 homens, o que 
também inclui o reforço de forças na Europa 
Oriental, em particular nos Bálticos. Rússia 
e Putin, dum lado, e a China, doutro, são as 
principais “fontes de inspiração” das respos-
tas que devem ser dadas às “ameaças” que 
estes representam.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, disse-
ra que Washington continuaria a reforçar as 
sanções contra a Rússia. Segundo o chefe da 
Casa Branca, os aliados da NATO, que pres-
tam assistência militar à Ucrânia, “demons-
traram coragem e determinação incríveis”, 
julgo, condenando este país à desintegração 
total.

Entretanto, escrevem as fontes que não há 
unidade dentro da OTAN. “Isso é cada vez 
mais perceptível a cada nova decisão e decla-
ração da aliança. Alguns chamam a Rússia de 
inimiga da Humanidade e Putin de assassino 
sanguinário. Nem todos concordam com tais 
formulações. O fornecimento de armas oci-
dentais para a Ucrânia é muito sério. Há outra 
onda de mobilização no país.

 Os países ocidentais entendem que é 
impossível vencer a Rússia em qualquer cir-
cunstância. Portanto, a principal tarefa estabe-
lecida pelo Ocidente é ferir todas as famílias 
ucranianas”.

Fique claro que o Ocidente não estava 
preparado para o efeito bumerangue das suas 
próprias sanções contra a Rússia. Na semana 

passada, em 19 de Junho, o secretário-geral 
da NATO, Stoltenberg, em entrevista ao jor-
nal Bild am Sonntag, argumentou que os paí-
ses ocidentais não deveriam descartar um ce-
nário em que a Ucrânia teria que ser apoiada 
por “anos”, independentemente de possíveis 
consequências negativas.

“Devemos estar preparados para o facto 
de que o conflito pode se arrastar por anos. 
Não devemos enfraquecer o apoio à Ucrânia, 
mesmo que os custos sejam altos: não apenas 
em termos de assistência militar, mas também 
em vista do aumento dos preços da energia 
e dos alimentos”, disse o secretário-geral da 
NATO.

Evidentemente, as sanções contra a Rús-
sia visam a exaustão financeira e económica 
de longo prazo do país, segundo o senador 
Alexei Pushkov, comentando informações so-
bre uma possível proibição de importações de 
ouro da Rússia.

Anteriormente, o coordenador de comuni-
cações estratégicas do Conselho de Segurança 
Nacional dos EUA, John Kirby, dissera que 
os líderes do G7 discutiriam na Alemanha a 
possibilidade de se aumentar a pressão sobre 
a Rússia e minimizar os custos de tais sanções 
para a economia global.

A forma como os líderes ocidentais tra-
taram a Rússia naqueles fora de Bavária e 
Madrid, mostra precisamente que o conflito 
na Ucrânia nunca foi regional. Concordando 
com o presidente sérvio, Aleksandar Vutchi-
tch, se o Ocidente está armando um país que 
está lutando contra uma força como a Federa-
ção da Rússia, “esse confronto não pode mais 
ser chamado de local”. 

O curso destrutivo de Washington e ou-
tras capitais ocidentais de relevância, dá ra-
zões de sobra para acreditar que a campanha 
anti-russa do Ocidente não vai parar mesmo 
que a operação militar especial russa termine 
neste minuto, sem a necessidade de Moscovo 
bombardear os “centros de decisão” já por si 
mapeados, deixando de lado  Kiev.

O fim do veto turco, ou seja o acordo al-
cançado entre a Turquia, a Suécia e a Finlân-
dia para a adesão dos países escandinavos à 
aliança atlântica, para além do recente blo-
queio pela Lituânia da passagem de mercado-
rias russas para a província russa de Kalini-
negrado (exclave situado entre a Lituânia e a 
Polónia, no Mar Báltico), cristaliza a ideia de 
que o “búfalo anda ferido”, porque derrotado 
e com sonhos frustrados, e vai, nos próximos 
tempos, tentar derrubar com os chifres estas e 
aquelas “árvores”, muito importantes para o 
ambiente político internacional.

Três principais
sonhos frustrados

GEOPOLITICANDO
EDMUNDO MANHIÇA*
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A FUNDAÇÃO para Conserva-
ção da Biodiversidade (BIO-
FUND) e o Fundo Mundial para 
a Natureza (WWF) assinaram 
um acordo de subvenção para 
um novo projecto de monito-
ria das tartarugas marinhas na 
Área de Protecção Ambiental 
das Ilhas Primeiras e Segundas 
(APAIPS), através da colocação 
de etiquetas satélites. 

O plano tem em vista a 
melhoria do conhecimento em 
tempo real das rotas de migra-
ção das tartarugas que nidifi-
cam nesta área de conservação. 

O projecto é financiado 
através do programa cartão 
Bio, uma parceria entre o Ban-
co Comercial de Investimen-
tos (BCI) e a BIOFUND, onde 
uma percentagem do valor da 
anuidade e uso do cartão é ca-
nalizada para apoiar projectos 
de conservação de biodiversi-
dade.

No âmbito do plano, pre-
vê-se igualmente a imple-
mentação de uma acção de 
comunicação para sensibilizar 
comunidades locais para o seu 
envolvimento na conservação 
das tartarugas marinhas. 

Com esta parceria, a BI-
OFUND pretende ampliar o 
apoio a pesquisas e inovação 
da conservação da biodiversi-
dade, promovendo acções de 
sensibilização ambiental sobre 
temas relevantes.

De acordo com estudos, 
pouco se sabe sobre as tarta-
rugas marinhas em Moçam-
bique, excepto em áreas onde 
decorrem programas de mon-
itoria e investigação, como é o 
caso da Ilha de Inhaca, Ponta 
do Ouro, Ponta Santa Maria, 
Arquipélago do Bazaruto e Il-
has de Vamizi e Rongui. 

Nas Ilhas Primeiras e Se-
gundas algumas acções de 

monitoria e marcação foram 
levadas a cabo (com marca-
dores de titânio que são aplica-
dos na barbatana) entre os anos 
2005-2010. 

Os dados das monitorias 
demonstram a ocorrência de 
ninhos de tartarugas verde 
nestas ilhas, uma das maiores 
áreas marinhas da África lo-
calizada no Norte do país, nas 
províncias de Nampula e Zam-
bézia. 

Com uma superfície de 
aproximadamente 1.040.926 
hectares e uma faixa terrestre 
de 205 km, o arquipélago das 
Ilhas Primeiras e Segundas é 
uma região de grande influên-
cia marinha onde se desen-
volve uma extensa “cordilhei-
ra de recifes” de profundidade 
que em certos locais afloram 
à superfície, com elevada ri-
queza em diversidade biológi-
ca.

PESCADORES da América 
Latina e vendedoras de pes-
cado da costa africana estão 
reunidos desde terça-feira 
nas proximidades do pavilhão 
Altice Arena, onde decorre 
a Conferência dos Oceanos, 
em Lisboa, Portugal, com or-
ganizações da sociedade civil 
que tencionam preencher um 
livro branco para entregar aos 
líderes mundiais.

O “Ocean Base Camp”, 
instalado junto à marina do 
Parque das Nações, é uma es-
pécie de cimeira alternativa, 
na qual organizações de várias 
partes do mundo partilham 
preocupações com o estado 
dos oceanos e as dificuldades 
quotidianas de quem vive do 
mar nos diversos países. 

A manhã de terça-feira 
foi dedicada a testemunhos 
de várias proveniências, que 
uma artista plástica foi ilus-
trando nas paredes.

Num espaço informal 

onde não é preciso acredi-
tação para entrar, qualquer 
cidadão pode participar dos 
vários temas em discussão e 
deixar uma mensagem para 
os líderes mundiais reunidos 
no pavilhão Altice Arena.

As organizações disponi-
bilizam um livro branco que 
depois de preenchido gosta-
riam de entregar ao Secretá-
rio-Geral das Nações Unidas, 
António Guterres.

“Há várias ameaças ao 
oceano que neste momento 
estão a influenciar a sua capa-
cidade para resistir às altera-
ções climáticas”, referiu Ana 
Matias, destacando a necessi-
dade de criação de uma mo-
ratória por parte dos gover-
nos para travar as intenções 
de exploração de minério em 
alto mar.

Numa sessão dedicada 
à pesca de pequena esca-
la e liderada por pescadores, 
marcaram presença Antónia 

Djaló, vendedora de pescado 
da Guiné-Bissau, e Alfonso 
Simon, pescador de uma co-
munidade indígena do Pana-
má.

Antónia Djaló represen-
ta uma organização de pesca 
artesanal que inclui 22 países 
da costa ocidental de África 
e também as mulheres que 
retiram do mar o sustento.

“Temos uma grande esca-
la de mulheres vendedoras e 
transformadoras”, contou.

Ela esta há 30 anos nesta 
actividade. É grossista, vende, 
transforma e exporta pescado 
para o Senegal, para além de 
enviar também mercadoria 
para regiões mais distantes 
dentro da Guiné-Bissau.

As alterações climáticas 
estão a afectar o mar e não só. 
Neste momento não há pes-
cado. Isso é um desastre para 
as mulheres, que neste mo-
mento não estão a vender a 
100%, afirmou. (Lusa). 

Pescadores reúnem-se perto 
da Conferência da ONU

ILHAS PRIMEIRAS E SEGUNDAS

Organizações ambientalistas 
unem-se para proteger
tartarugas

DEFENDEM ACADÉMICOS PELOS 60 ANOS

Maior investimento no ensino 
é pressuposto para a qualidade

 ANABELA MASSINGUE 

O
S desafios do en-
sino superior em 
Moçambique e An-
gola não se disso-
ciam da conjuntu-

ra global, na qual a aposta 
deve ser na melhoria da 
qualidade, numa altura de 
muita competitividade, de-
fendem académicos ouvidos 
pelo “Notícias”, na esteira 
da conferência internacio-

nal alusiva aos 60 anos des-
te subsistema, que desde 
ontem decorre na capital do 
país.

Ao globalizar os desa-
fios, a Ministra angolana 
do Ensino Superior, Ciên-

cia, Tecnologia e Inovação, 
Maria do Rosário Bragança, 
aponta como o fim último 
do ensino superior propor-
cionar aos cidadãos melhor 
qualificação.

Considera elemento 

Criar mais instituições com foco na qualidade

SOBRE a criação de mais ins-
tituições de ensino, o Minis-
tro da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior de Moçambi-
que, Daniel Nivagara, defende 
a necessidade de se expandir 
o ensino, sempre que se justi-
ficar, tendo em conta o cres-
cente número de jovens que 
concluem o nível médio e as-
piram ingressar no superior. 

“Neste sentido é possível 
que criemos mais institui-
ções, mas que estejam dentro 
de padrões para um funcio-
namento com qualidade, res-
peitando todos os indicadores 
exigidos”, disse.

Relativamente aos desa-
fios comuns entre Angola e 
Moçambique, aponta a eleva-
ção das taxas de escolarização 

mais evidente, entre as vá-
rias prioridades, o acesso, 
sobretudo  em países com 
altas taxas de natalidade, 
população crescente, pre-
dominantemente jovem e 
sedenta em pôr em prática 
os seus conhecimentos e 
realizar os seus sonhos.

“Isso faz com que a qua-
lificação das pessoas seja 
um direito e, à medida que 
a escolaridade progride, 
abrangendo maior popu-
lação de diferentes níveis, 
esta pressão aumenta no 
ensino superior, o que sig-
nifica que temos de estar 
preparados para absorver 
progressivamente esses jo-
vens”, explica.

A par da resposta ao de-
safio do acesso, Maria Bra-
gança afirma que se nota 
um condicionamento de 
todos, pois, ao tentar ab-
sorver o maior número de 
jovens, há que ter em con-
ta a inclusão das mulheres, 
pessoas com deficiência, 
muitas delas com um maior 
retardamento no seu pro-
cesso de ensino e aprendi-
zagem, necessitando assim 
de mais tempo e mais opor-
tunidades.

Sobre o questionamento 
que se faz à qualidade dos 
técnicos formados, em par-

ticular nos últimos anos, a 
ministra angolana afirma 
que tudo parte da diferen-
ciação de quem ensina: o 
professor.

“Quer Angola, quer Mo-
çambique quer outros paí-
ses com a mesma condição 
têm em marcha processos 
de reforma no seu siste-
ma educativo. Não se pode 
pensar no professor apenas 
quando ele chega ao ensino 
superior, porque antes disso 
teve uma formação prévia”, 
disse.

A título de exemplo, 
afirmou que Angola tem um 
programa de formação de 
docente porque a qualidade 
do professor faz diferença 
no ensino. 

“Não basta dizer que eles 
não têm qualidade. É pre-
ciso criar políticas e acções 
para mudar este cenário. É 
o que Angola e Moçambique 
têm de fazer”, finalizou.  

no ensino superior, que não 
vão para além de 15%, me-
lhorar a formação do corpo 
docente, tornar as institui-
ções centros de produção de 
conhecimento e inovação, 
desenvolver tecnologias, fazer 
a sua transferência, para além 
de implementar mecanismos 
que garantam qualidade e dar 
importância à internacionali-
zação deste ensino. 

“Acima de tudo temos que 
ligar o nosso ensino à socieda-
de, com os sectores públicos, 
produtivo, apresentando so-
luções que possam contribuir 
para o seu desenvolvimento”, 
disse Nivagara. 

Para a moçambicana Lídia 
Brito, directora regional do 
Organismo das Nações Unidas 
para Educação, Ciência e Cul-
tura (UNESCO) para América 
Latina e Caribe, a qualidade 
de ensino é uma das grandes 
questões. 

Contudo, adianta, mais 
do que questionar, o melhor 
mecanismos é como o Conse-

lho Nacional de Avaliação de 
Qualidade (CNAQ), mas tam-
bém garantir que professores, 
docentes e técnicos tenham 
apoio, de modo a poder ensi-
nar com qualidade.

O alcance deste objecti-
vo, segundo Lídia Brito, passa 
pelo aumento do investimen-
to no ensino superior e na 
educação básica.  Considera 
os 60 anos do ensino supe-
rior em Moçambique como 
motivo de orgulho, sinónimo 

de crescimento e também um 
momento de reflexão sobre 
como melhor responder aos 
desafios do desenvolvimento 
do país.

“Este é o momento de ce-
lebração. O ensino superior 
cresceu muito em Moçam-
bique e, através da exposição 
aqui patente, foi possível ver o 
impacto que está a ter no de-
senvolvimento nacional. Mas 
precisamos de muito mais”, 
disse.

O legado é visível nos quadros dentro e fora do país  

PARA o académico Jamisse Taimo, os 60 
anos significam o crescimento de um 
país porque o ensino superior é o espaço 
onde se constrói a ciência e se desen-
volvem estratégias de conhecimento 
científico que ajudam alavancar o de-
senvolvimento.

“Fazer 60 anos é um momento de 
celebração e ao mesmo tempo para 
questionar o que estes anos represen-
tam: Eles representam, em primeiro 
lugar, o crescimento, desafio constante 
de repensar o caminho e analisar o que 
foi bem feito ou mal”, sublinhou.

Taimo afirmou ainda que para uns 
os 60 anos podem significar muito mas, 
há que considerar que o país alcançou 
a independência há 47 anos, marcados 
por várias vicissitudes.

“São 60 anos sim, mas se olharmos 
as condições em que o ensino superior 
foi criado em Moçambique, posso di-
zer que demos um salto muito grande, 
como país independente”, disse.

Analisa aquilo que Moçambique é 
hoje, do ponto de vista da sua inserção 
ao nível regional e internacional, como 

fruto de um trabalho abnegado feito por 
académicos nas universidades.

“Se olharmos para as pessoas que 
estão ligadas a empresas, governação 
do país ou mesmo a presença de mo-
çambicanos em organismos interna-
cionais, o exemplo da ex-ministra da 
Ciência, Tecnologia, Ensino Técnico-
-Profissional, Lídia Brito, coordenadora 
regional ao nível da UNESCO, podemos 
ver que o legado do ensino superior está 
patente. A Dra. Lídia Brito estudou em 
Moçambique desde o ensino primário à 
licenciatura e só depois é que foi fazer o 
Doutoramento no exterior”, exemplifi-
ca.         

Para Marcílio dos Santos, director-
-geral do Instituto Superior Politécnico 
de Ciência e Tecnologia (ISPTEC), de 
Angola, existem similaridade entre o 
seu país e Moçambique, sobretudo no 
défice em Professores Doutores, pois o 
desenvolvimento do ensino requer pes-
soas altamente especializadas.

“Esse é um dos grandes problemas 
que temos em Angola, quando se fala 
do recrutamento de professores para 

determinadas áreas. Tal como disse o 
presidente Nyusi, temos notado ca-
rência de pessoal para formar e tam-
bém para ser formado”,disse.

Referiu que parte do maior mosaico 
empresarial requer que as pessoas te-
nham uma formação muito mais ade-
quada. “Mas o que nós achamos con-
veniente é a necessidade de estarmos 

atrelados à realidade científica que se 
tem desenvolvido pelo mundo”,disse.

Para tal, defende dos Santos, é ne-
cessário que Moçambique e Angola 
estejam cada vez mais próximos das 
investigações que se fazem noutros 
países, porque termos desafios locais 
mas não podemos deixar de abraçar os 
globais.

PR visitando a exposição alusiva aos 60 anos do ensino superior em Moçambique e Angola

Maria do Rosário Bragança, ministra angolana do ESCTI

Daniel Nivagara, Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Lídia Brito, directora regional da UNESCO para América Latina e Caribe

Jamisse Taímo, académico
Marcílio dos Santos, director-geral do ISPTEC, em 
Angola

U
RG

EL
 M

AT
U

LA

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



RECREIO  &  DIVULGAÇÃO

PREVISÃO DE TEMPO

39Quinta-feira, 30 de Junho de 2022

30 de Junho de 2022

INHAMBANE

24/19

VILANKULO

24/12

TETE

23/18

QUELIMANE

26/18

NAMPULA

26/18

PEMBA

27/20
LICHINGA

20/10

BEIRA

22/18

XAI-XAI

23/12

CHIMOIO

16/12

MAPUTO

23/11

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

ANGOLA, Cabo Verde e 
Brasil são os países que ain-
da este ano deverão rece-
ber a peça teatral moçam-
bicana “Chovem Amores 
na Rua do Matador”, en-
cenada por Maria Clotilde e 
Victor Gonçalves. 

A obra, inspirada no 
conto homónimo do livro 
“O Terrorista Elegante”, 
dos escritores moçambi-
cano Mia Couto e angola-
no José Eduardo Agualusa, 
foi produzida pela Funda-
ção Fernando Leite Couto 
com o propósito primário 
de apresentá-lo durante o 
último festival Gala-Gala, 
organizado pelos centros 
culturais de Maputo.

Do momento, “Chovem 
Amores na Rua do Mata-
dor” será até 30 de Julho 
exibido por 21 ocasiões em 

12 municípios de Portugal, 
naquela que será a maior 
excursão de um espectá-
culo teatral moçambicano 
fora de portas. 

“Esta digressão nasce 
do interesse que houve so-
bre o espectáculo em vários 
países que partilham con-
nosco a língua portugue-
sa”, explicou Victor Gon-
çalves, acrescentando ser 
este o motivo para também 
estarem bastante adianta-
das deslocações para An-
gola, Cabo Verde e Brasil.

Segundo Victor Gon-
çalves, o número chega à 
Angola por razões naturais, 
pois o texto é também as-
sinado por José Eduardo 
Agualusa. 

Disse que Brasil e Cabo 
Verde se interessaram por 
“Chovem Amores na Rua 

do Matador” através de um 
vídeo do espectáculo “que 
nos permitiu justamente 
estabelecer esses contactos 
internacionais para mais 
pessoas e felizmente para 
Moçambique o interesse foi 
muito grande”.

O número tem como 
protagonista masculino 
Baltazar Fortuna, interpre-
tado por Horácio Guiamba, 
que está em conflito com 
as suas mulheres Mariana 
Chubichuba, Judite Mali-
mali e Ermelinda Feitinha, 
personificadas por Angeli-
na Chavango, Joana Mba-
lango e Josefina Massango. 
Faz ainda parte do elenco 
Violeta Mbilane, que de-
sempenha o papel de filha 
de Feitinha.

Reflecte sobre o confli-
to entre um Moçambique 

FERNANDO MATEUS

Músico com sonhos
e várias memórias
O 

TEMPO passa e 
Fernando Mateus, 
um músico auto-
didacta de 83 anos 
de idade, que fa-

zem dele um dos artistas 
mais velhos do país, quer 
ver realizado o seu sonho de 
abrir uma escola de música.

A instituição, conforme 
prevê Beborection - sua al-
cunha - deve ser instalada 
no bairro onde reside, 25 de 
Junho, também conhecido 
por Choupal, na cidade de 
Maputo.

Neste momento diz es-
tar a reunir condições com 
vista a adquirir instrumen-
tos musicais diversos para 
tornar esta pretensão em 
realidade.

Ele próprio propõe-
-se a ser um dos professo-
res, afinal é profissional de 
acordeão, um instrumento 
musical de tecla aerofone 
composto por um fole, pa-
lhetas livres e duas caixas 
harmónicas de madeira. 

Fernando Mateus 
aprendeu a manipular o 
acordeão entre 1946 e 1947, 
sozinho, depois de um pro-

fessor o ter negado o direito 
de frequentar aulas de mú-
sica. 

“Não acreditava na mi-

nha candidatura como 
aluno externo por ser ne-
gro e achar que não teria a 
capacidade para pagar 300 

Biblioteca da EPC 
de Guava apetrechada

A BIBLIOTECA da Escola 
Primária Completa (EPC) 
do 1.ª e 2.ª Grau de Guava, 
no distrito de Marracuene, 
província de Maputo, conta 
desde ontem com mais 450 
livros literários e didácticos.

As obras foram doadas 
pelo Access Bank, em par-
ceria com Alcance Editores, 
e servirão a cerca de seis mil 
alunos. 

Na ocasião, o governa-
dor da província de Maputo, 
Júlio Parruque, enalteceu a 
iniciativa e reforçou a im-

portância de as crianças te-
rem acesso ao livro de forma 
a adquirirem maior gosto 
pela leitura.

“Recomendamos que 
a escola faça um bom uso 
destas obras, colocando-as 
à disposição para serem li-
das por alunos e professo-
res”, explicou.

Por sua vez, o represen-
tante do Access Bank, Ale-
xandre Langa, disse que as 
publicações enriquecerão o 
acervo bibliotecário da es-
cola, e o gesto está a coberto 

da responsabilidade social e 
corporativa da sua institui-
ção. 

“Queremos contribuir 
para o desenvolvimento do 
sistema de educação no país 
e com estes livros estimular 
a leitura”, disse.

Já para o director da EPC 
de Guava, Gabriel Mandla-
te, a oferta será uma gran-
de valia para a comunidade 
escolar porque vai ajudar a 
alcançar o objectivo de en-
sinar os alunos a ler e escre-
ver.

Peça teatral moçambicana
conquista países lusófonos

escudos mensais de propi-
na”, disse, explicando ter 
recorrido à autoaprendiza-
gem através de um manual 
de música com gravuras do 
teclado.

Outra situação por si e 
outros moçambicanos en-
frentada, disse Mateus, tem 
a ver com moral religio-
sa predominante na época 
colonial, que desrespeitava 
a cultura e tradições locais. 

“No passado, algumas 
instituições missionárias 
não queriam ver nem ou-
vir falar de certas activi-
dades culturais tradicio-
nais, alegando que se torna 
proibido por lei o uso de 
batuques, guitarras, en-
tre outros instrumentos 
sonoros”, recordou-se. 
Entretanto, continuou, em 
1967, passou à disponibi-
lidade militar e teve con-
dições para comprar um 
instrumento de música de 
modo a aperfeiçoar os seus 
conhecimentos prático-

-técnicos de música.
Deu certo até ao pon-

to de algum tempo depois 
aparecer inesperadamente 
na residência da sua mãe 
a cantora lisboeta Maria 
Amália, que se encontrava 
em Moçambique para con-
certos. 

“O propósito da ‘visiti-
nha’ era de me fornecer um 
convite para acompanhar a 
referida cantora”, contou, 
explicando que sentia-se 
“tão imaturo e inexperien-
te para me apresentar nas 
grandes plateias de raça 
branca e ela, uma grande 
artista de renome”.    

Contou que além de 
acordeão consegue encan-
tar gente com bandolim, 
um instrumento de cor-
da, o seu primeiro compa-
nheiro. Quando pequeno 
era o “meu passaporte na 
disputa de boleia afim de ir 
passar fins-de-semana em 
Mangolela, em Inhambane, 
ao lado da minha mãe”.

Águida Alexandre 
lança  “Mar
de Sentimentos”
A AUTORA moçambicana Águida 
Alexandre lança esta tarde na Asso-
ciação dos Escritores Moçambicanos 
(AEMO), em Maputo, o seu primeiro 
livro de poemas, intitulado “Mar de 
Sentimentos”.

A obra, editada pela Tipografia 
Prelo Clássico através da Colecção 
Xikalavito, é composta por três capí-
tulos, nomeadamente infância, exal-
tação da mulher e afirmação, além de 
um rescaldo de poemas de amor em 
versos livres.

Segundo o escritor Ernesto 
Moamba, que assina o prefácio e fará 
a apresentação, Águida Alexandre, 
através do título, estabelece um con-
tacto prévio com o imaginário do lei-
tor, no qual podem ocorrer palavras 
como água, onda, vento, areia, algas 
e barcos, para abordar assuntos par-
ticulares. 

“Lendo e relendo os poemas, com 
ênfase na primeira parte, percebe-se 
que a autora, ao longo do seu pro-
cesso de criação, resgata, de um jeito 

aliciante, a sua rede de memória de 
momentos perdidos na sua infância, 
movidos pela eminência de emoção e 
curiosidade em querer experimentar 
o inigualável”, disse. 

Explica ainda que em “Mar de 
Sentimentos” se pode ouvir uma voz 
feminina cantando a sua terra em to-
dos sentidos existenciais e trazendo 
a ideia da valorização cultural e da 
mulher, que desde sempre assume o 
papel de zelar pelo lar e pela educação 
dos filhos. 

“Constrói um caminho da nossa 
autora porque acredita no bem-es-
tar de todos moçambicanos e, espe-
cialmente, no rejuvenescimento dos 
nossos ideais como pessoas”, co-
mentou.

Águida Alexandre nasceu no dis-
trito de Bilene, província de Gaza, e 
começou a escrever versos na esco-
la primária, depois de encontrar na 
poesia um refúgio.

Actualmente estuda Teologia na 
Igreja Revelações de Graça.

periurbano, que hesita en-
tre um lastro de tradições 
e práticas ancestrais cris-
talizadas nas mentalidades 

masculinas dominantes, 
e um país novo de demo-
grafia galopante prenhe de 
jovens que, a cada dia, se 

revêm menos nas estru-
turas culturais herdadas e 
nas práticas sociais por elas 
impostas.

PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

FASE DA LUA

MARÉS

INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“Não basta dirigir-se ao rio com a intenção de pescar 
peixes; é preciso levar também a rede”.

- Provérbio Chinês

QUARTO CRESCENTE - Será no dia 07 de Julho de 2022 às 4:14 horas

00:20-  FLASH CULTURAL 
02:10-  IZI JAZZ(REPETIÇÃO)
04:30- ENERGIA PARA TODOS
04:57-  HINO NACIONAL
05:10-  CAMPO E DESENVOLVI-

MENTO
05:30-  EDUCAÇÃO FINANCEIRA 
05:45-  UMA DATA NA HISTÓRIA 
06:00-  JORNAL DA MANHÃ 
08:10-  ECONOMIA PARA TODOS
08:15-  INSS
11:30-   PARABENS A VOCE
12:00-  SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS 

DO JORNAL DA TARDE
12:02-  MAGAZINE DESPORTIVO
12:20-  BOLETIM  METEOROLÓGI-

CO
12:30-  JORNAL DA TARDE 
13:00- EM FOCO: PARTICIPACAO 

DE MOCAMBIQUE NA 
CIMERA DA COMMMNWE
ALTH                                                                                                                                    

14:25-  EDUCAÇÃO FINANCEIRA

14:30-  RÁDIO NOVELA “OURO 
NEGRO”

16:10-  SEGURANÇA RODOVIARIA
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 METEOROLOG-

ICO
19:30-  JORNAL DA NOITE
20:00-  ECONOMIA E DESENVOLVI-

MENTO
21:10-  ÚLTIMO TEMPO
22:10-  GENTE DA NOSSA TERRA 
23:00-  TÓPICOS  DO ÚLTIMO 

JORNAL
23:15-  INSS
23:30-  ÚLTIMO JORNAL

NOTICIÁRIOS: 01,02,03,04, 05,06, 07,08, 09,10, 11,12:30, 14,15,16,17, 18,19:30,  
21,22:00 E 23:30 HORAS. 

PREIA-MAR - Às 5.20 horas e às 
18.42, com 3.20 e 2.90 metros, re-
spectivamente

BAIXA-MAR - Às 12.30 horas e 
às 23.55 com 0.95 e 1.5 metros, re-
spectivamente 

05:40  HINO NACIONAL 

05:45  GINÁSTICA:  TXUNA A 
SAÚDE COM SERAFIM - 
“ROPE SKIPPING”  

06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE  
DIRECTO

08:00  CONVERSAS EM CASA 
DESENHOS ANIMADOS: 
CHAVES - “A CASA DA 
BRUXA” 
REPETIÇÃO

08:30  BAÍA DO INDICO  
REPETIÇÃO

09:00  NOTÍCIAS  

09:05  ANTENA DO SOLDADO   
REPETIÇÃO

09:30  A HORA DO CTP - MA-
PUTO PROVÍNCIA: 
“CONVERSAS DAQUI”   
DIRECTO - MATOLA

10:00  NOTÍCIAS  

10:05  TUDO ÀS 10  
DIRECTO – 1ª PARTE

11:00  NOTÍCIAS  

11:05  TUDO ÀS 10  
DIRECTO – 2ª PARTE

12:00  NOTÍCIAS  

12:05  TELENOVELA: “SE NOS 
DEIXAREM”  
REPETIÇÃO CAPÍTULO 71

13:00  JORNAL DA TARDE   
DIRECTO

14:00  NÓS MULHERES 

15:00  NOTÍCIAS  

15:05  JUNTOS À TARDE  
DIRECTO

16:00  NOTÍCIAS  

16:05  CONEXÃO NAMPULA  
DIRECTO/NAMPULA

17:00  JORNAL EM LÍNGUAS 
MOÇAMBICANAS  
DIRECTO

17:45  GINÁSTICA:  TXUNA A 
SAÚDE COM SERAFIM - 
“ROPE SKIPPING”  

18:00  PRIMEIRA PÁGINA  
DIRECTO

19:00  JORNAL DE DESPORTO  
DIRECTO

19:50  PUB  

20:00  TELEJORNAL  
DIRECTO 

21:00  QUINTA À NOITE  
DIRECTO 

22:00  TELENOVELA: “SE NOS 
DEIXAREM”  
CAPÍTULO 72/82

23:00  NÓS MULHERES  
REPETIÇÃO

00:00  JORNAL DE DESPORTO  
REPETIÇÃO

01:00  PRIMEIRA PÁGINA  
REPETIÇÃO

02:00  JUNTOS À TARDE  
REPETIÇÃO

03:00  CONEXÃO NAMPULA  
REPETIÇÃO

04:00  MOÇAMBIQUE DIGITAL 
 REPETIÇÃO

04:30  ANTENA DO SOLDADO   
REPETIÇÃO

04:50  QUINTA À NOITE  
REPETIÇÃO

05:40  HINO NACIONAL 

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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JOSÉ ANSELMO 
SANTANA

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

5808

INÁCIO OMBE  
FALECEU

A Veneranda Juíza-Presidente do Tribunal 
Judicial da Cidade de Maputo, Magistrados 
Judiciais, Oficiais e Assistentes de Oficiais 
de Justiça e funcionários em geral comu-
nicam com profunda dor e consternação o 
falecimento do Venerando INÁCIO OMBE, Juiz Desembargador, 
que exerceu funções de Juiz-Presidente do Tribunal Judicial 
da Cidade de Maputo, no período de 1999 a 2002, ocorrido no 
dia 27/6/2022, vítima de doença, cujo velório se realiza hoje, 
quinta-feira, dia 30/6/2022, pelas 10.00 horas, no Paços do 
Conselho Municipal da Cidade de Maputo, seguido de funeral, 
amanhã, sexta-feira, dia 1/7/2022, no Cemitério Municipal do 
Distrito de Chibuto, província de Gaza, antecedido de velório, 
às 9.00 horas, na residência do falecido. À família enlutada 
endereçam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

7660 

ISMAEL MANJATE
(Papá Manjate)

FALECEU
O Núcleo Santo Agostinho da Paróquia Santo António da Po-
lana comunica com profunda mágoa o falecimento do papá 
MANJATE, fundador deste núcleo, ocorrido no dia 27/6/2022, 
em Maputo, cujo funeral se realiza hoje, dia 30/6/2022, no Ce-
mitério de Lhanguene, às 11.00 horas, antecedido de velório na Igreja da Polana, 
às 9.00 horas. Ao irmão Mael e toda a família apresenta sentidas condolências. 
Descanse em paz papá MANJATE.

5805

CLARISSE AMARCHANDE

FALECEU

Seu esposo Muino Taquidir, filhos Nazário, Zito, Nita, Nino, Celó, 
Nildo e Micas, noras e genros Alima, Paula, Cristina, Nando e 
Célia comunicam com profunda dor e consternação o falecimento da sua esposa, 
mãe e sogra CLARISSE AMARCHANDE, ocorrido no dia 29/6/2022, na cidade da 
Beira, cujo funeral se realiza hoje, dia 30/6/2022, pelas 15.00 horas, no Cemitério 
da Cerâmica - ala muçulmana. Que Allah lhe conceda Jannat.  

CLARISSE AMARCHANDE
FALECEU 

Seus netos Micha, Elton, Carla, Mário, Nahida, Nino, Assif, Layla, 
Mayzel, Cláudia, Naila, Imraan, Munir, Yuran, Cenilde, Nassira 
e Mushin, bisnetos Adriel, Michel, Adriana e Diara comunicam 
com profunda dor e consternação o falecimento da sua avó e bisavó CLARISSE 
AMARCHANDE, ocorrido no dia 29/6/2022, na cidade da Beira, cujo funeral se 
realiza hoje, dia 30/6/2022, pelas 15.00 horas, no Cemitério da Cerâmica - ala 
muçulmana. Que Allah lhe conceda Jannat. 

ÂNGELO FERNANDO MAUANE

FALECEU

A família Mauane comunica com profunda dor e consterna-
ção o falecimento do seu ente querido ÂNGELO FERNANDO 
MAUANE, ocorrido no dia 28/6/2022, na sua residência, vítima de doença, cujo 
funeral se realiza hoje, dia 30/6/2022, pelas 13.00 horas, no Cemitério Eugénio, 
antecedido de velório no local. Paz à sua alma.

5765 

ARNALDO ARTUR GUILAZIANE
(Agradecimento)

Sua esposa Lucinda Manhate Guilaziane, filhos, genros, no-
ras, netos, sobrinhos e demais parentes endereçam sinceros 
agradecimentos a todos que acompanharam as cerimónias 
fúnebres por ocasião do desaparecimento físico do seu ente querido ARNALDO 
ARTUR GUILAZIANE, ocorrido no dia 18/6/2022, no ICOR, vítima de doença. Paz 
à sua alma.

5795

JOSÉ ANSELMO SANTANA
FALECEU

O Conselho de Administração do Banco Nacional de Investi-
mento, SA (BNI) e todos colaboradores comunicam com pro-
funda dor e consternação o falecimento do Sr. JOSÉ ANSELMO 
SANTANA, pai do Sr. Nelson Pinto Santana, colaborador deste 
Banco, ocorrido no dia 23/6/2022, vítima de doença, cujo funeral se realizou no 
sábado, dia 25/6/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério de Lhanguene. À família 
enlutada apresentam as mais sentidas condolências.

5748

RÚBEN DANIEL
FALECEU

Sua esposa Lila João, 
filhos Costa, Agosti-
nho, Roberto (em me-
mória), Gildo, César, 
Hilário, Guilherme e Laison, noras, 
netos, bisnetos e demais parentes 
comunicam com profundo pesar o 
falecimento do seu querido esposo, 
pai, sogro, avô e bisavô RÚBEN DA-
NIEL, cujo funeral se realiza amanhã, 
sexta-feira, dia 1/7/2022, pelas 11.00 
horas, no Cemitério de Michafutene, 
antecedido de velório na Igreja do 
Nazareno, Paróquia de Laulane, pelas 
8.30 horas.

7661

INÁCIO OMBE
FALECEU

O Venerando Presidente, 
Vice-Presidente, Secretá-
ria-Geral, Magistrados Judi-
ciais, Inspectores Judiciais, 
membros e todos funcioná-
rios do Conselho Superior da Magistratura Ju-
dicial comunicam com profunda dor e cons-
ternação o falecimento de INÁCIO OMBE, Dr. 
Juiz Desembargador da 4ª Secção Criminal 
do Tribunal Superior de Recurso de Maputo, 
ocorrido no dia 27/6/2022, vítima de doença, 
cujo velório se realiza hoje, quinta-feira, dia 
30/6/2022, pelas 10.00 horas, no Paços do 
Conselho Municipal de Maputo, seguido de 
funeral amanhã, sexta-feira, dia 1/7/2022, às 
11.00 horas, no Cemitério Municipal do Dis-
trito de Chibuto, província de Gaza. À família 
enlutada as mais sentidas condolências.

5764

MARIA JOÃO 
VELEZ MAIA 

REGO COSTA

FALECEU

O Conselho de Administração da Vintelam, SA e 
trabalhadores em geral comunicam o falecimento da 
Srª MARIA JOÃO VELEZ MAIA REGO COSTA, espo-
sa do Sr. Administrador Paulo Negrão, ocorrido na 
África do Sul, cuja cerimónia de cremação se realiza 
em Pretória. Neste momento de luto, a Vintelam, SA 
endereça à família as mais sentidas condolências. 
Paz à sua alma.

5828

EURICO LOURENÇO 
ZENGUEZA

(6 meses de eterna saudade)
Seus pais Lourenço Baptista e Isabel 
Chunguane, esposa, filhos, irmãos, 
primos, tios e demais familiares co-
municam a passagem dos 6 meses de 
eterna saudade do seu ente querido 
EURICO LOURENÇO ZENGUEZA, cuja missa em sua me-
mória se reza no dia 1/7/2022, na Sé Catedral, pelas 18.00 
horas e deposição de flores, no dia 2/7/2022, no Cemitério 
de Michafutene, pelas 9.30 horas. Paz à sua alma.

5811

COMO 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 Koo-
melin, 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, hoje, 
dia 30/6/2022, pelas 9.00 horas, seguida do crematório, pelas 
10.00 horas.

JOAQUIM ERNESTO 
MARIQUEL
FALECEU

A Direcção do Comando da PRM-Cidade de Ma-
puto, Oficiais Superiores, Subalternos, Sargentos, 
Guardas da PRM e funcionários do Quadro Téc-
nico Comum comunicam com profunda mágoa e 
consternação o desaparecimento físico do membro 
JOAQUIM ERNESTO MARIQUEL, Sargento da Polí-
cia, ex-efectivo deste Comando, afecto até à data da 
morte na 24ª Esquadra da PRM - Cidade de Maputo, ocorrido no dia 22/6/2022, 
na província de Maputo, localidade de Maluana, distrito da Manhiça, vítima de 
linchamento, cujo funeral se realiza hoje, dia 30/6/2022, no Cemitério de Micha-
futene, pelas 10.00 horas, antecedido de velório no Comando da PRM - Cidade, 
pelas 8.00 horas. À família enlutada endereçam as mais sentidas condolências.

5201

BELMIRO ELIAS 
MACHONE
FALECEU

A Direcção do Comando da PRM-Cidade de Ma-
puto, Oficiais Superiores, Subalternos, Sargentos, 
Guardas da PRM e funcionários do Quadro Téc-
nico Comum comunicam com profunda mágoa e 
consternação o desaparecimento físico do membro 
BELMIRO ELIAS MACHONE, 1º Cabo da Polícia, 
ex-executivo deste Comando, afecto até à data da morte na 24ª Esquadra da 
PRM - Cidade de Maputo, ocorrido no dia 22/6/2022, na província de Maputo, 
localidade de Maluana, distrito da Manhiça, vítima de linchamento, cujo funeral 
se realiza hoje, dia 30/6/2022, no Cemitério de Michafutene, pelas 10.00 horas, 
antecedido de velório no Comando da PRM - Cidade, pelas 8.00 horas. À família 
enlutada endereçam as mais sentidas condolências.            5201

LÚCIA MANUSSE
FALECEU

A Direcção, Corpo Docente, Corpo Técnico Administrativo 
e estudantes da Faculdade de Letras e Ciências Sociais da 
UEM cumprem com imensa dor e consternação o dever de 
comunicar o falecimento da Srª LÚCIA MANUSSE, mãe do 
Sr. Armando Bombi, funcionário desta Faculdade, ocorrido 
no dia 28/6/2022, na sua residência, vítima de doença, cujo 
funeral se realiza hoje, dia 30/6/2022, pelas 11.00 horas, 
no Cemitério da Texlom. À família enlutada endereçam as 
mais sentidas condolências. Paz à sua alma!

5830

FREI ALFREDO 
MAURÍCIO 
MANHIÇA

(OFM)

FALECEU

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 infor-
mam que a missa das exéquias e o devido 
funeral ficam por uma data a anunciar. Paz 
à sua alma.             5785

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

VENDE-SE VENDE-SE

PRECISA-SE

HOTÉIS, prédios, condomínios, lodges, 
vivendas, apartamentos, fábricas, ar-
mazéns, projectos e ou outros tipos de 
imóveis, comerciais ou habitacionais, 
precisa-se para comprar, vender ou 
arrendar. Contacto: 82-8945040, 84-
5171252, Agência Imobiliária O. Mz, 
Facebook: Organizersmz ou Email: 
comercial@organizersmz.com

5564

VIATURAS

ALPHARD, vende-se por 450 000,00; 
Avensis por 250 000,00; Blade por 350 
000,00; Mark X por 350 000,00; Mazda 
Démio por 290 000,00; Honda Fit por 
290 000,00, negociáveis. Contacto: 
84-8083788.

5831

PROPRIEDADES na Sommerschield 2, 
Av. J. Nyerere, atrás da Embaixada da 
Tailândia, de 15x30m², com habitações, 
documentado, ideal para construção de 
prédio, vende-se por 3 700 000,00MT, 
negociáveis; na Circular, B. Chiango, 
em frente das bombas da Petromoc, de 
15x30m², com duas propriedades da 
mesma dimensão, por 1 500 000,00MT. 
Contacto: 86-6664666 ou 84-0505555.

5825

TERRENO na KaTembe, situado à 
beira do mar, de 50x50, vende-se, 
sem intermediários e com facilidades 
de negociação. Contacto: 84-0780048.

5829

Na praia da Barra, Cidade de Inham-
bane o projecto Flamingo Bay Lodge. 
Conatctos: 86 4331890/846024568. 
Email: josecumbane@yahoo.com.br.
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MOBILIÁRIO escolar, carteiras duplas 
e simples, secretárias para professores 
com cadeira, em chanfuta, fabrico nacio-
nal, parquet em madeira de Mecrusse, 
com medidas diversas, tudo em grandes 
quantidades, vendem-se. Contacto: 
84-3880210.

5384

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

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

FLAT tipo 2, num R/C, no Bairro da 
polana, vende-se por 7 500 000,00MT; 
tipo 2, num 2º andar, no Bairro da 
Polana, próximo da Modas Baiana por 
6 000 000,00MT; tipo 3, num 1º andar, 
com 2wc e parqueamento, no Bairro da 
Polana “A”, próximo dos Correios, na 
Av. Mao Tsé-Tung por 13 500 000,00MT. 
Contacto: 84-7234033 ou 82-4433330, 
Nuvunga.

5636

ARMAZÉNS, terrenos, balneários e 
casas, no distrito de Jangamo, vila-
-sede, província de Inhambane, com 
as seguintes dimensões, armazém 1, 
1600m²; armazém 2, 680m²; armazém 3, 
680m²; armazém 4, 680m²; balneários, 
140m²; armazém 5, 140m²; terreno de 
5,6 ha, terreno das casas, 0,8 ha; casa 1, 
170m²; casa 2, 170m²; casa 3, de 270m², 
vendem-se. Contacto: 86-4331890, 
84-6024568 ou email: josecumbane@
yahoo.com.br
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RESIDENCIAL no Bairro Central, tem 
quartos suite, a/c, água quente, frigobar, 
plasma, serviço de quarto, internet e pe-
queno almoço incluído, arrenda-se por 
1500,00; 2000,00 e 2 500,00MT e tem 
apartamentos. Contacto: 84-2181444 
ou 87-2181444.

5819

Publicidade

ERCÍLIO JOSÉ NDUVANE
FALECEU

A Direcção do Comando da PRM-Cidade de Maputo, Oficiais Su-
periores, Subalternos, Sargentos, Guardas da PRM e funcionários 
do Quadro Técnico Comum comunicam com profunda mágoa 
e consternação o desaparecimento físico do membro ERCÍLIO 
JOSÉ NDUVANE, Sargento da Polícia, ex-efectivo deste Coman-
do, afecto até à data da morte na 24ª Esquadra da PRM - Cidade 
de Maputo, ocorrido no dia 22/6/2022, na província de Maputo, 
localidade de Maluana, distrito da Manhiça, vítima de linchamento, 
cujo funeral se realiza hoje, dia 30/6/2022, no Cemitério de Lhan-
guene, pelas 10.00 horas, antecedido de velório no Comando da 
PRM - Cidade, pelas 8.00 horas. À família enlutada endereçam as 
mais sentidas condolências.          5201

FIDELIDADE COMPANHIA 
DE SEGUROS

ANtIGOS PROFESSORES 
DA ESCOLA SECUNDáRIA DE RIbáUè

KAINDA C. J. SERVIÇOS 
E CONSULtORIA, LDA

COMPLExO tURíStICO
SEtA – INHASSORO

HIGINO CELSO DE AUGUStO
 ALbINO MUSSEqUESSE

C.M, E.I.

Contacte já os nossos serviços comerciais ou as nossas delegações provinciais 

publicidade@snoticias.co.mz   |   21427061 / 84 910 4321

INOVANDO
INFORMANDO SEMPRE

OFEREÇA UM JORNAL 
A UMA ESCOLA À SUA ESCOLHA

SEJA PADRINHO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO 

HUMANO

PROJECTO

UMA ESCOLA - UM JORNAL
Promova o hábito de leitura e ajude Moçambique a crescer

AMADE 
MUCOQUE

YASSIN 
AMUJI

AGÊNCIA DE DESEN. 
ECONÓMICO 

MANICA

CARLOS
MONDLE

ESTEVÃO
 MABJAIA 

SOCIEDADE 
ALGODOEIRA 

DO NIASSA
CLUSA

ACTUAIS  PADRINHOS:

Renovar a subscrição 
dos seus Jornais digitais

É Simples, Rápido e Prático.

*Termos e condições aplicáveis 
+258 84 3400623

Apoio ao cliente:

Info@snoticias.co.mz

Use: Internet 
(ebanking)

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A
S selecções nacionais 
de voleibol em mas-
culinos e femininos, 
em seniores, sub-21 e 
19, partem hoje para 

Gaberone, Bostwana, onde a 
partir de amanhã até a domin-
go vão participar no III Circuito 
da Região VI de Vólei de Praia.

As duplas de seniores mas-
culinos e femininos, compostas 
por Ainadino Martinho/Jorge 
Monjane e Ana Paula Sinapor-
tar/Vanessa Muianga, respec-
tivamente, é que irão competir, 
enquanto os sub-21 e 19 vão 
ganhar ritmo para as próximas 
competições. 

É, portanto, nos seniores 
que estão centradas as aten-
ções, até porque são detentoras 
dos títulos de campeões dos 
dois primeiros circuitos reali-
zados em Maputo e Joanesbur-
go e o tri é agora a meta. Diga-
-se de passagem que têm todas 
as condições para revalidarem 
os títulos, se se atender que de-
monstraram total superiorida-
de nas duas últimas etapas.

Na categoria de Sub-21, Os-
valdo/José e Ângela/Natália é 
que irão ganhar ritmo, eles que 
têm sido os grandes adversários 
dos seniores quer em provas 

CIRCUITO REGIONAL DE VÓLEI DE PRAIA

Combinados nacionais
partem para Gaberone

nacionais, quer nos embates a 
nível da região. 

Já os Sub-19 estarão repre-

sentados por Rafael/Denilson e 
Vânia/Verónica.

A delegação nacional segue 

de autocarro devendo chegar 
a Gaberone a meio da tarde de 
hoje. As duplas contam ainda 

fazer uma sessão de treino, afi-
nando as últimas arestas para 
estreia amanhã.

A SELECÇãO Nacional de 
Futebol sénior feminino já 
iniciou a sua preparação 
com vista ao Torneio da CO-
SAFA, a realizar-se na cida-
de sul-africana de Durban, 
de 1 a 11 de Setembro.

Sob observação de Júlia 
Fumo e Célia Wate, técnicas 
adjuntas de Victor Matine, 
seleccionador nacional, as 
23 atletas pré-seleccionadas 
são oriundas de Maputo e 
têm trabalhado duas vezes 
por semana no campo da 

Académica.
Ainda no quadro de pre-

paração, o Gabinete Técnico 
da Federação Moçambica-
na de Futebol (FMF) prevê 
reactivar os torneios inter-
-provinciais e regionais 
com o objectivo de alargar 
a base de recrutamento das 
atletas que irão compor a 
selecção e não só.

Basta lembrar que no 
ano passado, o combinado 
moçambicano sofreu três 
derrotas, consentiu 10 golos 

e só marcou por duas vezes. 
Já em 2018, teve a defesa 
mais batida da prova, tendo 
sofrido 12 golos (contra sete 
de 2017) e marcado apenas 
três. 

No rescaldo da partici-
pação de Moçambique no 
ano passado, registaram-se  
vários problemas defensi-
vos, sobretudo no jogo entre 
Angola (2-2) e Malawi (2-3), 
onde esteve a ganhar, mas 
demonstrou incapacidade 
de assegurar a vantagem. 

Selecção feminina 
já prepara COSAFA

duas equipas, que já se tinham 
encontrado na fase de grupos. 
Em Maio, também no Estádio 
Neo Química Arena (2-0), um 
argentino imitou um macaco a 
dois corintianos e foi apanhado 
nas imagens. O clube foi tam-
bém multado. Depois, na Bom-
bonera, os gestos (e as multas) 
repetiram-se.

 O Corinthians emitiu nota 
de condenação: “O Corinthians 
repudia veementemente os 
actos racistas que envolveram 
adeptos argentinos na Neo 
Química Arena nesta terça-
-feira (madrugada de ontem), 
durante o jogo contra o Boca 
Juniors para os oitavos-de-final 
da CONMEBOL Libertadores. 
Todos foram prontamente con-
duzidos ao Jecrim posto da po-
lícia do estádio. Estes compor-
tamentos não serão tolerados. 
Dois dos adeptos foram detidos 
por injúrias raciais e foram apli-
cadas fianças para libertação. 
Fiel à sua história de luta, o Co-
rinthians procederá novamen-
te às queixas necessárias - é o 
que faremos sempre, até não 
ser necessário”.

 Por outro lado, o autocarro 
do Boca foi apedrejado, e um 
vidro partido.

NO JOGO FRENTE AO CORINTHIANS

Adeptos do “Boca” 
detidos por injúrias raciais

Adepto do Boca Juniors detido no jogo contra o Corinthians
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O CAMPEÃO olímpico e tricampeão mundial de boxe, Andy Cruz, 
foi surpreendido numa tentativa de saída de Cuba, que as autori-
dades classificam de “ilegal”, com a federação (FCB) a lamentar 
este acto de “grave indisciplina”.

A Federação Cubana de Boxe (FCB) foi “notificada sobre a 
participação do atleta Andy Cruz Gómez na tentativa de deixar 
o país ilegalmente”, explicou a entidade em comunicado através 
do portal JIT, do Instituto Cubano de Desportos, sem especificar, 
no entanto, detalhes da fuga frustrada ou da situação do pugilista.

O organismo indica que a acção do campeão olímpico em Tó-
quio-2020 de pesos ligeiros personifica uma “grave indisciplina 
face aos regulamentos” do boxe do país, pelo que a atitude do 
atleta de 26 anos será “analisada” e sujeita à disciplina das auto-
ridades.

De acordo com o regulamento, Andy Cruz, considerado por 
especialistas como o melhor pugilista cubano da actualidade, in-
corre em suspensão - temporária ou definitiva - da selecção de 
boxe, a modalidade estrela do desporto cubano, com 80 títulos 
mundiais e 41 olímpicos.

A FCB refere que o atleta não participou nos treinos do cam-
peonato nacional, nem se deslocou ao evento, tendo revelado 
“evidente desmotivação”, facto que o afastou inclusivamente da 
estreia da selecção em circuitos profissionais, em Aguascalientes, 
México.

“Estou tão animado para ser profissional. Estou à espera disso 
há muito tempo. Tenho 26 anos, o que alguns consideram velho 
demais para fazer a minha estreia profissional. Estou pronto para 
isso. Vou provar que sou o melhor. Quero lutar com os melhores”, 
escreveu o atleta, em 21 de Junho, no Twitter.

A tentativa de fuga do pugilista verifica-se num momento em 
que Cuba vive uma profunda crise económica e social, motivada 
pela Covid-19 e pelo bloqueio, de décadas, dos Estados Unidos, 
que tem motivado uma onda migratória ímpar.

Nos últimos meses, o lutador Ismael Borrero, campeão olím-
pico no Rio-2016, e o canoísta Fernando Dayán Jorge, medalha de 
ouro em Tóquio-2020, fugiram do país.

Jordan Diaz, a maior promessa do triplo salto cubano, trocou 

Campeão olímpico de boxe 
surpreendido a tentar fugir

SEIS adeptos do Boca Juniors 
foram detidos no Estádio Neo 
Química Arena, na madrugada 
de ontem, durante o empate 
(0-0) com o Corinthians. Dois 
foram acusados de injúrias ra-
ciais a adeptos corintianos e 
alguns deles retirados das ban-

cadas, havendo imagens dos 
delitos; outro foi acusado de 
saudação nazi.

Os adeptos ficaram deti-
dos no posto da Polícia Civil no 
estádio e para dois deles o caso 
foi mais grave: foi fixado um 
pagamento de uma fiança de 

cerca de 3.600 euros no prazo 
de 24 horas; se não for pago, 
serão apresentados a um juiz. 
No caso da saudação nazi, não 
há fiança.

 Esta é a terceira vez nes-
ta edição da Libertadores que 
acontece num jogo entre as 

o país por Espanha, em processo semelhante ao de Pedro Pablo 
Pichardo, que se tornou português, garantindo ao país a única 
medalha de ouro em Tóquio-2020.

A ORGANIZAÇÃO Mundial da 
Saúde (OMS) manifestou-se, 
confiante nas medidas que se-
rão implementadas pelo Catar, 
durante o “Mundial” de Fute-
bol de 2022, de forma a gerir 
com sucesso os riscos associa-
dos à Covid-19.

De acordo com director 

executivo de emergências de 
saúde da OMS, Michael Ryan, 
não há razões para acreditar 
que os riscos de pandemia se-
rão maiores durante a compe-
tição, que irá decorrer entre 21 
de Novembro e 18 de Dezem-
bro.

“Ajuntamentos de mas-

sa adequadamente geridos e 
planeados podem ocorrer com 
segurança. Estamos a traba-
lhar em estrita colaboração 
com as autoridades do Qatar 
neste ponto e, se necessário, 
daremos conselhos sobre como 
organizar este “Mundial” com 
total segurança”, explicou Mi-

chael Ryan na página da OMS 
no Facebook.

No total serão vendidos 
dois milhões de ingressos para 
o “Mundial”-2022, sendo que, 
até à data, já foram adquiridos 
pelos adeptos 1,2 milhão, após 
a segunda fase de comerciali-
zação. (JN)

DURANTE O “MUNDIAL” DE FUTEBOL DE 2022

OMS confiante nas medidas 
para gerir riscos da Covid-19

 Michael Ryan garante medidas de segurança  no “Mundial” do Qatar
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INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA
MAIS PRÓXIMO

SAIBA O QUE ACONTECE 
NO SEU MUNICÍPIO

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

Black Bulls e Fer. Beira
vão jogar no Zimpeto

Representantes moçambicanos nas Afrotaças vão jogar no Estádio Nacional do Zimpeto 

A 
ASSOCIAÇÃO Black 
Bulls, campeã nacio-
nal, e o Ferroviário da 
Beira, vice, acabam de 
indicar à Confedera-

ção Africana de Futebol (CAF) 
o Estádio Nacional do Zimpeto 
para realizar seus jogos da Liga 
dos Campeões Africanos e Taça 
da Confederação (CAF) edição 
2022/23, respectivamente.

Os dois representantes do 
país endossaram recentemente 

à Federação Moçambicana de 
Futebol (FMF) os expedien-
tes dos processos de licencia-
mento, condição indispensável 
para a presença nas Afrotaças, 
conforme preconiza a Circular 
4/2022 da CAF, de 2 de Junho.

Segundo o referido docu-
mento, os clubes que preten-
dam participar da Liga dos 
Campeões da CAF e na Taça 
das Confederações CAF de-
vem passar por um processo 

de licenciamento de clubes 
dentro da sua respectiva fe-
deração, num processo que 
termina hoje, 30 de Junho.

A CAF exige cinco requi-
sitos para o licenciamento, 
nomeadamente desportivo, 
infra-estruturas, adminis-
trativo e pessoal, financeiro 
e jurídico. Segundo o orga-
nismo,  apenas os clubes que 
cumprem os requisitos de 
licenciamento de clubes da 

CAF e possuem uma licença 
de sua respectiva federação 
poderão participar da próxi-
ma época das competições 
interclubes da CAF.  

Os clubes não licencia-
dos não poderão participar 
na próxima competição da 
CAF. As federações devem 
também garantir que equipas 
envolvidas nas competições 
não tenham nenhum caso de 
dívidas em atraso para evitar 

quaisquer sanções. 
“O candidato à licen-

ça deve provar que não tem 
dívidas vencidas (decisões 
finais e de licitação da Comis-
são de Estatuto de Jogadores 
da FIFA, Câmara de Resolu-
ção de Disputas da FIFA ou 
Tribunal”, lê-se na circular 
da CAF.

A FMF, através do seu se-
cretário-geral, Hilário Ma-
deira, confirmou ontem ao 
nosso jornal o envio à CAF 
dos expedientes dos dois re-
presentantes nacionais às 
provas da CAF, cujo início 
está previsto para Setembro.

“O Estádio Nacional do 
Zimpeto é o único campo no 
país em condições de respon-
der às exigências da CAF, daí 
que os dois clubes indicaram 
o recinto para os seus jogos a 
partir de Setembro”, referiu 
Hilário Madeira.  

Segundo o organismo reitor 
do futebol africano, todos os 
jogos da Liga dos Campeões e 
da Taça da CAF devem ser dis-
putados em eCAFstádios ho-
mologados pela . “Lembramos 
que no caso de um país não ter 
um estádio aprovado pela CAF, 
a equipa em questão deverá jo-
gar num estádio aprovado fora 
do seu território e o local deverá 
ser seleccionado de entre os es-
tádios aprovados”.

O MAXAQUENE e o Matchedje 
traduziram em vitórias, on-
tem, os seus jogos da 12ª jor-
nada do Campeonato Nacional 
da II Divisão-Fase da Cidade 
de Maputo frente ao Vulcano 
e Liga Desportiva “B”, respec-
tivamente, mantendo-se em 
segundo e terceiro lugares, que 
dão acesso à “Poule” Zonal Sul 
do Apuramento ao Moçambo-
la-2023.

Os “tricolores” ganharam, 
por 3-1, e passaram a somar 
22 pontos, os mesmos dos 

“militares” que venceram, 
por 1-0.

O Mahafil também saiu 
vitorioso, por 2-0, na visita à 
Universidade Eduardo Mon-
dlane, onde jogou com Aca-
démica. Já o Estrela Vermelha 
foi ao Estádio da Machava 
derrotar o Ferroviário “B”, 
por 2-1, fixando-se no quar-
to posto em parceria com o 
Mahafil, ambos com 21 pontos.

A Black Bulls “B”, líder da 
prova, por sua vez, chegou on-
tem à casa dos 30 pontos, após 

ir a baixa da cidade de Mapu-
to derrotar o Ferroviário das 
Mahotas, por 2-0. 

O Nacional bateu o Racing, 
por 3-1. O grande perdedor 
da jornada foi o Desportivo 
que não foi para além de um 
nulo frente a Águias Especiais, 
caindo para o sexto lugar com 
19 pontos. O Costa do Sol “B”, 
por sua vez, bateu 1º de Maio, 
por 3-0, com os “trabalhado-
res” a manterem-se no fundo 
da tabela com apenas quatro 
pontos.

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

Maxaquene e Matchedje
vencem e aquecem a subida

Desportivo atrasa-se na corrida à “Poule” ao empatar sem golos com as Águias Especiais 
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A LIGA Desportiva de Maputo garantiu 
os préstimos de quatro jogadores neste 
mercado de transferências do meio da 
época, todos provenientes de clubes na-
cionais.

Os reforços para a turma comandada 
por Dário Monteiro são o guarda-redes Vic-
tor Timane e o trinco Sassi, ambos prove-
nientes do Matchedje de Mocuba. O médio 
Michel (AD Vilankulo) e o polivalente Elton 
Langa, também conhecido por Jermany, 
proveniente do Vulcano. Jermany pode jo-
gar como médio-ofensivo, médio-ala ou a 
ponta-de-lança.

Com este quarteto, os “muçulmanos” 
vão tentar recuperar o terreno que têm vin-

do a perder no Moçambola, prova na qual 
somam apenas cinco pontos, frutos de uma 
vitória e dois empates.

Entretanto, o mercado só fecha a 0.00 
hora de hoje, pelo que ainda há espaço 
para o ingresso de mais um e outro jogador. 
Numa curta conversa com “Noticias”, na 
manhã de ontem, o director desportivo da 
Liga Desportiva, David Nhassengo, avan-
çou que estava ainda por fechar a contrata-
ção de mais dois jogadores.

No domingo, refira-se, Dário Monteiro 
voltou a falar da necessidade de reforços, 
face às debilidades que o plantel apresenta 
neste início da época, sobretudo no plano 
ofensivo.

MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS

Liga garante quarteto

OS atletas Tonderai Afonso e 
Domingas Ernesto, dos distri-
tos de Mágoè e Cahora Bassa, 
na província de Tete, são os 
apurados para representar esta 
região do país, na corrida Cen-
tenário de José Craveirinha, a 
ter lugar na cidade de Maputo, 
no dia 16 de Julho.

Ambos venceram a corrida 
de 10 quilómetros (km), que 
teve lugar sábado na cidade de 
Tete, com os tempos 31 minu-
tos e 52 segundos, e 42’:32”, 
respectivamente. A prova en-
volveu cerca de 150 atletas, 

oriundos dos distritos de Ma-
canga, Mágoè, Cahora Bassa, 
para além da capital provincial.

Tanto Tonderai Afonso 
quanto Domingas Ernesto ma-
nifestaram, em entrevista ao 
nosso Jornal, a determinação 
de conquistar o pódio da prova, 
afirmando que entram na pista 
pensando somente na vitória.

“Estou feliz por voltar a 
competir e ganhar depois de 
dois anos parado. Agora vou 
treinar mais, porque a perspec-
tiva é sempre ganhar”, prome-
teu Afonso.

O patrono da academia de 
atletismo de Tete, José Cuche-
za, disse que uma vez apurados 
os atletas irá fazer um acompa-
nhamento com vista a garan-
tirem pelo menos os primeiros 
dez lugares na corrida dos 5.5 
km.

Refira-se que o evento é or-
ganizado pela Fundação Lurdes 
Mutola, em parceria com a As-
sociação de Atletismo da Cida-
de de Maputo, em homenagem 
àquele que é considerado ver-
dadeiro pai desportivo da me-
dalhista mundial e olímpica.

EM REPRESENTAÇÃO DE TETE

Tonderai e Domingas 
correm no “Craveirinha”

O GOLFISTA Inácio Machel 
substitui João Gonçalves na 
viagem para o “Mundial” 
das Maurícias, devendo re-
presentar Moçambique ao 
lado seu compatriota Fran-
cisco “Mateus” Nhampos-
sa, na qualidade de me-
lhores atletas da fase de 
qualificação, decorrida no 
Clube de Golfe da Polana, 
em Maputo.

Num primeiro apura-
mento, João Gonçalves ti-
nha ganho o direito de ir 
às Maurícias, mas à última 
hora mostrou-se indispo-

nível por razões profissio-
nais, o que obrigou o clube 
a repescar Inácio Machel, 
que durante as três provas 
de qualificação rodadas até 
semana passada ocupou o 
segundo lugar. O “Mun-
dial” das Maurícias vai de-
correr de 4 a 9 de Julho, 
nos “fairways” do Heritage 
Le Telfair Golf & Wellness 
Resort, sendo que os dois 
golfistas deixam Maputo 
no domingo, dia 3 de Julho, 
mas só chegam às Maurícias 
no dia seguinte, segundo 
fontes do clube.

“MUNDIAL” DE GOLFE DAS MAURÍCIAS

Inácio Machel 
substitui Gonçalves

Inácio Machel e Francisco Nhampossa vão representar Moçambique no “Mundial” 
das Maurícias

O INTERNACIONAL mo-
çambicana na modalidade 
de futsal, Ricardo Ferreira, 
renovou, segunda-feira a 
sua ligação contratual com 
Cerdanyola FC da Espanha.

Ricardo chegou ao em-
blema catalão no passado 
depois de ter representado o 
Club Saloum FC, também da 
Espanha. No Cerdanyola tem 
sido um dos titulares desde 
a sua chegada, tendo rubri-
cado boas exibições que lhe 
valeram a extensão do con-
tratação.

Ricardo é neste momen-

to o único moçambicano no 
futsal a actuar no estran-
geiro. O extremo-esquerdo 
teve primeiro um percurso 
notório em Portugal, onde já 
representou quatro clubes, 
nomeadamente:Belenenses 
( I Divisão), C.R. Pieden-
se, Associação Desportiva 
Reguilas de Tires e AMSAC, 
todos da II Divisão. Em Mo-
çambique jogou pela Liga 
Desportiva de Maputo, onde 
iniciou a carreira em 2011 e 
pelo Nasselas FC.

 Já pela Selecção Nacio-
nal de Futsal joga desde2012, 

sendo que de lá para cá tem 
sido uma escolha assídua dos 
seleccionadores nacionais. 

Esteve nas eliminató-
rias para o CAN-2014, para 
o CAN-2016 e a respectiva 
fase final, para além de ter 
estado no Mundial no mes-
mo ano, prova que decorreu 
na Colômbia. Na Colôm-
bia Moçambique assinalou 
a sua inédita presença em 
mundiais. Esteve ainda nas 
eliminatórias do CAN-2018 
e CAN-2020. Não esteve no 
CAN-2020, no Marrocos, 
por força de uma lesão.

Ricardo Ferreira 
renova pelo Cerdanyola

A FEDERAÇÃO Moçambicana 
de Futebol (FMF), através do 
respectivo secretário-geral, 
Hilário Madeira, manifestou-
-se ontem optimista quanto à 
aprovação do Estádio Nacional 
do Zimpeto, após a inspecção 
realizada pela CAF.

Hilário Madeira referiu que 
a inspecção solicitada tem ca-
rácter provisório e o recinto 
está muito melhor relativa-

mente a Setembro do ano pas-
sado quando foi interditado 
pela confederação continental 
da modalidade.

“Realizámos um trabalho 
profundo com o Fundo de 
Promoção Desportiva e, por 
isso, esperamos que o campo 
seja aprovado”, disse o diri-
gente.

Em caso de aprovação, o 
recinto vai acolher o jogo en-

tre Moçambique e Zâmbia, 
no dia 22 de Julho, referente 
à primeira “mão” da primei-
ra eliminatória para o CHAN 
da Argélia. A segunda “mão” 
está marcada para Zâmbia, 
uma semana depois do pri-
meiro desafio. Em caso de re-
provação, Moçambique será 
novamente obrigado a recor-
rer a uma casa alugada fora de 
portas.

APÓS INSPECÇÃO REALIZADA ONTEM

FMF espera aprovação 
do recinto

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O 
PRESIDENTE ango-
lano, João Louren-
ço, disse ontem que 
a situação de saúde 
do seu antecessor “é 

preocupante” e garantiu que 
tem estado em contacto com 
a família de José Eduardo dos 
Santos para acompanhar o de-
senvolvimento da situação.

João Lourenço falava no fi-
nal de uma visita à sede da Co-
munidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP), em Lisboa, 
a primeira que realizou e numa 
altura em que Angola assume a 
presidência rotativa da organi-
zação.

O chefe de Estado angolano 
disse que o está a fazer “muito 
de perto”.

“Podemos dizer que a si-
tuação é preocupante. Só as 
equipas médicas é que poderão 
dar mais informações”, afir-
mou.

A este propósito disse que 
ontem despachou para Barce-
lona o ministro das Relações 
Exteriores angolano, Téte An-
tónio, de forma a acompanhar 
o estado de saúde do ex-Presi-
dente.

Lourenço garantiu que “o 
contacto com a família de José 
Eduardo dos Santos existe”, 
reagindo a críticas de que não 
estará em contacto com os fa-
miliares.

José Eduardo dos Santos 
está internado numa clínica 
em Barcelona e encontra-se 
em coma depois de ter sofrido 
uma queda e já depois de ter 
recuperado de uma infecção de 
Covid-19.

O antigo Presidente en-
contra-se há alguns dias nos 
cuidados intensivos, no Centro 
Médico Teknon, em Barcelona, 
Espanha, em coma induzido.

O ex-Presidente, de 79 
anos, tem problemas de saú-
de há vários anos e tem sido 
acompanhado naquela cidade 
desde 2006.

FILHA NEGA QUE 
DESLIGUEM AS 
MÁQUINAS
Entretanto, a filha do anti-

go Presidente angolano, Tchizé 
dos Santos, afirmou na terça-
-feira que “não vai permitir
que desliguem as máquinas”
a José Eduardo dos Santos e

SEGUNDO PRESIDENTE ANGOLANO 

Saúde de José Eduardo 
dos Santos “é preocupante”  

José Eduardo dos Santos

Mali propõe presidenciais
em Fevereiro de 2024
O GOVERNO transitório do Mali propôs o mês de Fevereiro de 2024 
como a data para a realização de eleições presidenciais para restaurar 
a ordem constitucional no país. A data surgiu após uma reunião do 
Ministro da Administração Territorial, Abdoulaye Maiga, e do Mi-
nistro das Relações com as Instituições, Ibrahim Ikassa Maiga, com 
representantes dos partidos políticos para consulta do calendário 
eleitoral proposto pela junta militar, que também apresenta Outu-
bro e Novembro de 2023 como as datas das legislativas, e Junho do 
mesmo ano para as municipais, de acordo com fontes governamen-
tais. Estas consultas, de acordo com as fontes, reflectem o desejo das 
autoridades de transição de organizar “eleições transparentes e cre-
díveis para o regresso à ordem constitucional”.

Senegal proíbe 
manifestação da oposição
AS autoridades do Senegal proibiram ontem uma manifestação an-
ti-governamental em Dakar, agravando o clima de crescente tensão 
pré-eleitoral entre o Executivo e a oposição. Em 17 de Junho, uma 
manifestação anterior, também proibida, provocou confrontos, nos 
quais três pessoas morreram e mais de 200 pessoas foram presas, 
incluindo dois deputados, de acordo com a oposição. O prefeito de 
Dakar citou “ameaças reais à ordem pública”, “riscos reais de in-
filtração por pessoas mal-intencionadas”, “ameaças graves de ata-
ques a edifícios públicos” e “riscos reais de obstrução à livre circu-
lação de pessoas e bens”. Entretanto, a oposição senegalesa Yewwi 
Askan Wi (Libertem o Povo) adiou “sine die” a manifestação contra 
o processo para as eleições legislativas de 31 de Julho para as quais a
sua lista foi rejeitada. A coligação argumentou ter tomado a decisão 
tendo em vista os preparativos para a importante festa muçulmana
do Sacrifício (chamada Tabaski no Senegal), em Julho.

Treze mortos em acidente 
de autocarro no Togo
TREZE pessoas morreram terça-feira, no Togo, quando um auto-
carro, que circulava em excesso de velocidade, caiu de uma ponte, 
disseram as autoridades togolesas. O mini-bus, que transportava 
principalmente comerciantes, “derrapou depois do pneu diantei-
ro direito ter rebentado, devido à velocidade e ao mau estado dos 
pneus, caindo no rio”, de acordo com o Ministro da Segurança, 
General Damehame Yark. Há um total de 13 mortos e 15 feridos”, 
indicou. O acidente ocorreu na estrada que liga o sul do Togo ao vi-
zinho Burkina Faso, na localidade de Bako, cerca de 100 quilómetros 
a norte de Lomé. 

Inundações ameaçam um 
quarto da população mundial
QUASE um quarto da população mundial corre o risco de ser afecta-
da por grandes inundações, com os países pobres na primeira linha, 
indica um estudo ontem publicado. Divulgado na revista científica 
Nature Communications, a pesquisa cruzou dados sobre o risco de 
inundações com origem nos rios e no mar, bem como devido a chu-
vas, com a informação cedida pelo Banco Mundial sobre a distribui-
ção populacional e a pobreza. As conclusões apontam para que cerca 
de 1,81 mil milhões de pessoas, 23% da população mundial, estejam 
expostas a inundações seculares de mais de 15 centímetros. Deste 
grupo de pessoas em risco, 780 milhões vivem com menos de 5,50 
dólares (cerca de 400 meticais) por dia. 

NATO inicia adesão 
da Finlândia e Suécia 
A NATO iniciou ontem o processo formal para a adesão da Finlân-
dia e Suécia à Aliança Atlântica, na cimeira que está a decorrer em 
Madrid. “Decidimos hoje (ontem) convidar a Finlândia e a Suécia 
para se tornarem membros da NATO e concordámos em assinar os 
protocolos de adesão”, lê-se na Declaração da Cimeira de Madrid, 
subscrita pelos 30 chefes de Estado e de Governo da Organização do 
Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês). “A adesão da 
Finlândia e Suécia vai aumentar a segurança dos dois países, fortale-
cer a NATO e tornar a região euro-atlântica mais segura”, sublinham 
os líderes da Aliança. “A segurança destes países é importante para 
a Aliança, incluindo durante o processo de adesão”, acrescentam. A 
Turquia retirou na terça-feira o veto à adesão dos dois países nórdi-
cos à NATO, após semanas de negociações e no final de um encontro 
entre os Presidentes finlandês e turco e a primeira-ministra sueca.

Interpol liberta   
700 vítimas de tráfico
CERCA de 700 vítimas libertadas e 300 detidos foi o resultado de 
uma operação global contra tráfico de pessoas realizada este mês em 
44 países e coordenada pela Interpol, anunciou a Rede de Polícia In-
ternacional. A operação “Weka II” aconteceu entre os dias 12 e 17 e 
saldou-se com a prisão de 88 alegados traficantes de seres humanos 
e 83 contrabandistas de migrantes, detalhou a Interpol, em comu-
nicado ontem divulgado. A Polícia fez ainda mais uma centena de 
detenções por crimes como falsificação de documentos ou tráfico de 
armas e drogas e destacou a natureza “policriminal” dos grupos de 
crime organizado. 

ONU pede 104 milhões de 
euros para afectados pelo sismo
O GABINETE de Ajuda Humanitária da ONU apelou terça-feira a 
comunidade internacional para ajudar com 104 milhões de euros as 
pessoas afectadas pelo sismo que abalou o Afeganistão na semana 
passada, provocando milhares de mortos e feridos. O abalo, de mag-
nitude 5,9 na escala de Richter, causou mais de mil mortos e 1.600 
feridos, particularmente no distrito de Bermal, na província oriental 
de Paktika, onde 70% das habitações ficaram destruídas ou danifi-
cadas. Um porta-voz daquele gabinete da ONU, Jens Laerke, frisou 
que a ajuda será destinada a 362 mil vítimas nos próximos três me-
ses. O pedido faz parte do Plano de Resposta Humanitária do Afega-
nistão, elaborado este ano, e que requer um total de 4,4 mil milhões 
de dólares, segundo Laerke.

João Afonso, que acompanha 
o ex-presidente há vários anos
e com quem entrou em rota de
colisão, de “andar a plantar”
informações na comunicação
social para preparar a opinião
pública para a morte do antigo
Presidente, enquanto “tentam
convencer a família” que deve
autorizar os médicos a desligar
as máquinas.

“Eu, como filha, nunca irei 
permitir que desliguem as má-
quinas de um pai vivo, que tem 
o coração a bater normalmen-
te, um coração que está bom,
não teve ataque cardíaco, não
teve AVC”, afirma a empresá-
ria e antiga deputada do MPLA, 
partido no poder em Angola
desde a independência de Por-
tugal, em 1975.

Eduardo dos Santos gover-
nou Angola entre 1979 e 2017, 
tendo sido um dos presiden-
tes a ocupar por mais tempo o 
poder no mundo. Renunciou a 
recandidatura e o actual Pre-
sidente, João Lourenço, suce-
deu-lhe no cargo, tendo sido 
eleito também pelo Movimen-
to Popular de Libertação de 
Angola (MPLA).

acusou o actual chefe do exe-
cutivo, João Lourenço, de estar 
a fazer uma gestão política do 
caso.

Num áudio posto a circu-

lar nas redes sociais, sob forma 
de recado “para quem anda 
a fazer os preparativos para o 
funeral do Presidente emérito 
do MPLA”, Tchizé dos Santos 

afirma que José Eduardo dos 
Santos “está vivo”, com “todos 
os órgãos a funcionar” e o seu 
estado de saúde é estável.

Acusou ainda o médico 

O PRESIDENTE da Comissão da União Africa-
na (UA), Moussa Faki Mahamat, manifestou 
ontem a sua preocupação com a “escalada da 
tensão militar” entre Etiópia e Sudão e exortou 
estes países a absterem-se de qualquer nova 
operação militar.

Cartum acusou na segunda-feira o Exérci-
to etíope de executar sete soldados sudaneses 
e um civil feito prisioneiro em território su-
danês, na disputada zona fronteiriça de Al-
-Fashaga.

O governo e o Exército etíope negaram,
acusando soldados sudaneses de entrarem em
território etíope, provocando um confronto
com as milícias locais que resultou em baixas
de ambos os lados.

Mahamat “segue com muita preocupação
a escalada da tensão militar entre a República
Federal Democrática da Etiópia e a República
do Sudão e lamenta profundamente a perda de 
vidas humanas na sua fronteira comum”, dis-
se a UA num comunicado.

O presidente chadiano da Comissão “apela 

aos dois países para que se abstenham de qual-
quer acção militar de qualquer fonte e apela ao 
diálogo para resolver qualquer disputa”.

Os confrontos, por vezes fatais, que ocor-
rem regularmente na zona fronteiriça de Al-
-Fashaga, intensificaram-se em 2020 com a
guerra entre o governo federal etíope e as au-
toridades regionais de Tigray, uma região vizi-
nha do Sudão.

O tom subiu desde segunda-feira entre 
Cartum e Adis Abeba que nunca chegaram a 
acordo sobre a delimitação da sua fronteira 
e que também se opõem há mais de 10 anos 
sobre a Grande Barragem do Renascimento 
(RDA), construída pela Etiópia no Nilo, a mon-
tante do Sudão e do Egipto.

Apesar dos desmentidos da Etiópia, o Su-
dão chamou o seu embaixador em Adis Abeba 
na segunda-feira à noite e convocou o homó-
logo etíope. O Exército sudanês, que está no 
poder no Sudão desde o golpe de Estado em 
Outubro de 2021, advertiu que este “acto pér-
fido não passará”.  (Lusa)

O DESAFIO de alcançar a fome zero até 2030, um 
dos principais Objectivos de Desenvolvimento Sus-
tentável da ONU, “não será alcançado se a situação 
actual continuar”, alertou ontem a Organização 
das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 
(FAO).

O relatório “Perspectivas Agrícolas 2022-2031”, 
elaborado em conjunto com a Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) 
e apresentado ontem, revela que a meta de eliminar 
a fome nos próximos oito anos não será alcançada 
se a produtividade agrícola mundial não aumentar 
em 28%, “três vezes mais do que cresceu na última 
década”.

A FAO afirma que as colheitas teriam que dupli-
car para chegar a 24% e a produção de carne animal 
teria que crescer 31%, enquanto eram seguidas me-
didas de sustentabilidade para que as emissões de 
gases de efeito estufa não continuem a aumentar, 
alcançando em paralelo a meta da ONU de reduzir 
essas emissões.

“Atingir ambas as metas em menos de dez anos 
apenas através da melhoria da produtividade seria 
muito difícil, o que sugere que há outras medidas 
que precisam de ser tomadas em paralelo”, lê-se no 

relatório.
Entre as propostas estão as de aprovar políticas 

directas de mitigação das emissões de gases, imple-
mentar novas tecnologias para transformar e tornar 
os sistemas agro-alimentares mais resilientes, apli-
car medidas mais rígidas contra o desperdício ali-
mentar e limitar o consumo excessivo de proteínas 
em países de maiores rendimentos.

“São precisos mais esforços para que o sector 
agrícola contribua efectivamente para a redução 
global das emissões de gases de efeito estufa. Isso 
inclui a adopção em larga escala de processos e tec-
nologias de produção inteligentes em termos cli-
máticos, especialmente no sector pecuário”, indica 
o relatório.

Os principais choques que colocam em risco os
objectivos, especialmente o de reduzir a fome, são 
alterações climáticas, pandemia de coronavírus e a 
guerra na Ucrânia.

“Os cinco maiores exportadores agro-alimen-
tares, nomeadamente União Europeia, Austrália, 
Rússia, Canadá e Estados Unidos, responderão por 
70% ou mais do volume global de exportações, ten-
dência que deve se manter na próxima década”, 
segundo projecções dos dois organismos. - (Lusa)

O DIRECTOR-GERAL da Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) 
manifestou-se ontem preocupa-
do com a transmissão do vírus da 
varíola dos macacos a crianças e 
mulheres grávidas e anunciou 
que vai convocar uma nova reu-
nião do Comité de Emergência.

“Estou preocupado com a 
transmissão porque sugere que 
o vírus está a estabelecer-se e
pode  afectar grupos de alto ris-
co, incluindo crianças, pessoas
imuno-deprimidas e grávidas”,
salientou Tedros Ghebreyesus
em conferência de imprensa.

De acordo com o responsável 
da organização, o vírus foi iden-
tificado em mais de 50 países, 
uma “tendência que é provável 
que continue”, e registaram-se 
já casos de crianças infectadas, 
mas sem gravidade.

O director-geral adian-
tou ainda que, a pedido dos 
próprios peritos do Comité de 
Emergência, pretende convo-
car novamente esse órgão, de-
pois de no primeiro encontro, 
realizado em 23 de Junho, os 
especialistas terem considera-
do que o vírus não representava 
uma emergência de saúde pú-
blica de preocupação interna-
cional, o nível mais alto de aler-
ta. “Eles também aconselharam 
que sejam convocados com 
base na evolução da situação”, 
disse Ghebreyesus, adiantando 
que 11 dos 14 peritos do Comi-
té de Emergência consideraram 
que não estavam reunidos os 
critérios para a declaração do 
nível de alerta mais elevado.

Ao Comité de Emergência, 
que reúne por convocação do 

director-geral da OMS, cabe re-
comendar se um surto constitui 
uma Emergência de Saúde Pú-
blica de Preocupação Interna-
cional (PHEIC), propondo me-
didas temporárias para prevenir 
e reduzir a propagação de uma 
doença e gerir a resposta global à 
saúde pública, que assim for ne-
cessário. 

A PHEIC é declarada com 
base num “um evento extraor-
dinário, grave, repentino e in-
comum”, com implicações para 
a saúde pública para além da 
fronteira nacional do Estado afe-
tado e que pode exigir uma ação 
internacional imediata.

Desde 1 de Janeiro até 22 de 
Junho foram reportados à OMS 
3.413 casos confirmados em la-
boratório de Monkeypox e uma 
morte em 50 países. - (Lusa)

A ENVIADA das Nações Uni-
das à República Democrática 
do Congo (RD Congo), Bintou 
Keita, avisou ontem o Conse-
lho de Segurança que a situa-
ção no leste do país, onde gru-
pos armados estão a proliferar, 
poderá ficar fora de controlo.

“Se o M23 [movimento re-
belde] continuar os seus ata-
ques bem coordenados con-
tra as FARDC [forças armadas 
da RD Congo] e a MONUSCO 
[missão das Nações Unidas no 
país] com capacidades con-
vencionais crescentes, a mis-
são poderá ver-se confrontada 
com uma ameaça que excede 
as suas capacidades actuais”, 
advertiu a representante, 
numa reunião do Conselho de 
Segurança da ONU.

“As actividades em cur-
so do M23 e dos grupos ar-

mados no leste da RD Congo 
ameaçam inverter os ganhos 
duramente conquistados em 
termos de segurança e esta-
bilidade na República Demo-
crática do Congo e na região”, 
acrescentou Keita.

A enviada pediu a ajuda do 
Conselho de Segurança para 
inverter a situação e pressionar 
a RD Congo e o Ruanda a en-
contrarem uma solução para 
os seus desentendimentos.

“É imperativo que o Con-
selho redobre os seus esforços 
para uma rápida desescalada 
da situação, e o desarmamento 
incondicional da M23”, disse.

“Exorto a RD Congo e o 
Ruanda a aproveitarem a pró-
xima cimeira a ser organizada 
pelo Presidente João Lourenço 
em Luanda como uma oportu-
nidade para resolverem as suas 

divergências através do diálo-
go”, defendeu.

Uma rebelião dominada 
pelos tutsi derrotada em 2013, 
o M23 voltou a pegar em ar-
mas no final do ano passado
no leste da RD Congo, região
que tem sido flagelada pela
violência de múltiplos outros
grupos armados durante quase
30 anos.

O ressurgimento do M23 
desencadeou uma nova crise 
entre a RD Congo e o Ruanda, 
com Kinshasa a acusar Kigali 
de apoiar os rebeldes, o que o 
Ruanda nega.

Em Maio e Junho, os ata-
ques do M23 ocorreram de 
forma coordenada em vários 
eixos em Rutshuru, resultando 
na morte de várias dezenas de 
civis. Mais de 170.000 pessoas 
foram deslocadas. - (Lusa)

ENTRE ETIÓPIA E SUDÃO

ALERTA A FAO 

LESTE DA RD CONGO
UA deplora escalada
de tensão militar

Mundo não eliminará 
a fome até 2030 OMS sob alerta da transmissão

da varíola a grupos de risco

ONU adverte que instabilidade 
pode ficar descontrolada
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