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EDITORIAL

REFORÇO NO TRANSPORTE DE PESSOAS E BENS

Nyusi pede conservação
dos meios circulantes

O

PRESIDENTE da República desafiou a direcção da empresa portos
e Caminhos de Ferro
de Moçambique (CFM)
a tudo fazer visando assegurar a
manutenção e conservação dos
meios circulantes, considerando
que o povo moçambicano merece viajar rápido e confortável,
defendendo, por isso, que este
deve respeitar o sacrifício feito
para a aquisição dos equipamentos.
“Não risquem, não rasguem
os assentos e quando estiverem
envelhecidos a empresa saberá
fazer a manutenção”, disse Filipe Nyusi, no acto da inauguração
ontem, em Maputo, de novos
equipamentos ferroviários, nomeadamente duas automotoras
para o transporte de passageiros,
150 vagões de bodas altas para o
transporte de minérios e um sistema de telecomunicações.
Depois de uma viagem de
aproximadamente 20 minutos,
entre a estação central dos CFM,
na baixa da cidade de Maputo, e
a da Machava, no município da
Matola, Nyusi disse que, mais
uma vez, a companhia ferroviária juntou-se ao esforço colectivo

do país e do Governo na procura
de soluções para o problema de
transporte dos moçambicanos.
Apontou que o investimento em automotoras vai ajudar a
suprir as necessidades no transporte de pessoas e bens, reforçando, deste modo, a capacidade
existente dentro dos objectivos
plasmados no Plano Quinquenal
do Governo para o período 20202024.
“Parte das 90 carruagens
planificadas foi convertida em
cinco automotoras numa decisão bem conseguida, duas das
quais são parte do pacote dos
equipamentos ferroviários, cuja
entrega acabámos de testemunhar”.
Explicou que, com os investimentos realizados, os sistemas
ferroviários Sul e Centro recebem uma nova capacidade para
atender mais de 12 mil passageiros por viagem, sendo que as
duas automotoras ontem inauguradas podem transportar 633
passageiros por cada viagem.
O Presidente da República apelou a um maior rigor no
cumprimento dos horários e
justificou: “se os CFM nos derem o luxo de ter a certeza de

PR fez a viagem inaugural de uma das automotoras entre as estações central e da Machava

que a automotora passa a uma
certa hora, sempre, resolvem
um problema porque as pessoas
não terão de acordar muito cedo
para tomar o transporte para
chegar atempadamente ao seu
destino”.

No tocante ao transporte
de carga, Nyusi afirmou que os
150 vagões de bodas altas para o
transporte de minérios são fundamentais para se gerar receitas
capazes de subsidiar o movimento de passageiros.

Mais de vinte países
confirmam presença

Abortada exportação
ilegal de madeira
A referida madeira viria a ser
desempacotada e entregue à
empresa infractora como fiel
depositário, para procedimentos judiciais subsequentes.
Entretanto, esta mesma
firma embarcou 72 contentores, num navio que, sorrateiramente, zarpou do Porto
de Pemba. Quando a embarcação já se encontrava em
águas internacionais, a Procuradoria Provincial emitiu
um mandado de apreensão,
que culminou com a devolução da carga para o ponto de
partida.
O contrabando de madeira, envolvendo empresas
do ramo, tem o seu epicentro na cidade de Montepuez,
que recebe grandes volumes
também cortados ilegalmente das matas de Mueda,
Balama e Namuno. De Montepuez a madeira é empacotada para o Porto de Pemba,
de onde é exportada.

MAIS de vinte países já confirmaram a sua presença na 57.ª
Edição da Feira Internacional de
Maputo (FACIM), que vai decorrer de 29 de Agosto a 4 de Setembro próximos, em Ricatla, distrito de Marracuene, província de
Maputo. O ambiente de abertura do mercado interno e global
após dois anos de fechamento
devido à pandemia da Covid-19
faz acreditar aos organizadores
que possam participar no evento deste ano 1750 empresas nacionais e 350 estrangeiras, para
além de visitas de mais de 50 mil
pessoas.
Dos países que já confirmaram a sua presença, destaque
vai para a África do Sul, Alemanha, Botswana, Brasil, Coreia do
Sul, Espanha, Franca, Indonésia,
Itália, Israel, Guiné Equatorial,
Quénia, Malawi, Portugal, Reino
Unido, Ruanda, Tanzânia, Tailândia, Turquia, Uganda, Zimbabwe e Reino dos Países Baixos,
totalizando vinte e dois países,
contra treze da edição passada.
Os dados foram partilha-

dos ontem, no distrito de Marracuene, pelo director geral da
Agência para a Promoção de
Investimentos e Exportações
(APIEX), Gil Pires, na cerimónia
de lançamento da 57.ª edição da
FACIM, que contará igualmente
com a participação de todas as
províncias do país. Este ano, a
maior feira de negócios de Moçambique realiza-se sob o lema
“Industrialização: Inovação e
Diversificação da Economia Nacional”. Neste momento, decorrem trabalhos de reabilitação de
alguns pavilhões que irão acolher os expositores nacionais e
estrangeiros. Acredita-se que,
durante os dias da realização da
feira, os empresários procurarão
maximizar as oportunidades de
negócios e expor as suas marcas.
Falando ontem na cerimónia
de lançamento do evento, o Ministro da Indústria e Comércio,
Silvino Moreno, disse que, à semelhança das edições anteriores,
a FACIM-2022 abrange todos os
sectores económicos, com foco
na exposição da oferta de bens e
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serviços, a capacidade produtiva
dos agentes económicos, a promoção do potencial económico,
oportunidades de investimento e
negócios.
“Nesta perspectiva, apostamos na divulgação massiva e expressiva do evento dentro e fora
do país e encorajamos as micro,
pequenas e médias empresas
moçambicanas a aproveitarem
esta oportunidade para fazer
negócios e dar a conhecer a sua
oferta de produtos e potencial de
exportação ao mercado internacional”, disse Silvino Moreno.
Também presente no acto,
o presidente da Confederação
das Associações Económicas de
Moçambique (CTA), Agostinho
Vuma, disse que o sector privado tem elevadas expectativas de
que, para além de ser a montra
da produção local, a FACIM irá
espevitar mais exportações, bem
como permitir uma maior interacção entre os empresários, o
que pode proporcionar o estabelecimento de parcerias e mais
negócios.

BREVES

6

prensa, não quis revelar a
identidade das empresas envolvidas no escândalo, alegando ser ainda prematuro
avançar detalhes porque o
trabalho de verificação da
madeira está em curso.
Disse, entretanto, que os
infractores foram multados,
mas não revelou os montantes. “O assunto já está
nas mãos dos órgãos de administração da justiça. Neste momento, está a decorrer a cubicagem da madeira
apreendida para se apurar
o seu volume. Do trabalho
feito, ficámos a saber que se
trata de pau-preto, umbila e
chanfuta”, adiantou Parina.
Lembre-se que, no ano
passado, mais de 100 contentores com madeira em
toros de espécies diversas,
cuja exportação é proibida
por Lei, foram apreendidos
em Pemba, prestes a serem
exportados, depois de uma
denúncia também anónima.
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Já sobre o sistema independente de telecomunicações
ferroviárias, o Presidente da República descreveu-o como uma
ferramenta fundamental para a
gestão de operações e promoção
da segurança ferroviária.

FACIM-2022

CABO DELGADO

AS autoridades abortaram a
exportação ilegal de 65 contentores de madeira em toro
nas cidades de Montepuez e
Pemba, em operações realizadas nestas duas regiões da
província de Cabo Delgado.
A acção ilegal foi frustrada graças a uma denúncia anónima. De acordo com
Mário Parina, substituto do
delegado da Agência Nacional Para o Controlo de Qualidade Ambiental (AQUA),
a instituição terá recebido
indicação de carregamento
de madeira em toro, alegadamente com destino à China.
“Depois da denúncia,
despachámos uma equipa de
fiscais para Montepuez, onde
constatou que 43 contentores com madeira em toros e
esquadriada estava prestes a
ser exportada ilegalmente,
enquanto em Pemba se trava
de 22 contentores”, referiu.
Mário Parina, que falava
numa conferência de im-

Entende, igualmente, que
esta alternativa permite descongestionar as estradas na
zona metropolitana de Maputo, criando condições para uma
maior fluidez do transporte rodoviário nas horas de ponta.

O PACOTE de vinte medidas anunciadas esta semana, pelo Governo, com o objectivo de acelerar a
economia e melhorar a vida da população tem estado a dominar o debate da actualidade nacional. E
não é para menos. É que este conjunto de medidas
significa um novo começo para o país produzir a
custos relativamente baixos. As reformas, em última análise, vão melhorar o ambiente de negócios,
promover o aumento da produção e produtividade,
ao facilitar a aquisição de meios para a viabilização
de actividades com grande impacto na vida da população.
Entendemos que, ao tomar estas medidas, o Governo demonstra ousadia e coragem, pois abdicou
de parte da receita com a qual poderia implementar
projectos do seu programa de governação.
Todavia, julgamos que a maior responsabilidade tem de ser assumida pelo sector empresarial,
sobretudo o privado (aliás, é o principal beneficiário), pelo seu elevado potencial em realizar investimentos que criem emprego, aumentem a produção
e promovam as exportações e, consequentemente,
um maior alívio do custo de vida dos moçambicanos.
Estamos convictos de que, ao propor uma redução do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) de
17 para 16 por cento, o Executivo demonstra a sua
preocupação em dinamizar a economia e melhorar
o poder de compra das famílias, através de uma diminuição do peso fiscal.
Não temos dúvidas que medidas como estas levarão também o Banco Central a refrear a subida das
taxas de juro que temos visto nos últimos tempos e,
consequentemente, tornar o dinheiro da banca comercial mais acessível para o sector produtivo e para
as famílias que recorrem aos empréstimos do sistema
financeiro.
Porque é na agricultura que a maioria dos moçambicanos encontra o seu sustento, parece-nos justo
dizer que os estímulos anunciados, com a isenção do
IVA na importação de factores de produção e a redução da taxa do IRPC de 32% para 10%, neste sector,
na aquacultura e nos transportes urbanos, irão certamente melhorar a competitividade dos mesmos,
tornando-os, por conseguinte, mais atractivos ao investimento privado.
Julgamos não haver mais razões para que o segmento comercial da agricultura continue a se queixar
da falta de estímulos de modo a dar o seu contributo
na viabilização de toda a cadeia da produção agrícola, através de ligações com o sector familiar. É chegado o momento de reduzir, senão mesmo eliminar,
as elevadas perdas pós-colheitas do sector familiar
por falta de uma produção planificada e problemas
relacionados com a identificação de mercados, distribuição, certificação de qualidade, entre outros
constrangimentos.
O país debate-se ainda com um défice de transportes públicos. Sendo esta uma área dominada pelo
sector informal, acreditamos que a redução do IRPC
também abre espaço para este grupo de operadores
migrar para o sector formal. Cabe às estruturas ligadas ao processo agilizarem esta mobilidade e, consequentemente, reduzir a concorrência desleal que
pode desincentivar os transportadores honestos.
A boa nova, igualmente, é a ideia da reorientação
da missão do Fundo para o Fomento de Habitação
(FFH) que passará a ter como foco principal a infra-estruturação de terras para cidadãos e investidores
privados, bem como a promoção de investimentos na
produção local de materiais de construção. Na verdade, esta era uma medida aguardada já há bastante
tempo, pois ainda que um terreno esteja estrategicamente localizado, se o mesmo não dispor de uma infra-estruturação básica que inclua vias de acesso, linhas de energia e sistemas de abastecimento de água,
dificilmente se irá estimular os investidores a apostarem no sector. Julgamos que, com esta medida, estão
criadas as condições para a promoção de um mercado
de construção que assegure um maior acesso à habitação condigna à população, que se queixa de não
dispor de recursos para ter a almejada casa própria.
Enfim, é com estas e outras medidas anunciadas
pelo Governo que não temos dúvidas que os dados
estão lançados. É chegada a hora de todos arregaçarmos as mangas. A bola está agora do lado dos empresários e da população moçambicana, no geral.

ISCISA em jornadas
científicas
O INSTITUTO de Ciências de Saúde (ISCISA) realiza de 15 a 17 deste mês as XVII Jornadas Científicas, com foco na reabilitação física, privilegiando
os cursos de Licenciatura em Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Terapia da Fala. O evento, que
acontece sob o lema “Reabilitação, Estratégia Fundamental para Saúde Sustentável”, será dirigido
pela Vice-Ministra da Saúde, Fárida Urci, e contará
com a participação de representantes do Conselho-Geral do ISCISA, investigadores e docentes.

Militares e crianças Mais um óbito e 31
celebram Dia
infecções por Covid-19
da Juventude
O PAÍS notificou, pelo segundo dia consecutivo, uma morte devido à Covid-19,
AS Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM), em coordenação com a Missão
de Treinamento da União Europeia em Moçambique (EUTM-MOZ), organizam hoje
actividades desportivas envolvendo cerca
de 300 crianças, com idades compreendidas entre 12 e 14 anos. O acto está inserido
nas celebrações do 12 de Agosto, Dia Internacional da Juventude.

segundo dados do Ministério da Saúde (MISAU), que apontam ainda para o registo de 31 novas infecções. Com a morte, de uma criança com menos de um
ano, que se encontrava sob cuidados médicos na cidade de Maputo, eleva-se
para 2218 o cumulativo de vítimas relacionadas à doença. As novas infecções
resultaram da testagem de 749 amostras suspeitas entre terça-feira e ontem, o
que situa a taxa de positividade em 4,14 por cento e a proporção percentual acumulada em 16,73. Entretanto, 63 pessoas foram declaradas livres da doença, uma
teve alta hospital na província de Inhambane e outra foi internada na cidade de
Maputo. Sete pacientes continuam internados nos centros de isolamento da Covid-19, dois dos quais nos cuidados intensivos, submetidos à oxigeno-terapia.
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Lei amplia visão contra
uniões prematuras

M

DICAS SOBRE SAÚDE

Dignidade e Direitos (73)
(Disputa de património da herança e a dignidade)

DISCUTINDO

Há cada vez mais raparigas a serem resgatadas de casamentos forçados

no para pôr fim a este mal, a
dirigente destacou uma série
de iniciativas em curso, algumas de âmbito legal, outras
de sensibilização e apoio social, como a implementação
da Estratégia Nacional do
Combate a Uniões Prematuras, e a implementação do
programa “Eu Sou Capaz”,
que visa reter a rapariga na
escola e prevenir a ocorrência
da violência, principalmente
nos estabelecimentos de ensino.
Esta iniciativa é levada a

cabo pela Secretaria da Juventude e Emprego e visa a
distribuição gratuita do uniforme escolar e de bicicletas
para ajudar na sua mobilidade
de casa para a escola.
A resposta inclui também
a implementação do programa “Geração Biz”, que tem
como foco o acesso de mulheres e raparigas aos serviços
de saúde sexual e reprodutiva.
Magaia explicou ainda que se está perante uma
união prematura quando

duas pessoas se juntam com
a finalidade de constituir família, sendo ambas ou uma
delas menor de 18 anos. Em
Moçambique, esta prática é
proibida nos termos da Lei
n.o 19/2019, de 22 de Outubro e, em consequência, classificada como crime.
“Apesar de ser penalizada, ainda são assustadores os
números de casos de uniões
prematuras”, disse a directora nacional, convidando
as mulheres a se informarem
sobre a lei, para contribuírem

da melhor forma no combate
a este mal social.
Explicou ainda que a lei
penaliza os envolvidos nas
uniões prematuras, a partir dos cônjuges, quando um
deles for adulto. As pessoas
que celebram estas uniões, os
que ajudam a celebrá-las, incluindo os pais dos menores
e os vizinhos que emprestam
panelas para cozinhar nessas
festas de uniões prematuras
são também considerados
parte integrantes do grupo de
criminosos.

Resposta ainda não é satisfatória
DADOS estatísticos oficiais da
União Africana (UA) apontam
que a região austral do continente tem um registo de 40 por
cento de ocorrência deste tipo
de casos.
Sobre Moçambique, a mesma informação avança que, de
2008 a 2019 se observou uma
pequena redução deste tipo de
casos que, entretanto, ainda
não é satisfatória.
Ainda sobre a matéria, Angélica Magaia lembrou que o
inquérito sobre os indicadores
múltiplos realizado em 2008
salientava que o país tinha
uma incidência de 58 por cento, o que significa que mais de
metade de raparigas do país se
casaram antes de completarem
os 18 anos de idade. Em 2011
houve uma pequena redução
de cinco por cento.
“O Inquérito Demográfico
de Saúde de 2011 indicava que o

DIDIER MALUNGA

EPISÓDIO social: aberta a sucessão por morte, os familiares do falecido apoderaram-se
do património comum do casal, considerando que a viúva teve total negligência durante a doença que conduziu à morte o dono da
herança. No pormenor da história, o casal andou longamente desavindo e porque a morte
ocorreu nesse clima, argumentos de ordem
sociocultural desestabilizam os dois grupos
familiares do casal e insta saber até que medida a atitude de privar a viúva do património da
comunhão tem acolhimento no quadro normativo em vigor. Esta linha de interpretação
do fenómeno social, fundado no convencimento ritualístico tradicional, conduz-nos a
rever o quadro legal aplicável às relações familiares, tendo as sucessões como principal
foco.

JOANA MACIE

AIS de 14 mil raparigas foram identificadas, em todo o país,
como vítimas de
uniões prematuras,
8500 das quais recuperadas e
reintegradas nas respectivas
famílias e no sistema de ensino, nos últimos anos.
O facto representa um
avanço significativo na luta
contra uniões prematuras. De
acordo com a directora nacional da Criança, no Ministério
do Género, Criança e Acção
Social, Angélica Magaia, não
foi possível recuperar todas as
raparigas, uma vez que, aos
18 anos, a vítima não deve ser
forçada a abandonar o lar, podendo apenas, receber apoios
para o seu empoderamento
sócio-económico.
Angélica Magaia apontou
os factos, recentemente, no
decurso de uma palestra promovida na cidade de Maputo,
anotando que contribuiu para
estes resultados, o envolvimento das lideranças tradicionais, dos líderes de opinião
e da Associação dos Médicos
Tradicionais de Moçambique
(AMETRAMO). O comprometimento das próprias raparigas
e rapazes, integrados em campanhas de divulgação da lei
e sensibilização da sociedade
para abandonar esta prática,
constitui igualmente, outro
factor que contribui neste sucesso.
Sobre a resposta do Gover-

DISCUTINDO LEIS

Angélica Magaia, directora nacional do Género, Criança e Acção Social

país tinha uma incidência de
48 por cento das uniões prematuras”, contou.

Segundo a directora nacional da Criança, o Inquérito
sobre Violência contra Crian-

ça, de 2019, indicou que o país
saiu de 48 para 41 por cento,
uma redução encorajadora,
embora não seja suficiente
para garantir que a rapariga e
a mulher em geral usufruam,
segundo ela, dos seus direitos,
de forma plena.
Angélica Magaia explicou
ainda que, o compromisso do
Governo era de reduzir este fenómeno para 38 por cento, até
2024, ano que marca o fim do
presente ciclo de governação.
As uniões prematuras têm
impacto negativo na educação, sendo um dos efeitos a
redução do desempenho escolar.
“As raparigas envolvidas
neste tipo de fenómenos deixam de ter concentração para
os estudos porque passam a
ter outras responsabilidades,
tais como o envolvimento
na gestão da casa ou do lar,

como donas. E isso obriga-as
a baixar o seu aproveitamento escolar, culminando com o
abandono”, explicou.
Lamentou ainda que as
uniões prematuras são responsáveis pelos altos índices
de reprovação, principalmente nos primeiros níveis
do ensino, situados em 45 por
cento.
A dirigente afirmou que
uma menina sem formação
se torna numa mulher adulta
com oportunidades de emprego limitadas.
“Por isso dizemos que as
uniões prematuras roubam
o sonho de muitas raparigas
de se tornarem pessoas independentes financeira e socialmente, bem como com capacidade para serem elas a tomar
decisões sobre a sua vida e
contribuir para o desenvolvimento do país”, comentou.

Impacto negativo na área da saúde

As uniões prematuras cortam o sonho de muitas adolescentes

SEGUNDO Angélica Magaia,
o impacto directo das uniões
prematuras na saúde é o surgimento e aumento de casos
de fístulas obstétricas.
Geralmente, as pacientes que sofrem de fístulas
são raparigas vulneráveis e
com baixo nível de escolaridade. Algumas, explicou,
desde a sua adolescência que
enfrentam casamentos e/
ou gravidezes prematuros.
E por viverem nas zonas rurais, distantes de unidades
sanitárias para que estas raparigas possam obter cuidados de saúde, sobretudo
obstétricos, acabam por ter
trabalhos de parto arrastados
e o consequente desenvolvimento da fístula obstétrica.
Estimativas do Ministério
da Saúde indicam que todos

os anos ocorrem, em Moçambique, cerca de dois mil
novos casos de fístula obstétrica. Desde o ano de 2010
que os novos casos ocorrem,
na sua maioria, em raparigas
e mulheres jovens.
A respeito disso, Magaia
considera que as gravidezes
precoces influenciam na elevação de custos no sector da
Saúde, sobretudo com as cirurgias para corrigir as fístulas, procedimentos médicos
considerados onerosos.
Esta situação obriga o
sector a deixar de se concentrar na vacinação, por exemplo, em outras áreas de saúde
pública para corrigir a fístula obstétrica, que, do outro
modo, seria possível, segundo a fonte, prevenir, senão
mesmo, erradicar.

O terraço legal sobre a temática do episódio congrega, como referiu-se supra, as normas reguladoras das relações familiares e da
sucessão por morte, tendo como resguardo os
direitos fundamentais no alicerce à dignidade
humana.
Do conceito básico da família vertido no
artigo 1 da lei respectiva (Lei da Família), decifra-se o papel socializador deste grupo humano, sendo a mais privilegiada sede do diálogo
e entreajuda.
Do vínculo matrimonial decorrem efeitos muito específicos contidos no artigo 97
da mesma lei, designadamente o vínculo recíproco pelos deveres de respeito, confiança,
solidariedade, assistência, coabitação e fidelidade.
Como se deve notar, o teatro conjugal
é um manto de intimidades e sentimentos,
sendo propenso a acontecimentos não controláveis pelos externos ao território matri-

monial. Quando se tem a percepção de que
um casal, fechado na sua intimidade, vive um
clima atentatório aos mais elementares direitos fundamentais, quais sejam de respeito
pela vida e dignidade humana, estar-se-ia a
tactear uma esfera protegida pela Lei sobre a
Violência Doméstica. Como resulta do espírito desta lei, está em causa proteger a integridade física, moral, psicológica, patrimonial e
sexual de qualquer dos cônjuges contra o outro (artigo 3).
Dos artigos 21 a 23 da Lei em citação, compreende-se que o crime de violência doméstica é público e a denúncia pode ser feita pelos
membros da família ou qualquer pessoa que
tenha conhecimento do facto.
Da inserção jurídica ilustrada, cabia à família seguir um roteiro de legalidade para,
tendo elementos suficientes de que o seu familiar sofria de alguma violência, levar a causadora à responsabilidade criminal. A atitude
de “invasão” ao património conjugal ou à
integridade moral da viúva se revela contrária ao espírito das leis e haverá que gerar, em
sede judicial, toda a prova que possa colocar
a sobreviva culpada e eventualmente, com
consequências no acesso à herança.
No contexto da Lei das Sucessões, pela
morte de alguém, são chamadas pessoas hierarquicamente indicadas no artigo 118, sendo
a viúva, conjuntamente com os filhos, a prioritária neste acesso aos direitos fundamentais
da herança.
Em nota de debate contínuo, voltamos a
referir que não há tradição, cultura ou convicção religiosa que permite violar leis em prejuízo de um direito constitucionalmente consagrado (artigo 83: Direito à herança). Urge
fazer diferença, combatendo a hierarquização
de poderes e benefícios, usando deturpada e
maldosamente a tradição.

DICAS SOBRE SAÚDE

Helmintos - uma doença
tropical negligenciada

Helmintos são transmitidos pelo solo e abrangem um grupo de parasitas intestinais

AS doenças tropicais negligenciadas representam um grupo de enfermidades suscetíveis de prevenção e tratamento, que afetam
1,5 mil milhões de pessoas, das quais 40%
vivem em África.
As doenças afectam as pessoas mais pobres e vulneráveis que residem em regiões
africanas de difícil acesso. São enfermidades
que desfiguram e incapacitam, que impedem
as crianças de frequentar a escola e os pais de
trabalhar, limitando o seu potencial e deixando as comunidades atoladas na pobreza.
As cinco doenças tropicais negligenciadas mais frequentes podem ser tratadas com
quimioterapia preventiva, utilizando a administração em massa de medicamentos por
menos de 0,50 dólares por pessoa e por ano.
Estas doenças são as seguintes:
• Filaríase linfática
• Oncocercose
• Esquistossomose
• Helmintos transmitidos pelo solo
• Tracoma
Helmintos é a nossa proposta para esta
edição e são transmitidos pelo solo e abrangem um grupo de parasitas intestinais que
crescem em locais com más condições de saneamento e em que o solo é quente e húmido.
Os parasitas causadores de HTS mais frequentes são os vermes cilíndricos (Nematoda), os
vermes do chicote (Trichuris trichiura) e os
vermes-gancho (Ancylostoma duodenale e
Necator americanus). A infecção reduz a capacidade do corpo para absorver nutrientes e
vitaminas.
Os helmintos não conseguem sobreviver

sem um hospedeiro por apresentarem um
sistema digestivo e respiratórios reduzidos e
pouco funcionais. Assim, é preciso obter os
nutrientes já semidigeridos para que o seu
metabolismo se mantenha activo. Se forem
separados dos hospedeiros, os helmintos
morrem. Além disso, possuem alta capacidade reprodutiva, proliferando-se rapidamente
no organismo do hospedeiro.
Por serem endoparasitas, e muitos deles
de seres humanos, têm uma importância médica muito grande.
As doenças parasitárias constituem uma
das principais causas de morte no mundo e
abrangem cerca de dois a três milhões de óbitos por ano. As parasitoses intestinais constituem um grave problema de saúde pública,
especialmente nos países em desenvolvimento como Moçambique.
Provocam uma série de efeitos nocivos
à saúde e estão associados a factores sociais,
económicos, ambientais e culturais que proporcionam condições favoráveis à disseminação. Os indivíduos afectados são, em maioria,
os residentes em áreas que ainda carecem de
infra-estruturas, como instalações sanitárias inadequadas, poluição fecal da água e de
alimentos consumidos, factores sócio-culturais, contacto com animais, ausência de
saneamento básico, além da idade do hospedeiro e do tipo de parasito infectante.
Em Moçambique, a cobertura do tratamento desta doença aumentou de 33% em
2015 para 57% em 2016.
Fonte: https://unitingtocombatntds.org/

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

3

REGIÃO DO GRANDE MAPUTO

Sexta-feira, 12 de Agosto de 2022

CIDADE DE MAPUTO

Incêndio deflagra
na loja Milano
UM incêndio de médias proporções deflagrou na tarde de ontem no centro comercial Milano, localizado na Avenida 24
de Julho, na cidade de Maputo, criando
pânico entre os trabalhadores e proprietários.
O fogo não atingiu grandes proporções
graças à rápida intervenção do Serviço
Nacional de Salvação Pública (SENSAP),
que foi a tempo de debelar as chamas e
evitar que afectassem a estrutura do edifício.
O incidente deu-se por volta das 12:30
horas. Os proprietários e funcionários da
loja, dedicada à venda de vestuário e calçado, foram surpreendidos por fogo proveniente da cave do edifício.

Leonildo Pelembe, porta-voz do SENSAP, disse não ter sido complicado debelar o fogo, revelando que os bombeiros
tiveram de arrombar a porta traseira para
garantir o sucesso do trabalho.
Afirmou ser prematuro avançar as
causas do incêndio, uma vez que ainda é
preciso investigar.
Por seu turno, a responsável da loja,
Farah Leck, disse que não houve danos
humanos, mas será difícil recuperar algum material.
“A nossa maior preocupação eram as
vidas, pelo que priorizámos a retirada das
12 pessoas que estavam no interior, mas
tivemos danos materiais que ainda não é
possível quantificar”, disse.

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791
SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190
FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e
735
MALHANGALENE – Av. Vladimir Lenine,
2791, r/c
XITSUNGU – Av. de Moçambique, 4153,
r/c
MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425
DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere, 764

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

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

HOSPITAIS
Banco de Socorros HCM ---- 21620448
Serviço Geral ------------------- 21620457

OBRAS DA ETAR DE INFULENE

Produtores afectados
recebem kits agrícolas

P

RODUTORES afectados pelas obras de
reabilitação e expansão da Estação
de Tratamento de
Águas Residuais (ETAR) de
Infulene receberam há dias
sementes, mudas, botas, regadores, enxadas e catanas
para aumentar a produtividade agrícola.
Os agricultores tiveram
ainda compensação financeira e formação orientada

para gestão de fundos e desenvolvimento de pequenos
negócios.
Um comunicado em poder do “Notícias” refere que
as compensações visam assegurar a continuidade dos
meios de subsistência dos
afectadas.
A reabilitação e ampliação da ETAR de Infulene, avaliadas em mais de
13 milhões de dólares (830
milhões de meticais), terão

impacto na gestão do sistema de esgotos em Maputo e
Matola.
Os trabalhos, que incluem a reabilitação de estações de bombagem e a
melhoria das ligações domiciliárias de esgotos existentes, vão ainda impulsionar a
agricultura no cinturão verde do Grande Maputo.
Na cidade de Maputo, dos
cerca de 1,2 milhão de habitantes, mais de 30 por cento

não têm acesso aos serviços
básicos de saneamento convencional.
A Direcção Nacional de
Abastecimento de Água e
Saneamento (DNAAS) indica que as obras estão a ser
executadas através do Projecto de Saneamento Urbano
(PSU), com financiamento
do Banco Mundial, com actividades nos municípios de
Maputo, Beira, Nampula,
Tete e Quelimane.

Drenagens transformadas
em depósitos de lixo

Hospital Militar ------------- 21616825/8
José Macamo ------------------- 21600044
Idem ------------------- 21600045
Geral de Mavalane ------------ 21675167

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

AS valas de drenagem próximas do terminal rodoviário
do Zimpeto, na cidade de Maputo, estão a ser transformadas em depósitos de resíduos
sólidos pelos vendedores informais que realizam actividades nesta zona.
O uso das drenagens deve-se ao facto de parte da cobertura ter cedido, facilitando a introdução do lixo. Os
utentes do terminal e vendedores informais realçam
que a situação cria mau ambiente, pois o lixo, misturado com águas pluviais, exala
cheiro nauseabundo.
Nilza da Catarina, munícipe, revelou que o terreno
próximo à entrada do parque

também tem servido para o
depósito de lixo e como sanitário público.
“Não sabemos quem deposita o lixo, se são os moradores ou os vendedores. E
como se não fosse suficiente,
ainda urinam no local provocando mau cheiro, com todo
o risco de eclosão de doenças”, referiu.
Nilza contou que a prática poderá criar transtornos,
uma vez que a água das chuvas não terá por onde escoar,
levando ao alagamento do
terminal, mercado e vias de
acesso.
Gércia Paulo, vendedora,
disse que a laje não só serve
para o deposito de lixo, como

é esconderijo de malfeitores.
“Os ladrões aproveitam-se desta abertura como rota
de fuga após roubarem, principalmente no período nocturno. Usam ainda a vala para
vender e consumir estupefacientes, sem que ninguém os
perceba ou incomode”.
Por seu turno, Arão Arlindo considera que a degradação da laje poderá causar
ferimentos e óbitos em caso
de queda dos transeuntes. “É
preciso estar sempre atento ao caminhar neste local,
principalmente de noite.
Ontem mesmo uma pessoa
caiu, só não aconteceu o pior
porque o lixo amorteceu a sua
queda”, contou.

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

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

PUBLICIDADE

DIRECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANÚNCIO DE CONCURSOS
A Sociedade do Notícias, SA, uma empresa do
Sector Empresarial do Estado (SEE) convida a

todas empresas nacionais interessadas e que
reúnam condições de elegibilidade a apresentarem

Data e hora-limite da
entrega de propostas

Data e hora de
abertura das
propostas

15/8/2022
às 8.30 horas

15/8/2022
às 9.00 horas

15/8/2022
às 9.30 horas

15/8/2022
às 10.00 horas

Prestação de serviços de segurança para
Delegação da Beira
Prestação de serviço de transporte de carga da
sede para províncias
Fornecimento de produtos alimentares e de
higiene

15/8/2022
às 10.30 horas
15/8/2022
às 10.30 horas
15/8/2022
às 11.30 horas
15/8/2022
às 12.30 horas

15/8/2022
às 11.00 horas
15/8/2022
às 11.00 horas
15/8/2022
às 12.00 horas
15/8/2022
às 13.00 horas

07/SN/2022

Fornecimento de uniforme e material de
protecção

15/8/2022
às 13.30 horas

15/8/2022
às 14.00 horas

08/SN/2022

Fornecimento de material eléctrico

15/8/2022
às 14.30 horas

15/8/2022
às 15.00 horas

09/SN/2022

Fornecimento de material de prevenção e
protecção contra Covid-19

10/SN/2022

Reparação e manutenção de aparelhos de frio

11/SN/2022

Prestação de serviços de manutenção predial

12/SN/2022

Fornecimento de rolos de fio de sisal

15/8/2022
às 8.30 horas
15/8/2022
às 9.30 horas
15/8/2022
às 10.30 horas
15/8/2022
às 11.30 horas
15/8/2022
às 12.30 horas
16/8/2022
às 8.30 horas

15/8/2022
às 9.00 horas
15/8/2022
às 10.00 horas
15/8/2022
às 11.00 horas
15/8/2022
às 12.00 horas
15/8/2022
às 13.00 horas
16/8/2022
às 9.00 horas

Nº do
concurso
01/SN/2022

Objecto do concurso
Fornecimento de água mineral

02/SN/2022

Fornecimento de água potável com camião
cisterna

03/SN/2022

Prestação de serviços de Despacho Aduaneiro

04/SN/2022
05/SN/2022
06/SN/2022

13/SN/2022
14/SN/2022

Fornecimento de lubrificantes industriais

Fornecimento de material pneumático e
hidráulico

propostas seladas para os concursos constantes
da tabela abaixo:

15/SN/2022

Manutenção de equipamento eléctrico

16/SN/2022

Consumíveis gráficos- Lote I

17/SN/2022
18/SN/2022

Consumíveis gráficos - Lotes II e III

Prestação de serviços de segurança patrimonial
na Sede e Unidade Gráfica na Matola

16/8/2022
às 9.30 horas
16/8/2022
às 10.30horas

16/8/2022
às 10.00 horas
16/8/2022
às 11.00 horas

16/8/2022
às 11.30 horas

16/8/2022
às 12.00 horas

16/8/2022
às 12.30 horas

16/8/2022
às 13.00 horas

17/8/2022
às 8.30horas
17/8/2022
às 10.00 horas

17/8/2022
às 9.00 horas
17/8/2022
às 10.30 horas

19/SN/2022

Fornecimento de material de escritório

20/SN/2022

Fornecimento de consumíveis informáticos

21/SN/2022

Serviços de limpeza e gestão de resíduos
sólidos na SEDE

17/8/2022
às 11.30horas

17/8/2022
às 12.00 horas

Serviços de limpeza e gestão de resíduos
sólidos na Unidade Gráfica

17/8/2022
às 13.00 horas

17/8/2022
às 13.30 horas

22/SN/2022

1. Os Documentos do concurso estarão disponíveis a partir do dia da publicação deste anúncio. A hora-final para a

entrega das propostas será trinta minutos antes da hora da respectiva abertura, devendo as mesmas serem entregues
no endereço indicado nos Termos de Referência.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do Concurso ou levantá-los
no endereço indicado nos Termos de Referência, nas horas normais de expediente.

3. Para aquisição dos Documentos do Concurso os concorrentes deverão depositar a quantia de 1.000,00MT (mil
meticais) não reembolsável, na conta n.º 294971278 - Millennium BIM - Notícias Netshop - NIB: 0001 0000
0029 4971 2785 7 a favor da SOCIEDADE DO NOTÍCIAS, SA devendo o respectivo comprovativo ser apresentado na
Direcção de Administração e Finanças - Departamento de Património e Aprovisionamento, sita na Rua do Timor Leste,
n.º 58, 1º andar, PORTA 15, Maputo - Moçambique e na Delegação da Sociedade do Notícias, SA na cidade da Beira, sita
na Rua Luís Inácio, n.º 321, R/C-Cidade da Beira, para Concurso de Segurança Patrimonial da Delegação da Beira.

4. O período de validade das propostas será de 90 (noventa) dias, a contar da data da abertura das mesmas.
5. Não serão aceites propostas enviadas por via electrónica, bem como as que forem entregues fora do prazo.
6. As sessões de abertura poderão ser assistidas pelos concorrentes que assim o desejarem.
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ECONOMIA

PACOTE DE MEDIDAS DE ACELERAÇÃO ECONÓMICA

PUBLICIDADE

Transportes vão beneficiar
de mais investimento

O

MINISTRO
dos
Transportes e Comunicações, Mateus Magala, considera que o Pacote de
Medidas de Aceleração Económica lançado esta semana
pelo Presidente da República,
Filipe Nyusi, vai ajudar a atrair
mais investimento para o sector que dirige.
No início desta semana
o Chefe do Estado anunciou
um conjunto de 20 medidas de reforma com foco em
duas áreas de intervenção que
constituem a base para a retoma do crescimento económico, nomeadamente as de
natureza fiscal e de estímulo
à economia bem como as que
visam a melhoria do ambiente de negócios, sobretudo a
transparência, governação e
a aceleração de projectos de
infra-estruturas estratégicas.
Solicitado a explicar os possíveis impactos esperados para o
sector que dirige, Mateus Magala começou por explicar que
o efeito principal que se espera
em todas as áreas de actividade é o estímulo à economia
nas suas várias vertentes, in-

cluindo a criação de emprego,
eficiência e na produtividade.
“Devo dizer que sou membro do Governo que elaborou
as medidas e, sendo assim,
preciso explicar que para a sua
elaboração tivemos que analisar os impactos para a economia. O efeito principal que se
espera em todos os sectores é o

estímulo à economia nas suas
várias vertentes, desde a criação de emprego, eficiência e
produtividade. São os impactos primários”, referiu.
O governante reiterou que
as medidas deverão acelerar a
economia para que ela cresça
e isso passa por aumentar a
produtividade. Defende que,

de contrário, um crescimento
sem a produtividade significaria um crescimento fictício”.
No caso específico do
sector dos Transportes e Comunicações, no entender de
Mateus Magala, haverá, com
certeza, muita simplificação
de processos que tornam a
actividade ineficiente neste
momento.
“Estou a falar de processos que aparentemente contribuem positivamente na
cadeia de valor mas que na
verdade são distorções que
dasaceleram a produção e
produtividade”, explicou.
O governante apontou
ainda que no sector dos Transportes e Comunicações alguns
insumos vão agora custar menos e isso reduzirá a estrutura
de custos, fazendo com que
a produtividade cresça, tornando o transporte mais acessível em termos de preço.
Do ponto de vista de investimento, com os incentivos que foram anunciados,
sobretudo na facilitação de
vistos, do acesso dos empresários ao mercado, poder-se-á assistir a um maior interes-

se por parte dos investidores
que pretendem entrar no país
para explorar as oportunidades existentes.
“É assim porque acredito
que vai baixar o tempo para
fazer negócios, ao mesmo
tempo que o mercado vai se
tornar mais atractivo. É preciso ver que estas medidas
estimulam muito o sector privado, que é o motor do desenvolvimento em qualquer economia”, apontou o ministro.
Acredita ainda que o sector privado vai ter mais recursos para fazer investimentos
através da redução das taxas
e outros instrumentos quase
colectivos e que são fundamentais para se fazer negócio.
“Portanto, penso que as
medidas vão estimular, como
disse, o investimento mas,
acima de tudo, vão ajudar a
aumentar a produtividade
dos serviços que prestamos e
consequentemente acelerar
as actividades económicas,
através do maior fluxo de pessoas a partir das suas zonas de
origem para os lugares onde
querem se fixar e desenvolver
o negócio”, reiterou Magala.

ACIS satisfeita mas adverte
que efeitos são de longo prazo
A ASSOCIAÇÃO de Comércio, Indústria e Serviços (ACIS) manifestou a sua
satisfação com o Pacote de Medidas
de Aceleração Económica anunciadas
esta semana pelo Chefe do Estado, mas
considera que são de médio e longo
prazo.
Por isso a agremiação afirma que
as referidas medidas não resolvem o
problema imediato da carestia de vida,
embora lancem bases para a melhoria
do desempenho da economia moçambicana.
Segundo a ACIS, o pacote de medidas ainda carece de mecanismos para a
sua operacionalização e flexibilização,
tais como regulamentação a vários
níveis, o que levará o seu tempo, colocando em causa o espírito do efeito
imediato que se pretende sobre a economia e consequentemente a redução

do custo de vida.
A reacção da ACIS, através do seu
director executivo, Edson Chichongue, surgiu depois de o Governo ter
lançado, na última terça-feira, o Pacote de Medidas de Aceleração Económica, entre as quais destaca-se a redução
da carga fiscal com vista a dinamizar
o sector empresarial e atrair mais investimentos para os sectores-chave
da economia, tais como agricultura,
aquacultura e energia.
“A primeira ilação é que as medidas apresentadas são estruturais, ainda
precisam de aprimoramento. Elas são
boas, mas têm o problema de não produzirem efeito a curto prazo”, disse a
fonte.
A ACIS defende ainda que o Governo deveria ter sido mais arrojado
no que concerne ao Imposto sobre o

Valor Acrescentado (IVA), que reduziu de 17 para 16 por cento. Por isso a
agremiação entende que as empresas
e a actividade económica teriam saído mais a ganhar se o IVA tivesse sido
fixado em 15 por cento, à semelhança
de muitos países da região da Comunidade de Desenvolvimento da África
Austral (SADC).
A abordagem da ACIS incidiu também sobre as medidas de acesso ao visto de entrada e Documento de Identificação e Residência para Estrangeiros
(DIRE) para investidores e mão-de-obra estrangeira em Moçambique.
A medida teve como base uma
auscultação realizada às empresas dos
sectores de comércio, indústria e serviços, onde se constatou a existência
de vários constrangimentos para obtenção de uma autorização, dada a bu-

rocracia e morosidade processual por
parte das autoridades moçambicanas.
“Os pedidos de visto são aprovados
a nível central, em Maputo, pelo SENAMI, sendo que recebe os pedidos de
todas as missões diplomáticas e consulares, resultando na demora da sua
aprovação”, explicou a fonte.
Refira-se que no lote das medidas
anunciadas o Governo vai rever o regime geral de vistos de entrada no país,
para promover um maior fluxo de turistas e homens de negócios.
Como recomendação, a ACIS defende uma formação intensiva dos
funcionários públicos sobre as formalidades legais inerentes aos novos procedimentos e padronização em função
da lei, os procedimentos a adoptar
pelas missões diplomáticas em relação
aos requisitos de pedido de visto.

CTA prevê maior flexibilização
das transacções em moeda estrangeira
A CONFEDERAÇÃO das Associações Económica de Moçambique (CTA) antevê que
a revisão da Lei Cambial vai
flexibilizar as transacções em
moeda externa.
Segundo o vice-presidente
do Pelouro de Políticas e Serviços Financeiros daquela agremiação, Oldemiro Belchior,
com a aprovação do dispositivo o ambiente de negócios em
Moçambique será favorável
entre os agentes económicos
que se dedicam à compra e
venda de moeda.
Segundo a fonte, a medida
já aprovada pelo Governo vai
permitir que o país tenha maior
liquidez em moeda estrangeira
com vista a realizar operações

de comércio externo e concorre para que se possa ganhar
receitas provenientes da actividade exportadora.
Belchior assegura que o
projecto de lei vai contribuir,
sobremaneira, para o fortalecimento da moeda nacional e o
desenvolvimento económico e
social do país.
“O que se espera é que
haja maior flexibilização a nível das transacções em moeda estrangeira e que possa, de
facto, criar um espaço ou um
ambiente favorável entre os
agentes económicos que transaccionam a compra e venda
de moeda estrangeira”, disse
Belchior, durante a sessão de
discussão sobre a proposta de

revisão da Lei Cambial, havida
na quarta-feira, em Maputo.
“A Lei Cambial vai melhorar o processo de importação,
introduzindo melhores práticas de transacção comercial.
Também haverá flexibilização da moeda estrangeira. Portanto, as empresas que operaram num mercado flexível
vão contribuir na captação da
moeda estrangeira”, acrescentou. Espera-se ainda, segundo
ele, promover a captação de investimento directo estrangeiro
e melhorar o processo de exportação e todas as transacções
do comércio internacional,
com vista a promover o melhor
ambiente de investimento e
de negócios em Moçambique.

Com lançamento do Pacote de Medidas de Aceleração
Económica, terça-feira, pelo
Presidente da República, Filipe
Nyusi, a fonte disse ser oportuno debater sobre a proposta de
revisão da Lei Cambial, por ser
um dispositivo que vai trazer
transformações estruturantes
para estabilidade macroeconómica. “Esse é o momento certo
para se debater e reflectir sobre
esta proposta de lei, principalmente agora que o Governo
anunciou um pacote de medidas que tem em vista relançar
a economia moçambicana”,
anotou.
Questionado se a entrada
de mais divisas no país não irá
sufocar o metical, a fonte asse-

gurou que não antevê uma fragilização da moeda local, pelo
contrário, as reformas legislativas são conducentes à melhoria do ambiente de negócios.
“Obviamente que a valorização do metical é, sem dúvida, um pilar essencial para
assegurar que as empresas possam crescer, produzir e prosperar num ambiente cambial.
Portanto, não há nenhum risco
de fragilização da nossa moeda”, afirmou. Participaram
no evento representantes da
Associação Moçambicana de
Seguros (AMS), da Associação
Moçambicana das Operadoras Petrolíferas Internacionais
(AMOPI), economistas e outros
convidados. (AIM)

Angola vai alienar 30% do capital da bolsa de valores
O INSTITUTO de Gestão de Activos e
Participações do Estado (IGAPE) de Angola anunciou ontem, a abertura de um
concurso para a alienação de 30% do
capital da Bolsa de Dívida e Valores de
Angola (BODIVA).
As acções vão ser vendidas através
de um concurso limitado por prévia
qualificação, segundo o comunicado do
IGAPE.
As candidaturas terão de ser apresentadas até ao dia 23 de Setembro de
2022. O concurso prevê a alienação de
30.000 acções com o valor nominal de

9.000 kwanzas representativas de 30%
da BODIVA, agrupadas em 60 lotes de
500 acções cada um. Cada concorrente
pode adquirir até um máximo de 19 lotes, devendo ser garantida uma dispersão das acções de pelo menos 50% dos
concorrentes que apresentem propostas
válidas.
As acções ficarão sujeitas ao regime
de indisponibilidade, não podendo ser
objecto de alienação a terceiros (ou seja,
a quaisquer entidades que não sejam
membros da BODIVA), e/ou de constituição de ónus e/ou de encargos, desde

a data da respectiva aquisição pelos adjudicatários e até à data da abertura da
segunda fase do processo de privatização da BODIVA, segundo o caderno de
encargos.
Os adjudicatários estão obrigados,
no prazo máximo de 10 dias a contar da
data da respectiva adjudicação, a prestar
uma caução no valor correspondente a
5% do preço relativo às acções a adquirir, podendo o IGAPE recorrer à mesma,
sem necessidade de prévio consentimento, para a satisfação de quaisquer
importâncias devidas pelo incumpri-

mento ou cumprimento defeituoso das
obrigações que a caução garanta.
A BODIVA é uma sociedade anónima
que intervém na gestão dos mercados
regulamentados em Angola, prestando serviços relativos a emissão e negociação de valores mobiliários e outros
instrumentos, elaboração, distribuição e comercialização de informações
relativas a mercados de instrumentos
financeiros, bem como programas informáticos destinados à contratação e à
transmissão de ordens ou de dados, no
âmbito do mercado de capitais.

VENDE-SE
PROPRIEDADE (quinta/farma), no distrito de Namaacha, de 306,8 hectares,
com DUAT definitivo e Certidão Predial, 2 furos de água (com teste para consumo
ou engarrafamento), 85 cabeças de gado bovino, vegetação natural, perfeito para
investimento como água engarrafada, agrofloresta, agricultura e muito mais,
vende-se por 1 500 000USD, negociáveis ou equivalente.
Contacto: 84-7050833 ou 85-0507288.
7055

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA TERRA E AMBIENTE
ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DAS ÁREAS DE CONSERVAÇÃO

Lista de Classificação Final
Em conformidade com o anúncio de preenchimento de
vaga para a posição de Oficial de Fiscalização de Recursos
Naturais, no âmbito do Projecto Probio, publicado no
jornal "Notícias'' de 8 de Outubro de 2021, publica-se a
lista de classificação final dos candidatos.
Classificação

Nome do candidato

Pontuação

1ª

Silto Jaime Cristovão

91

2ª

Hermínio António

89

3ª

Cidélio Bucuane

88

4ª

Victor Madeira

75

5ª

Zaina Muita

70

Maputo, Agosto de 2022
O Director de Serviços de Recursos Humanos
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Município da Beira já tem
Plano de Estrutura Urbana
HORÁCIO JOÃO

O

MUNICÍPIO da Beira
recebeu
recentemente do Governo
central o Plano de
Estrutura
Urbana
desta cidade, que prevê, essencialmente, a requalificação
de alguns bairros periféricos,
com destaque para Macuti-Miquejo, Goto, Chipangara e
Praia Nova.
Segundo o director provincial de Desenvolvimento
Territorial e Ambiente, Diogo
Borges, trata-se de um acto
visando fazer face ao actual
cenário caracterizado pelo intenso crescimento demográfico e melhorar as condições de
mobilidade, incluindo o saneamento do meio.
O estudo realizado pelo
consórcio Austral, em três
anos, acrescenta a existência
de áreas habitacionais predominantemente de casas à base
de material precário, propensas a inundações e com escassez de serviços básicos, sobretudo água, energia e latrinas.
Diogo clarificou, entretanto, que a execução deste
instrumento legal ainda carece da aprovação pela Assembleia Municipal da Beira e da
ratificação pelo Ministério da
Administração Estatal e Função Pública.
O governante aconselhou
assim a edilidade a seguir todos os trâmites previstos na
legislação em vigor no país
com vista à concretização de
todas as actividades arroladas.
Salienta que tal deve inPUBLICIDADE

Desnutrição crónica
atinge 35.9 por cento
O plano visa responder ao crescimento demográfico e melhorar a mobilidade e saneamento

cluir a auscultação pública
de diversos segmentos da sociedade civil para se obterem
consensos entre as partes interessadas na requalificação
da urbe.
Por sua vez, Albano Carige
reconheceu a existência de sérios problemas de urbanização
nesta autarquia, que ficaram
mais visíveis depois da ocorrência do ciclone tropical Idai,
em Março de 2019, que destruiu infra-estruturas públicas
e privadas, incluindo habitações.
Enalteceu a pertinência do
Plano de Estrutura Urbana da
Beira, pois a sua execução vai
cobrir todos os sectores vitais,
destacando o saneamento do
meio também para os muní-

cipes das áreas suburbanas, de
modo a sentirem-se em igualdade de circunstâncias.
“Com este documento, estão criadas as condições para
melhorar as infra-estruturas
urbanas, principalmente as
que contribuem para a mobilidade, saneamento do meio,
escoamento de águas pluviais e
prevenção de doenças”, perspectivou Carige.
Porém, ressalvou, a edilidade nunca ficou de braços
cruzados e consegue, com os
parcos recursos financeiros de
que dispõe, realizar acções de
impacto na vida das comunidades.
Por isso, mostrou-se confiante na aprovação e execução
do Plano de Estrutura Urbana,

tendo solicitado todos os autarcas a serem fiscalizadores
deste processo, de modo a garantir o bem-estar de todos.
REQUALIFICAR
PRAIA NOVA
O fundo Global das Cidades disponibilizou 200
mil dólares norte-americanos ao Conselho Municipal
da Beira para requalificação
da zona costeira da Praia
Nova.
O presidente do Conselho Municipal da Beira,
Albano Carige, garantiu a
aplicação do montante num
período de um ano, concretamente no reassentamento
de famílias da zona costeira
da Praia Nova, ciclicamente

assoladas pela invasão das
águas do mar ao continente.
Numa fase inicial, o autarca da Beira explicou que
serão transferidas 100 famílias da Praia Nova para o
bairro de Muhave, com vista a facilitar a reposição das
dunas naturais.
A escolha de Muhave
deveu-se à sua localização geográfica, ao longo
da zona costeira, condição
que permite aos deslocados continuarem a praticar
a pesca, uma vez que as famílias já foram reassentadas, por diversas vezes, em
Inhamízua-II e Mandruzi,
no Dondo, mas sempre retornam à Praia Nova.

O DIRECTOR do Serviço Provincial de Actividades Económicas
de Sofala, Ângelo Dista, disse esta
quarta-feira que a desnutrição
na província de Sofala afecta actualmente 35.9 por cento da população, sendo que a aguda está
fixada em 5.3.
Dista fez saber que, com objectivo de avaliar os níveis de
desnutrição em crianças menores
de cinco anos, mulheres grávidas e lactantes, níveis de utilização do serviço de nutrição,
práticas de higiene, água e saneamento, na província de Sofala, foi realizado no final do primeiro semestre do presente ano
um estudo de base abrangendo
todos os distritos.
Recordou que o Secretariado Técnico para a Segurança
Alimentar e Nutricional realizou treinamento em comunicação para a mudança social e
de comportamento, para a pre-

venção da desnutrição crónica.
“Estes são alguns exemplos
que mostram o comprometimento do Governo e parceiros
para a redução da desnutrição
crónica não só em Sofala, como
também em todo o país.
Reconheceu que, não obstante os esforços feitos, as taxas
de desnutrição mantêm-se elevadas. Por isso, está em curso a
elaboração da política e estratégia de segurança alimentar, para
a qual todos são chamados a dar
o seu contributo.
Por sua vez, o chefe do Departamento de Promoção, Segurança Alimentar e Nutricional
no Ministério da Agricultura e
Desenvolvimento Rural, Mário
Mujovo, falou dos passos dados
no desenvolvimento da política
de segurança alimentar e nutricional.
“Realizámos encontros na
zona norte. Agora estamos no

centro e depois iremos para o sul,
com o propósito de tornar o documento conhecido por todos os
que fazem parte desta linha da
acção em prol da segurança nutricional”, explicou.
Mujovo recordou que a taxa
de desnutrição crónica em 2013
era de 43 por cento, mas, em
2019, baixou para 38, o que significa um engajamento na causa
de combate à fome. Realçou que
a Organização Mundial da Saúde
considera uma taxa igual ou inferior a 20 por cento ou menos
como a aceitável, e Moçambique
está ainda nos 38.
Considerou a situação actual
do país não satisfatória, o que requer mais trabalho para reduzir
os actuais números e alcançar-se
a meta desejável até 2030.
Garantiu que ainda no presente ano serão aprovadas as estratégias de segurança alimentar
e nutricional.

6

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

Sexta-feira, 12 de Agosto de 2022

NACIONAL

PARA CONFERIR QUALIDADE

Educação está a rever
86 manuais de todos níveis
conhecimento para a resolução dos problemas individuais e colectivos.

O

MINISTÉRIO da Educação e Desenvolvimento
Humano
iniciou
(MINEDH)
um processo de revisão de 82 manuais de ensino
dos subsistemas primário e
secundário, visando conferir
maior qualidade em termos
científicos, linguísticos e didácticos.
A informação foi partilhada pela ministra do pelouro, Carmelita Nhamashulua,
no decurso do VIII Conselho
Coordenador, que terminou
ontem em Cafumpe, no distrito de Gondola, província de
Manica.
Acrescentou que 20 manuais em revisão são de nível
primário e os restantes 66 do
subsistema secundário geral.
Garantiu que tudo está a ser
feito para que os livros em
revisão não apresentem erros
de conteúdo, metodológicos,
científicos e linguísticos, à
semelhança do que aconteceu com o livro de Ciências
Sociais da 6.ª classe
A governante revelou que
está na fase conclusiva a revisão externa dos livros do en-

ARQUIVO

VICTOR MACHIRICA

Educação revê manuais de ensino de todos níveis

sino primário, processo que
antecede a reedição e impressão deste material didáctico,
para que em 2023 o sector
possa contar com manuais em
condições.
Para tal, disse que o processo está a ser feito com o
apoio técnico de formadores
do Instituto de Formação de
Professores, docentes das escolas primárias, secundárias e

universitárias, no âmbito do
memorando de entendimento rubricado com instituições
do Ensino Superior.
Reconheceu que o primeiro semestre do ano foi marcado por desafios na provisão do
livro escolar, que não chegou
aos beneficiários na mesma
altura devido à falta de meios
para o transporte dos países
onde se localizam as gráficas.

Além disso, o livro de
Ciências Sociais da 6ª classe
apresentou erros graves que
levaram o MINEDH a retirá-lo
da circulação.
Destacou que a educação de qualidade é a chave
para o desenvolvimento de
uma sociedade, pois, segundo Nhamashulua, só pessoas
alfabetizadas e formadas são
capazes de se alicerçarem no

Destacou que o elevado rácio alunos-professor, a
fraca manutenção dos edifícios escolares e a necessidade
contínua de apetrechamento
em mobiliário escolar a todas
as escolas continuam a preocupar o MINEDH.
O sector está ainda preocupado com os episódios de
violência nas escolas assim
como o consumo de drogas
e álcool, que ameaçam comprometer o futuro das crianças e jovens.
Neste sentido, disse ser
urgente que demais forças vivas da sociedade, as famílias,
igrejas, associações e outras
autoridades reforcem as suas
acções, sobretudo na componente de prevenção destes
problemas.
O Conselho Coordenador
do MINEDH analisou vários
aspectos da vida do sector,
tendo adoptado documentos
que vão nortear o seu funcionamento nos próximos
tempos, com destaque para o
planos Económico e Social e
orçamento para 2023.

AREIAS PESADAS DE CHIBUTO

Vice-ministro exige fim de maus-tratos
O VICE-MINISTRO do Trabalho e Segurança Social, Rolinho Farnela, exigiu fim dos maus-tratos à massa laboral na empresa chinesa Ding Sheng,
que explora areias pesadas no distrito
de Chibuto, província de Gaza.
Os trabalhadores queixam-se de
agressões físicas, sucessivas injustiças no trabalho pelos responsáveis da
companhia, facto que mereceu repúdio do governante na sua recente
visita à fábrica de processamento de
minérios, após ter registado incêndio

que danificou parte do equipamento
de produção.
“Queremos desencorajar a prática
de kung fu na resolução dos problemas. Privilegiem o diálogo, e não violência. Devem abrir espaço para que
o sindicato dos trabalhadores possa
funcionar”, apelou o dirigente, exortando os trabalhadores a serem mais
unidos e organizados para responder
pacificamente a eventuais conflitos
laborais.
Durante o encontro com os res-

ponsáveis da multinacional, Farnela
enfatizou a necessidade de reforçar
as medidas de segurança contra os
incêndios. “Uma das recomendações
que deixamos é de reforçar as medidas de segurança no trabalho, isso é
de lei. E olhando para a robustez da
empresa ou envergadura da obra, é
importante que haja um serviço mínimo de bombeiros, que é para mitigar um eventual cenário de incêndios”, disse.
O governante abordou também a

questão dos reassentamentos das famílias, bem como os processos pendentes relativos ao cumprimento das
responsabilidades sociais, para evitar
desentendimentos com as comunidades locais.
Por sua vez, o assistente da empresa Ding Sheng, Bon Shu, reconheceu haver mau ambiente na empresa,
prometendo acatar as recomendações de diálogo e fazer valer os princípios de boa convivência com os
operários.

EM MATIBANE

Mais de mil pessoas recebem
“kits” alimentares e de higiene
MAIS de mil pessoas residentes
nos 32 bairros do posto administrativo de Matibane, distrito
de Mossuril, na província de
Nampula, entre deslocados do
terrorismo e vítimas das calamidades naturais, receberam
ontem kits de produtos alimentares e material de higiene e de limpeza, para aliviar

o sofrimento por que estão a
passar.
Os produtos alimentares
destinam-se a famílias carenciadas, sobretudo idosos,
mulheres e crianças chefes de
famílias. Por seu turno, os kits
de higiene e de limpeza beneficiaram especificamente as
mulheres.

A ajuda é das autoridades
governamentais, parceiros de
cooperação, no quadro da resposta humanitária à tempestade “Ana” e o ciclone “Gombe”,
e do programa de saneamento
e higiene, este último que visa
promover o acesso a água potável, saneamento e higiene ao
nível das comunidades.

A chefe do posto administrativo de Matibane, Luzana
da Arnisse Capote, disse que
os produtos são resultado do
apoio de parceiros que se identificam com os problemas que
afectam a população. Apelou
aos empresários da província
de Nampula e outras pessoas de
boa vontade para partilharem o

pouco que têm em socorro às
famílias que enfrentam necessidades alimentares.
Os beneficiários agradeceram ao gesto humanitário.
Omar Ibraimo, deslocado,
contou que os dias têm sido difíceis, indicando que a pesca é
a única actividade que garante
o seu sustento e da sua família.

DESAFIA O SECRETÁRIO DE ESTADO

Formar para produzir empreendedores
O SECRETÁRIO de Estado na província de Manica, Edson Macuácua, desafia o Instituto Politécnico de Machaze a formar o Homem a saber ser, estar e fazer, com
o intuito de gerar empreendedores que, após a formação, possam criar empresas em qualquer ramo de actividade.
Com o saber fazer, segundo Edson Macuácua, os
formandos poderão, igualmente, lidar com os recursos
naturais existentes no país sem que se recorra à mão-de-obra estrangeira.
O repto foi lançado ao Instituto Politécnico de Machaze na recente visita de trabalho efectuada àquele
distrito com o objectivo de fazer monitoria da execução do Programa Quinquenal do Governo (PQG) e das
actividades da administração local.
Integrou ainda a agenda do Secretário de Estado
o reforço da unidade nacional, consolidação da paz,
vigilância, produção agrícola, desenvolvimento humano e construção do bem-estar, além de agradecer
à Função Pública e líderes comunitários pelos esforços
desencadeados no âmbito da resposta à Covid-19.
Na ocasião, Macuácua disse esperar de outros esta-

belecimentos de ensino técnico- profissional sediados
na província de Manica a formação de excelentes profissionais com conhecimentos sólidos no saber fazer
para desenvolver e catapultar a economia nacional.
Afirmou que o professor tem a missão de ensinar
e transmitir conhecimentos aos formandos, mas também lembrou que estes não são tábua rasa. Assim, é
missão do docente despertar no estudante o saber
fazer para que contribua para o desenvolvimento do
país.
De acordo com o governante, actualmente os institutos politécnicos deixaram de formar no modelo de
oferta, passando para o de procura, ou seja, formam
em função da demanda e necessidade do mercado.
Por isso, desafiou o Instituto a ser dinâmico de
modo a oferecer ao mercado profissionais com habilidades para responderem os desafios impostos.
“Gostaria de ver o Instituto Politécnico de Machaze mais dinâmico, a empreender reformas necessárias
de modo que o seu ensino e formação sejam relevantes
para melhor capitalizar as potencialidades e oportunidades que a província oferece e, igualmente, desen-

volver habilidades na cadeia de valor”, almejou.
Para Edson Macuácua, com a dinâmica que se pretende desta instituição, os recursos naturais de que a
província dispõe serão transformados, apropriados,
usados como riqueza das comunidades e, deste modo,
propiciar o desenvolvimento das regiões rurais.
Convidou os jovens a aderirem ao ensino técnico-profissional, sobretudo no novo modelo de formação, baseado em padrões de competências, para que
possam desenvolver o saber fazer.
Por seu turno, Ezequiel Justino, director do Instituto Politécnico de Machaze, revelou que o estabelecimento é uma referência nacional, com cursos orientados para o mercado.
Lecciona o nível médio desde 2019, ministrando
cursos de Electricidade Industrial, Mecânica Auto,
Mecânica Industrial, Construção Civil e Contabilidade,
prevendo, a partir do próximo ano, introduzir a Mecanização Agrícola.
O Instituto acolhe 450 estudantes provenientes de
todo o país, dos quais 320 são internos e os restantes
externos.

“Notícias” nas vitrinas
de dez escolas da Maxixe
MAIS de seis mil alunos e
168 professores de 10 escolas
primárias da cidade da Maxixe, em Inhambane, terão
acesso ao jornal “Notícias”
durante um ano, oferecido pelo Conselho Municipal
desta cidade, no âmbito do
projecto Uma Escola, Um
Jornal.
As dez escolas contempladas, nomeadamente as
primárias do 1º e 2º Graus
Agostinho Neto, Mavalane, Gigune, Macuamene,
Mawewe, Gugo, Mandiane,
Mongue e Beula, vão melhorar as suas capacidades
de leitura e escrita e realizar
consultas no quadro de ensino e aprendizagem.
Para o efeito, o delegado
da Sociedade do Notícias em
Inhambane, Victorino Xavier, e o Presidente do Conselho Municipal da Cidade
da Maxixe, Fernando Bambo, rubricaram um memorando de entendimento para
a oferta do matutino.
Para Bambo, a iniciativa
“Uma Escola, Um Jornal” é
uma causa social que visa
fundamentalmente cultivar
o gosto pela leitura e escrita no processo de ensino e
aprendizagem das crianças
das escolas primárias.
Disse também que o
“Notícias”, órgão de comunicação da imprensa escrita
mais antigo e abrangente do
país na escola, é por exce-

Delegado do Notícias em Inhambane procedendo à entrega simbólica
da publicação ao edil da Maxixe

lência um meio de consulta bibliográfica e de apoio
pedagógico ao professor no
processo lectivo.
“Ter o “Notícias” nas escolas é uma mais-valia, porque os alunos vão aprofundar
as suas habilidades intelectuais e melhorar a qualidade
de ensino”, disse Bambo.
Acrescentou que ao lerem
o Notícias “os alunos deverão
aprimorar as habilidades intelectuais, aprendendo a escrever correctamente e formular frases com raciocínio
lógico, por isso para nós é um
orgulho apoiar esta causa”
Por seu turno, Victorino
Xavier disse que “Uma Es-

cola, Um Jornal” é um mecanismo encontrado pela Sociedade do Notícias, SA para
contribuir na melhoria da
qualidade do ensino no país.
Acrescentou que os professores poderão usar o jornal como parte do material
didáctico, principalmente
nas aulas da Língua Portuguesa, ensinando os alunos
a escrever de forma correcta.
Para a directora da Escola
Primária do 1º e 2º Graus de
Macuamene, Graziela Edmundo, a iniciativa constitui
um grande contributo para
educação formal, pois permite a mudança da mentalidade das crianças.

SOBRE O “CASO INSS”

Supremo recomenda TSR
a complementar diligências
O TRIBUNAL Supremo (TS)
recomenda ao Superior de
Recurso (TSR) a complementar diligências para o
esclarecimento da verdade
material omitida na instrução preparatória do caso de
desvio de fundos do Instituto
Nacional de Segurança Social
(INSS).
O caso tem como arguidos Maria Helena Taipo, antiga ministra do Trabalho e
governadora de Sofala, José
Marcelino, Arnaldo Simango, Filomena Sumbana, Lúcio Sumbana, Ismael Petel,
Anastácia Zitha e Adérito
Vicente.
Ao revogar o acórdão do
TSR, que manteve o despacho de pronúncia proferido
pela 10ª Secção do Tribunal
Judicial da Cidade de Maputo

contra oito arguidos, o Supremo considera que houve
nulidades no processo, porquanto o TSR deixou de se
pronunciar sobre questões
de facto e de Direito suscitadas no recurso interposto
pelos recorrentes.
Segundo o comunicado do TS, tais questões têm,
essencialmente, a ver com
a insuficiência do corpo de
delito, consubstanciada na
falta de realização, na fase
de instrução contraditória,
de diligências complementares para o esclarecimento
da verdade material que fora
omitida na fase preparatória.
A matéria de facto não foi
criteriosamente apreciada
e valorada e, consequentemente, houve determinação
e aplicação errada da lei, o

que ao pronunciar os recorrentes por factos cuja prova
indiciária é inexistente, determinou, igualmente, a nulidade.
O TS acrescenta, ainda,
que o acórdão recorrido limita-se a fazer referência ao
parecer do Ministério Público, sem analisar os factos e
o Direito, e nem acrescentar
nada que pudesse proporcionar à parte a possibilidade
de examinar o que terá motivado o julgador a decidir
naquele sentido.
Mais do que isso, tal
como indica o documento,
o acórdão recorrido consiste
na simples adesão aos fundamentos invocados pelo tribunal de primeira instância,
sem que sejam indicadas as
razões para tal.

Recusada entrada
de 36 estrangeiros
TRINTA e seis emigrantes
oriundos de vários países
foram impedidos de entrar
no território nacional, semana finda, pelo Serviço
Nacional de Migração (SENAMI), devido a várias irregularidades.
A porta-voz do SENAMI, Leidita Mahanjane, disse que 14 estrangeiros não
tinham visto de trabalho,
nove foi por falta de visto
de negócios, oito desconheciam o local de hospedagem, três não clarificaram os
meios de subsistência e dois
por porte de passaporte com
validade inferior a seis meses.
Acrescentou que a identificação destas irregularidades resulta do reforço da
inspecção de documentos
migratórios e dos requisitos
necessários para a entrada no
país por parte das autoridades.

A porta-voz indicou que
durante este período as nacionalidades mais recusadas
de entrar no país foram a brasileira, congolesa e queniana.
Os postos de travessia que
registaram maior número de
interdições são o Aeroporto
de Mavalane, na cidade de
Maputo, com vinte casos, seguida do Aeroporto da Beira,
em Sofala, com cinco, e Ressano Garcia, com quatro.
Mahanjane
reportou
igualmente o repatriamento
de 136 cidadãos estrangeiros
para os países de procedência, uma subida substancial
se comparado com os 16 devolvidos à procedência em
igual período do ano passado.
“O aumento do número
de estrangeiros repatriados é
resultado do incremento de
medidas de fiscalização nos
postos fixos bem como nas
unidades móveis”, disse.

Mahanjane referiu que as
nacionalidades mais repatriadas durante a semana em
alusão foram a malawiana,
com 69 casos, ruandesa (33)
e congolesa (nove).
O SENAMI apela aos estrangeiros que pretendam
viajar para o país a portarem
o visto correspondente ao
motivo da viagem, devendo
solicitá-lo na Embaixada ou
Consulado da República de
Moçambique.
Devem ainda verificar
o período de permanência
concedido palas autoridades e a validade do passaporte, que não deve ser inferior a seis meses. Alerta
que a permanência no país
por um período superior ao
consignado no visto constitui infracção sujeita a multa
diária de dois mil meticais,
agravada em 50 por cento se
for detectada à saída do visitante.
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CIDADE DE NAMPULA

“BARRAGEM”

Uma zona atractiva
com poucos serviços

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Bombeiros –
26212222/26212260/840293051
CRUZ VERMELHA

Serviço Geral – 26213693

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

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

Erosão dificulta a transitabilidade

Vias de acesso
degradadas
Moradores da zona da barragem clamam por serviços sociais básicos

MOUZINHO DE ALBUQUERQUE

A

ZONA conhecida por
bairro da barragem
está a constituir-se
numa das áreas suburbanas mais preferidas de Nampula, não só
para habitar, como também
para a prática de actividades
agrícolas, pesca e outras. A
designação de bairro não é
oficial, mas deve-se ao facto
de localizar-se junto à barragem que abastece água à
cidade.
Do que se conhece, a
construção da barragem e da

nova fábrica de cerveja, cujas
obras estão paralisadas, foram alguns dos factores que
se transformaram em fortes
atractivos para que muitas
pessoas edificassem, de forma desordenada, as suas casas naquela zona.
No entanto, o bairro é
uma das zonas mais pobres
da cidade de Nampula, carecendo de serviços sociais
básicos, como unidade sanitária, água potável, energia
eléctrica, estradas e escolas.
No que se refere à escassez
de água potável, a alternativa
para muitos residentes tem
sido poços tradicionais ou os
rios existentes noutras áreas.

Alguns moradores que
falaram à nossa Reportagem
disseram que já solicitaram aos gestores da cidade a
abertura de fontes de água,
mas ainda não há resposta.
Os poucos poços tradicionais
abertos pelos moradores estão assoreados, na sequência
das enxurradas causadas pelas intempéries que se abateram sobre a província.
Os residentes reportam
diarreias como consequência do consumo da água dos
poços e dos rios. Augusto
Joaquim, por exemplo, disse não se justificar que uma
zona apetecida não tenha
água potável.

As dificuldades de acesso
à água potável foram também
partilhadas por Carlos Samuel, que afirmou que nunca foi implementado na zona
um projecto de construção
de fontes de água e muito
menos iniciativas viradas
para o saneamento do meio.
Os moradores também
clamam, há anos, pela provisão de energia eléctrica.
A opinião generalizada na
zona é de que no âmbito da
implementação do programa “Energia para Todos” o
“bairro da barragem” também seja contemplado tal
como aconteceu noutras regiões da cidade.

Ponte que nunca chega
A FALTA de uma ponte sobre
o rio Monapo é outro grande
e antigo problema que apoquenta os residentes da zona
da barragem. Eles dizem que
a ausência da infra-estrutura preocupa sobremaneira
na época chuvosa, em que o
caudal do rio aumenta, impedindo a travessia para outra margem, onde praticam
agricultura e realizam outras
actividades úteis para a sua
vida.
Informações obtidas no
local dão conta que alguns
residentes já foram vítimas
de ataque de crocodilos que
abundam no rio, quando
tentavam atravessar, desafiando os animais e a forte
corrente de água. A construção da ponte sobre aquele rio
já tinha sido prometida pelo
presidente do Conselho Municipal, durante a campanha
eleitoral para as eleições autárquicas de 2018.
“Mesmo nesta época
seca, é muito perigoso atravessar o rio Monapo. Há dias,
um homem foi devorado por

NO que diz respeito ao acesso, todas as estradas locais
são terraplanadas e estão em
condições lastimáveis de degradação, criando obstáculos à mobilidade, particularmente o trânsito de viaturas.
Por causa do estado em que
se encontram, os transportes
semicolectivos de passageiros deixaram de explorar a
rota Napipine-Barragem.
Segundo constatou a
nossa Reportagem, o estado precário em que se encontram as vias de acesso
se deve, em parte, à falta de
manutenção.
A erosão dos solos agrava
a situação, sugerindo o desencadeamento urgente de
obras de reabilitação ou manutenção.
Lázaro Justino, vendedor de mandioca e farinha

de milho no mercado local,
afirmou que se as vias de
acesso estivessem em boas
condições de transitabilidade, a vida podia melhorar,
pois os transportes semicolectivos de passageiros podiam chegar à zona com facilidade.
Disse que o problema é
grave, porquanto mesmo as
vias alternativas não oferecem boas condições para
a mobilidade de pessoas e
viaturas. Pediu que seja realizado um trabalho de terraplanagem, pelo menos uma
vez por mês, para melhorar a
transitabilidade.
Sublinhou que para quem
vive na zona, o desenvolvimento social continua uma
miragem, pois não há unidades sanitárias, energia
eléctrica e estabelecimentos

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

de ensino. A única unidade
sanitária mais próxima localiza-se a 10 quilómetros, na
região de Niharro.
Soubemos também que
as mulheres grávidas é que
mais sofrem com a falta de
transporte, sendo que muitas delas dão à luz a caminho
daquela unidade sanitária.
Por outro lado, por falta
de uma escola na zona, as
crianças são obrigadas a percorrer longas distâncias para
alcançar o estabelecimento
de ensino.
Maurício Januário disse
que a comunidade da “barragem” já havia decidido
construir uma escola com
base em material local só que
a iniciativa não avançou porque não havia garantia por
parte do sector da Educação
de que teriam professores.

A VOZ DO MUNÍCIPE

Clama-se pela reversão
dos locais de depósito de lixo
rios do município.
Gilberto Fernando reprovou a medida de proibir o depósito de lixo nos
locais habituais.
Na sua opinião, os gestores municipais ligados à área deviam sensibilizar os residentes para colocarem os
resíduos sólidos em locais apropriados.
Acrescentou que o Conselho Municipal não deve decidir encerrar locais de depósito de lixo já habituais,
quando não é assíduo na sua recolha.

A construção duma ponte sobre o rio Monapo ajudará no escoamento da produção

um crocodilo. Depois de várias tentativas de busca por
parte da família, foram encontradas partes do seu corpo. Os ataques destes répteis
são frequentes. Por isso, pedimos socorro da edilidade
para construção da ponte”,
disse Ana Simão.
Fátima Alves, outra residente, disse ser certo que
as estradas do bairro estão
degradadas, pelo que a cons-

trução de uma ponte sobre
o rio seria um grande alívio.
“Além de facilitar a nossa
mobilidade, a ponte seria um
grande contributo para o rápido escoamento da nossa
produção”, afirmou.
Há 28 anos a viver na
zona, Anacleto dos Santos
pediu que a ponte fosse construída o mais rápido possível,
porque a vida dos moradores
está em perigo sistemático,

na sua maioria transportando
produtos alimentares vendidos nos diversos mercados da
cidade. Lamentou o facto de
este ano não ter conseguido
escoar as hortícolas que produziu em grandes quantidades, uma vez que as viaturas
de aluguer não podem alcançar outra margem do rio e alternativa tem sido sempre os
estivadores que transportam
poucas quantidades.

Criminalidade apoquenta
A CRIMINALIDADE caracterizada
sobretudo pelo assalto a residências,
roubo de motorizadas, bicicletas,
produtos alimentares e outros bens,
principalmente na calada da noite, é
outra preocupação dos residentes da
zona da barragem.
António Celestino disse que, tendo em conta a subida da onda de criminalidade na região, foi constituído
um grupo de policiamento comunitário. Só que alguns elementos do
grupo protagonizavam desmandos,
tendo a comunidade decidido expul-

sá-los do bairro.
Segundo contou, os membros do
policiamento comunitário agrediam
as pessoas e assaltavam as suas residências, no período nocturno. Eles
eram acusados também de roubos e
má conduta.
Acrescentou que a situação já havia atingido níveis inaceitáveis, na
medida em que os membros do policiamento comunitário até ignoravam o papel da própria Polícia da
República de Moçambique (PRM),
por alegada falta de incentivos, o

que resultava na falta de coordenação efectiva das acções de prevenção e combate ao crime na região.
Entretanto, contactado para se
pronunciar sobre os problemas que
afligem a zona, o vereador de infra-estruturas no Conselho Municipal, declinou-se a fazer qualquer
comentário, alegadamente porque
não estava autorizado pelo chefe do
gabinete de Comunicação e Imagem da edilidade, uma prática recorrente por parte dos gestores da
urbe.

Mário Lucas

Muanacha Amade

RESIDENTES de alguns bairros clamam pela reversão dos locais de depósito de lixo vedados pela edilidade,
alegadamente sem explicação. Os locais habituais de depósito de lixo na
zona dos prédios dos macondes, no
bairro de Muahivire, rua Macombe,
no bairro de Namutequeliua e em
Muhala-Expansão foram vedados e
com indicação de proibição.
Por causa da medida, os moradores locais são obrigados a percorrer
longas distâncias para o depósito de
lixo, ou a abrir covas nos seus quintais, para se desenvencilharem do
cheiro nauseabundo, ratos, moscas e
outro tipo de insectos.
Muanacha Amade disse que o local onde habitualmente depositava
lixo foi vedado com chapas de zinco
por iniciativa de pessoas estranhas
que se identificaram como funcioná-

siderando que o lixo nos locais agora
vedados era um atentado à saúde pública e tirava beleza à cidade, em particular ao bairro.

Gilberto Fernando

Mário Lucas afirmou que o lixo é colocado agora em locais impróprios
como consequência da decisão tomada pela edilidade, onde, para além de
obstruir a circulação, cria desconforto
aos moradores das redondezas.
Por seu turno, Carmen Carlos
congratulou-se com a decisão, con-

Carmen Carlos
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IMPRENSA E RADIODIFUSÃO

NA EDIFICAÇÃO DO PAÍS

CSCS quer lei que
permita informar
com liberdade

Frelimo renova confiança
no desempenho dos jovens

Comunicação social regida por Lei de Imprensa aprovada há 31 anos

O

CONSELHO Superior de Comunicação
Social (CSCS) defende que as propostas
de Lei da Comunicação Social e de Lei da Radiodifusão depositadas na Assembleia da República (AR) sejam
um aperfeiçoamento da actual
Lei de Imprensa em vigor, e
não um constrangimento para
o exercício de informar com liberdade.
A ideia, que representa a
expectativa da comunicação
social e da sociedade, é parte de uma mensagem enviada
quarta-feira à imprensa por
ocasião da passagem do 10 de
Agosto, dia em que há 31 anos
foi aprovada a primeira Lei de
Imprensa no país.
A nota acrescenta que as
referidas propostas devem ainda responder ao crescimento
exponencial do sector da comunicação social, e a rápida
expansão dos chamados “me-

dia digitais”, que representam
um sério desafio para a sua
adequada regulação e fiscalização, assegurando, ao mesmo
tempo, o exercício da livre expressão de opinião.
Em segundo lugar, indica
a mensagem, como órgão com
as prerrogativas constitucionais “de disciplina e de consulta” do sector da comunicação social, o CSCS manifesta
preocupação com o cenário de
agravamento dos problemas
éticos e deontológicos que se
registam na imprensa.
Apesar disso, através da
Comissão de Ética e Deontologia Profissional, o CSCS afirma
estar a intervir junto de vários
órgãos de comunicação social
procurando, de forma pedagógica, sensibilizar os seus
profissionais para o respeito
dos direitos e liberdades dos
cidadãos, mormente aqueles
que tutelam a dignidade humana, previstos no artigo 41 da

Constituição da República, nomeadamente o direito à honra,
ao bom nome, à reputação, à
defesa da imagem pública e à
reserva da vida privada.
Sobre os 31 anos da Lei n.º
18/91, de 10 de Agosto, conhecida como Lei de Imprensa, o
CSCS disse tratar-se de um instrumento que resulta da consagração constitucional do direito à liberdade de expressão e
à liberdade de imprensa, bem
como do direito à informação,
como direitos fundamentais,
plasmados na Constituição de
1990.
“A aprovação desta lei foi o
reconhecimento por parte do
Estado moçambicano de que
uma imprensa livre é um pilar
da democracia e contribui para
a formação do pensamento crítico de uma sociedade”, indica
a mensagem do CSCS.
Acrescenta que a Lei de Imprensa foi e continua a ser um
dos instrumentos de regulação

da vida democrática do país e
constitui-se como um valioso
barómetro de aferição da vontade política na persecução do
pluralismo editorial e no tipo
de propriedade, plataformas de
exercício das liberdades de imprensa e de expressão.
A liberdade de imprensa, refere a mensagem, é um
eficaz instrumento da democracia, pois permite que se
contenham muitos abusos de
autoridades públicas, motivo
pelo qual a defesa desse direito
fundamental é uma prioridade
para toda a sociedade.
Neste contexto, o CSCS
saúda e reconhece os meios de
comunicação social nacionais
pelo importante papel que desempenham na formação dos
valores de cidadania, de democracia e na materialização dos
direitos e liberdades individuais e colectivos consagrados
no artigo 48 da Constituição da
República.

O PARTIDO Frelimo renovou
a confiança e esperança que
deposita nos jovens moçambicanos como os edificadores
de um Moçambique brioso,
brilhante, em próspero e contínuo desenvolvimento.
A mensagem foi enviada
ontem à nossa redacção por
ocasião da passagem, hoje, do
12 de Agosto, Dia Internacional
da Juventude, que este ano se
comemora sob o lema “Solidariedade internacional, criando
um mundo para todas as idades”.
Para tal, refere a mensagem, a Frelimo exorta a juventude para maior entrega à
imaginação, ao estudo e ao trabalho, cultivando o empreendedorismo, o auto-emprego e
a ocupação do tempo através
da produção da riqueza.
Desta feita, o partido junta-se aos jovens numa altura em
que o Presidente da República e da Frelimo, Filipe Jacinto
Nyusi, dirigiu uma mensagem
a esta faixa etária, no âmbito da
semana da juventude para que
estes assumam o papel que lhes
é devido no engrandecimento
da Pátria moçambicana.
“A Frelimo deposita esperança enorme nos jovens
de hoje, pois vê neles os edificadores de um Moçambique
brioso, brilhante, resultante
das elevadas qualidades científicas adquiridas pelos jovens

Frelimo reitera confiança no desempenho da juventude moçambicana

na academia e na investigação
científica”, reitera a mensagem.
A nota acrescenta que a
Frelimo pugna por uma juventude laboriosa e estudiosa,
que se subtrai ao consumo de
drogas e de álcool, em particular nos estabelecimentos do
ensino, pois a escola é o centro
de obtenção de conhecimento
científico que impulsiona o desenvolvimento da nação.
O partido no poder desencoraja igualmente a juventude
a participar em manifestações

populares que, muitas vezes,
em nada ajudam a desenvolver o crescimento do país e do
bem-estar dos moçambicanos.
“Alertar a juventude a não
se deixar enganar por falsas
promessas emitidas por forças
anti-patrióticas e estrangeiras
que só concorrem para a destruição da nossa nação”, indica
a mensagem.
Acrescentando que o partido acarinha a todos os jovens
engajados nos sectores de educação, saúde, transporte, agro-pecuária, comunicação social,

DESCENTRALIZAÇÃO NO PAÍS

Recomendado gradualismo

DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE

ND aponta emprego
como principal desafio
O PARTIDO Nova Democracia
(ND) considera a falta de emprego como um dos principais
desafios dos jovens na actualidade, facto que reduz cada
vez mais as suas esperanças ao
empoderamento próprio.
Em comunicado recebido
na nossa redacção, por ocasião
da passagem, hoje, do Dia Internacional da Juventude, a ND
apela a este grupo social a lutar
pela criação de possibilidades
que o permitam engendrar os
seus projectos de desenvolvimento.
Condena a existência de
fábricas de destilação de bebidas alcoólicas em vários cantos
do país, sobretudo nas zonas
urbanas, justificando que o
facto compromete as acções de
combate ao seu consumo pelos
jovens.
Apesar das várias iniciativas juvenis que nos últimos
anos têm sido levadas a cabo
pelo Governo, através da Secretaria de Estado da Juventude e Emprego (SEJE), esta
formação política acusa o Executivo de ser “apático diante
dos problemas” deste grupo

Nova Democracia é um partido maioritariamente suportado por jovens

etário.
Diz, por exemplo, que
“milhares de jovens no país
minguam pela falta de emprego e de renda que baste para a
cesta básica e para constituir a
sua identidade social, seja para
família ou investimentos”, refere.
Acrescenta, por isso, que
“hoje a juventude revolucionária é chamada a ser o viveiro de uma mudança para uma
nova democracia, unindo forças” para a reversão efectiva
do quadro actual de desenvolvimento juvenil em Moçambique.
Segundo o partido fundado
há três anos e liderado por Salomão Muchanga, a problemática do transporte público que
se verifica em quase todo o país
também é um outro factor que
mina a dignidade dos jovens
moçambicanos.
No dia em que a juventude,
a nível mundial, reflecte sobre
o seu papel nas sociedades, a
Nova Democracia considera
que é uma oportunidade para
a juventude desenhar um horizonte nacional.

prestação de serviços, Função
Pública,
telecomunicações,
aviação civil, diplomacia, entre
vários, pois, possuindo um alto
sentido de pátria, entregam-se
com afinco na edificação desta
Pátria especial.
Saudação especial, segundo a mensagem da Frelimo,
vai para os jovens das Forças
de Defesa e Segurança (FDS)
pelo seu brilhante trabalho que
culmina com a derrota do terrorismo no Teatro Operacional
Norte e na manutenção da soberania.

O PROCESSO de descentralização em curso no país deve ser
continuado de forma gradual,
através do aprofundamento
dos seus mecanismos, evitando saltar etapas que podem
comprometer os objectivos
pretendidos com a sua implementação.

Esta é uma das principais
recomendações feitas pelos
participantes da III Reunião
Nacional de Descentralização
que ontem terminou na cidade
de Nampula. Segundo os participantes, o gradualismo na autarcização do país mostrou ser
o caminho mais adequado para

a consolidação do processo.
Por outro lado e fazendo jus
ao lema do encontro “Fazer da
segurança alimentar uma prioridade para o desenvolvimento territorial e cooperação”, a
reunião recomendou aos órgãos de governação descentralizada a trabalharem para o

aumento da produção e produtividade.
Entretanto, a ministra da
Administração Estatal e Função Pública, Ana Comoana,
que procedeu ao encerramento
do evento, disse que a conferência constituiu um marco
importante na história da democracia moçambicana e das
celebrações do Dia Africano da
Descentralização.
Segundo a governante, os
ganhos da descentralização
autárquica, em particular, serão replicados com os devidos
ajustamentos, ao nível provincial, para reduzir as eventuais
sobreposições, clarificar as
competências dos órgãos e tornar o seu posicionamento mais
eficiente e sustentável, em prol
da consolidação do processo.
Indicou que as práticas e as
experiências partilhadas pelos
oradores, moderadores e implementadores deste processo
trouxeram elementos importantes dos modelos de descentralização implementados
noutros países, bem como tornaram evidente que qualquer
modelo de descentralização só
pode ser bem sucedido se tiver
em conta o contexto real onde
está inserido.

TRÊS ANOS DE DESCENTRALIZAÇÃO

IMD assinala avanços na
implementação do processo
O INSTITUTO para a Democracia
Multipartidária (IMD) considera que vários avanços foram alcançados ao longo
da implementação do sistema de governação descentralizada, iniciado há três
anos no país, entre os quais destaque vai
para a regulamentação do processo, a
efectiva implantação e o funcionamento
dos órgãos, segundo avançou quarta-feira o director executivo desta instituição,
Hermenegildo Monlhovo.
Mulhovo, que falava em representação da sociedade civil na abertura da III
Conferência Nacional de Descentralização, realizada em Nampula, reconheceu,
entretanto, que há necessidade de se
aprimorar a legislação, clarificar os deve-

res e responsabilidades dos órgãos, bem
como prosseguir com a sua capacitação.
Acrescentou, ainda, que é preciso
implementar uma descentralização financeira efectiva, através da aprovação
de um sistema tributário da governação
descentralizada que confira maior sustentabilidade ao processo.
O IMD defende, igualmente, maior
clareza sobre os mecanismos e canais que
o cidadão tem ao seu dispor para garantir
a participação deste no processo de planificação e promoção do desenvolvimento
local.
“Queremos governadores das províncias, administradores distritais, presidentes dos municípios, membros das

assembleias provinciais e municipais
cada vez mais próximos dos cidadãos, reflectindo e articulando nas suas agendas
as necessidades destes”, disse.
O processo de descentralização no
país, selado em 2018 com a revisão da
Constituição da República, começou a
ser implementado em 2019, ano em que
foram realizadas eleições das assembleias
provinciais e dos governadores de província.
A realização da III Conferência Nacional da Descentralização coincidiu com a
celebração do Dia Africano da Descentralização, por isso contou também com
a participação da Comissão da União Africana, do Gana, África do Sul e Zimbabwe.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Comandante-Chefe
exige formação
de forças especiais

Comandante-Chefe das FDS passa em revista a guarda de honra

O

S MINISTÉRIOS do
Interior (MINT) e
da Defesa Nacional
(MDN) foram ontem
instados a priorizar a
formação de mais forças especiais, incluindo nas áreas
de informação e reconhecimento, para responderem aos
actuais desafios do país.
O desafio foi lançado pelo
Presidente da República e Comandante-Chefe das Forças
de Defesa e Segurança (FDS),
Filipe Nyusi, em Maputo, durante a cerimónia em que patenteou e conferiu posse aos
membros da direcção do Instituto Superior de Estudos e
Defesa “Tenente General Armando Guebuza” (ISEDEF).
Na ocasião, Filipe Nyusi
falou igualmente da necessi-

dade de se priorizar a formação de sargentos que, segundo disse, no teatro operativo
têm estado, cada vez mais, a
provar a sua importância no
comando intermediário das
tropas.
“Nos teatros operacionais
os sargentos fazem valer o seu
papel de coluna vertebral das
Forças de Defesa e Segurança em todos os seus ramos”,
disse o Chefe do Estado.
No entanto, instou a estas entidades a reduzirem o
recrutamento de efectivos
de carácter burocrático, sem
que isso signifique a resignação total, para não inverter
a pirâmide de empenho das
FDS em missões combativas,
que são a actual prioridade do
país.

Filipe Nyusi atribuiu a
patente de Major-General a
Freitas Norte e empossou-o
como comandante do ISEDEF; Moisés Manuel Cau foi
patenteado como Brigadeiro
e empossado vice-comandante da mesma instituição,
para a área académica.
O Comandante-Chefe das
FDS patenteou igualmente
Patrick Luís Enessi como Comodoro e conferiu-lhe posse
como vice-comandante do
ISEDEF para a área administrativa.
“Vocês são oficiais superiores das Forças Armadas
de Defesa de Moçambique
(FADM) que não apresentam
nenhuma proveniência política, pois esta fase está a ser
cada vez mais superada com

novos ingressos e competências”, disse Filipe Nyusi, recomendando que optem pelo
trabalho em equipa e colegial
para o bom funcionamento
do ISEDEF.
Aos empossados, o Chefe
do Estado apelou à necessidade de assegurarem que o
processo de formação contribua efectivamente para
a identificação de soluções
para os problemas reais de segurança que o país enfrenta.
Exortou ainda à necessidade de fazerem do ISEDEF
o suporte das FADM na produção de conhecimento que
as habilite a fazer planificação estratégica, operacional
e táctica, que promova maior
eficiência no cumprimento
das diversas missões operativas, bem como a garantir
que o ISEDEF ministre cursos
que realmente agreguem valor e com impacto directo na
defesa militar e não a repetir
cursos que podem ser ministrados por demais instituições do ensino superior.
Recomendou ao respeito
pelos regulamentos e procedimentos e a responsabilizar
áreas como recursos humanos, finanças, logísticas, para
libertar as suas iniciativas e a
direcção a se ocupar com actos estratégicos e estruturantes da instituição.
“Têm ainda de flexibilizar
a instalação e funcionamento
do Centro de Investigação do
ISEDEF para que, com base
na ciência e arte militar, gere
melhor compreensão das
ameaças à soberania nacional”, disse.
Ainda na mesma cerimónia, o Comandante-Chefe das
FDS promoveu Gabriel Consolo Cheia a Adjunto Comissário da Polícia da República
de Moçambique (PRM).

CONSIDERA O CARDEAL MATTEO ZUPPI

Moçambique continua
exemplo de paz
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
______________
MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE MANICA

ANÚNCIO DE ADJUDICAҪÃO
Nos termos do 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 V. Excia, a seguinte adjudicação:
Concurso e
modalidade
10/CC/INSS/
DPM/2022

Objecto do concurso

Nome da Empresa
adjudicada

Fornecimento de um jantar, no âmbito de formação
sobre preparação e organização dos processos de Vila Mauá, Lda.
procurement para o Tribunal Administrativo.

Valor da
adjudicação
238.680,00MT

Chimoio, aos 10 de Agosto de 2022
A Autoridade Competente
Delegação Provincial de Manica . Av. dos Operários nº707/8. Tel: 251 22214. Fax: 251 22084. Gab. do Delegado. Telefax:25122084 - Chimoio Moçambique
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ANÚNCIO DE VAGA
TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO E VENDAS
Empresa de dimensão nacional com sede em Maputo, que opera na área de Comunicação Social
pretende admitir para a sua delegação na província de Tete, um (1) Técnico para Serviços de
Administração e Vendas.
REQUISITOS EXIGIDOS:
• Nível médio Comercial (Publicidade/Marketing ou Relações Públicas), ou;
• 12ª Classe e curso de formação profissional com certificação em Vendas ou Marketing e
Publicidade ou Relações Públicas e experiência profissional comprovada de no mínimo dois
(2) anos na função;
• Ter residência ou condições para residir na Cidade de Tete;
• Idade compreendida entre 18 e 30 anos;
• Conhecimentos de informática, nomeadamente MS Office e ferramentas de correspondência
electrónica;
• Conhecimentos de pacotes informáticos de gestão. Saber operar com o sistema PHC constitui
vantagem;
• Organizado, metódico e com capacidade de trabalhar por objectivos;
• Habilitado com carta de condução;
• Domínio da língua portuguesa;
• Capacidade para trabalhar num ambiente de extrema pressão e fora do horário normal de
trabalho.
RESPONSABILIDADES
• Angariar publicidade para inserção nos jornais;
• Angariar assinantes para os jornais físicos e digitais;
• Expandir a rede de distribuição dos jornais nos distritos;
• Fazer vendas dos produtos da Livraria;

O CARDEAL Dom Matteo Zuppi considera que Moçambique
é exemplo na manutenção da
paz, sugerindo que a sua experiência nesta área pode ajudar a
reduzir a violência no mundo.
Matteo Zuppi, da Comunidade Santo Egídio, fez esta
apreciação ontem, em Maputo,
falando a jornalistas à saída de
uma audiência com o Presidente da República, Filipe Nyusi, que serviu para, entre outros
assuntos, falarem dos 30 anos
da assinatura do Acordo Geral
de Paz (AGP), que se assinalam
no próximo dia 4 de Outubro.
Na ocasião, indicou que a
Comunidade Santo Egídio olha
para os 30 anos de paz como
momento de alegria para todos,
assumindo que o ganho obriga
a responsabilidades tais que se
impõe a garantia da sua manutenção.
Figura incontornável na
mediação das conversações
entre o Governo e a Renamo
e que culminaram com a assinatura do AGP, em 1992, em
Roma, o Cardeal anotou ainda que é necessário preservar
a memória de todos quantos
sofreram durante os 16 longos
anos da guerra em Moçambique, para que não cresça mais a
semente da violência, do ódio
e da incapacidade de resolver
os problemas democraticamente.

• Emitir todo o tipo de documentos de facturação (Facturas, VD’s, Notas de Débito e de Crédito,
Recibos, etc);
• Fazer cobranças aos clientes;
• Elaborar Folhas de Caixa diárias;
• Fazer gestão do Fundo de maneio;
• Fazer a gestão do consumo dos combustíveis;
• Assegurar o cumprimento das obrigações fiscais e/ou legais;
• Produzir relatórios de actividades;
• Realizar outras tarefas administrativas que permitam o normal funcionamento da delegação.
SUBMISSÃO DE CANDIDATURAS

PR e Matteo Zuppi trocam impressões sobre questões de paz

“Felicitámos o Presidente
Nyusi pela sua preocupação
com a reconciliação e em continuar a tornar fortes as instituições num clima de respeito uns com os outros, o que é
fundamental para a paz”, afirmou Matteo Zuppi.
Em nome da Comunidade
Santo Egídio manifestou ao
Chefe do Estado a preocupação com a violência provocada
pelo terrorismo na província
de Cabo Delgado, defendendo
a solidariedade internacional
para ajudar a minorar o sofrimento das pessoas afectadas.

“É um esforço que não
deve ser só de Moçambique ou
da região, mas de todos. O sofrimento de um envolve sempre todos os outros e é por isso
que também a Europa tem de
se envolver para ajudar a resolver este problema”, observou.
O Cardeal aproveitou a
ocasião para de forma directa felicitar Moçambique pela
eleição, em Junho último, a
membro não-permanente do
Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas
(ONU) para o mandato 20232024.

Para a Comunidade de
Santo Egídio, a eleição é merecida porque Moçambique
demonstrou que ama a paz e
que possui experiência na área
e com a responsabilidade de
partilhar essa sabedoria com o
mundo, ajudando àqueles que
necessitam deste bem social.
“Pensamos em tantas
guerras,
particularmente a que envolve a Rússia e a
Ucrânia, e achamos que este
país pode ajudar a todos a
crerem que a paz é possível”,
reconheceu o missionário
católico.

As candidaturas deverão ser submetidas em envelope fechado com Referência 13-6773 e inscrição
VAGA DE TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO e entregues no balcão da Delegação da Sociedade do
Notícias, na província de Tete, sita na Av. 24 de Julho, até às 15.30 horas do dia 15 de Agosto de
2022.
Todas as candidaturas sem indicação e/ou enviadas após a data indicada não serão consideradas.
DOCUMENTOS DE CANDIDATURA
As candidaturas deverão ser acompanhadas por uma Carta de Apresentação; cópias de Certificados
de Habilitações Académicas e/ou Profissionais; Curriculum Vitae; Carteira de Condução;
AVALIAÇÃO
Apenas os candidatos pré-seleccionados serão contactados.
Os candidatos pré-seleccionados serão submetidos à entrevistas, provas e outros procedimentos
internos para recrutamento.
Nota: Incentiva-se a candidatura de mulheres.
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (EOI) PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO PARA REMODELAÇÃO DA VEDAÇÃO DA SASOL PETROLEUM
TEMANE, INSTALAÇÃO CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE GÁS

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR THE
PROVISION OF ENGINEERING AND CONSTRUCTION SERVICES FOR UPGRADE OF THE PERIMETER FENCE AT SASOL PETROLEUM
TEMANE, GAS CENTRAL PROCESSING FACILITY SASOL

A Sasol Petroleum Temane (SPT) Limitada (doravante designada
como Sasol) detém o Acordo de Produção de Petróleo (PPA) Joint
Venture não Incorporado (UJV) em Moçambique. No âmbito do PPA, a
Sasol opera instalações em Moçambique, incluindo uma instalação
de processamento de gás em Temane, no sul de Moçambique,
nomeadamente a Instalação Central de Processamento (CPF). CPF
processa ﬂuídos de produção dos campos de gás em terra de Temane
e Pande.

accionistas, bem como uma descrição dos acionistas);

iii. Pacotes de engenharia pormenorizados;

c) Indicar a percentagem de trabalhadores, pessoal e dirigentes
de nacionalidade Moçambicana existentes na empresa.

iv. Fornecer avaliação de riscos preliminares.

Uma vedação perimetral em malha diamantada de aço inoxidável com
cerca de 3 km de comprimento total foi erguida na CPF incluindo uma
vedação elétrica como parte da instalação original. Previa-se na
altura que a vedação seria suﬁciente para impedir a entrada de todos
os elementos indesejados, impedir a remoção não autorizada de bens
e permitir a entrada e saída das instalações através de postos de
controlo tripulados. No entanto, avaliações recentes indicaram
fraquezas da vedação existente. A Sasol Petroleum Temane pretende
substituir a vedação existente por uma de parede sólida (betão ou
bloco) e actualizar a vedação eléctrica para proporcionar uma
protecção eﬁcaz da Unidade de Processamento Central.

3) Fornecer detalhes acreditados dos sistemas de qualidade,
saúde, segurança e gestão ambiental, bem como todas as
acreditações aplicáveis.

Os potenciais empreiteiros serão selecionados de acordo com os
critérios de avaliação da Sasol (conforme determinados pela Sasol),
considerando os detalhes fornecidos pelo empreiteiro , e todas as
outras informações (incluindo todos os riscos associados a este
projeto). Os potenciais empreiteiros serão selecionados pela Sasol à
sua discrição única e sem restrições.

4) Fornecer estatísticas de HSE para os últimos 3 anos;

Instruções de submissão:

5) Fornecer detalhes referentes ao perﬁl da empresa e experiência
relevante:

Os empreiteiros interessados e elegíveis devem apresentar a
documentação necessária, seguindo as instruções abaixo:

a) Experiência em projectos de engenharia multidisciplinar;

▪ Endereço de e-mail: PPACommercialProjects@sasol.com ;

Para os ﬁns mencionados acima, os empreiteiros de Engenharia e
Construção interessados precisarão submeter a melhor opção para a
vedação de parede sólida, incluindo os requisitos para a atualização
da vedação elétrica e demonstrar a sua capacidade e experiência
adequadas para executar com sucesso, em conformidade com os
requisitos técnicos, normas e códigos aplicáveis às indústrias
petrolífera, gás e petroquímica, cumprindo em simultâneo os
requisitos de conteúdo local da República de Moçambique.

6) Fornecer CVs de trabalhadores com experiência em trabalhos
de natureza semelhante.

▪ Hora de encerramento: 14:00 (UTC+02:00) Maputo, Moçambique;

7) Fornecer detalhes relativos ao conhecimento e experiência do
empreiteiro em relação ao Novo Contrato de Engenharia (NEC);

• Não somos capazes de abrir ﬁcheiros em formato rar, apenas
ﬁcheiros em formato zip;

8) Demonstrar a capacidade do empreiteiro de realizar negócios
na língua inglesa.

• A sua resposta a manifestação de interesse deve incluir uma
folha de resumo indicando o documento de prova de cada item
solicitado, para uma avaliação fácil.

Esta manifestação de interesse destina-se a solicitar informações
necessárias para que a Sasol possa identiﬁcar e avaliar empreiteiros
devidamente qualiﬁcados e experientes, de preferência registados
ou estabelecidos e com actividades na República de Moçambique.
Assim sendo, a Sasol vem por este meio, solicitar aos empreiteiros
elegíveis a manifestar o seu interesse para a prestação deste serviço.
Os empreiteiros interessados
deverão facultar as informações necessárias, que demonstrem que
possuem as qualiﬁcações, capacidades e experiências relevantes
para execução do trabalho identiﬁcado. Por conseguinte, é
necessária a submissão da seguinte documentação e informação:

d) Fornecer endereço de instalações em Moçambique;
2) Fornecer informação ﬁnanceira dos últimos 3 anos, ano
corrente, bem como uma previsão para o ano seguinte (Volume
de negócios, lucro líquido e reservas totais de capital próprio).

b) Experiência em modiﬁcação/concepção/desenho de projectos
de engenharia;

9) Fornecer políticas, procedimentos e sistemas informáticos
para gestão de todos os aspectos da concepção de engenharia,
incluindo, rastreio de controlo de alterações, rastreio de controlo
de qualidade e controlo de revisão da documentação de
concepção.
10) Serviços de Gestão de Projetos:
i. Fornecer uma lista de sistemas de gestão reconhecidos que
seriam utilizados para gerir todos os aspetos relativos a
concepção técnica de projectos de engenharia, incluindo funções
de gestão de projetos, gestão de engenharia, planeamento e
calendarização, controlo de custos, garantia de qualidade e
controlo de qualidade.
11) Provar as suas capacidades para fornecer entregas de
engenharia:

Nota: A experiência e o cumprimento dos padrões e especiﬁcações
da Sasol constituí uma vantagem.

▪ Descrição do Projeto: Remodelação da Vedação da SPT;
▪ Data de encerramento: 23 de agosto de 2022;
• Por favor, note que cada e-mail não deve conter mais de 5MB;

Os empreiteiros interessados e elegíveis devem ter em conta que
este pedido da Sasol visa apenas solicitar informações necessárias a
tomada de decisões futuras relativas aos
Serviços de Engenharia e a seleção de potenciais empreiteiros. O
presente pedido de manifestação de interesse, não demonstra, de
forma alguma, qualquer intenção da Sasol em iniciar negociações
com qualquer prestador de serviços que envie informações e
demonstre interesse em participar neste processo, nem celebrar
qualquer contrato ou iniciar outro tipo de relação comercial entre a
Sasol e tal prestador de serviços, nem constitui um compromisso da
Sasol de adjudicar quaisquer contratos a qualquer candidato.

ii. Pacote de conceito;

A Sasol só irá responder aos empreiteiros potenciais e
pré-selecionados, e poderá solicitar informações adicionais aos
referidos empreiteiros identiﬁcados. A Sasol poderá, ainda, solicitar
auditoria das informações fornecidas pelos empreiteiros ao abrigo
da presente EOI.

Sasol Petroleum Temane Limitada (herein after referred to as Sasol)
owns the Petroleum Production Agreement (PPA) Unincorporated
Joint Venture (UJV) in Mozambique. Under the PPA, Sasol operates
facilities in Mozambique, including a gas processing facility at
Temane, in southern Mozambique, namely the Temane Central
Processing Facility (CPF). The CPF, operated by Sasol, processes
production ﬂuids from the Temane and Pande onshore gas ﬁelds.

c) Indicate the percentage of Mozambican labour, staff and
management available in the company.

associated with this project). Potential bidders will be selected by
Sasol at its sole and unfettered discretion.

d) Provide Mozambican facilities address;

Submission instructions:

2) Financial information for the last 3 years, current year and a
forecast for next year (Turnover, net proﬁt and total equity
reserves).

Interested and eligible Contractors should submit the required
documentation, to the following:

A stainless-steel diamond mesh perimeter fence of approximately 3
km in total length was erected at CPF including an electrical fence as
part of the original scope of the facility. It was envisaged at the time
that such a fence would be enough to keep out all unwanted
elements, prevent unauthorized removal of assets and enable entry
and exit from the facility through manned check points. However,
recent assessments have indicated perimeter fence weaknesses.
Sasol Petroleum Temane aim to replace the existing perimeter fence
with a solid wall fence (either concrete or brick) and upgrade the
electrical fence to provide an effective protection of the Central
Processing Facility.

3) Provide accredited quality, health, safety and environmental
management systems as well as all applicable accreditations.

▪ Description of Project: Sasol Petroleum Temane Perimeter Fence
Upgrade;

4) Provide HSE statistics for the last 3 years;

▪ Closing Date: 23nd August 2022;

5) Provide company proﬁle and relevant experience:

▪ Closing time: 2:00 PM (UTC+02:00) Maputo, Mozambique

a) Experience in multi-disciplinary engineering design projects;

• Please note that each email should contain no more than 5MB.

b) Experience in modiﬁcation/concept/design of engineering
projects;

• We are not able to open a ﬁles, only Zipped ﬁles.

For the purpose mentioned above, interested Engineering and
Construction Contractors will need to provide the best option for the
solid wall fence including the perimeter fence upgrade requirements
and prove their appropriate ability and experience to successfully
design procure and execute in compliance with the technical
requirements, standards and codes applicable to oil, gas and
petrochemical industries, whilst complying to local content
requirements of the Republic of Mozambique.

7) Demonstrate the Engineering and Construction Contractor’s
ability to conduct business in English language.

This EOI is intended to solicit information required to enable Sasol to
identify and assess suitably qualiﬁed and experienced Contractors,
preferably registered or established and operating in the Republic of
Mozambique.

i. Provide a list of recognized management systems that would be
used to manage all aspects of Engineering Design, Construction,
including
Project
Management
functions,
Engineering
Management, Planning and Scheduling, Cost Control, Quality
Assurance and Quality Control.

1) Conteúdo Local
a) Registo da Empresa;
b) Apresentar detalhes relativos à estrutura accionista do
empreiteiro de engenharia (participação percentual detida pelos

Sasol hereby invites eligible contractors to indicate their interest to
bid for the Engineering, Procurement and Construction Services
required. Interested Contractors should provide appropriate
information showing that they have the required qualiﬁcation(s),
ability and relevant experience to perform the identiﬁed Work.
The following essential documentation and information is, therefore,
required:
1) Local Content

i. Estudos;

6) Provide CVs of personnel who have experience in work of this
nature.

8) Provide policies, procedures and software systems to manage
all aspects of Engineering Design, including change control
tracking, quality control tracking and revision control of design
documentation.
9) Project Management Services:

10) Prove capabilities to provide Deliverables related to:
i. Engineering, Procurement and Construction of solid wall
perimeter fence;

▪ E-mail address: PPACommercialProjects@sasol.com ;

• Your expression of interest response should include a summary
sheet indicating the evidence document of each item requested,
for easy evaluation.
Interested and eligible Engineering and Construction Contractors
should note that this request by Sasol is aimed solely at requesting
information required by it to enable future decisions regarding the
Engineering, Procurement and Construction and selection of
prospective bidders. It does not, in any manner, indicate any
intention by Sasol to enter into further discussions with any service
provider which submits information and expresses interest to
participate in this process, or to enter into any contract or other
commercial relationship between Sasol and such service provider,
nor does it constitute an undertaking by Sasol to award any contract
to any of the respondents.
Responses by Sasol will only be made to short-listed prospective
bidders and Sasol may request further information from such
identiﬁed bidders. Sasol may also arrange for auditing of
information that has been provided by a respondent pursuant to this
EOI.

ii. Engineering, Procurement and Construction services required
to upgrade the electrical fence including alarm systems;
iii. Provide preliminary Risk Assessment (RA).

a) Company Registration;

Note: Experience with and compliance to Sasol Standards and
Speciﬁcations would be advantageous.

b) Provide detail of the Engineering Contractor’s ownership structure
(percentage shareholding held by shareholders as well as a
description of the identity of shareholders).

Potential bidders will be selected in terms of Sasol’s evaluation
criteria (as determined by Sasol), considering the details that the
Contractor supplies, and all other information (including all risks
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(SERVIÇOS DE CONSULTORIA - SELECÇÃO DE EMPRESAS)

(CONSULTING SERVICES - SELECTION OF COMPANIES)

Projecto de Recuperação Resiliente de Emergência Pós-Ciclones Idai e Kenneth

Nº do Empréstimo: IDA-D5190

Cyclone Idai & Kenneth Resilience and Emergency Recovery Project
Loan N.º: IDA-D5190

Serviços de Consultoria para Preparação da Avaliação do Impacto
Ambiental e Social (AIAS) e Plano de Acção de Reassentamento (PAR) e
Implementacao do PAR para Protecção Costeira na Cidade da Beira Moçambique

Consultancy Service for Preparation of ESIA and RAP and
Implementation of RAP for Coastal Protection works in the
City of Beira

O Governo de Moçambique (GdM) recebeu do Banco Mundial e da Invest International através
do programa DRIVE, uma doação de financiamento equivalente a 120 milhões de dólares para
investimentos em infra-estruturas de drenagem urbana e protecção costeira no âmbito do Projecto
de Recuperação Resiliente Pós-Ciclones Idai e Kenneth e pretende aplicar parte dos recursos em
serviços de consultoria.

Reference. N.º (Procurement Plan): MZ-AIAS-306401-CS-QCBS
The Government of Mozambique (GoM) has received from the World Bank, KfW and Invest
International via the DRIVE program, a financing donation equivalent to 120 million dollars to
fund urban drainage and coastal protection infrastructure investments under the Post-Cyclones
Idai and Kenneth Resilient Recovery Project and intends to apply part of the resources in
consulting services.

Os serviços de consultoria solicitados relacionados com os investimentos na protecção costeira
serão divididos em dois contratos separados: (i) um contrato de valor global para a Preparação
do AIAS e RAP para Protecção Costeira na cidade da Beira e (ii) um contrato baseado no tempo
para a Implementação do PAR para projecto de Protecção Costeira na cidade da Beira.
Note-se que a intenção é adjudicar os dois contratos à uma mesma empresa.

The requested consultancy services related to the coastal protection investments will be divided
into two separate contracts: (i) a Lump Sum contract for the Preparation of Environmental and
Social Impact Assessment (ESIA) and a Resettlement Action Plan (RAP) and (ii) a Time-based
contract for the implementation of Resettlement Action Plan (RAP) of coastal protection works
in the city of Beira. It is to highlight that the intention is to award both contracts to the same firm.

O contrato para a preparação da Avaliação de Impacto Ambiental e Social (AIAS) e um Plano de
Ação de Reassentamento (RAP), será financiado pela Invest International através do programa
D2B, enquanto o contrato para a Implementação do Plano de Ação de Reassentamento (RAP)
será financiado pelo Banco Mundial.

The contract for the preparation of Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) and a
Resettlement Action Plan (RAP), will be financed by Invest International via the D2B program,
while the contract for the Implementation of Resettlement Action Plan (RAP) will be financed by
the World Bank.

O objectivo desta Consultoria é desenvolver/preparar uma Avaliação de Impacto Ambiental e
Social (AIAS) e um Plano de Acção de Reassentamento (PAR), incluindo a implementação do PAR
nos 4 troços das obras de Protecção Costeira na cidade da Beira, nomeadamente:
(i) Trecho Costeiro 1- Área portuária, Estação de Tratamento de Águas Residuais e
assentamento informal;
(ii) Troço Costeiro 2 - Muro Velho – Praia Nova – Ponta-Gêa;
(iii) Trecho Litoral 3 – Ponta-Gêa – Farol de Macúti e
(iv) Trecho Litoral 4 - Farol de Macúti – Outlet Rio Maria
O Serviço de Consultoria para Elaboração de AIAS e PAR incluindo a implementação do PAR para
obras de Protecção Costeira na Cidade da Beira terá a duração de:
• A preparação de AIAS e PAR deve ser concluída dentro de 6 (seis) meses, contados a partir
da data de início e;
• A implantação do PAR deverá ser concluída em 6 (seis) meses, a partir da data de sua
aprovação pelo DNDT (MITA – Ministério da Terra e Meio Ambiente);
Os Termos de Referência (TdR) detalhados para essas consultorias poderão ser encontrados no
seguinte site: www.aias.gov.mz. Observa-se que estes TOR são uma versão preliminar que será
ajustada antes da fase de solicitação de propostas (RFP).
A AIAS, IP convida empresas de consultoria elegíveis (“Consultores”) a manifestarem seu interesse
para o fornecimento destes 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 avaliação são:
1. Área de negócio principal em serviços de consultoria Ambiental e Social (Reassentamento);
2. Experiência semelhante relevante, que deve incluir especificamente o seguinte:
√ Experiência geral na preparação de AIAS e PAR em todo o mundo e especificamente em
países em desenvolvimento, incluindo países da África Subsaariana;
√ Experiência significativa na preparação e implementação do PAR em Moçambique, em
linha com as Normas Ambientais e Sociais do Banco Mundial (ESSs) e as Políticas de
Reassentamento de Moçambique. Deve também ter experiência em trabalhar com Governos
locais e também com a DNDT (Directório Nacional de Terras e Ordenamento do Território),
Governo Provincial (SPA-Serviços Provinciais de Ambiente, DPADT – Directório Provincial
de Ambiente e Ordenamento do Território)), etc;
√ Ter um histórico comprovado de conclusão bem sucedida de pelo menos 3 tarefas (nos
últimos 10 anos) relacionadas à Preparação de AIAS e preparação de PARs, incluindo sua
implementação;
√ Capacidade técnica e de gestão de empresa. (Forneça apenas a estrutura da organização,
qualificações gerais e número de funcionários-chave. Não forneça CV do pessoal. Os
especialistas não serão avaliados na fase de pré-selecção.)

The objective of this Consultancy is to develop/prepare an Environmental and Social Impact
Assessment (ESIA) and a Resettlement Action Plan (RAP), including the RAP implementation on
the 4 sections of the Coastal Protection works in Beira city, namely:
(i) Coastal section 1- Port area, Waste Water Treatment Plant and informal settlement;
(ii) Coastal section 2 - Old Sea wall – Praia Nova – Ponta-Gêa;
(iii)
Coastal section 3 – Ponta-Gêa – Macúti Light House and
(iv)
Coastal section 4 - Macuti Light House – Rio Maria outlet

Referência N.º (Plano de Aquisições): MZ-AIAS-306401-CS-QCBS

Chama-se atenção aos consultores interessados, à Secção III, parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17 das
“Regras de Aquisições para Mutuários do IPF” do Banco Mundial. Julho de 2016, Julho de 2016
Revisado em Novembro de 2020 e Agosto de 2018, estabelecendo a política do Banco Mundial
sobre conflito de interesses.
Os consultores poderão fazer parceria com outras empresas para melhorar as suas qualificações,
mas devem indicar claramente se a associação é na forma de uma joint venture e / ou subconsultoria.
No caso de uma joint venture, todos os parceiros da joint venture serão solidariamente responsáveis
pela totalidade do contrato, se seleccionados.
O Consultor será seleccionado de acordo com o método “QCBS” - Selecção Baseada na Qualidade
e no Custo, estabelecido no Regulamento de Aquisições.
Mais informações poderão ser obtidas no endereço abaixo, no horário comercial, das 8.00 às
15.30 horas.

The Consultancy Service for Preparation of ESIA and RAP including the RAP implementation
for Coastal Protection works in the City of Beira will have a duration of:
• The ESIA and RAP preparation shall be completed within 6 (six) calendar months from
the date of commencement and;
• The RAP implementation shall be completed in 6 (six) months from the date of its
approval by DNDT (MITA – Ministry of Land and Environment;
Detailed Terms of Reference (TOR) for these consultancies can be found on the following website:
www.aias.gov.mz. It is noted that these TOR are a draft version which will be finetuned before the
proposal stage of this assignment.
AIAS, IP now invites eligible consulting firms (“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. The shortlisting
criteria are:
1. Core business area in Environmental and Social (Resettlement) consulting services.
2. Relevant similar experience, which should specifically include the below:
√ general experience in Preparation of ESIA and RAP projects worldwide and specifically in
developing countries, including Sub-Saharan African countries;
√ Significant experience in RAP preparation and implementations in Mozambique, in
line with the World Bank Environmental and Social Standards (ESSs) and Mozambique
Resettlement Policies. Should also have experience in working with local Government
special DNDT (Land National Directory and Land Use Planning), Provincial government
(SPA- Environmental Provincial Services, DPADT – Provincial Directory of Environment
and Land Use Planning)), etc;
√ Have a proven record of successful completion of at least 3 assignments (within the
last 10 years) related to the Preparation of ESIA and preparation of RAPs, including its
implementation;
√ Technical and Managerial capability of the firm. (Provide only the structure of the
organization, general qualifications and number of key staff. Do not provide CV of the staff.
Experts will not be evaluated at the shortlisting stage.)
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” dated November 2020 and
August 2018, establishing World Bank 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.
A Consultant will be selected according to the method “QCBS” – Selection Based on Cost Quality
established in the Procurement Regulation.
More information can be obtained at the address below, during business hours from 8:00 am to
3:30 pm.

As manifestações de interesse deverão ser entregues no endereço abaixo até ao dia 26 de Agosto
de 2022, às 10.30 horas, hora local, e devem indicar claramente: “Serviços de Consultoria para
a Preparação do AIAS e RAP e Implementação do PAR para Protecção Costeira na cidade da
Beira - Moçambique”.

Expressions of interest must be delivered to the address below by August 26, 2022, at 10:30
am local time and must clearly indicate: “Consultancy Service for Preparation of ESIA and
RAP and Implementation of RAP for Coastal Protection works in the City of Beira”.

Av. Eduardo Mondlane, n.º 1352, 4.º Andar
Tef. +258 21 303339
Faxe: +258 21 303341
Email: procurement.aias@gmail.com
Maputo – Moçambique

Av. Eduardo Mondlane, n.º 1352, 4.º Andar
Tef. +258 21 303339
Fax: +258 21 303341
Email: procurement.aias@gmail.com
Maputo – Mozambique
7081
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Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
PUBLICIDADE

Sexta-feira, 12 de Agosto de 2022

CONSELHO MUNICIPAL DE MAPUTO
GABINETE DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO E INSTITUCIONAL
PROJECTO DE TRANSFORMAÇÃO URBANA DE MAPUTO

CONSELHO MUNICIPAL DE MAPUTO
GABINETE DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO E INSTITUCIONAL
PROJECTO DE TRANSFORMAÇÃO URBANA DE MAPUTO

ANÚNCIO DE CONCURSO
CONCURSO PÚBLICO

ANÚNCIO DE CONCURSO
CONCURSO PÚBLICO

REGIME ESPECIAL

FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO MÉDICO PARA OS POSTOS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Gestão de Postos Comunitários de Rastreio da Covid-19, Tuberculose, Malária, Hipertensão
Arterial, Infecções de Transmissão Sexual, HIV/SIDA, Violência Baseada no Género e
Nutrição, no Município de Maputo

REGIME ESPECIAL

Provedor de Serviços

O Governo de Moçambique, representado pelo Conselho Municipal de Maputo (CMM) recebeu um financiamento do Banco
Mundial para o custo do Projecto de Transformação Urbana de Maputo (PTUM) e pretende aplicar parte dos recursos para
aquisição de Equipamento, Material e Produtos de Testagem, Prevenção e Controlo de Doenças Infecciosas.
O Conselho Municipal de Maputo (CMM) convida potenciais fornecedores interessados e que reúnem requisitos de
elegibilidade, a apresentarem propostas seladas para Fornecimento de Material e Equipamento Médico para os
Postos Comunitários de Saúde, conforme os Lotes seguintes:
Lote 1: Material de Protecção, Testagem e Controlo contra Doenças
Lote 2: Material de Escritório
Lote 3: Material de Limpeza
Lote 4: Material de Serigrafia e Reprografia
Lote 5: Balanças c/Altímetro para pesagem de pessoas
Lote 6: Mobiliário para os Postos Comunitários
Lote 5: Tabletes e Megafones
Os concorrentes interessados poderão concorrer para um ou mais Lotes.
As propostas deverão ser submetidas em Envelope Fechado, com indicação completa do concorrente e do objecto do
concurso no endereço abaixo, e serão abertas em sessão pública, na presença dos representantes dos concorrentes que
desejarem comparecer, para o seguinte endereço:
Data, Hora e Local para apresentação das Propostas:
Data: 9/9/2022; Hora-Limite: 11.30 horas
Local: Projecto de Transformação Urbana de Maputo
Av. Marginal, n.º 9149, Edifício CoWork Lab, Triunfo, Bairro da Costa do Sol
Atn: Procurement
Não serão permitidas propostas electrónicas e as entregues fora do prazo-limite serão rejeitadas.
As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações
e consultar ou adquirir o documento do concurso no endereço acima indicado, no horário das 8.00 até às 15.30 horas.

O Governo de Moçambique, representado pelo Conselho Municipal de Maputo (CMM) recebeu uma Subvenção
do Banco Mundial, para o financiamento do Projecto de Transformação Urbana de Maputo (PTUM) e pretende
aplicar parte dos recursos para contratação de Provedor de Serviços de Gestão de 20 Postos Comunitários
de Rastreio de Covid-19, Tuberculose, Malária, Hipertensão Arterial, Infecções de Transmissão Sexual,
HIV/SIDA, Violência Baseada no Género (VBG) e Nutrição, no Município de Maputo.
O Conselho Municipal de Maputo (CMM) convida potenciais interessados e que reúnem requisitos de
elegibilidade, a apresentarem propostas seladas para o endereço abaixo.
As propostas deverão ser submetidas em Envelope Fechado, com indicação completa do concorrente e do
objecto do concurso no endereço abaixo, e serão abertas em sessão pública, na presença dos representantes
dos concorrentes que desejarem comparecer, para o seguinte endereço:
Data, Hora e Local para apresentação das Propostas:
Data: 9/9/2022; Hora-Limite: 10.00 horas
Local: Projecto de Transformação Urbana de Maputo
Av. Marginal, n.º 9149, Edifício CoWor Lab, Triunfo, Bairro da Costa do Sol
Atn: Procurement
Não serão permitidas propostas electrónicas. Propostas entregues fora do prazo-limite serão rejeitadas. As
propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias.
Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir os documentos do
concurso no endereço acima indicado, no horário das 8.00 até às 15.30 horas.
Os Documentos do Concurso poderão ser obtidos por solicitação, através do email:
transformacaourbana.maputo@gmail.com

Os Documentos do Concurso poderão ser adquiridos mediante o pagamento de uma taxa não reembolsável de 500,00MT
(quinhentos meticais) por meio de depósito directo para a Conta n.º: 108.4209131059; NIB: 0003.010804209131059.03,
STANDARD BANK

O Concurso será regido pelo Regulamento do Banco Mundial de Aquisições para Mutuários de Operações
de Financiamento de Projectos de Investimentos, edição de Julho de 2016 (“Regulamento”), nos termos do
Despacho Ministerial n.º 686/GMc/DNPE/MEF/002/2020, de 23 de Setembro, para uso do Regime Especial.

O Concurso será regido pelo Regulamento do Banco Mundial de Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamento
de Projectos de Investimentos, edição de Julho de 2016 (“Regulamento”), nos termos do Despacho Ministerial n°. 686/
GMc/DNPE/MEF/002/2020, de 23 de Setembro, para uso do Regime Especial.
Recomenda-se aos Concorrentes interessados para que tomem especial atenção às “Directrizes do Banco Mundial para
Prevenção e Combate à Fraude e Corrupção”, edição de Julho de 2016, bem como à Secção III e Anexo IV do “Regulamento”.

Recomenda-se aos Concorrentes interessados para que tomem especial atenção às “Directrizes do Banco
Mundial para Prevenção e Combate à Fraude e Corrupção”, edição de Julho de 2016, bem como à Secção III e
Anexo IV do “Regulamento”.
Maputo, aos 11 de Agosto de 2022
A Autoridade Competente

Maputo, aos 11 de Agosto de 2022
A Autoridade Competente
7137

7137

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_________
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

CONSELHO MUNICIPAL
PELOURO DE PLANIFICAÇÃO E FINANÇAS

Departamento de Gestão e Execução de Aquisições

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSOS

ANÚNCIO DE CONCURSOS

O Conselho Municipal de Maputo convida a todas empresas elegíveis, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que
reúnem os requisitos de elegibilidade e tributos autárquicos regularizados, a apresentarem propostas seladas
para os concursos constantes do quadro abaixo.
Concurso
Concurso
Público OM
– 18/CMM/
GC/G//22
Concurso
Público
OM-15/
CMM/
VOTAU/G/22

Objecto do Concurso
Aquisição de
Fardamento e Calçado
para Polícia Municipal
Lote 1 - Fardamento
Lote 2 - Calçado
Aquisição de Material de
Consumo de Escritório
Lote 1 - DMIU
Lote 2 - DMOTC
Lote 3 - DMAS

Data, Hora
e Local de
Concentração
para visita
N/A

N/A

Alvará

Compatível
ao objecto de
contratação

Compatível
ao objecto de
contratação

Data, Hora e Local de
abertura do concurso

Garantia
Provisória

Dia: 30 de Agosto de
Lote 1
2022
120.000.00MT
Entrega: 11.00 horas
Lote 2
Abertura: 11.15 horas 50.000.00MT
Dia: 30 de Agosto de
2022
Entrega: 10.00 horas
Abertura: 10.15 horas

67.500,00MT

1. As propostas deverão ser válidas por um período 120 dias, acompanhadas de Garantias Provisórias válidas por
150 dias, de acordo com os valores definidos.
2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir os documentos dos
concursos no endereço indicado abaixo, no horário das 8.00 até às 15.30 horas, a partir do dia 10 de Agosto
de 2022.
3. Os documentos dos concursos poderão ser consultados ou adquiridos mediante o pagamento de uma taxa
não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais). O pagamento deverá ser por meio de depósito directo para
o Conselho Municipal de Maputo (CMM), Conta com o NIB Nº 000 105 61 0000000 243 263, no BANCO
MILLENIUM BIM e levantamento de recibo emitido pela Recebedoria Municipal, sita na Av. Karl Marx, n.º 173.
4. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos concorrentes que
desejarem comparecer à sessão de abertura. Não serão permitidas propostas electrónicas e as entregues após
o prazo-limite serão rejeitadas.

Número do
Concurso

Objecto

Modalidade

Data e hora da entrega
de Propostas

Abertura de Propostas

04/23A000141DGEA/2022

Fornecimento e montagem de
pneus, baterias e câmaras de ar

Concurso Público

6/9/2022
pelas 10.00 horas

6/9/2022
pelas 10.15 horas

05/23A000141DGEA/2022

Fornecimento de passagens
aéreas

Concurso Público

6/9/2022
pelas 14.00 horas

6/9/2022
pelas 14.15 horas

06/23A000141DGEA/2022

Manutenção e reparação de
viaturas multimarcas

Concurso Público

7/9/2022
pelas 10.00 horas

7/9/2022
pelas 10.15 horas

07/23A000141DGEA/2022

Fornecimento de combustível e
lubrificantes

Concurso Público

7/9/2022
pelas 14.00 horas

7/9/2022
pelas 14.15 horas

Os concorrentes interessados poderão obter informações, examinar os documentos de concurso ou levantálos no Departamento de Gestão e Execução de Aquisições (DGEA), na Sede do Ministério em conformidade
com o endereço abaixo, pela importância não reembolsável de 1000,00MT (mil meticais), a ser depositada
no Banco de Moçambique, Conta/Número 000022110391651901186, do Ministério da Justiça, Assuntos
Constitucionais e Religiosos.
O período de validade das propostas está estabelecido nos documentos de Concurso, contados a partir da data
de abertura das propostas.
As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, de acordo com o estabelecido na coluna 3 do quadro
acima e serão abertas em sessões públicas, no mesmo endereço de acordo com a coluna 4 da mesma tabela, na
presença dos concorrentes que desejarem comparecer.
Garantia Provisória- Não Exigida
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.

Conselho Municipal de Maputo
Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA
Av. Ho-Chi-Min - Praça da Independência, Paços do Município
Caixa Postal 251, Maputo - Telefone: +258 (21) 356135
Email: promaputo.aquisicoes@gmail.com

O Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos convida pessoas singulares, micro, pequena
e médias empresas, inscritas no Castro Único de Empreiteiros, Fornecedores e Prestadores de Serviços,
interessadas, a apresentarem propostas, fechadas, para Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços em
conformidade com o seguinte:

Maputo, Agosto de 2022

A Entidade Contratante
7138

7116

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

PUBLICIDADE

Sexta-feira, 12 de Agosto de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
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REPARTIÇÃO AUTÓNOMA DE AQUISIÇÕES
ANÚNCIO DE CONCURSOS

1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO



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

GIOVANI DE AGUIAR RAIMUNDO e LEOPOLDINA





 BARRETO RAIMUNDO, ambos
GIZELDA REBOCHO

residentes
no Bairro
 dos Pioneiros, Rua Baltazar de
Aragão,
 cidade da Beira, para, no prazo de dez (10) dias,
 dos éditos, reclamarem, querendo,
posteriores àquele

o pagamento do seu crédito pelo bem penhorado de
quetenham garantia real, nos termos do disposto no

artigo 864º, nº 1, do Código do Processo Civil, sobre o
seguinte imóvel descrito na Conservatória dos Registos
da Beira, designada pela letra “EE”, prédio em regime de
propriedade horizontal, sob o nº 6 412 a fls. 107 verso, do
livro B-18, inscrito sob o nº 22 747 a fls. 83, do livro G-30,
a favor de GIOVANI DE AGUIAR RAIMUNDO, casado
sob o regime de comunhão de bens adquiridos com
Leopoldina Gizelda Rebocho Barreto Raimundo, nos
Autos de Execução Ordinária nº 05/2020-N, movidos
pelo exequente BANCO ÚNICO, SA.
Maputo, aos 25 de Maio de 2021
A Ajudante de Escrivão de Direito
Felismina Jemisse Ubisse
Verifiquei
O Juiz de Direito
Dr. João de Almeida F. Guilherme

ANÚNCIO DE CONCURSOS

da as empresas interessadas, par
1.

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

 Fornecimento de Produtos Alimentícios, Higiene e Limpeza para a ARA-Sul, IP/DGBS ;
 Fornecimento de Combustíveis, Lubrificantes, Gás Doméstico e Pneus para a ARA-Sul, IP/DGBS;
 Fornecimento de Material de Escritório e Consumíveis para a ARA-Sul, IP/Sede e Divisões de Gestão;
 Fornecimento de Produtos Alimentícios, Higiene e Limpeza para a ARA-Sul, IP/DGBL;
 Prestação de Serviços de Manutenção e Reparação de Viaturas da ARA-SUL, IP/SEDE;
 Fornecimento de Equipamentos de Hidrometria e de Higiene e Segurança no Trabalho;
 Serviços de Manutenção de Infra-Estruturas da ARA-Sul, IP/Sede.
2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou levantá-los na ARA-Sul, IP RAA, durante as horas normais de expediente, sita na Av. Samora
Machel, n.º 30, 6º Andar a partir do dia 12 de Agosto de 2022, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (Mil Meticais) para cada. A ser depositado na conta 1012887201007- Standard Bank da
ARA-Sul Turismo.
3. O período de validade das propostas é de 120 dias.
4. As propostas deverão estar devidamente seladas e entregues à ARA-Sul, IP Administração Regional de Águas do Sul, Instituto Público, sita na Av. Samora Machel, n.º 30, 7º Andar, serão abertas
em sessão pública, no mesmo endereço na presença dos concorrentes ou seus legítimos representantes que queiram assistir a este acto nas datas e horas constantes da tabela abaixo.
5. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 08 de
Março.
Visita Obrigatória
Abertura de
Entrega de Proposta
Modalidade
Proposta
Garantia
Itm
Concurso nº
de
Objecto do Concurso
Provisória
Local de
Hora e
Contratação
Data
Hora
Data
Hora
Concentração
Data
Fornecimento
de
Produtos
Concurso
1
47A001141/ARAS/CL/BENS/19/2022
N/A
25/08/2022 10H00 25/08/2022 10H15
Alimentícios, Higiene e Limpeza
Limitado
para a ARA-Sul, IP/DGBS
Fornecimento de Combustíveis,
Concurso
Lubrificantes, Gás Doméstico e
2
47A001141/ARAS/CL/SERV/26/2022
N/A
25/08/2022 14H00 25/08/2022 14H15
Limitado
Pneus para a ARA-Sul, IP/DGBS
Fornecimento de Material de
Concurso
Escritório e Consumíveis para a
3
47A001141/ARAS/CP/BENS/27/2022
SIM
05/09/2022 10H00 05/09/2022 10H15
ARA-Sul, IP/Sede e Divisões de
Público
Gestão
Fornecimento
de
Produtos
Concurso
Alimentícios, Higiene e Limpeza
4
47A001141/ARAS/CL/BENS/26/2022
N/A
23/08/2022 14H00 23/08/2022 14H15
Limitado
para a ARA-Sul, IP/DGBL
Prestação de Serviços de
Concurso
Manutenção e Reparação de
N/A
5
47A001141/ARAS/CL/SERV/34/2022
23/08/2022 10H00 23/08/2022 10H15
Limitado
Viaturas da ARA-SUL, IP/SEDE
Fornecimento de Equipamentos de
Concurso
Hidrometria e de Higiene e
N/A
7
47A001141/ARAS/CL/BENS/22/2022
24/08/2022 10H00 24/08/2022 10H15
Limitado
Segurança no Trabalho
Concurso
Serviços de Manutenção de InfraInstalações da
11H00
8
47A001141/ARAS/CP/SERV/37/2022
N/A
05/09/2022 13H00 05/09/2022 13H15
Público
Estruturas da ARA-Sul, IP/Sede
ARA-Sul, IP
15/08/2022
Maputo, 10 de Agosto de 2022
A RAA

7168

7123

7125

14

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

Sexta-feira, 12 de Agosto de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
9ª SECÇÃO

REPÙBLICA DE MOÇAMBIQUE
___________
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE INHAMBANE

ANÚNCIO
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JULIÃO ORLANDO CARLOS ZUNGUZE, JUIZ DE DIREITO
DA 9ª SECÇÃO DO TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

ANÚNCIO
------Nos Autos do Recurso Contencioso nº 31/2018RC, interposto pela senhora OLINDA LUÍS JOÃO
representada pelos seus bastantes procuradores os Drs.
Jorge Cuinhane, Marta Guambe e Jorge Chacate, contra
o ADMINISTRADOR DO DISTRITO DE VILANKULO
com última morada conhecida na Cidade de Inhambane
e agora em parte incerta, faz-se saber que correm
éditos de 30 (trinta) dias, contados a partir da data
da sua publicação do presente anúncio, notificando a
recorrente através dos seus bastantes procuradores, de
todo o conteúdo do douto Acórdão nº01/2020, para, no
prazo de 30 (trinta) dias, que começa a correr depois
de findo os éditos, tudo a contar da segunda e última
publicação deste anúncio, cujo os documentos para o
efeito poderão ser levantados no Cartório deste Tribunal,
sob cominação dos mesmos seguirem os seus termos
legais.-----------------------------------------------------------E para constar se lavrou este e outros de igual teor, que
vão ser afixados nos lugares designados por lei.------------Inhambane, aos 6 de Julho de 2022
A Escrivã de Direito Provincial
Elizabet Debora Francisco X. J. Dias
Verifiquei
O Juiz Relator
Isidro Ramos Moisés Batalha

Faz saber que, pela Nona Secção deste Tribunal correm éditos de trinta dias, citando o réu JOSÉ CARLOS FERNANDES CARVALHO DE MORAIS, de
nacionalidade moçambicana, natural de Pemba, residente em parte incerta, para, no prazo de vinte (20) dias, que começa a correr depois de findo o dos
éditos, tudo a contar da segunda e última publicação deste anúncio, contestar, querendo, apresentando a sua defesa, nos Autos de Acção de Reivindicação
de Propriedade, com Processo Ordinário nº 182/2021/F, que por esta Secção lhe move o GOVERNO DA ROMÉNIA, conforme tudo melhor consta
do duplicado da petição inicial, que se encontra à disposição do citando no Cartório desta Secção, podendo ser levantado dentro das horas normais de
expediente, sob a cominação de, não contestando, julgarem-se confessados os factos articulados pelo autor para todos os efeitos legais.
Maputo, aos treze dias do mês de Julho de dois mil e vinte e dois
O Ajudante de Escrivão de Direito
Júlio Elias Nhamache
Verifiquei
O Juiz de Direito
Dr. Julião Orlando Carlos Zunguze

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MOÇAMBIQUE
Reitoria

ANÚNCIO DE VAGA
A Reitoria da Universidade Católica de Moçambique (UCM), com sede na Cidade da Beira, na Rua Comandante Gaivão, n.º 688, no Bairro da Ponta-Gêa,
pretende recrutar para o seu quadro de pessoal, em regime de tempo integral, as seguintes vagas: alínea a) um (1) Editor e; alínea b) um (1) Oficial para
Cooperação e Relações Internacionais.

1.

Requisitos/Exigências a apresentar

a.

EDITOR – Uma (1) vaga
Ter o grau de Doutoramento em Ciências da Educação ou áreas afins;
Ter conhecimento sólido e experiência de trabalho de pelo menos cinco (5 anos) anos como, Editor/escritor, comprovado;
Experiência em informática na óptica do utilizador, com forte domínio no uso dos programas MS Excel, Word, PowerPoint e outros;
Ter domínio das línguas Portuguesa e Inglesa, fala e escrita;
Ter nacionalidade moçambicana;
Ter disponibilidade imediata.

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
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Responsabilidades e Tarefas:
i.
Estabelecer mecanismos transparentes para aceitação de textos de livros para impressão e publicação pela Gráfica da UCM;
ii.
Fazer a selecção e revisão dos artigos submetidos para publicação;
iii.
Gerir a plataforma da REID e Repositório Científico;
iv.
Garantir a revisão dos trabalhos científicos (teses, dissertações, monografias, artigos e outros) submetidos para a publicação;
v.
Em coordenação com a Comissão de Ética em Investigação Científica, garantir a observância dos princípios éticos, deontológicos e morais em
todos os textos que forem apresentados para publicação;
vi.
Organizar eventos públicos presenciais e/ou virtuais para a publicação de trabalhos científicos produzidos pelos Docentes e Investigadores da
UCM.
B. OFICIAL PARA COOPERAÇÃO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS - Uma (1) vaga:
I.
Ter o grau de Doutoramento em Ciência Política: Governação e Relações Internacionais ou áreas afins;
II.
Ter conhecimento sólido e experiência de trabalho de pelo menos cinco anos como Cooperação e Relações Internacionais, comprovado;
III.
Ter domínio das línguas Portuguesa e Inglesa, fala e escrita;
IV.
Experiência em informática na óptica do utilizador com forte domínio no uso dos programas MS Excel e Word;
V.
Ter nacionalidade moçambicana;
VI.
Ter disponibilidade imediata.

ANÚNCIO
Torna-se público que, pela Décima Terceira Secção do
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, na Acção Ordinária
nº 06/2022-K, pendente neste Cartório da 13ª Secção
Comercial deste Tribunal, movida pelas autoras: TÉCNICA
INDUSTRIAL, SA e A FORJADORA, com domicílio profissional
nesta cidade, contra os réus: GUSTAVO DANIEL DA SILVA
CASTRO, com domicílio profissional no Bairro Central, Av.
24 de Julho, nº 1247, 2º andar, flat 4, nesta cidade, e GC
LIFE CONSULTORIA-SOCIEADADE UNIPESSOAL, LDA,
com domicílio no Bairro das Mahotas, qº 7, casa nº 35, nesta
cidade, ora em parte incerta, são estes os réus citados para
contestarem, querendo, apresentarem a sua defesa no prazo
de vinte dias, que começa a correr depois de finda a dilação
de trinta dias, dos éditos, a contar da data da segunda e
última publicação deste anúncio, conforme os fundamentos
da petição inicial, cujo duplicado se encontra à disposição
nesta Secção, onde poderão solicitá-lo em qualquer dia útil,
dentro das horas normais de expediente, com a advertência
de que a falta de contestação, implica o prosseguimento dos
autos os seus ulteriores até final à sua revelia.
Maputo, aos 21 de Julho de 2022

Responsabilidades e Tarefas:
i. Preparar acordos de cooperação e memorandos de entendimento entre a UCM e as instituições parceiras;
ii. Apoiar e procurar iniciativas académicas que promovam uma maior internacionalização da UCM;
iii. Promover a internacionalização da UCM, divulgando a realização de eventos nacionais e internacionais a decorrer tanto na UCM como fora e
estimular a participação da UCM na participação dos mesmos;
iv. Colaborar na implementação de projectos virados para a internacionalização da UCM;
v. Colaborar na recepção de estudantes, docentes, investigadores e visitantes estrangeiros ou de outras instituições que tenham actividades
relacionadas com a UCM;
vi. Elaborar projectos específicos para o intercâmbio de alunos, docentes e investigadores tanto da UCM como de outras instituições, organizações
e países;
vii. Desenvolver uma política de cooperação que a UCM deve ter com outras instituições nacionais e internacionais viradas para fins académicos,
científicos, diplomáticos e políticos;
viii. Acompanhar e apoiar todos os sectores da UCM no seu relacionamento com outros parceiros de modo a facilitar e concretizar programas e
projectos de cooperação;
ix. Colaborar na gestão do site da UCM.

2.

Documentos necessários para candidatura:
a. Carta de candidatura dirigida ao Magnífico Reitor da UCM;
b. Curriculum Vitae actualizado e assinado;
c. Fotocópia do documento de identificação (Bilhete de Identidade ou Passaporte);
d. Fotocópia do Certificado de habilitações literárias e diploma;
e. Fotocópia de NUIT;
f. Carta de Referência;

g. Os concorrentes deverão declarar nos requerimentos, em separado e sob compromisso de honra a situação em que se encontram nomeadamente:
i.
Não prestar serviço a tempo inteiro em qualquer Instituição Pública ou Privada;
ii.
Não ter sido condenado em Tribunal por qualquer infracção à lei.
iii.
Outros documentos que o candidato julgar relevante para a sua candidatura.

3.

Local e prazo de entrega das candidaturas
As candidaturas deverão ser submetidas em envelope selado na Recepção da Reitoria: sita na Rua Comandante Gaivão, nº 688, CP. 821, Bairro Ponta-Gêa,
Cidade da Beira, Telefone: (+258) 23324809 ou por e-mail: drh@ucm.ac.mz ou
recrutamento.reitoria@ucm.ac.mz

A Secretária Judicial
(Ilegível)
Verifiquei
A Juíza de Direito
Maria da Luz

Entre os dias 11 e 22 de Agosto de 2022, das 7.00 às 17.00 horas.
NB: Apenas os candidatos pré-seleccionados serão contactados.

Beira, aos 9 de Agosto de 2022
O Vice-reitor para Área de Administração e Finanças
7129
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DA JUSTIÇA E TRABALHO
3º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, nº 1472 - 1º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE
RUI SILVESTRE MABOTE
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de onze de Agosto de dois mil
e vinte e dois, lavrada de folhas quarenta e sete e seguintes, do livro de notas para
escrituras diversas número 726-A, deste Primeiro Cartório Notarial de Maputo, perante
mim, ANDRÉ CARLOS NICOLAU, Conservador e Notário Superior, em exercício no
referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de Rui
Silvestre Mabote, natural de Magude, falecido no dia catorze de Julho de dois mil e vinte
e dois, no Hospital Militar de Maputo, solteiro, maior que era, filho de Silvestre Mabote
e Samaria Chivambo, com última residência habitual na Vila de Marracuene, não tendo
deixado testamento nem qualquer outra disposição da sua última vontade, sucedem-lhe
como únicas e universais herdeiras de todos os seus bens móveis, sua companheira de
união de facto Arcília Óscar de Mathaba, solteira, maior, natural de Maputo e suas filhas:
Ednelce Arcélia Rui Mabote, solteira, maior, natural de Maputo, Breinada Umbelina
Rui Mabote, solteira, natural de Maputo e Shirlen Arcélia Rui Mabote, solteira, natural
de Maputo, todas residentes em Marracuene.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram às declaradas herdeiras ou
com elas possam concorrer na sucessão à herança do referido Rui Silvestre Mabote.
Está Conforme
Maputo, aos 11 de Agosto de 2022
O Notário
(Ilegível)

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE
SIMÃO PALINHOS
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de onze de Agosto de dois mil
e vinte e dois, exarada de folhas oitenta e sete a folhas oitenta e oito, do livro de notas
para escrituras diversas número cento e cinco “E”, no Terceiro Cartório Notarial,
perante ALDINA GUILHERMINA SAMUEL RUTUTO MOMADE, licenciada em
Direito, Conservadora e Notária Superior, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de
Herdeiros por óbito de Simão Palinhos, casado com Maria Teresa Ferreira Tavares
Palinhos, sob regime de comunhão de bens, natural de Guadrazais e residente que
foi em Mabalane, sendo filho de José Manuel Palinhos e de Luísa Borrega Menina.
Que o falecido deixou testamento e deixou como única e universal herdeira de todos
os seus bens e direitos, sua cônjuge Maria Teresa Ferreira Tavares Palinhos,
viúva, residente na África do Sul.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram à declarada herdeira ou
com ela possam concorrer à sua sucessão.
Está Conforme
Maputo, aos 11 de Agosto de 2022
A Notária
(Ilegível)
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MUNICÍPIO DE ANGOCHE
CONSELHO MUNICIPAL DE ANGOCHE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação
De acordo com a alínea d) do nº 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação
de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços
ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 05/2016, de 8 de Março, comunica-se que
o Concurso nº 65.023/CP/04/2022, referente à pavimentação da rua do
Cuannha, foi adjudicada à ORERA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, LDA, pelo
valor de 8.790.835,95 (oito milhões, setecentos e noventa mil, oitocentos trinta
e cinco meticais, noventa e cinco centavos) incluindo o IVA.
Angoche, aos 8 de Agosto de 2022
O CHEFE
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PROVÍNCIA DE INHAMBANE
SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE

O Serviço Provincial de Saúde de Inhambane convida pessoas colectivas ou singulares,
nacionais ou estrangeiros interessados a apresentarem propostas fechadas para os
concursos discriminados na tabela abaixo:
Modalidade
de concurso

Objecto de
contratação

58I000151/CP/0
Conc. Público
001/2022

Aquisição de
combustível
Aquisição de
equipamento
hospitalar
Aquisição de
equipamento
informático

58I000151/CL/0
002/2022

Conc.
Limitado

58I000151/CL/0
003/2022

Conc.
Limitado

Especificações
As Caravanas de Vacinação de COVID-19 devem cumprir as seguintes
características e condições:
• Especificações do Veículo - Caminhões ou ônibus de médio a grande porte,
com capacidade de carga mínima de 4 toneladas, equipados com sistema de
som para transmissão pública, incluindo microfones e alto-falantes, sistema
de projeção de vídeo, mini palco e adesivos de vacinação. A vistoria do
veículo, seguro, impostos e licenças legais devem estar em dia e devidamente
regularizadas.

Província

Anúncio de Concurso

Nº de concurso

Introdução
O Ministério da Saúde vai iniciar a vacinação contra a COVID-19 para crianças
e adolescentes com idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos. A meta
do plano de vacinação do Ministério da Saúde (MISAU) é vacinar 2.655.432
entre 12 e 14 anos e 2.195.798 entre 15 e 17 anos, totalizando um públicoalvo de 4.851.230 crianças e adolescentes a nível nacional. Para cumprir essas
metas de vacinação, o MISAU planejou vários locais de vacinação em grande
e pequena escala, tanto locais fixos (unidades de saúde) quanto unidades
móveis dentro e fora da escola e caravanas de vacinas como estratégias para
vacinar mais jovens rapidamente.
Como parte de sua contribuição para acelerar o acesso generalizado e equitativo
e a entrega de vacinas de COVID-19 seguras e eficazes, conforme previsto no
objectivo 1 da Estrutura Global de Resposta e Recuperação de COVID-19 dos
EUA, O Centro de Programas de comunicação da Universidade Johns Hopkins,
por meio do projecto Breakthrough ACTION pretende contribuir através de
intervenções com caravanas de vacinação baseadas na comunidade, a fim
de montar uma campanha de vacinação segura, eficaz, atraente, amiga dos
adolescentes e abrangente, de modo a atingir todos os adolescentes.
O objectivo deste concurso é seleccionar um prestador de serviços para
promover a vacinação de adolescentes em colaboração com as equipas
de vacinação, por meio de caravanas de vacinação compostas por veículos
alegóricos com forte branding de vacinação para atrair os jovens.

• Cobertura Geográfica - Deve haver uma caravana de vacinas a funcionar
diariamente durante 30 dias em cada uma das seis províncias seleccionadas
(Província de Maputo, Cidade de Maputo, Manica, Tete, Nampula, Zambézia)
cobrindo pelo menos 8 distritos por província. Abaixo a lista dos distritos.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

1.

Anúncio de Concurso Público para Contratação de
Empresa para aluguer de Caravana para Campanha de
Vacinação de Crianças e Adolescente contra COVID-19

Data e hora
da entrega
final

Data e hora
de abertura

Data e hora
de anúncio de
posicionamento

31/8/2022
9.00h

31/8/2022
9.00h e 15m

1/9/2022
8.00h

25/8/2022
9.00h

25/8/2022
9.00h e 15m

29/8/2022
9.00h

25/8/2022
11.00h

25/8/2022
11.00h e 15m

29/8/2022
9.30h

Distrito
Quelimane, Nicodala, Namacurra, Ile, Gurué e Alto
Zambézia
Molócuè
Murrupula, Rubaue, Rapale, Cidade de Nampula, Meconta
Nampula
e Monapo
Manica
Chimoio, Gondola, Manica, Barué e Guru
Tete
Chagara, Moatize, Tete, Cahora Bassa, Mutarara e Macanga
Distritos Munipais: KaMpfumo, Chamanculo, Maxaquene,
Maputo-Cidade
Mavota, Mubukwane, Catembe
Província de
Matola, Marracuene, Manhiça, Magude, Moamba, Boane,
Maputo
Namaacha e Matutuíne
• Duração - terá 2 fases - 15 dias para cada fase: 1ª dose entre 29 de Agosto a
30 de Setembro e segunda dose entre 1 e 30 de Outubro.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos
dos concursos ou adquirí-los na DPSI – Unidade Gestora Executora das Aquisições,
telefone nº 293-20549, Fax 20346, pela importância não reembolsável de 2000,00MT
para concurso público e 1500,00MT para concursos limitados, a depositar na conta nº
nº501942506 - Millennium BIM, Serviço Provincial de Saúde de Inhambane – Outras
Receitas.
3. As propostas dos concursos deverão permanecer válidas pelo prazo máximo de 120 dias,
após a data da sua abertura.
4. As propostas serão abertas em sessão pública na sala de reuniões da SPSI 1º piso, Av.
Acordos de Lusaka - Cidade de Inhambane, nas datas e horas indicadas no quadro e na
presença dos concorrentes que desejarem comparecer.
5. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto
nº 5/2016 de 8 de Março.
Inhambane, aos 10 de Agosto de 2022
Directora do Serviço Provincial
Serviiço Provincial de Saúde de Inhambane, sito na avenida Acordos de Lusaka, Caixa Postal nº23, telefone nº 293-20549, Fax 20346
328

• Composição da equipa – As equipas da caravana devem ser compostas,
no mínimo, por um motorista profissional, um mobilizador comunitário e
um técnico de manutenção para lidar com os equipamentos. O mobilizador
comunitário será o ponto focal para interagir com os profissionais de saúde,
as equipes de vacinação e a comunidade.
Forma de candidatura e prazo de submissão de propostas
Os proponentes devem enviar uma proposta técnica e financeira usando de
acordo com as especificações cima. Todas as propostas técnicas devem ser
enviadas em formato PDF e a proposta financeira em Excel/PDF.
O concorrente deve incluir todas as informações solicitadas nas especificações.
Conforme necessário, o concorrente ponde incluir outras informações
adicionais para descrever adequadamente sua proposta.
O período para fazer perguntas será encerrado no dia 15 de Agosto de 2022.
Os concorrentes podem enviar suas perguntas por email para
fmassingue1@jhu.edu.
As propostas devem ser enviadas até ao dia 15 de Agosto de 2022, via email
para Ltimene1@jhu.edu.
7148
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ANÚNCIO PARA VENDA

ANÚNCIO DO CONCURSO 27A001241CL00262022
1. A Inspecção Geral de Finanças convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas em envelopes fechados para Prestação de Serviços de Arrendamento da Sala
de Conferências e Fornecimento de Refeições na Vila Municipal de Bilene, província
de Gaza.
2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações dos Documentos de Concurso ou levantá-los, na cidade de Maputo, no Prédio 33 andares, 7º andar, no Gabinete da
UGEA, das 8.30 às 15.00 horas, de segunda a sexta-feira.
3. As propostas deverão ser entregues, na Inspecção Geral de Finanças, até às 9.00 horas do
dia 24 de Agosto de 2022 e serão abertas em sessão pública às 9.30 horas do mesmo
dia, na presença dos interessados que desejarem participar no acto.
4. O anúncio de posicionamento será feito às 10.00 horas do dia 29 de Agosto do corrente
ano, no endereço acima citado.
5. O concurso será regido pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, que aprova o Regulamento
de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de
Serviços ao Estado.
Maputo, Agosto de 2022
A Autoridade Competente
6169

Faz saber que nesta Secção e Cartório correm termos processuais uns Autos de Carta Precatória,
registados sob o número 21/22/H, extraídos dos Autos de Execução Ordinária nº 19/2020-B, em
que é exequente FNB MOÇAMBIQUE, SA, representada pela sua Mandatária Judicial drª Elsa Cossa
e outros, com domicílio profissional na cidade de Maputo, Av. Vladimir Lenine, Rua da Imprensa, nº
256, 3º andar, porta 313, Prédio 33 andares, devendo se fazer presente com o fiel depositário e a
executada FERRAGEM CARLITOS, EI, com sede no Bairro da Machava Bunhiça, Qº 13, casa nº 684,
talhões 34, 35, 36, 37, 38, 39, parcela 714/Q, província de Maputo, representada pelo senhor Carlos
Lourenço Chicohe, a correr termos processuais na Décima Terceira Secção Comercial do Tribunal
Judicial da Cidade de Maputo, para o pagamento da quantia de 17 912 436,02MT (dezassete
milhões, novecentos e doze mil, quatrocentos e trinta e seis meticais e dois centavos), e que foi
designado o dia vinte e seis de Agosto de dois mil e vinte e dois, pelas doze horas, para a abertura
de propostas em carta fechada, que poderão ser apresentadas no Cartório deste Tribunal, até trinta
minutos antes da hora marcada, para a venda em primeira praça, do bem abaixo indicado:
Verba Única
Imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial da Matola, sob o número 6440 (seis mil,
quatrocentos e quarenta) a fls. 172 (cento e setenta e dois), do livro B/19, inscrito provisoriamente
por falta de título na mesma Conservatória, sob o número 8487(oito mil, quatrocentos e oitenta e
sete) a folhas 67 (sessenta e sete), do livro G-14, a favor de Carlos Lourenço Chicohe, na província
de Maputo, a qual foi constituída hipoteca a favor do exequente FNB-Moçambique, SA, inscrita
provisoriamente por falta de título, sob o nº 965 a fls. 64, do livro C-6.
As propostas devem mencionar preço superior ao constante da avaliação no valor global de
7 535 000,00MT(sete milhões, quinhentos e trinta e cinco mil meticais), com o câmbio do dia.
Matola, aos vinte e nove dias do mês de Julho do ano dois mil e vinte e dois
A Escrivã de Direito
Hermenegilda da Luz Canda
Verifiquei

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL
SECRETARIADO DO CONSELHO MUNICIPAL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA 11

O Juiz de Direito
Dr. Salomão Paulo Manhiça
7106

ANÚNCIO DE CONCURSOS
O Conselho Municipal de Maputo convida a todas empresas nacionais elegíveis, interessadas e que
reúnem os requisitos de elegibilidade e tributos autárquicos regularizados, a apresentarem
propostas seladas para o concurso constante do quadro abaixo.
Concurso

Objecto do
Concurso

Data, Hora
e Local de
Concentração
para visita

Concurso OM
n° 12/0147/
CL/07/2022

Prestação de
serviços gráficos
para Gabinete de
Comunicação

N/A

Concurso OM
n° 12/0110/
CL/08/2022

Prestação de serviços
de sonorização

N/A

Concurso OM
n° 12/0147/
CC/09/2022

Fornecimento de
pneus e bateria
para Gabinete de
Comunicação

N/A

Alvará

Data, Hora e Local
de abertura do
concurso

Garantia
Provisória

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA
DIREÇÃO PROVINCIAL DAS OBRAS PÚBLICAS
PROJECTO ÁGUA SEGURA PARA ZONAS RURAIS E VILAS -P173518

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
TÉCNICO(A) DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Compatível
Dia: 31/8/2022
ao objecto de Entrega: 10.00 horas
Contratação Abertura: 10.15 horas

N/A

GRANT. N.º D941-MZ
Ref. N.º MZ-DPOPZ-RSTWSP-P04-ICS-2022

Compatível
Dia: 31/8/2022
ao objecto de Entrega: 12.00 horas
Contratação Abertura: 10.15 horas

N/A

1. O Governo de Moçambique recebeu do Banco Mundial um financiamento através de um donativo de 150 milhões de
dólares americanos para investimentos no abastecimento de água e saneamento nas províncias de Nampula e Zambézia, com o objectivo de aumentar o acesso a serviços seguros e abastecimento de água e saneamento, e apoiar o
desenvolvimento institucional do sector através do Projecto Água Segura para Vilas e Zonas Rurais, e pretende usar
parte desses recursos para serviços de consultoria.

Compatível
Dia: 17/8/20222
ao objecto de
Entrega: 15.30 horas
Contratação

N/A

1. As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias.
2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir os
documentos do concurso no endereço indicado no n° 5, no horário das 8.00 até às 15.30 horas, a
partir do dia 11/8/2022.
3. Os documentos do concurso poderão ser consultados ou adquiridos mediante o pagamento de
uma taxa não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais). O pagamento deverá ser por meio
de depósito directo para o Conselho Municipal de Maputo (CMM), Conta em Meticais NIB:
000105610000000243263, no BANCO MILLENNIUM BIM, e posterior levantamento do respectivo
recibo na Recebedoria Municipal, sita na Av. Karl Marx, n.º 173.
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 n.º 5/2016, de
8 de Março.
5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos
concorrentes que desejarem comparecer à sessão. Não serão permitidas propostas electrónicas
e as entregues após o prazo-limite serão rejeitadas.
_________________________
Conselho Municipal de Maputo
Secretariado do Conselho Municipal – UGEA 11
2° Andar ao lado da Sala de Formação
Av. Ho-Chi-Min - Praça da Independência, Paços do Município
Caixa Postal 251, Maputo Email: scmugea@gmail.com

2. O escopo dos serviços para a consultoria inclui, mas não se limita à: (i) Providenciar suporte técnico à DPOP Zambézia e aos distritos abrangidos na implementação de planos de expansão dos serviços de abastecimento de água no
âmbito do Projecto; (ii) Apoiar o Governo Provincial na revisão de documentos estratégicos e políticas para melhorar
a sustentabilidade dos programas rurais de WASH; (iii) Certificar de que as principais questões transversais, incluindo gênero e deficiência, salvaguardas ambientais são consideradas sistematicamente durante a implementação do
programa; (iv) Analisar e fornecer subsídios para a elaboração do Plano Anual de Actividades do Projecto; (v) Realizar quaisquer outras actividades, conforme solicitado pelo Gestor do Projecto relacionadas com o abastecimento de
água na Província.
3. A Direcção Provincial de Obras Públicas da Zambézia (DPOPZ) convida consultores individuais qualificados, a manifestarem seu interesse em prestar os serviços. Os consultores interessados deverão apresentar informação demonstrando possuir qualificações necessárias e experiência relevante para a execução dos serviços (CV, descrição de
serviços similares, experiência em condições semelhantes, disponibilidade, etc.).
4. O consultor deve possuir, pelo menos, as seguintes qualificações e experiência: (i) Licenciatura em Engenharia civil,
Hidráulica, Geologia ou outras áreas similares; (ii) Pelo menos 5 anos de experiência em trabalhos relacionados com
a abastecimento de água e saneamento nas zonas rurais e urbanas ; (iii) Experiência em Projectos Financiados por
Parceiros de Cooperação, ONGs ou Instituições Financeiras incluindo o Banco Mundial constitui uma vantagem; (iv)
Fluência na comunicação escrita e oral em línguas portuguesa e inglesa.
5. Chama-se atenção dos Consultores interessados à Secção III, parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17 do “Regulamento de Aquisições para Mutuários da IPF” do Banco Mundial, de Julho de 2016, revisto em Novembro de 2017, Agosto de 2018 e
Novembro de 2020, que estabelece a política do Banco Mundial sobre o conflito de interesses.
6. O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção de Consultor Individual conforme estabelecido
no Regulamento de Aquisições acima citado.
7. Os Termos de Referência (TdRs) detalhados para a consultoria poderão ser obtidos no endereço abaixo, no horário
normal de expediente (8.00 às 15.00 horas) até dez dias após a publicação do presente anúncio.
8. As Manifestações de Interesse deverão ser entregues em versão física na língua portuguesa, no endereço abaixo até
às 10.30 horas do dia 22 de Agosto de 2022.
Notas: Enconraja-se a candidatura de mulheres.
DPOP Zambézia
Secretaria da Direção Provincial das Obras Públicas
Edifício do Governo Provincial
Av. Josina Machel, nº 652, R/C, Quelimane
Email: dpopzcep@gmail.com
Quelimane - Zambézia

7138

Quelimane, aos 11 de Agosto de 2022
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Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0

PUBLICIDADE

Sexta-feira, 12 de Agosto de 2022
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
9ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Pela Nona Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm éditos de trinta (30) dias, contados
da data da segunda e última publicação do anúncio, citando os credores desconhecidos da executada
ASSOCIAÇÃO HLUVUKU DE ALBAZINE, com sede no Albasine, representada pelo senhor Alexandre
Nguenha, residente no Bairro de Hulene “A”, Q. 30, casa nº 52, nesta cidade, para no prazo de dez
(10) dias, posteriores aos dos éditos, reclamar o pagamento de seus créditos pelo produto dos bens
penhorados sobre que tenham garantia real, na Execução Ordinária nº 107/2021/D, movida pelo FNBMOÇAMBIQUE, nesta cidade, a qual consiste no pagamento de 280 034,94MT (duzentos e oitenta mil,
trinta e quatro meticais e noventa e quatro centavos).
Maputo, aos vinte e oito dias do mês de Julho de dois mil e vinte e dois
O Ajudante de Escrivão
Augusto Armando Nhanengue
Verifiquei
A Juíza de Direito
Drª Liliana Gina dos Santos Mazalo
7103

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
___________
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE INHAMBANE

ANÚNCIO
------Nos Autos da Acção Ordinária Declarativa de Condenação nº 05/2021,
proposta pelo Estado Moçambicano representado pelo Ministério Público, contra
a EMPRESA JOCAS CONSTRUÇÕES, representado pelo Sr. Estácio Viera Júnior
com última morada conhecida na Cidade da Maxixe, Bairro Chambone 5 e agora
em parte incerta, faz-se saber que correm éditos de 30 (trinta) dias, contados
a partir da data da publicação do presente anúncio, citando a Empresa Jocas
Construções, que se encontra em parte incerta, para, no prazo de 20 (vinte) dias,
que começa a correr depois de findo os éditos, tudo a contar da segunda e última
publicação deste anúncio, cujo os documentos para o efeito poderão ser levantados
no Cartório deste Tribunal, sob cominação dos mesmos seguirem os seus termos
legais.-----------------------------------------------------------E para constar se lavrou este e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares
designados por lei.--------------------------------------------------------

6930

Inhambane, aos 6 de Julho de 2022
A Escrivã de Direito Provincial
Elizabet Debora Francisco X. J. Dias
Verifiquei
O Juiz Relator
Isidro Ramos Moisés Batalha
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CONSELHO MUNICIPAL
PELOURO DE SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL

ANÚNCIO DE RESULTADOS FINAIS
DO CONCURSO DE INGRESSO
Nos termos da alínea b) do n.º 6 do artigo 2 do Diploma Ministerial nº 61/2000, de 5 de
Julho, Sua Excia Presidente do Conselho Municipal, através do Despacho de 28 de Agosto de
2021, autorizou a abertura de concurso de ingresso no Conselho Municipal de Maputo, para
provimento de 10 (dez) vagas para Agentes Sazonais para exercício das actividades de
pulverização nas Unidades Sanitárias sob Gestão de Conselho Municipal de Maputo, o qual foi
anunciado neste jornal, no dia 8 de Março de 2022.
Assim, no seguimento deste processo, após as entrevistas realizadas de 27 de Junho a 5 de
Julho de 2022, nos termos da lei, o Município de Maputo – Pelouro de Saúde e Acção Social,
serve-se da presente para informar que os resultados finais das entrevistas do concurso
em apreço, estão disponíveis e deverão ser consultados no Edifício do Conselho Municipal
de Maputo, sito na Avenida Karl Marx, n.º 173, prédio UTA, 11º Andar.
Maputo, Agosto de 2022
A Vereadora
Alice Magaia de Abreu
(Médica de Clínica Geral Principal, MD, MPH)
Maputo, Uma Cidade Mais Bela, Limpa, Empreendedora e Próspera
Direcção Municipal de Saúde, Av. Karl Marx 173, 11º andar, Maputo Telefax +258 (21) 420672

7138
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Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
PUBLICIDADE

Sexta-feira, 12 de Agosto de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

Concurso nº:49/OPSNV/2022-SNV-BRILHO

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E FORMAÇÃO FOTOGRÁFICA

CONSULTORIA PARA “Mid-Term Review” DO PROGRAMA BRILHO
Data para submissão das propostas: 26/8/2022
Endereço electrónico para Submissão: mzprocurement@snv.org
Local de trabalho: , Moçambique

Anúncio de Concurso
Concurso Público - Nº 01/UGEA/CDFF /2022

1. CONTEXTO
SNV-Organização Holandesa para o desenvolvimento, é uma organização não-lucrativa de desenvolvimento
internacional. Fundada na Holanda há 50 anos, construímos uma presença local, a longo prazo em 39 dos países mais
pobres na Ásia, África e América Latina. Acreditamos que ninguém deveria viver na pobreza. Dedicamo-nos a apoiar uma
sociedade na qual todas as pessoas, independentemente de raça, classe ou género, têm da liberdade de procurar o seu
desenvolvimento sustentável. O nosso foco é aumentar a renda das pessoas e oportunidades de emprego em sectores
produtivos, como a agricultura, bem como melhorar o acesso a serviços básicos, como energia, água, saneamento e
higiene com objectivo de ajudar a cumprir a nossa missão.
2. OBJECTIVOS
BRILHO é um Programa de 5 anos (2019 – 2024), financiado pelo Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO)
e a Agência Sueca de Cooperação para o Desenvolvimento Internacional (Sida), implementado pela SNV Netherlands
Development Organisation, com cobertura nacional que catalisará o mercado de energia de Moçambique de Soluções
de Cozinha Melhoradas, Sistemas Solares Domésticos e Mini-Redes Verdes para fornecer soluções de energia limpas e
acessíveis para a população e empresas fora da rede.
3. ESCOPO DAS ACTIVIDADES
Neste contexto, a SNV está a procura de um consultor qualificado (empresa) para conduzir a revisão intercalar do
programa BRILHO. Esta revisão intercalar, “Mid-Term Review” (MTR), avaliará (1) os resultados alcançados pelo
programa até à data, (2) se os resultados relacionados com o programa estão a conduzir aos resultados desejados e (3)
avaliará também se a teoria de mudança (Theory of change) ainda se mantém em termos do caso de negócio original. O
foco desta avaliação está nos resultados obtidos, na concepção e gestão do programa. Este MTR deverá propor medidas
de adaptação ao programa e sugerir a reorientação da sua actual estratégia e carteira de investimento, se necessário. Os
Termos de Referência detalhados podem ser solicitados através do e-mail abaixo.
4. SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS
Aos candidatos interessados e que satisfaçam os requisitos de acordo com os Termos de Referência, podem preparar
as suas propostas técnicas e financeiras incluindo os documentos legais, tais como o Alvará, Licença, data de início das
actividades, NUIT, e enviar para o e-mail abaixo.
As Propostas e restante documentação solicitada devem ser enviadas em formato electrónico para o endereço
mzprocurement@snv.org ; com o assunto “CONSULTORIA_” Mid-Term Review-BRILHO PROGRAMME”.
7156

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

O Centro de Documentação e Formação Fotográfica convida pessoas singulares ou
empresas e elegíveis, a apresentarem propostas fechadas para o Fornecimento de
Meios de Transporte, conforme ilustra o quadro que se segue.
Nº do Concurso

Modalidade

01/UGEA/CP/CDFF/2022

Concurso
Público

Descrição

Objecto de Contratação

LOTE I

Viatura de cabina dupla 4X4

LOTE II

Viatura turismo

LOTE III

Viatura Mini-Bus de 15 Lugares

Os interessados poderão consultar ou adquirir os Documentos do Concurso no valor de
1.500,00Mt não reembolsável e obter mais informações no endereço abaixo indicado a
partir das 8.30 às 14.30h.
• CDFF, sito na AV. Josina Machel, nº. 1071 R/C, a partir do dia 9 de Agosto de
2022.
NB: O período de levantamento das propostas é de 15 dias.
As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado até às 10.00 horas
do dia 29 de Agosto de 2022 e serão abertas no mesmo dia em sessão pública no
mesmo endereço, a partir das 10.30 horas, na presença de todos os concorrentes
que desejam comparecer.
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 05/2016, de 8 de Março.
Maputo, aos 11 de Agosto de 2022
7150

CONVITE PARA CONCURA
O escritório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em Moçambique convida
empresas elegíveis a apresentarem propostas para a construção de qualquer um dos seguintes 3
(três) CENTROS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE em CABO DELGADO-MOÇAMBIQUE em 3 Lotes:
Lote 1 NTOCOTA – Distrito de Pemba Metuge
Lote 2 MARARANGE – Distrito de Montepuez
Lote 3 MAURUNGA – Distrito de Chiúre
Os licitantes interessados podem licitar para qualquer um dos 3 Lotes. O pacote completo de
documentos do concurso está disponível para download gratuito na plataforma eTendering do PNUD:

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CIDADE DE MAPUTO
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Rua Fernão Veloso nº 54- Telefone 417014/6 Fax: 417017

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos do nº 2 do artigo 64, do Decreto 5/2016, de 8 de Março que aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, comunica-se a adjudicação de acordo com o
seguinte:

https://etendering.partneragencies.org
Event ID: ITB102022
Os documentos também estão disponíveis no site:
https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=94114

No do Concurso

e no site da UNGM: https://www.ungm.org/Public/Notice/179547
IMPORTANTE: Esse processo exige que as empresas interessadas se registem na plataforma segura
de eTendering do PNUD. As empresas ainda não registadas no “etendering” e que desejam visualizar
o arquivo podem usar os seguintes dados temporários:
Username: event.guest
Password: why2change
As empresas elegíveis são convidadas a submeter proposta, em Inglês e Português, até ao dia 17 de
Agosto de 2022, na plataforma “eTendering”.
Os detalhes completos do processo estão devidamente mencionados nos documentos do concurso.
Favor de prestar atenção aos requisitos obrigatórios (Mandatory) do concurso, pois a sua não
submissão leva à desqualificação da proposta.
As questões relacionadas a este anúncio devem ser enviadas para:
procurement.mozambique@undp.org
Limitação de responsabilidade
Sob nenhuma circunstância o escritório do PNUD em Moçambique será responsabilizado por perdas,
dívidas, custos, reclamações, danos, impostos, despesas ou despesas resultantes de informações
recebidas pelo licitante fora do contacto acima.
Apenas pedidos de esclarecimentos devem ser enviados para este endereço de e-mail. Pedidos
enviados para este endereço de e-mail serão desqualificados.
Unidade de Procurement PNUD Moçambique
7152

Modalidade

Objeto

Empresa Adjudicada

Valor da
adjudicação

62L000441/AD/5/RA-SAS/2022

Concurso Limitado

Serviços de Catering

Catering Cozinha Linda,
LDA

4.305.000,00MT

62l000441/CC/1/RA-SAS/2022

Concurso por
Cotações

Licença anual de ZOOM

CISPV E SERVIÇOS; LDÁ

169.065,00MT

62L000441/AD/3/RA-SAS/2022

Ajuste Directo

Reparação e manutenção
de viaturas

Entreposto Auto, SA

350.000,00MT

62l000441/CC/18/RA-SAS/2022

Concurso por
Cotações

Camisetes e bonés

Maputo Publicidade e
Serviços, LDA

347.490,00MT

62l000441/CP/5/RA-SAS/2022-Lote 1

Concurso Público

Géneros alimentícios

Supermercado July,LDA

6.819.884,18MT

62l000441/CC/17/RA-SAS/2022

Concurso por
Cotações

Reparação e manutenção
de Aparelhos de AC

Grupo Inter fase e
Gráfica, LDA

348.201,95MT

62l000441/CC/13/RA-SAS/2022

Concurso por
Cotações

Secretarias Executivas

BAHARAN,LDA

247.665,85MT

62l000441/CC/12/RA-SAS/2022

Concurso por
Cotações

Estantes metálicas

BAHARAN,LDA

349.188,84MT

62l000441/CP/5/RA-SAS/2022-Lote 2

Concurso Público

Material de higiene e
conforto

Supermercado July,LDA

6.816.365,12MT

62l000441/CP/5/RA-SAS/2022-Lote 3

Concurso Limitado

Equipamento de limpeza

Supermercado July,LDA

1.561.091,28MT

62l000441/CC/14/RA-SAS/2022

Concurso por
Cotações

Duplicadora Digital

Brithol Michcoma, LDA

240.371,20MT

62L000441/CL/6/SAS/2022

Concurso Limitado

Produtos congelados e
frescos

Ritz & Aurora, LDA

2.887.515,00MT

62L000441/CC/1/FASE/RA-SAS/2022

Concurso por
Cotações

Consumíveis e não
duradouros

BAM OFFICE.LDA

350,00MT

62L000441/CC/8//RA-SAS/2022

Concurso por
Cotações

Hospedagem da página

INTORTECH,LDA

71.173.17MT

62L000441/CC/11/RA-SAS/2022

Concurso por
Cotações

Aluguer da Sala de
conferência

Miramar, LDA

348,100,00MT

62L000441/CC/7/RA-SAS/2022

Concurso por
Cotações

Software team viewer

CIPSV E Serviços

154.966,50MT

62L000441/CC/6/RA-SAS/2022

Concurso por
Cotações

Swirch de 24 portas e
Router

CIPSV E Serviços

28.080,00MT

62L000441/CL/5/RA-SAS/2021

Adenda

Trabalhos de manutenção

Rapoio serviços e
construção, LDA 3

389.898,29MT

Maputo, aos 20 de Julho de 2022
Autoridade Competente
7028

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
INSPECÇÃO-GERAL DE FINANÇAS
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO 27A001241CL00242022
1. A Inspecção-Geral de Finanças convida pessoas singulares ou colectivas,
nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade
a apresentarem propostas em envelopes fechados para Fornecimento e
Montagem de Aparelhos de Ar-Condicionado.
2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações dos Documentos
de Concurso ou levantá-los, na cidade de Maputo, no Prédio 33 andares, 7º
andar, no Gabinete da UGEA, das 8.30 às 15.00 horas, de segunda a sexta-feira.
3. As propostas deverão ser entregues, na Inspecção Geral de Finanças, até às 9.00
horas do dia 23 de Agosto de 2022 e serão abertas em sessão pública às 9.30
horas do mesmo dia, na presença dos interessados que desejarem participar
no acto.
4. O anúncio de posicionamento será feito às 10.00 horas do dia 31 de Agosto do
corrente ano, no endereço acima citado.
5. O concurso será regido pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, que aprova o
Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado.
Maputo, Agosto de 2022
A Autoridade Competente
6169

Conselho Municipal da Vila de Namaacha

7063

Unidade Gestora Executora das Aquisições

Anúncio de Adjudicação
De acordo com a alínea d) do nº 3 artigo 33 conjugado com o nº2 do artigo 64 do Regulamento
de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e prestação de
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 05/2016, de 8 de Março, comunica-se que os
objectos dos concursos abaixo foram adjudicados às seguintes empresas:
N ˚ do concurso

Modalidade

Objecto

01/UGEA/2022

Concurso Limitado Aquisição de 4 motorizadas

02/UGEA/2022

Concurso Limitado Reabilitação de passeios

03/UGEA/2022

Concurso Limitado

12/UGEA/2022
05/UGEA/2022
06/UGEA/2022

Empresas
Moto Tech
Comercio
Lero
construções

Fornecimento de produtos
Zanda Water
químicos para água
Pequena
Fornecimento de pneus para
Cancelado
Dimensão
autocarros
Complexo
Cotações
Fornecimento de refeições
puduine
Fornecimento de material de Pratical Ofice
Concurso cotações
escritório
serviço lda

Importância
398.000,00
2.999.973,73
629.984,85

329.355,00
213.501,60

07/UGEA/2022

Concurso
Limitado

08/UGEA/2022

Concurso Limitado Serviços de consultoria

09/UGEA/2022

Concurso limitado

Reabilitação do mercado
Central

10/UGEA/2022

Concurso
por Pequena
Dimensão

Tlangano
Fornecimento de material de
Multiservice,
canalização
LDA

11/UGEA/2022

Concurso Limitado

Manutenção do edifício, e
Comando

13/UGEA/2022

Concurso Publico

Fornecimento de combustível Paulo e
e lubrificantes
Fernandes

14/UGEA/2022

Ajuste Directo

Fornecimento de Água

Montemor

81.000.00

15/UGEA/2022

Concurso por
Cotações

Reabilitação das casas de
banhos do mercado 25 de
Junho e Capela

Isaías Filipe
Guiliche

147.896,95

Fornecimento de Toneres

SLM,LDA

535.626,00

Socimedia, LDA

489.031,50

SDC Construções

Nook
Construções

3.994.616,71
323.228,44
1.196.308,62
5.571.826,20

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA
SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
O Meritíssimo Senhor Doutor Mahomed Khaled Mahomed Iqbal Varinda, JuizPresidente da Secção Comercial do Tribunal Judicial da Província de Nampula
Faz saber, que correm seus termos legais nesta Secção uns Autos de Execução
Hipotecária para Pagamento de Quantia Certa nº 20/TJPN/SC/2021, em que
é exequente Banco Comercial e de Investimentos, S.A., com sede na Av. 25 de
Setembro, nº 1465, prédio John Orr´s, na cidade de Maputo, neste acto representado
pelos seus mandatários judiciais, senhores doutores Zaheer Logart, Maveja
Aboobacar Ismael Mulima e José Armando Langa, advogados, Ibrahimo Katé
e Nereida Lourdes Moreira Bande, técnicos jurídicos, e os executados: Izidro
Transportes, Comércio e Turismo, Sociedade Unipessoal, Limitada e Isidro
Amido, neste acto representados pelo seu mandatário judicial senhor Dr. Zacarias
Germano, advogado, com domicílio profissional na cidade de Nacala-Porto, para
garantia do pagamento da quantia exequenda no valor total de 5 729 428,04 (cinco
milhões, setecentos e vinte e nove mil, quatrocentos e vinte e oito meticais e
quatro centavos), foi penhorado o seguinte bem.
Verba Única
Um imóvel, situado no Posto Administrativo de Mutiva, Município de Nacala-Porto,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Nacala-Porto, sob número setecentos
e oitenta a folhas cento e noventa e sete, do livro “B”, traço dois, pertencente ao
executado Isidro Amido.
Nos termos do nº 2 do artigo 864 do C.P.C., são citados os credores desconhecidos,
para, no prazo de vinte (20) dias, finda a dilação de trinta (30) dias, contados a
partir da data da afixação do presente edital, procederem, querendo, a reclamação
de créditos sobre os quais tenham garantia real, sob pena de se proceder a respectiva
venda à sua revelia.
Para constar passou-se o presente anúncio para a sua publicação no jornal “Notícias”.
Nampula, aos 8 de Agosto de 2022

UNIDOS VAMOS FAZER DO MUNÍCIPIO UMA VILA MAIS BELA, LIMPA E PRÓSPERA

O Juiz-Presidente
Mohamed Khaled Varinda

Namaacha, aos 10 de Agosto de 2022

A Escrivã de Direito
Balanhama Rufina Chamba

O Presidente
Manuel Elias Munguambe
(Téc.Sup. em Adm/ção Pública N1)
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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 CARLOS ANTÓNIO MBEZIMA
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de um de Agosto de dois mil e vinte e dois, exarada de folhas vinte e sete verso a folhas vinte e oito verso, do livro de notas
para escrituras diversas número trinta e um, traço “B”, barra BAÚ, deste Balcão, a cargo da Notária em exercício, Vitaliana da Anunciação Rabeca Manhique Macuácua, foi
celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de Carlos António Mbezima, de cinquenta e um anos de idade, solteiro, com última residência habitual no Bairro
do Fomento, cidade da Matola.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade, tendo deixado como únicos e universais herdeiros de seus bens, seus únicos filhos: Elisa
Carlos Mbazima, Helena Carlos Mbezima, Jerson Carlos Mbazima, todos solteiros, maiores, naturais de Maputo e residentes na cidade da Matola.
Que não existem outras pessoas que de lei possam concorrer na sucessão.
Fazem parte da herança todos os bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias em nome do falecido.

ADMINISTRAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUA E SANEAMENTO - IP
DEPARTAMENTO AUTÓNOMO DE AQUISIÇÕES

Está Conforme
Matola, aos 8 de Agosto de 2022
A Notária
(Ilegível)

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

250

No âmbito das medidas adoptadas para melhoria das condições de vida da população, o sector de água,
tem estado a implementar acções de vária ordem. Neste âmbito, foi seleccionado o empreiteiro que será
responsável pelas obras de recuperação e melhoramento do Sistema de Abastecimento de Água da vila de
Zumbo, na província de Tete. Paralelamente, a AIAS, IP pretende contratar os serviços de fiscalização das
obras supramencionadas, de modo a garantir que os trabalhos decorram de acordo com as especificações
técnicas aprovadas e dentro do programado. Pelo que, nos termos do abaixo indicado:

INVISTA EM SI
IMPULSIONE AS SUAS HABILIDADES
ATRAVÉS DE UM CURSO DE LÍNGUAS
COM OS ESPECIALISTAS MUNDIAIS
DE INGLÊS

LEARN
ENGLISH

Segunda à Quinta das 8h às 16h

Objecto do Concurso

16/AIAS/CONSULT/2022

Fiscalização das Obras Para o Melhoramento do Sistema de Abastecimento de Água
da Vila-Sede do Distrito de Zumbo, Província de Tete

Para o efeito, são convidados os interessados, elegíveis a providenciar os serviços acima mencionados, a
apresentar a manifestação de interesse.

FAÇA A SUA RESERVA HOJE para os nossos cursos de inglês a começar
no dia 22 de Agosto de 2022.

Horário de consultas:

Concurso Público N°.

Para o presente serviço, os interessados devem ter experiência no mínimo de 7 (sete) anos comprovada,
na fiscalização de obras, coordenação de trabalhos e gestão de contratos similares .

Sextas das 8h às 12h
Testes escritos - Online!
Aulas agora 100% presenciais.

A Manifestação de Interesse deve ser apresentada, (sendo uma original e duas cópias) na língua
Portuguesa, e entregues na Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, sita na Av.
Eduardo Mondlane, n.o 1352, 4º Andar, Tel: +258 21 321 838, Cell.:
+258 84 300 8126, Maputo, até as 14.00 horas do dia 31 de Agosto do ano em curso.

Explore a inigualável variedade de cursos e apoio disponível
dos peritos mundiais de inglês para o ajudar a realizar todo
o seu potencial no trabalho.
Consulte-nos para saber mais sobre inscrições, horários e preçário.

British Council
Ave. Sociedade de Geografia
269, Hollard Building
Maputo

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.

Telefones 858012166 | 840600830
info@britishcouncil.org.mz

Maputo, Agosto de 2022
O DEA

WELCOME TO OUR WORLD OF ENGLISH

www.britishcouncil.org.mz
www.learnenglish.britishcouncil.org

BritishCouncilMozambique
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7079
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Panelas De Aço Inoxidável
Com Tampa De Viro 6 Peças

FREE

TUDO POR

235

• Caçarolas com tampas
• Item no: 617213

AGORA

1880

POUPE 1520

Trojan Evolve Fitness
Tracker valued at

MT2200

13 kg Top Loader
Washing Machine
(DTL149)
• Item no: 730170

AGORA

29990
POUPE 9133

Great Value Corn Flakes 1kg Plus
Leite fresco UHT Parmalat 1L

Mini Fogão Preto De 2 Bocas
• Capacidade do Forno 30L
• Forno Compacto • 3200W
• Garantia de 12 meses • Item no: 781347
• Montagem Necessária
• Tamanho do volante de 1350x480mm
• Monitor de frequência cardíaca
• 2 Year warranty • Item no: 813080

AGORA

59000

AGORA

8500
POUPE 2342
IS

Esteira TR1200

E
ATÍV
IMB

POUPE 20000
AFMOGA269 | OFERTAS VALIDAS 12 - 14 AGUST 2022.
MAPUTO, TRIUNFO

MATOLA

HORARIO DE FUNCIONAMENTO

151 Avenida da Marginal Bairro
Telefone: (0025) -214 53000

Av. Da Namaacha Km6, Parcela Nr. 728 Talhoes 7A e 7B,
Municipio Da Matola, Provincia de Maputo,
Telefone: (+258) 21 788020

• Seg - Sexta 09h00 as 18h00
• Sabado-Domingo
09h00 as 18h00
• Feriados Nacionais
09h00 as 15h00

Game está comprometido em oferecer-lhe o melhor serviço com o menor preço. No caso improvável de encontrar o mesmo produto anunciado por um concorrente a um preço mais baixo, garantimos bater preço! . T & C aplicáveis.
GAME possui o direito de controlar as quantidades de qualquer produto posto em promoção. Todos os preços, ilustrações e exemplares encontram-se correctos no momento da impressão, no entanto, GAME não se pode responsabilizar por quaisquer
alterações ou erros de impressão que possam surgir. Preços excluindo acessórios São usados para fins publicitários. Erros e omissões são permitidos e aceitáveis. O preço não inclui custos de entrega.

www.facebook.com/GameStoresMozambique

Veja este catalogo online www.game.co.mz
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Direcção Executiva CFM-Sul

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_______________
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE GAZA
DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
Nº014/CFMS-DE/2022
CONTRATAÇÃO PARA EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE DUAS CASAS NA
ESTAÇÃO DA MATOLA-GARE CFM-SUL

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO DE CONCURSO
De acordo com o 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 05/2016, de 8 de Março, comunica-se o cancelamento dos objectos dos
concursos abaixo:
Descrição

Objecto de contratação

Obs.

Lançamento:
12 – 8 – 2022
Encerramento: 7 – 9 – 2022
1. A Empresa Portos e Caminhos-de-Ferro de Moçambique, E.P. – Direcção Executiva
Sul, pretende aplicar parte dos seus fundos na contratação pública elegível para o
fornecimento de equipamentos e ferramentas para o CFM-Sul, conforme acima descrito.
Para o efeito, convida empresas do ramo, elegíveis e interessadas, que preencham os
requisitos previstos nos Documentos do Concurso, a apresentarem propostas em
carta fechada, até às 9.45 horas do dia 2 de Setembro de 2022, no seguinte endereço:
Portos e Caminhos-de-Ferro de Moçambique, E.P.
UGEA CFM-Sul
Edifício dos Armazéns Gerais do CFM, prédio n° 2803
Tel: 82 290 6736
Caixa Postal: 1291
Maputo-Moçambique

Concurso por Cotação n°
11J000041/CC/0007/2022

Aquisição de Uniforme para
Motoristas

Deserto por falta de
Concorrentes

Concurso por Cotação n°
11J000041/CC/008/2022

Aquisição de Acessórios para
informática

Deserto Por Desclassificação
de Concorrentes

Concurso de Pequena
Dimensão n°11J000041/
PD/005/2022

Fornecimento e montagem de
Aparelhos de Ar Condicionados

Deserto Por Desclassificação
de Concorrentes

Concurso de Pequena
Dimensão n°11J000041/
PD/006/2022

Aquisição de blusas, camisas e
capulanas

Deserto por falta de
Concorrentes

Concurso Limitado n°
11J000041/CL/011/2022

Aquisição de Mobiliário de
Escritório

Deserto Por Desclassificação
de Concorrentes

3. A visita ao local da obra é obrigatória e está prevista para o dia 26.8.2022, pelas 10h.

Concurso Limitado n°
11J000041/CL/012/2022

Aquisição de Mobiliário para
Residência

Deserto Por Desclassificação
de Concorrentes

4. As propostas serão abertas às 10.00 horas do dia 7 de Setembro de 2022, no endereço

Concurso Limitado
n°11J000041/CL/014/2022

Aquisição de Gerador

Deserto Por Desclassificação
de Concorrentes

5. Este concurso é regido pelo Regulamento de Aquisições da Empresa Portos e Cami-

2. Os interessados poderão obter mais informações nos Documentos do Concurso ad-

quirido no endereço acima indicado pelo valor não reembolsável de 3.500,00Mt (três
Mil Meticais). O valor deverá ser depositado na conta do Banco BCI n° 319616.10.001.
O ponto de encontro para esta visita será na Estação da Matola-Gare do CFM-SUL.
acima indicado, na presença dos interessados que queiram assistir ao acto.
nhos-de-Ferro de Moçambique, E.P.

Xai -Xai, Junho de 2022

Maputo, aos 12 de Agosto 2022

Assinatura

UGEA do CFM-Sul
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_______________
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE GAZA
DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE GAZA
Cartório

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a alínea c), do n.º 2, do artigo 32 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 n. 05/2016, de 8 de Março,
comunica-se a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo indicados:

EDITAL
Nos Autos da Acção Declarativa de Condenação n.º
19/2022-CA, movidos pelo Ministério Público
em representação do Estado Moçambicano –
Governo do Distrito de Mabalane na qualidade
de requerente, contra a empresa Protel Serviços,
Lda, requerida, faz-se saber que correm éditos de 30
(trinta) dias, contados a partir da data da publicação,
citando a Empresa requerida Protel Serviços, Lda,
ora em parte incerta para comparecer no Cartório
deste Tribunal a fim de levantar a petição inicial e, no
prazo de 20 (vinte) dias, contados a partir do fim
da dilação contestar, querendo, nos termos do n.º1
do artigo 64 da Lei n.º7/2014 de 28 de Fevereiro,
sob cominação dos autos seguirem seus termos, com
os efeitos do artigo 66 da mesma lei.
Xai-Xai, aos 8 de Agosto de 2022
O Escrivão de Direito Provincial
Arlindo Mário Chambal
Verifiquei
A Juíza de Direito

Nº de
ordem
01
02
03
04
05
06
07
8
09
10
12

Objecto do concurso

Modalidade de Concurso

Concurso por Cotação Nº 11J000041/
CC/009/2022
Aquisição de acessórios para
Concurso por Cotação N° 11J000041/
CC/010/2022
informática
Fornecimento de Material de
Concurso por Cotação N° 11J000041/
CC/011 /2022
Escritório
Concurso por Cotação N° 11J000041/
Aquisição de Prateleiras
CC/0012/2022
Fornecimento e montagem de
Concurso por cotação N°11J000041/013/
CC/2022
Aparelhos de Ar Condicionados
Aquisição de equipamento
Concurso Limitado N° 11J000041/
CL/013/2022
Informático
Prestação de Serviços de Manutenção Concurso de Pequena Dimensão N°
11J000041/PD/003/2022
e Reparação de Cortinas
Prestação de Serviços de Segurança Ajuste Directo N° 11J000041/
AD/0006/2022
Estática
Ajuste Directo N°11J000041/
Aquisição de Capulanas
AD/0008/2022
Ajuste Directo N°11J000041/
Aquisição de Blusas, camisas
AD/0009/2022
Prestação de Serviços de Manutenção Ajuste Directo N°11J000041/
AD/0010/2022
e Reparação de Televisores
Aquisição de Livros

11

Aquisição de Switch

12

Aquisição de Combustível

13

Aquisição de UPS

Nome do concorrente
ALF Gráfica, E.I

23.400,00

ALF Gráfica, E.I

59.670,00

Pitambar Bazar
Limpompo
Carpintaria e Marcenaria
Sengo E.

220.815,00
75.000,00

A-ONE

398.500,00

Premium Solution Lda

661.819,39

JJ Intertexas

240.412,54

Strongy Security

69.692,27

Perola de Gaza

26.910,00

Alfaiataria do Jovens

67.500,00

Eletro Soto

40.000,00

Ajuste Directo N°11J000041/AD/011/2022 Premium Solutions Lda
Ajuste Directo N°11J000041/
AD/0012/2022
Ajuste Directo N°11J000041/
AD/0012/2022

Valor de
Adjudicação
incluindo IVA

512.942,98

Zap –Zambézia AgroPecuária

600.000,00

Triana Business Solution

230.000,00

Xai -Xai, Julho de 2022
Assinatura
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AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em vigor, aprovado
pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro, correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar da segunda publicação no jornal
“Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a opor-se que seja atribuído o Certificado Mineiro número 11013CM
para Água-Marinha, Turmalina e Minerais Associados, no distrito de Mogovolas, na província de Nampula, a favor
da requerente Zitha Mineral Resources, Sociedade Unipessoal, Limitada, com as seguintes coordenadas geográficas:
Vértice
1
2
3
4
5
6

Latitude
-15 42 20,00
-15 42 20,00
-15 42 30,00
-15 42 30,00
-15 42 40,00
-15 42 40,00

Longitude
39 13 0,00
39 13 30,00
39 13 30,00
39 13 20,00
39 13 20,00
39 13 0,00

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

Anúncio de Adjudicação

Maputo, a 1/7/2022
O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

República de Moçambique
Tribunal Fiscal da Província de Nampula

261

De acordo 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
dos objectos dos concursos abaixo:
Números dos
concursos

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA
CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAL DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS
CADASTRO MINEIRO

Notificação
No âmbito do incumprimento das obrigações pelos titulares de Certificados Mineiros
para material de construção, o Serviço Provincial de Infra-Estruturas de Nampula, vem por
meio desta, notificar aos titulares de Certificados Mineiros constantes na lista abaixo do
pré-aviso de revogação, por incumprimento das obrigações que advêm do título mineiro,
possuindo para tal, a prorrogativa de, em 60 dias contados a data da publicação desta
notificação, apresentarem querendo o que lhe convier a bem da sua licença, sob pena das
licenças serem extintas por revogação e as áreas cobertas pelas referidas licenças consideradas
livres, a luz do exposto no artigo 130 do Decreto 31/2015, de 31 de Dezembro que aprova o
Regulamento da Lei de Minas.
Ord

Cod

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

4759CM
5919CM
6444CM
7186CM
7285CM
7296CM
7448CM
7449CM
7466CM
7526CM
7529CM
7538CM
7586CM
7589CM
7653CM
7654CM
7658CM
7559CM
7745CM
7763CM
8028CM
8097CM
8121CM
8124CM
8134CM
8148CM
8953CM
9152CM
9156CM
9161CM
9174CM
9189CM
9191CM
9493CM
9402CM
9465CM
9538CM
9463CM
9574CM
9588CM
9812CM
9814CM
10030CM

Nome do
concorrente

Objecto do concurso

Valor da
Adjudicação com
IVA incluso

03/
TFPN/2022

Prestação de serviços de CorExpresso carga
reios ao Tribunal fiscal da proe serviços
víncia de Nampula

150.000,00MT

04/
TFPN/2022

DCA Solution

Prestação de serviços de manutenção e reparação de equipamento informático ao TF

113.400,00MT

16/
TFPN/2022

Condor, Lda

Fornecimento de mobiliário da
sala de audiências

272.240, 28 MT

17/
TFPN/2022

Construções
Atlas, Lda

Manutenção e reabilitação de
imóveis do TFPN

492.000,00MT

Nampula, aos 27 de Julho de 2022
Autoridade Competente
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Participante
Isabel Nkavandeka
Amarok Moçambique,lda
Joao Baptista Eusébio
Trans Rucs Phoenix
Empresa Moçambicana de Exploracao Mineira,SA
Empresa Moçambicana de Exploracao Mineira,SA
Quisito de Assunçao Guimaraes
Suzete Marina Samuel Seleja Gueba
Fernando Edrisse
Empresa Moçambicana de Exploracao Mineira,SA
Empresa Moçambicana de Exploracao Mineira,SA
Maria Duarte Mangue
CAL-X Lda
CAL-X Lda
Britas do Centro, Lda
Britas do Centro, Lda
Mono Pri Lda
Dipack Kamless
Saide Adriano
Remane Momade Sultuane
Construtec, lda
CMF-Investimento Lda
Angela Humberto Tavares
Angoche Investimentos, Lda
Angoche Investimentos, Lda
Moz Austral-import and Export
Momade Ramjan Ali Cassamo
Zainal Joaquim Mendes
Trans Rucs Phoenix
Trans Rucs Phoenix
Trans Rucs Phoenix
Trans Rucs Phoenix
Trans Rucs Phoenix
Trans Rucs Phoenix
Carlitos Alfredo
José Ibraimo Abudo
ID Minas, Limitada
Transaly, LDA
Maghivelane Farinhas Simão
Tec-Consult
Nir Avraham Papo
Nir Avraham Papo
Mono Pri Investimentos

O DIRECTOR DOS SERVIÇOS
_________________________
GIL JACINTO DE CARVALHO
(Especialista)
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ANÚNCIO DE CONCURSO
REF: ITT/SCIMOZ/MPT/2022 – 010
A Save the Children acredita que cada criança merece um futuro. Em Moçambique e em todo o
mundo, damos às crianças um começo saudável na vida, a oportunidade de aprender e protecção
contra danos. Fazemos o que for necessário para as crianças - todos os dias e em tempos de crise
- transformando as suas vidas e o futuro que partilhamos.
“A Save the Children International convida a todos os interessados a submeterem suas propostas
com vista a um contrato para o fornecimento do seguinte serviço:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVER UM GUIÃO PRÁTICO PARA
FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM CONTEXTO DE CRISES NO ÂMBITO DO PROJECTO SIDA

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
TERCEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, nº 1472-1º andar

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
LUÍS JAIME MUNGUAMBE

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE
ANA MARIA DIMANDE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dez de Agosto
de dois mil e vinte e dois, exarada de folhas oitenta a oitenta e sete, do
livro de notas para escrituras diversas número cento e cinco, traço “E”, no
Terceiro Cartório Notarial, perante Fátima Valente Sitói Bata, licenciada
em Direito, Conservadora e Notária Superior, em exercício no referido
Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito
de Luís Jaime Munguambe, no estado de solteiro, maior, natural de
Maputo, residente que foi nesta cidade de Maputo.
Que ainda pela mesma escritura pública foram declarados como únicos e
universais herdeiros de todos os seus bens e direitos, seus filhos: Carolina
Luís Munguambe e Dércio Luís Munguambe, ambos solteiros, naturais
de Maputo e residentes nesta cidade, respectivamente.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados
herdeiros ou com eles possam concorrer à sua sucessão.

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura outorgada no dia vinte e nove
de Junho de dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas cento e trinta e dois a cento
e trinta e três, 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 Ana Maria Dimande, de setenta e oito anos de idade,
natural da Manhiça, no estado que era de viúva, com última residência habitual no
Bairro de Muhalaze, filha de Laisse e de Mahazele, sem ter deixado testamento ou
qualquer outra disposição da sua última vontade.
Que a falecida deixou como única e universal herdeira dos seus bens, sua neta
Epafrodita Ana Simão Chiconela, solteira, maior, natural de Maputo, onde reside.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram à declarada herdeira ou
com ela possam concorrer a esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis.

Está conforme
Maputo, aos 10 de Agosto de 2022
A Notária Superior
(Ilegível)

Está Conforme
Maputo, aos trinta de Junho de 2022
A Notária
(Ilegível)

As especificações técnicas detalhadas estão incluídas nos documentos do concurso. Se estiver
interessado em apresentar uma proposta, por favor solicite os Documentos para o Concurso a
partir do dia 12 de Agosto de 2022, no seguinte endereço electrónico:
scimoz@savethechildren.org

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

7186

7213

Recomenda-se a solicitar os Documentos do Concurso logo que possível.
Os Documentos do Concurso preenchidos/propostas deverão ser enviadas electronicamente
até ao dia 1 de Setembro de 2022 para o email: procurementmoz@savethechildren.org

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA ZAMBÉZIA

NOTA: Só serão contactados os concorrentes aprovados para o contrato.
“A Save the Children compromete-se a garantir que todos os seus funcionários e programas são
absolutamente seguros para as crianças.
Aplicamos procedimentos rigorosos para garantir que somente os candidatos adequados para
trabalhar com crianças tenham permissão para se juntar à nossa organização e todos os candidatos
serão, portanto, sujeitos a este escrutínio.”
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ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Contratação de Empreitada para a Manutenção de Estradas Revestidas na Província da
Zambézia para os anos de 2022, 2023, 2024
De acordo com o Art. 33, nº 3, alínea d), 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 à V. Excia, que os objectos dos concursos abaixo foram
adjudicados às seguintes empresas:
Lote
1

DIRECÇÃO DAS AQUISIÇÕES

2

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/SERV/FISCDirAq/UniLicungo/ 2022

3

Manifestação de Interesse para Serviços de Consultoria para a Fiscalização das Obras de Construção de
Laboratório da Universidade Licungo na Cidade de Quelimane Província da Zambézia
1.

No âmbito da expansão das infra-estruturas da Universidade Licungo, pretende-se aplicar parte dos fundos de
investimento para a contratação de Serviços de Consultoria para a Fiscalização das Obras de Construção de
Laboratório da Universidade Licungo na Cidade de Quelimane Província da Zambézia, de acordo com o
seguinte:

Objecto
Fiscalização das Obras de Construção de Laboratório da Universidade Licungo na Cidade de
Lote Único
Quelimane, Província da Zambézia
2

3

4
5
6
8
9
10

O presente pedido de Manifestação de Interesse, tem como objectivo, fazer a pré-qualificação de empresas
elegíveis com capacidade comprovada para a prestação de Serviços de consultoria para a Fiscalização das
Obras de Construção de Laboratório da Universidade Licungo na Cidade de Quelimane, Província da
Zambézia, conforme ilustra a tabela acima.
Com efeito, são convidadas todas as Empresas elegíveis a expressar o seu interesse em prestar a Universidade
Licungo, Serviços de Consultoria supra referidos, devendo para o efeito indicar claramente o objecto a que se
refere a presente solicitação de manifestaçao de interesse.

4

São elegíveis empresas que demonstrarem possuir qualificações jurídicas, técnica e regularidade fiscal, através
da apresentação da respectiva documentação comprovativa. Potenciais concorrentes podem associar-se de
forma a melhorarem a sua capacidade técnica.

5

O concurso será realizado de acordo com os procedimentos constantes do Regulamento de Contratação de
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 05/2016, de 8
de Março e está aberto a todos concorrentes conforme definido no referido regulamento.

6

Os potenciais concorrentes deverão de forma individualizada prestar de entre outras as seguintes informações:

11
12
13
14
15

Concurso
Público

04/CP/MR-ASF/DPANE,
IP-Z/22
05/CP/MR-ASF/DPANE,
IP -Z/22
06/CP/MR-ASF/DPANE
,IP -Z/22
08/CP/MR-ASF/DPANE
,IP -Z/22
09/CP/MR-ASF/DPANE,
IP -Z/22
10/CP/MRASF/DPANE,
IP Z/22

Concurso
Público
Concurso
Público
Concurso
Público
Concurso
Público
Concurso
Público
Concurso
Público

N103 Socone/
Gurué 55 km

11/CP/MR-ASF/DPANE,
IP -Z/22

Concurso
Público

N321Mocuba Alto
Benfica 89 km
N103
Gurué/Magige 35 km
R653Mocuba/Lugela
60 km
N11 Alto Benfica/
Milange/Fr. Malawi
110 km

12/CP/MR-ASF/DPANE,
IP -Z/22
13/CP/MR-ASF/DPANE,
IP -Z/22
14/CP/MR-ASF/DPANE,
IP -Z/22

Concurso
Público
Concurso
Público
Concurso
Público

15/CP/MRASF/DPANE,
IP Z/22

Concurso
Público

Empresa

Valor (Mt)

EMO Construções

17.372.589,96

ECO Construções

13.374.612,06

Tambo
Construções

8.102.204,71

JE Construções

12.628.530,96

TECNICA
Construções

9.369.377,10

AG Construções

11.044.600,56

C & C Construções

6.671.502,30

C & C Construções

6.702.981,60

EMCOM, Lda

10.532.840,28

Tumbine
Empreedimentos
Lda
Consafil
Construções
Changu
Construções

19.989.419,50
6.099.747,83
5.433.855,84

Sociedade LUME

7.666.196,92

Troica Construções

5.859.122,76

6.1 Documentos de Qualificação actualizado: Alvará (6ª classe na Categoria I e Subcategoria de 1ª a 14ª, nos
termos do artigo 51 do Regulamento do Exercício da Actividade de Empreiteiro e Consultor de Construção
Civil aprovado pelo Decreto nº 94/2013, de 31 de Dezembro), Estatutos, Certificado de Quitação das
Finanças, declaração emitida pelo INE que comprove a prestação regular da informação da empresa,
Certidão de Segurança Social e Cadastro Único actualizado pode ser uma vantagem.

Empreitada para Contratação de Empreitada para Execução de Aterro do Novo Mercado
de Namacata e Construção de 4 (Quatro) Casa, no Distrito de Nicoadala

6.2 Perfil da Organização/Empresa, com especial relevância para a Fiscalização de obras civis;

Lote

•

Um Chefe da Equipa/Fiscal Sénior- Com formação Universitária em Engenharia Civil/hidráulica. Ter
experiência pelo menos 5 anos, na gestão de contratos, fiscalização e coordenação de trabalhos desta
natureza

Um Fiscal Residente. Formação do nível médio na área de Construção Civil ramo de Estruturas/Hidráulica;
Conhecimentos das principais políticas e estratégias do sector na fiscalização de obras de Construção de
Infra-estruturas Escolares; Experiência em mais de 5 anos, comprovada em trabalhos similares.
As propostas devem ser apresentadas em envelope fechado, devendo cada proposta conter todos os documentos
requeridos incluindo equipa técnica e documentos de qualificação em separado para o objecto do concurso.

16

17

As Manifestações de Interesse deverão ser entregues em triplicado num envelope fechado, no endereço abaixo
indicado, até as 10.00 horas do dia 29 de Agosto de 2022. A abertura das Propostas terá lugar as 10.15horas
do dia 29 de Agosto de 2022. Manifestações de Interesse enviadas por correio electrónico (E-mail) e/ou por
Fax, não serão consideradas.

08
156

Valor (Mt)
1,807.376,40

Concurso
Público

Macuse
Construções
Tambo
Construções

Concurso
Público

13.736.232,90

Contratação de Empreitada para Execução de Obra de Reparação de Emergência, na
Estrada R643 – Namacurra/Macuse, em 46km

Lote

O Reitor
----------------------------------Prof. Doutor Boaventura José Aleixo
(Professor Associado)

Empresa

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Direcção das Aquisições da Universidade Licungo, Quelimane, Campus Coalane-Bloco II, Telefone:
24216059, Fax: 24212979, Av. Julius Nyerere, Nº1621

Quelimane, 12 de Agosto de 2022

Modalidade
de
Contratação

Nº de
Concurso

Estradas

Empreitada para execução de aterro
16/CP/
do novo mercado de Namacata no
CONSTR/RA/
âmbito do Projecto de Reabilitação e
DPANE, IP
Ampliação da Estrada N10/N1 entre
-Z/2022
Quelimane-Nicoadala-Namacurra
Empreitada para Construção de 4
(Quatro) casas numa área coberta de
17/CP/CONST/
80m2 cada, para famílias afectadas
RA/
pelo Projecto de Reabilitação e
DPANE-Z/22
Ampliação da Estrada N10/N1 entre
Quelimane – Nicoadala- Namacurra

•

8

03/CP/MR-ASF/DPANE,
IP-Z/22

R640 Zero/ Mopeia
40 km
N1 Alto Molócuè/ Rio
Ligonha 106 Km
R642/R1116
Quelimane/ Zalala 37
km
N1 Nampevo /Alto
Molócuè 117 km
N1 Nicoadala/ Lua/
Lua 60 Km
N1 Lua-Lua/Zero 70
km
N1 Namacurra/
Mocuba 88 km
N1 Mocuba/Nampevo
70 km
N103 Nampevo/
Socone 70 km

Nº de Concurso

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

6.3 Quadro técnico qualificado nas áreas visadas para esta consultoria com respectivos CV’s e certificados de
habilitações profissionais, devendo incluir no mínimo:

7

01/CP/MR-ASF/DPANE,
IPZ/22
02/CP/MR-ASF/DPANE,
IP, Z/22

Modalidade
de
Contratação
Concurso
Público
Concurso
Público

Estradas

Estradas
Contratação de Empreitada
para Execução de Obra de
Reparação de Emergência, na
Estrada R643 – Namacurra/
Macuse, em 46km

Nº de Concurso

Modalidade de
Contratação

47E000541/
AD/008/2022

Regime
Excepcional –
Ajuste Directo

Empresa
China Henan
International
Cooperational
Group, Co, Ltd

Quelimane, aos 12 de Agosto de 2022

Valor (Mt)

51 274 506,96
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República de Moçambique
PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA
DIRECÇÄO 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

Ord.

Número do
Concurso

Públicas, Fornecimento de Bens e
Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de

Objecto do Concurso

8 de Março, comunica-se a adjudicação
dos objectos dos concursos abaixo
indicados:

Nome do
Concorrente

Valor da Adjudicação
incluindo IVA (Mts)

1

4 7 E 0 0 1 2 6 1 / Reabilitação de 35 Fontes de Abastecimento de Água de ECO Construçðes,
AD/0009/2022 Mocuba (15), Morrumbala (6), Namacurra (6), Molumbo (4)
Lda
e Milange (4)

2

47E001261/
Reposição da Rede de Distribuição do Sistema de Abastecimento
AD/0010/2022 de água, no distrito do Lugela

NJ Construções,
LDA

837.545,35Mts

3

Aquisição de produtos químicos (Sulfato de aluminio) para
47E001261/
AD/0006/2022 tratamento de água do sistema de abastecimento de água de
Mocuba

AQUARELTratamento de
águas, LDA

2.599.740,00Mts

4

47E001261/
Reabilitação de 18 sanitários instituicional de Maganja da
AD/0019/2022 Costa (6), Mopeia(4), Nicoadala(3) e Morrumbala (5)

MOSE, lDA

1.498.874,00Mts

5

47E001261/
Correcção de defeitos no Sistema de Abastecimento de água
AD/0024/2022 de Nante, no distrito de Maganja da Costa

SCOM, Serviços
e Construções
melhoradas

1.140.371,15Mts

6

7

Reabilitação de 28 furos de água de Mopeia (10), Namacurra ECO Construções,
47E001261/
AD/0021/2022 (9) e reabilitação de Sistema de Abastecimento no Centro de
Lda
Saúde de Chimuara, distrito de Mopeia
CAMBO
MARQUEZAFiscalização das obras de Construção de 15 Blocos Sanitários
47E001261/
Engenheiros
QP/0002/2022 Escolares Inclusivos, no distrito de Milange, na província da
Consultores e
Zambézia Lote – 1
Associados

1.299.601,14Mts

1.968.377,40Mts

600.000,00Mts

8

Fiscalização das obras de Construção de 15 Blocos Sanitários
47E001261/
ISO CONSULT, LDA
QP/0002/2022 Escolares Inclusivos, no Distrito de Molumbo, na Província da
Zambézia Lote – 2

599.517,96Mts

9

Fiscalização das obras de Construção de 15 Blocos Sanitários
47E001261/
QP/0002/2022 Escolares Inclusivos, no distrito de Pebane, na província da
Zambézia Lote – 3

MC Arquitectos.
Lda

600.000,00Mts

Fiscalização das obras de Construção de 30 furos de
10 47E001261/
Abastecimento de Água, nos distritos de Milange, Molumbo e
QP/0002/2022 Pebane, na província da Zambézia - Lote 4

ENCA, LDA

1.221.792,00Mts

Elaboração do projecto em 11 centros de saúde dos distritos
47E001261/
de Alto Molócuè (7), Gurué (4) e fiscalização das obras de
11 QP/0001/2022 reabilitação e construção de infra-estruturas de água e
saneamento em 13 centros de saúde dos distritos de Alto
Molócuè (7), Gurué (4) e Mocuba (2) - Lote 1

MC- Arquitectos,
Lda

5.368,342,43Mts

47E001261/
QP/0001/
12
2022

Elaboração do projecto em 9 centros de saúde dos distritos de
Milange (7), Mocuba (2) e fiscalização das obras de reabilitação DORA Consultores,
Lda
e construção de infra-estruturas de água e saneamento em 7
centros de saúde do distrito de Milange - Lote 2

3.708.637,29Mts

Quelimane, aos 9 de Agosto de 2022

O DIRECTOR PROVINCIAL
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MR JOIAS, LIMITADA
Avenida Vinte e quatro de Julho, número onze,
Polana Shopping Center

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO MUNICIPAL
KAMPFUMU
1ª SECÇÃO CÍVEL

Convocatória Para AssembleiaGeral Extraordinária

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA
PRIMEIRA SECÇÃO

ANÚNCIO

ANÚNCIO

Nos termos Estatutários da Sociedade MR Joias, Limitada,
sociedade por quotas de responsabilidade limitada, com
o capital social de vinte mil meticais, matriculada na
Conservatória do Registo de Entidades Legais de Maputo, sob
o NUEL 100278561, são convocados os sócios para uma sessão
Extraordinária da Assembleia-Geral, a ter lugar no dia 19 de
Julho de 2022, pelas 11.00horas, na sede social da MR Joias,
Limitada, sita na cidade de Maputo, avenida Vinte e quatro de
Julho, número onze, Polana Shopping Center, com a seguinte
Agenda de Trabalhos:
1. Deliberar Sobre Assuntos Relevantes Para a Sociedade;

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR FERNANDO LUÍS EMAGA, JUIZ DE DIREITO DA
PRIMEIRA SECÇÃO DO TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

Pela Primeira Secção do Tribunal Judicial do Distrito
Municipal KaMpfumu correm seus devidos e legais termos,
Autos de Acção Declarativa de Condenação com Processo
Ordinário, registados sob o nº 25/2022-A, que neste juízo
LÍDIA DIANA FELISBERTO CUNA, move contra BE-FO-MOZ,
LDA, cujo se encontra em parte incerta, é este citado para
contestar, querendo, no prazo de vinte (20) dias, que começa
a correr depois de finda a dilação de trinta (30) dias, contados
a partir da data da fixação do presente anúncio, o pedido que
a autora deduz naquele processo, conforme consta da petição
inicial, cujo duplicado se encontra no Cartório desta Secção à
sua disposição, onde poderá solicitá-lo em qualquer dia útil,
durante as horas normais de expediente, com advertência
de que a falta de contestação implica a confissão dos factos
articulados pela autora na petição inicial.

2. Diversos.

Maputo, aos 6 de Julho de 2022

Verba Única
Uma moradia do tipo 3, localizada na zona de Napipine, de construção convencional e em
boas condições habitacionais, avaliada em 273 408,00MT(duzentos e setenta e três
mil e quatrocentos e oito meticais).
São desta forma notificados os executados Elias Issufo Saíde e Gulsumo Abudo Omar,
acima identificados nos presentes autos, que o bem imóvel supra, se encontra penhorado
desde o dia 4 de Fevereiro de 2022, a favor da exequente Futuro Mcb, SA, nos termos do
que dispõem os artigos 836º e 838º, ambos do Código do Processo Civil.
Para constar se lavrou o presente anúncio que será devidamente assinado.
Nampula, aos 8 de Agosto de 2022

A Juíza de Direito
Drª Lénia Chate

Maputo, aos 17 de Junho de 2022
A Administração

Faz saber que correm seus termos legais nesta Secção, uns Autos de Acção Executiva para
Pagamento de Quantia Certa com Processo Ordinário, registados sob o nº 37/2021,
com o valor da causa de 268.047,76 (duzentos e sessenta e oito mil, quarenta e sete
meticais e setenta e seis centavos), em que é exequente Futuro Mcb, SA, Sociedade
Comercial, com sede na Avenida do Trabalho, nº 8, cidade de Nampula e executados Elias
Issufo Saíde e Gulsumo Abudo Omar, ambos maiores, de nacionalidade moçambicana,
residentes em Napipine, cidade de Nampula, que foi penhorado o bem imóvel, segundo
consta do despacho exarado pelo Meritíssimo Juiz da causa, a folhas 32, dos presentes autos.

O Escrivão de Direito Provincial
António Manuel Maier
O Juiz de Direito
Drº Fernando Luís Emaga

A Escrivã de Direito
Rita Isabel Domingos
7217
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Globe Papper, Limitada
Avenida Vinte e quatro de Julho, número onze,
Polana Shopping Center

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE GAZA
DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

Convocatória Para AssembleiaGeral Extraordinária
Nos termos Estatutários da Sociedade Globe Papper,
Limitada, sociedade por quotas de responsabilidade limitada,
com o capital social de vinte mil meticais, matriculada na
Conservatória do Registo de Entidades Legais de Maputo,
sob o NUEL 100278553, são convocados os sócios para uma
sessão Extraordinária da Assembleia-Geral, a ter lugar no dia
19 de Julho de 2022, pelas 11.00horas, na sede social da Globe
Papper, Limitada, sita na cidade de Maputo, avenida Vinte e
quatro de Julho, número onze, Polana Shopping Center, com a
seguinte Agenda de Trabalhos:

ANÚNCIO DE CONCURSOS
O Tribunal Administrativo da Província de Gaza convida pessoas singulares, micro e pequenas
empresas interessados a apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na
tabela abaixo:

Ordem Nº de Concurso

1. Deliberar Sobre Assuntos Relevantes Para a Sociedade;
2. Diversos.
Maputo, aos 17 de Junho de 2022
A Administração

05

11J000041/
CC/018/2022

06

11J000041/
CC/019/2022

07

11J000041/
CC/0020//2022
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Conselho de Administração
Unidade Gestora Executora das Aquisições UGEA Central

ANÚNCIO
Concurso Público N° 21/UGEA – Central/CFM/2022
Fornecimento de Equipamentos de Protecção Individual (EPI´s) ao
CFM Sul, Centro e Norte
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS
1. A Empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique E.P., vem
por este meio anunciar a prorrogação do prazo para submissão e
abertura das propostas do Concurso Público nº 21/UGEA-Central/
CFM/2022 - Fornecimento de Equipamentos de Protecção Individual (EPI´s) ao CFM Sul, Centro e Norte.

Data e Horas
de entrega de
Objecto de
Modalidade documentos
Concurso
de
qualificação
A q u i s i ç ã o Concurso de 1 8 / 8 / 2 0 2 2
de Gerador por cotação às 9.00H
Aquisição de
Mobiliário Concurso de 1 8 / 8 / 2 0 2 2
p a r a por cotação às 10.15H
residência
Aquisição de
Concurso de 1 8 / 8 / 2 0 2 2
Mobiliário
por cotação às 11.15H
de Escritório

Data e Horas
Data de
Validade
de Abertura Pronunciamento
das
das
do
propostas
propostas Posicionamento
18/8/2022 19/8/2022 às
às 9.15 H
9.00H

90 dias

18/8/2022 19/8/2022 às
às 10.30 H 9.00H

90 dias

18/8/2022 19/8/2022 às
às 11.30 H 11.00H

90 dias

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos dos
concursos ou adquirí-los, no DA do Tribunal Administrativo da Província de Gaza, sito Bairro
Chinunguine B, próximo da Escola Técnica, zona 4-L511, rua da praia de Xai- Xai porta nº-547 Q/B,
entre as 08 e 15.30 horas, pela importância não reembolsável de 500,00Mt (quinhentos meticais)
para o concurso limitado, e 300,00Mt (trezentos meticais), para o concurso de pequena dimensão
que devem ser depositadas na conta 0343401147 –Tribunal AP Gaza do BIMQ/B, entre as 8 e 15.30
horas, Telefone nº 870105054.
Para o concurso por cotação os termos de referência estão disponíveis sem pagamento de nenhuma
taxa adicional.
As propostas deverão ser entregues no endereço supracitado e as mesmas serão abertas, na sala
de sessões do Tribunal Administrativo Provincial de Gaza, em sessão pública, na presença dos
concorrentes que desejarem comparecer.

2. As propostas devem ser entregues na UGEA-Central, sita na Praça dos
Trabalhadores, entrada principal do Porto de Maputo, Portão n.º 6, 1º
edifício à direita, 1º andar, até às 10.00 horas do dia 25 de Agosto
de 2022. As propostas recebidas após este limite serão automaticamente rejeitadas e devolvidas.

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

3. As propostas serão abertas na presença dos concorrentes e/ou dos
seus representantes, que desejem assistir ao acto, às 10.15 horas do
dia 25 de Agosto de 2022, no endereço acima indicado.

Xai –Xai, Julho de 2022
Assinatura

4. As propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia provisória
no valor de 2.000.000,00MT (Dois Milhões de Meticais), válida pelo
prazo de 90 dias.
Maputo, aos 12 de Agosto 2022
UGEA Central do CFM

7159
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Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PUBLICIDADE

Sexta-feira, 12 de Agosto de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE NAMPULA
TERCEIRA SECÇÃO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

Tribunal Administrativo

ANÚNCIO DE VENDA

ANÚNCIO DO CONCURSO

A Meritíssima Drª Juíza-Presidente da Terceira Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Nampula
Faz saber que por esta Secção correm seus termos legais Autos de Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa
com Processo Sumário nº 128/2021, pendentes nesta Secção em que é exequente Alberto João, solteiro, natural de
Nampula, residente em Nacala, no Bairro de Ribáuè, contactável pelo celular 84-4624950/87-4624950 e executados:
Amisse Augusto Ramalho, solteiro, maior, natural de Nacala e residente na cidade de Nampula, com contacto nº 846510833 e José Rodrigues Rafael, natural e residente na cidade de Nampula, para pagamento da referida quantia no
valor de 200 000,00MT (duzentos mil meticais), foram penhorados os seguintes bens e neste anúncio a venda:
Verba Única
Que nos termos do artigo 883º do C.P.C., no seu nº 1, na primeira parte se definiu a modalidade de venda de duas
casas com três quartos cada, salas comuns, despensa, com vedações de muros convencionais, localizadas no Bairro
Namutequeliua - Cocamo e Natove, respectivamente, pertencentes aos senhores Amisse Augusto Ramalho e José
Rodrigues Rafael, respectivamente, a cartas fechadas, em que o valor não pode ser abaixo de 200 000,00MT, sendo
que cada casa custa 100 000,00MT e as cartas serão abertas no dia 26 de Setembro de 2022, pelas 11.30 horas, pois
que deverão se proceder à entrada no Tribunal Judicial acima, até às 10.00 horas do dia de abertura das mesmas cartas,
no Cartório desta Secção.

CONCURSO Nº 11A000141/CL/19/2022
1. O Tribunal Administrativo convida as pessoas singulares, micro, pequenas e médias
empresas inscritas no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecedoras e
prestadores de Serviços que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem
propostas fechadas, para o fornecimento de central (VOIP) para o Tribunal
Administrativo.
2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos
do concurso ou adquiri-los na D.Aq. do Tribunal Administrativo, sita na Praça da
Independência, n.º 1117, Cidade de Maputo, nas horas normais de expediente, das 07:30
às 15 e 30hrs, mediante apresentação do talão de depósito no valor não reembolsável de
1.000,00 MT (mil meticais), a depositar no Banco de Moçambique, na Conta n.º
4568519003.

Nampula, aos 22 de Julho de 2022
A Juíza-Presidente
Drª Esmeralda da Conceição Lucas Baulene

3. As propostas deverão ser entregues no endereço supracitado até as 10 horas do dia 24 de
Agosto de 2022 e as mesmas serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, no
mesmo dia, pelas 10 horas e 15 minutos, na presença dos concorrentes que desejarem
comparecer.

O Escrivão de Direito
Daniel José
260

4. O prazo de validade das propostas será de 90 dias.
5. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo
Decreto n.º 05/2016, de 08 de Março.
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO PÚBLICO

Maputo, Agosto de 2022

GABINETE PROVINCIAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO DE TETE

Tribunal Administrativo
7173

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos da alínea d) nº 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, 8 de Março, comunica-

Anúncio de Vaga

se que os objectos dos concursos foram adjudicados às seguintes empresas:
Objecto de contratação
Prestação de serviços de
Catering e Ornamentação
Prestação de Serviços de
portagem
Prestação de serviços de Seguro
automóvel

Modalidade do
concurso

Nome da empresa
adjudicada

Valor em Mt

Ajuste Directo

Benvinda Mult Service, EI

1.197,000,00

Ajuste Directo

Estradas do Zambeze, SA

30.000,00

Ajuste Directo

Palma Companhias de
Seguros, SA

81.725,01

A Friends in Global Health – FGH, uma Organização Não-Governamental sem fins lucrativos que desenvolve um trabalho de caris
social na Província da Zambézia, procura CANDIDATOS QUALIFICADOS para o provimento da vaga de GESTOR PROVINCIAL
DE ARMAZEM, baseado em Quelimane.
Os candidatos interessados deverão enviar suas candidaturas acompanhadas de Carta de Apresentação, CV, Certificado de
Habilitações Literárias até ao dia 19 de Agosto de 2022 para o recrutamento@fgh.org.mz. Apenas serão contactados os (as)
candidatos (as) pré-seleccionados (as) na base dos documentos apresentados. FGH reserva-se o direito de fechar o processo
antes do prazo se tiver identificado o candidato ideal.

Tete, aos 4 de Agosto de 2022
A Entidade Competente
Av. Independência- Cidade de Tete, Telf:833018577, Linha Verde 823802/858004567/863408001
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República de Moçambique
Tribunal Fiscal da Província de Nampula
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

Anúncio de Adjudicação

Requisitos & Qualificações:

Possuir pelo menos nível de Licenciatura em Gestão de Provisionamento e Logística ou outras áreas afins.

De acordo 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
dos objectos dos concursos abaixo:
Números dos
concursos

Nome do concorrente

01/TFPN/2022

Emna Daúdo Vali

02/TFPN/2022

Imobiliária Laita Nissi
Sociedade Unipessoal,
Lda

03/TFPN/2022
12/TFPN/2022
14/TFPN/2022
10/TFPN/2022
06/TFPN/2022
12/TFPN/2022

Objecto do concurso
Arrendamento do imóvel do Juiz
de Presidente
Arrendamento do imóvel do Juiz
de Direito

Arrendamento do imóvel do Juiz
Carla Manjate
de Direito
Prestação de serviços de
Ultra Security, Lda.
segurança privada
Fornecimento de material de
Office Data Store, Lda
consumo para escritório
Fornecimento de combustíveis e
AFIL, Lda
lubrificantes
Fornecimento de géneros
Afrivision Trading, Lda
alimentícios e produtos de
limpeza e higiene
CLEAN, LDA
Prestação de serviços de limpeza
Nampula, aos 27 de Julho de 2022

Tarefas/Responsabilidades:

Apoiar ao gestor provincial de aprovisionamento e logística no controlo de todos bens da organização.

Garantir o seguimento dos bens adquiridos e garantir que estes são usados conforme as políticas internas e em lugares
adequados segundo o propósito da aquisição.

Verificar, registar e guardar as mercadorias recebidas e assegurar a disponibilidade de uma vasta gama de artigos para os
vários projectos e departamentos (peças sobressalentes, ferramentas, equipamentos, etc.).

Garantir uma gestão regularmente dos níveis de stock (contagens físicas), manter os stocks actualizados e monitorar o
consumo.

Garantir que os bens são entregues e confirmadas com assinaturas de recepções dos bens adquiridos pela Organização.

Garantir uma linha de comunicação com os Gestores Distritais de Operações para seguimento de inventários de material
inventariável.

Realizar ações quem visam a prevenir e minimizar discrepâncias, e sancionar qualquer problema relacionado com a
gestão.

Gerir as equipas no uso da ferramenta de seguimento dos códigos inventario Abbreviation e outra no Software de
seguimento informático dos bens da organização.

Gerir as mercadorias de acordo com os princípios FEFO (First Expired First Out) e/ou FIFO (First In First Out).

Assegurar que todas as informações necessárias estejam correctas e totalmente registradas nos cartões de stock: código
CP, número do lote número de serie, data de validade, data de recebimento ou entrega, saldo de stock (entrada/saída),
números de referência do documento de recebimento e entrega.

Supervisionar o pessoal auxiliar que trabalha no armazém de acordo com os procedimentos em vigor na organização.

Produzir relatórios trimestrais, e sempre que for solicitado, para o Gestor Nacional e o departamento de Operações:
movimentos de stock, inventários, itens descartados (“disposed”) ou fora de condição de uso ou venda.

Assegurar que o armazém se encontra em boas condições (limpeza).

Valor da Adjudicação
com IVA incluso
720.000,00MT










Possuir uma Experiência comprovada de Pelo menos 5 anos.
Possuir experiência em gestão de Software de controlo de Inventários e planilhas electrónicas.
Ter disponibilidade de viver na cidade de quelimane constitui uma Vantagem.
Possuir uma experiência em Gestão de áreas similares em ONG constitui Vantagem.
Capacidade de trabalho com equipas multidisciplinares.
Capacidade de trabalhar fora do horário normal de expediente.
Integridade, Proactividade e capacidade de trabalho em ambiente sob pressão com prazos definidos.
Habilidade para liderar equipas e grupos de trabalho e de desenvolver relações efectivas com colegas e parceiros de
cooperação.
Conhecimento de Informática, programas Word, Excel, Power Point, sob a óptica do utilizador.
Fluência oral e escrita na língua portuguesa.
Nacionalidade moçambicana.

720.000,00MT





720.000,00MT

A FGH não cobra quaisquer valores aos candidatos a emprego, e distancia-se veementemente deste tipo de prática.
Denuncie através do número 800 660 660, é grátis.

1.474.200,00MT

Escritório-Sede: Carlos Albers, nº 41. CP 604, Tel.: +258 21.32.83.10. Fax: +258 21.32.83.11 - Maputo – Moçambique
Escritório Zambézia: Avenida dos Trabalhadores, nº 424, Tel. +258 24.21.71.00. Fax +258 24.21.71.01 - Quelimane – Moçambique

1.000.000,00MT
700.000,00MT
700.000,00 MT

BAIXE JÁ!

500.000,00MT

Autoridade Competente

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E APP STORE
Termos e condições aplicavéis

364
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Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
PUBLICIDADE

Sexta-feira, 12 de Agosto de 2022

REPUBLIC OF MOZAMBIQUE
_______
MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
____
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
FUNDO DE FOMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL (FAR, FP)

FUND FOR AGRICULTURAL PROMOTION AND RURAL EXTENSION (FAR, FP)

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO DE CADEIAS DE VALOR AGRO-ALIMENTARES
(PROCAVA)

INCLUSIVE AGRI-FOOD VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROGRAMME
(PROCAVA)

Concurso Internacional Nº. PROCAVA35A004941ICB0242022
Construção de dezoito (18) Furos Multifuncionais
1. O Governo de Moçambique recebeu um financiamento do Fundo Internacional de Desenvolvimento

International Tender Nº PROCAVA35A004941ICB0142022
Construction of eighteen (18) Multifunctional Boreholes

Agrícola (FIDA) com vista a financiar o Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de
Valor Agro-alimentares (PROCAVA) e pretende aplicar parte dos fundos para a Construção de
dezoito (18) Furos Multifuncionais. A utilização de qualquer financiamento do FIDA estará sujeito
a aprovação do FIDA de acordo com os termos e condições do Acordo de Financiamento bem como
das regras, políticas e procedimentos do FIDA. O FIDA e seus funcionários, agentes e empregados
estão isentos de e contra todos os processos, procedimentos, reclamações, pedidos, perdas e
responsabilidades de qualquer tipo ou natureza interpostos por qualquer parte em conexão com
o Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares (PROCAVA).

1. The Government of Mozambique has received a financing from the International Fund for
Agricultural Development (IFAD) and intends to apply part of the proceeds of the financing
on the construction of eighteen (18) multifunctional boreholes. The use of any IFAD
financing shall be subject to IFAD’s approval, pursuant to the terms and conditions of the
financing agreement, as well as IFAD’s rules, policies and procedures. IFAD and its officials,
agents and employees shall be held harmless from and against all suits, proceedings, claims,
demands, losses and liability of any kind or nature brought by any party in connection
with Inclusive Agri-Food Value Chains Development Programme (PROCAVA).

2. O Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares (PROCAVA) apoia
o desenvolvimento de 5 cadeias de valor (Horticultura, Mandioca, Carnes Vermelhas, Leguminosas
e Avicultura) em 75 distritos de todo o país, esperando beneficiar 180.500 famílias, na maioria
pequenos produtores e outros grupos vulneráveis, durante um período de implementação de
dez (10) anos. O Programa é implementado pelo Ministério da Agricultura e Desenvolvimento
Rural (MADER), tendo como entidade responsável pela coordenação o Fundo de Fomento Agrário
e Extensão Rural (FAR, FP), que por sua vez implementa o Programa através de uma Unidade
Nacional de Gestão do Programa (UNGP) baseada na sua sede na Cidade de Maputo, Unidade
Regional Sul de Gestão do Programa baseada na Delegação Provincial do FAR, FP na província de
Gaza e a Unidade Provincial de Gestão do Programa na província do Niassa.

2. The Inclusive Agri-Food Value Chains Development Programme (PROCAVA) supports
the development of five (05) value chains, namely: Horticulture, Cassava, Red Meat,
Legumes and Poultry, in 75 districts across the Country, targeting 180,500 households,
mainly smallholder farmers and marginalized value chain actors, during an implementation
period of ten (10) years. The Programme is implemented by the Ministry of Agriculture
and Rural Development (MADER), with the Fund for Agricultural Promotion and Rural
Extension (FAR, FP) acting as the responsible for Programme coordination through a
National Programme Management Unit (NPMU) based at its headquarters in Maputo and
Regional Programme Management Units (RPMU) based at its Delegation in Gaza province,
as well as a Provincial Programme Management Unit in Niassa, based at FAR, FP Provincial
Delegation.

3. Este Convite aos Concorrentes (CAC) segue o anúncio geral de procurement que consta na página
web dos Negócios de Desenvolvimento das Nações Unidas (NDNU), no dia 24 de Julho de 2020, e
no jornal “Notícias” nos dias 9 e 12 de Abril de 2021.
4. A contratante solicita propostas fechadas de entidades elegíveis (“concorrentes”) para a

Construção de dezoito (18) Furos Multifuncionais, que estão sendo contratados como um
contrato de preço unitário com base na lista de quantidades.
5. Este Convite aos Concorrentes (CAC) é aberto para todos os concorrentes elegíveis, que desejem
participar. Sujeitos a restrições evidenciadas no documento do concurso, as entidades elegíveis
poderão associar-se a outros concorrentes para melhorar a sua capacidade de executar com
sucesso as obras.
6. As obras, e os contratos que se espera adjudicar são organizados em dezassete (17) lotes. As
empresas podem concorrer para um ou mais lotes.
Lote
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Lot 7
Lot 8
Lot 9
Lot 10
Lot 11
Lot 12
Lot 13
Lot 14
Lot 15
Lot 16
Lot 17

3. This Invitation for Bid (IFB) follows the general procurement notice that appeared on
the United Nations Development Business (UNDB) website on 24 July 2020 and on Jornal
Notícias newspaper on 9 and 12 April 2021.
4. The client now is requesting for sealed bids from eligible entities (bidders) for the
construction of eighteen (18) multifunctional boreholes, which are being bid as a unit
price contract based on the bill of quantities.
5. This IFB is open to all eligible bidders whishing to participate. Subject to the restrictions
stipulated in the bidding document, eligible bidders may associate with other bidders to
enhance their capacity to successfully carry out the works.
6. The works, and the contract/s expected to be awarded, are organized into the following
seventeen (17) lots: Bidders can bid for one or more lots.

Localização e Quantidades
Distrito
Província
Quantidade
Chibuto
Gaza
1
Chicualacuala
Gaza
1
Chókwè
Gaza
2
Inharrime
Inhambane
1
Cuamba
Niassa
1
Funhalouro
Inhambane
1
Govuro
Inhambane
1
Guijá
Gaza
1
Inhassoro
Inhambane
1
Mabalane
Gaza
1
Magude
Maputo
1
Manhiça
Maputo
1
Mapai
Gaza
1
Massinga
Inhambane
1
Massingir
Gaza
1
Mecanhelas
Niassa
1
Panda
Inhambane
1
18

Objecto
Furo multifuncional
Furo multifuncional
Furo multifuncional
Furo multifuncional
Furo multifuncional
Furo multifuncional
Furo multifuncional
Furo multifuncional
Furo multifuncional
Furo multifuncional
Furo multifuncional
Furo multifuncional
Furo multifuncional
Furo multifuncional
Furo multifuncional
Furo multifuncional
Furo multifuncional
Total

Location and quantity
Lot
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Lot 7
Lot 8
Lot 9
Lot 10
Lot 11
Lot 12
Lot 13
Lot 14
Lot 15
Lot 16
Lot 17

7. O concurso será conduzido aplicando a modalidade de Concurso Público Internacional (CPI), cujo

procedimento de avaliação está descrito neste documento de concurso de acordo com o Manual
de Procurement do FIDA disponível na página do FIDA https://www.ifad.org/en/document-detail/
asset/42187284. O processo do Concurso Público Internacional, conforme descrito, irá incluir
uma revisão e verificação das qualificações e desempenho anterior, incluindo a verificação da
referência, precedendo a adjudicação.
8. Observe que a conferência pré-licitação não será realizada conforme descrito na sessão de dados
do concurso IAC, Secção II do documento do concurso.
9. Os concorrentes interessados em apresentar uma proposta devem adquirir o documento do
concurso contra o pagamento de uma taxa não reembolsável de 1.500,00Mt. Os documentos
do concurso podem ser obtidos enviando um e-mail ou carta, com todos os dados de contacto
do proponente, para o seguinte ponto de contacto. Isto assegurará que os concorrentes recebam
actualizações relativas a este documento de concurso.
Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural (FAR,FP)- Programa de Desenvolvimento
Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares (PROCAVA)
Praça dos Heróis Moçambicanos, CP. 1406, 2nd Floor, Block E, Maputo – Mozambique
Email: procurement@procava.gov.mz

Object
Multifunctional boreholes
Multifunctional borehole
Multifunctional borehole
Multifunctional borehole
Multifunctional boreholes
Multifunctional boreholes
Multifunctional boreholes
Multifunctional boreholes
Multifunctional boreholes
Multifunctional boreholes
Multifunctional boreholes
Multifunctional boreholes
Multifunctional boreholes
Multifunctional boreholes
Multifunctional boreholes
Multifunctional boreholes
Multifunctional boreholes
Total

District
Chibuto
Chicualacuala
Chókwè
Inharrime
Cuamba
Funhalouro
Govuro
Guijá
Inhassoro
Mabalane
Magude
Manhiça
Mapai
Massinga
Massingir
Mecanhelas
Panda

Province
Gaza
Gaza
Gaza
Inhambane
Niassa
Inhambane
Inhambane
Gaza
Inhambane
Gaza
Maputo
Maputo
Gaza
Inhambane
Gaza
Niassa
Inhambane

Quantity
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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7. A contractor will be selected using the international competitive bidding (ICB) method
in accordance with the IFAD Procurement Handbook accessible at www.ifad.org/projectprocurement. The ICB process will include a review and verification of qualifications and
past performance, including a reference check, prior to the contract award
8. Please note that a pre-bid conference will not be held as described in the bid data sheet
(“BDS”), Section II of the bidding document.
9. Bidders interested in submitting a bid shall purchase the bidding document against
payment of a non-refundable fee of 1.500,00Mt by sending an e-mail or letter, giving full
contact details of the bidder, to the following point of contact. This will ensure that the
bidders receive updates regarding this bidding document.
Fund for Agricultural Promotion and Rural Extension (FAR, FP)
Inclusive Agri-food Value Chain Development Programme (PROCAVA)
Praça dos Heróis Moçambicanos, CP. 1406, 2nd Floor, Maputo – Mozambique
Email: procurement@procava.gov.mz

10. As propostas deverão ser submetidas no endereço abaixo, na forma especificada no ficheiro de
dados do concurso IAC 25.1 até as 10.00 Hora local do dia 27 de Setembro de 2022.

10. Bids must be delivered to the address and in the manner specified in the BDS ITB 25.1,
no later than 10.00 AM (local Time) 27 September 2022

11. Os concorrentes deverão estar cientes que nenhuma proposta que for submetida após o prazo será
aceite e será retornada celada ao concorrente. Todas as propostas deverão ser acompanhadas por
garantia bancária original (conforme solicitado) na forma e quantitativo especificado nos dados
de documentos de concurso.

11. Bidders should be aware that late bids will not be accepted under any circumstance
and will be returned unopened at the written request and cost of the bidder. All bids must
be accompanied by a bid security or a bid securing declaration (as required) in the manner
and amount specified in the bid data sheet.

12. Propostas electrónicas não serão aceites.

12.

Maputo, Agosto 2022

Please note that electronic bids shall not be accepted.

Yours sincerely,

7166

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Administrativo(a) de Imigração e Mobilização de Recursos
(Resource Mobilisation Administrator)
Localização: Temane
Encoraja-se a candidatura de Locais (Inhassoro, Vilanculo e Govuro).

Breve Descrição do Trabalho
Auxiliar os membros da equipa de Imigração e Mobilização de expatriados na implementação de processos
de mobilização através da administração geral, arquivo,
processo de requisições, coordenação, manutenção de
registos e actividades de manutenção do sistema de
R.H. com altos níveis de precisão e foco no cliente para
garantir que o plano de Mobilização seja efetivamente
entregue e que as necessidades dos clientes são abordados.
Principais Responsabilidades
•Fornecer à equipa e aos clientes relatórios e cálculos de
dados padrão e precisos de pessoas, por meio do uso
efectivo dos sistemas e tecnologia de R.H;
•Preparar e fornecer relatórios a pedido de membros
mais seniores da equipa, contendo dados ou métricas
de mobilização de pessoas, para permitir que as equipas forneçam soluções e conselhos com eﬁciência aos
clientes internos designados;
•Garantir a integridade dos dados na manutenção de
registos e sistemas de R.H., actualizando os dados e
registos de pessoas necessárias com precisão e pontualidade, seguindo os padrões e procedimentos deﬁnidos, bem como directrizes de legalidade;
•Acompanhar os pedidos de permissões de trabalho,
garantir que os registos sejam mantidos e as cópias
sejam arquivadas electronicamente;
•Compilar relatórios incluindo suporte de provedores de
serviços, conforme aplicável;
•Garantir a monitorização adequada sobre a legalidade
nos processos e os relatórios que estejam em vigor,
para permitir que outros processos de mobilização que
facilitarão os compromissos do governo e a execução
dos compromissos assumidos, execução, monitorização e auditoria nos sistemas de aplicativos;

pletando a documentação relevante com precisão e garantindo que os sistemas de R.H., arquivo e manutenção de
registos sejam mantidos adequadamente;

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO DE CADEIAS DE VALOR
AGRO-ALIMENTARES (PROCAVA)
UNIDADE NACIONAL DE GESTÃO DO PROGRAMA-UNGP

•Organizar e coordenar reuniões relevantes com departamentos governamentais de acordo com o procedimento
estabelecido e auxiliar na elaboração da documentação
relevante;
•Garantir o agrupamento e ﬁnalização da documentação
relevante, após a conclusão e extrair a captura de informações no sistema de ER ou registo de licenças;

ANÚNCIO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

•Auxiliar na coordenação dos processos e procedimentos
de movimentação de funcionários/contratados (por
exemplo, transferências, desligamentos, redistribuição e
rotação) e processos e procedimentos de separação por
meio da coordenação e implementação dos vários processos administrativos necessários para eles;

Desde Maio de 2020, o Governo de Moçambique está a implementar o Programa
de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares (PROCAVA),
tendo como meta o alívio à pobreza nas zonas rurais, esperando beneficiar 180.500
famílias (das quais pelo menos 50% mulheres e 30% jovens), na maioria pequenos
produtores, por um período de dez (10) anos, em 75 distritos de todo país, através
de intervenções de apoio ao desenvolvimento de 5 cadeias de valor (Mandioca,
Horticultura, Leguminosas, Carnes Vermelhas e Avicultura).

•Compilar relatórios para as auditorias trimestrais sobre a
mobilização de funcionários/contratados e questões de
permissões de trabalho;
•Gerir todos os processos administrativos de R.H. e mobilização necessários para apoiar a realização do plano com
altos níveis de eﬁciência, foco no cliente e conformidade;

Nas pequenas e médias explorações pecuárias, predominam as raças landins, que
apresentam baixos índices produtivos, nomeadamente, baixo peso vivo e baixo
rendimento de carcaça.

•Direccionar os funcionários e gestores de linha com o
caminho correcto a seguir para a resolução de problemas
de R.H. e contratados;
•Procurar continuamente melhorar o domínio pessoal e o
crescimento proﬁssional;

Tendo em vista melhorar a produtividade das raças landins, o FAR, FP, em
colaboração com a Direcção Nacional de Desenvolvimento Pecuário (DNDP), através
do PROCAVA, pretende adquirir 250 touros de raças puras (Brahman, Bonsmara
e Beefmaster), os quais serão sujeitos um processo de troca com touros cruzas
bem adaptados às condições locais junto do Sector Comercial Pecuário, esperando
assegurar pelo menos 500 cruzas. Os touros cruzas já adaptados às condições
locais serão alocados às organizações criadores assistidos no âmbito do PROCAVA.
Através das organizações de criadores, espera-se alocar 500 touros cruzas a igual
número de criadores (50% mulheres e 30% jovens).

•Projectar uma imagem positiva do R.H. através de toda
interacção com os clientes;
•Responder às consultas, necessidades e desaﬁos dos
clientes;

•Conduzir os deveres administrativos necessários para
apoiar os pedidos de permissões de trabalho e a integração de novos expatriados e contratados, para garantir que eles tenham uma experiência positiva e que o
processo seja conduzido em conformidade com as
políticas relevantes;

•Manter os clientes informados sobre o andamento das
consultas de R.H.;

•Prestar apoio na coordenação das actividades
necessárias à conclusão do processo de mobilização,
pedido de permissões de trabalho e integração, que
inclui a coordenação do processo de contratação de emprego e destacamento. Isso inclui, o administrador e a
manutenção de registos onde apoiamos as autorizações e mobilização do provedor de serviços;

•Possuir pelo menos 3 anos de experiência em funções
administrativas;

•Auxiliar na facilitação do processo de requisição com o
departamento de cadeia de suprimentos e acompanhar
até a conclusão;

Para concorrer, visite a lista de posições disponíveis,
até ao dia 25 de Agosto, no website da http://www.sasol.com/carrers/carrers/experienced-hires, clique
na opção Find jobs e seleccione Moçambique para ter
acesso às vagas disponíveis.

•Apoiar as relações com os funcionários da Sasol, permissões de trabalho e metas de mobilização, com-

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
FUNDO DE FOMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL (FAR, FP)

•Compreender claramente e se familiarizar com as políticas
e processos de permissões de trabalho e Relações com
Funcionários para poder oferecer suporte de forma eﬁcaz;

•Construir relações eﬁcazes com a própria equipa e redes.
Requisitos do trabalho
•Possuir 12ª Classe;

Assim sendo, torna-se público que está aberto, para todos os criadores comerciais de
gado bovino, das províncias de Maputo, Gaza, Inhambane e Niassa, a Manifestação
de Interesse para a recepção de 1 touro de raça pura (Brahman, Bonsmara ou
Beefmaster) e em troca entregar de imediato 2 novilhos cruzas-F1, os quais serão
entregues aos criadores do sector familiar.

•Conhecimentos de informática, MSOfﬁce e o sistema do
SAP será uma vantagem.
Como se candidatar

7167

Assistente Pessoal e de Equipa do R.H.
(Personal & HR Team Assistant)

Os pedidos de esclarecimento sobre os procedimentos para a submissão das
manifestações de Interesse e critérios de selecção devem ser solicitados através do
e-mail procurement@procava.gov.mz, ou nos SDAE’s até 11:30 AM (GMT+2), 26
de Agosto de 2022.

Localização: Temane
Encoraja-se a candidatura de Locais (Inhassoro, Vilanculo e Govuro)

Breve Descrição do Trabalho

As manifestações de interesse devem ser apresentadas por escrito até as 15:30 AM
(GMT+2) do dia 19 de Agosto de 2022, nos endereços abaixo discriminados.

•Usando uma variedade de pacotes de
software, como Microsoft Word, Outlook,
PowerPoint, Excel, Access, etc., para
produzir correspondências e documentos e
manter apresentações, registos, planilhas e
bancos de dados;

Prestar serviços administrativos/secretariados à equipa relevante, assumindo assim
também a responsabilidade pela gestão
geral do departamento. Desempenhar um
papel vital na administração e bom funcionamento da equipa. Fornecer serviços de •Elaborar e manter um sistema de arquivo
suporte de alto nível que impactem a eﬁcá- baseado em papel eﬁcaz, quando necessário
cia dos gestores e da área funcional.
para a equipa;

Província

Endereço Físisco
SDAE Magude. Rua Principal da Missão. Telefax
Magude
21910028
Rua 1004, Vila Municipal da Manhiça. sdaemanhica@
Maputo
Manhiça
gmail.com
Rua do Comércio, Vila da Moamba, Bairro Cimento.
Moamba
sdaemoamba@gmail.com
Av. 25 de Setembro, Caixa Postal n°.
Chibuto
92.sdaechibuto2016@gmail.com
Chókwè
Av. Trabalho 2°. Bairro. Sdaechokwe01@gmail.com
Guijá
1°. Bairro.Estrada n°. 206. sdaeguija@gmail.com
R. Praça 25 de Setembro. Telef. 21173007. Massingir.
Massingir
Email: sdaemassingir@gmail.com
Gaza
Chigubo
Rua dos Combatentes. sdaechigubo@gmail.com
Segundo Bairro EN 221. Mapai. sdaemapai@gmail.
Mapai
com
Posto
Administrativo
Eduardo
Mondlane,
Chicualacuala
Localidade de Chicualacuala-Sede, Bairro A
Av. Eduardo Mondlane, Bairro 21 de Abril.
Massinga
sdaemassinga@gmail.com
Bairro 3 de Fevereiro, Rua Principal n°. 22.
Mabote
Sdaemabote18@gmail.com
Inhambane
Rua do Hospital, Bairro Mutxhai. sdafunhalouro@
Funhalouro
gmail.com
Av. Principal da Vila de Panda. sdaepanda@yahoo.
Panda
com.br
Av. Samora Moisés Machel, Bairro Cimento, casa
Cuamba
n°.4, sdaecuamba18iluminado@gmail.com
Niassa
Bairro
Namutequeliua,
Vila
de
Insaca.
Mecanhelas
sdaemecanhelas@gmail.com

Principais Responsabilidades

•Imprimir, enviar faxes e digitalizar documentos relevantes como por exemplo, for•Prestar serviços administrativos e de es- mulários de viagem;
critório, a ﬁm de garantir operações eﬁcazes e eﬁcientes;
•Classiﬁcar e distribuir a postagem recebida
e organizar, bem como enviar a postagem de
•Ser responsável pela área/departamento saída;
geral e especialista da equipa em eﬁciência
de métodos e tarefas;
•Organizar e armazenar a papelada, documentos e informações baseadas em com•Operar dentro de directrizes relativamente putador;
padronizadas do(s) superior(es) sobre o
que é necessário e como deve ser feito;
•Localizar e anexar os arquivos apropriados à
correspondência recebida que requer res•Interagir constantemente com as pessoas postas.
para lidar com a eﬁcácia diária da entrega;
Requisitos do trabalho
•As funções desempenhadas podem incluir
a preparação de documentos e relatórios, •Possuir 12ª Classe;
o uso de tecnologia de escritório, compilação de registos, organização e ma- •Possuir pelo menos 3 anos de experiência
nutenção de arquivos, postagem de infor- em funções administrativas;
mações tais como (saudação, referência, •Conhecimentos de informática, MSOfﬁce e o
assistência a visitantes, clientes, fun- sistema do SAP será uma vantagem.
cionários e outros), distribuição de correComo se candidatar
spondência e fotocópias;
•Entrega das actividades no prazo e dentro
dos padrões exigidos;
•Lidar com questões imediatas e de curto
prazo, com desaﬁos de pensamento num
processo rotineiro;

A avaliação das Manifestação de interesse será baseada em critérios definidos no
Protocolo preparado para esta intervenção, aprovado pela DNDP. Os Produtores
comerciais que pretendem submeter as suas Manifestações de interesse podem
solicitar informação adicional incluindo o protocolo junto dos SDAEs identificados
na tabela abaixo ou através do email procurement@procava.gov.mz.

Para concorrer, visite a lista de posições
disponíveis, até ao dia 25 de Agosto, no
website da http://www.sasol.com/carrers/carrers/experienced-hires, clique na
opção Find jobs e seleccione Moçambique
para ter acesso às vagas disponíveis.

Distrito
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E NOTARIADO DE ZAVALA

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS
Certifica-se, para efeitos de publicação, que por escritura de dez de Agosto do ano
dois mil e vinte e dois, exarada de folhas trinta e seis verso a trinta e nove, do livro
de notas para escrituras diversas número quinze, desta Conservatória dos Registos
de Zavala, perante mim, Simão Jamisse Simone, Conservador e Notário Superior,
licenciado em Direito, em pleno exercício de funções notariais, foi celebrada uma
Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de Silvino Morgado Silvino, no
estado de solteiro, filho de Silvino Faindane e de Celestina Ernesto Guambe, que o
falecido não deixou testamento ou qualquer disposição da sua última vontade.
Deixou como únicos e universais herdeiros, os seus progenitores: Silvino Faindane
e Celestina Ernesto Guambe, e que segundo a lei não existem outras pessoas que
prefiram aos indicados herdeiros ou com eles possam concorrer a esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis.
Está Conforme
Zavala, aos dez de Agosto de dois mil e vinte e dois
O Notário
(Ilegível)

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação
De acordo com a alínea - d) do nº 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 nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que o objecto do concurso abaixo foi adjudicado.
ORD
OBJECTO
1 Contratação de Unidade para Implementação do Programa Nacional Industrializar Moçambique

MODALIDADE
Concurso Público/MIC/Nº003/DA/2022

ENTIDADE ADJUDICADA
SODEIMO, SA

Maputo, aos 10 de Agosto de 2022
Secretário Permanente
7165
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
__MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
FUNDO DE FOMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL (FAR, FP)
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO DE CADEIAS DE VALOR AGRO-ALIMENTARES
(PROCAVA)

Concurso Internacional Nº. PROCAVA35A004941ICB0252022
Construção de trinta (30) Corredores de Tratamento de Gado
1. O Governo de Moçambique recebeu um financiamento do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA)
com vista a financiar o Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares (PROCAVA)
e pretende aplicar parte dos fundos para a Construção de trinta (30) Corredores de Tratamento de Gado. A utilização
de qualquer financiamento do FIDA estará sujeito a aprovação do FIDA de acordo com os termos e condições do
Acordo de Financiamento bem como das regras, políticas e procedimentos do FIDA. O FIDA e seus funcionários,
agentes e empregados estão isentos de e contra todos os processos, procedimentos, reclamações, pedidos, perdas
e responsabilidades de qualquer tipo ou natureza interpostos por qualquer parte em conexão com o Programa de
Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares (PROCAVA).
2. Governo de Moçambique está a implementar o PROCAVA, cofinanciado pelo FIDA, para apoiar o desenvolvimento de
5 cadeias de valor (Horticultura, Mandioca, Carnes Vermelhas, Leguminosas e Avicultura) em 75 distritos de todo o
País, esperando beneficiar 180.500 famílias, na maioria pequenos produtores e outros grupos vulneráveis, durante
um período de implementação de dez (10) anos. O Programa é implementado pelo Ministério da Agricultura e
Desenvolvimento Rural (MADER), tendo como entidade responsável pela coordenação o Fundo de Fomento Agrário
e Extensão Rural (FAR, FP), que por sua vez implementa o Programa através de uma Unidade Nacional de Gestão do
Programa (UNGP) baseada na sua sede na Cidade de Maputo, Unidade Regional Sul de Gestão do Programa baseada
na Delegação Provincial do FAR, FP na província de Gaza e a Unidade Provincial de Gestão do Programa na província
do Niassa.
3. Este Convite aos Concorrentes (CAC) segue o anúncio geral de procurement que consta na página web dos Negócios
de Desenvolvimento das Nações Unidas (NDNU), no dia 24 de Julho de 2020, e no jornal “Notícias” nos dias 9 e 12 de
Abril de 2021.
4. A contratante solicita propostas fechadas de entidades elegíveis (“concorrentes”) para a Construção de trinta (30)
Corredores de Tratamento de Gado, que estão sendo contratados como um contrato de preço unitário com base
na lista de quantidades.
5. Este Convite aos Concorrentes (CAC) é aberto para todos os concorrentes elegíveis. que desejem participar. Sujeitos a
restrições evidenciadas no documento do concurso, as entidades elegíveis poderão associar-se a outros concorrentes
para melhorar a sua capacidade de executar sucesso as obras.
6. As obras, e os contratos que se espera adjudicar são divididos em treze (13) lotes. As empresas podem concorrer
para um ou mais lotes.

7. O concurso será conduzido aplicando a modalidade de Concurso Público Internacional (CPI), cujo procedimento de
avaliação está descrito neste documento de concurso de acordo com o Manual de Procurement do FIDA disponível
na página do FIDA https://www.ifad.org/en/document-detail/asset/42187284. O processo do Concurso Público
Internacional, conforme descrito, irá incluir uma revisão e verificação das qualificações e desempenho anterior,
incluindo a verificação da referência, precedendo a adjudicação.
8. Observe que a conferência pré-licitação não será realizada conforme descrito na sessão de dados do concurso IAC,
Secção II do documento do concurso.
9. Os concorrentes interessados em apresentar uma proposta devem adquirir o documento do concurso contra o
pagamento de uma taxa não reembolsável de 1.500,00Mt. Os documentos do concurso podem ser obtidos enviando
um e-mail ou carta, com todos os dados de contacto do proponente, para o seguinte ponto de contacto. Isto assegurará
que os concorrentes recebam actualizações relativas a este documento de concurso.
Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural (FAR,FP)- Programa de Desenvolvimento Inclusivo de
Cadeias de Valor Agro-alimantares (PROCAVA)
Praça dos Heróis Moçambicanos, CP. 1406, 2nd Floor, Block E, Maputo – Mozambique
Email: procurement@procava.gov.mz
10. As propostas deverão ser submetidas no endereço abaixo, na forma especificada no ficheiro de dados do concurso
IAC 25.1 até as 10.00 Hora local do dia 28 de Setembro de 2022.
11. Os concorrentes deverão estar cientes que nenhuma proposta que for submetida após o prazo será aceite e será
retornada celada ao concorrente. Todas as propostas deverão ser acompanhadas por garantia bancária original
(conforme solicitado) na forma e quantitativo especificado nos dados de documentos de concurso.
12. Propostas electrónicas não serão aceites.
Maputo, Agosto 2022

REPUBLIC OF MOZAMBIQUE
_______
MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

FUND FOR AGRICULTURAL PROMOTION AND RURAL EXTENSION (FAR, FP)
INCLUSIVE AGRI-FOOD VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROGRAMME
(PROCAVA)

International Tender Nº PROCAVA35A004941ICB0252022
Construction of 30 Crash-Pens
1. The Government of Mozambique has received a financing from the International Fund for Agricultural
Development (IFAD) and intends to apply a part of the proceeds of the financing to this purchase. The
use of any IFAD financing shall be subject to IFAD’s approval, pursuant to the terms and conditions of the
financing agreement, as well as IFAD’s rules, policies and procedures. IFAD and its officials, agents and
employees shall be held harmless from and against all suits, proceedings, claims, demands, losses and
liability of any kind or nature brought by any party in connection with Inclusive Agri-Food Value Chains
Development Programme (PROCAVA).
2. The Inclusive Agri-Food Value Chains Development Programme (PROCAVA) supports the development
of five (5) value chains, namely: Horticulture, Cassava, Red Meat, Legumes and Poultry, in 75 districts
across the Country, targeting 180.500 households, mainly smallholder farmers and marginalized value
chain actors, during an implementation period of ten (10) years. The programme is implemented by the
Ministry of Agriculture and Rural Development (MADER), with the Fund for Agricultural Promotion and
Rural Extension (FAR, FP) acting as the responsible implementing agency through a National Programme
Management Unit (NPMU) based in its headquarters in Maputo and Regional Programme Management
Units (RPMU) based in its Delegations (FDA-Del) in Gaza, as well as a Provincial Programme Management
Unit in Niassa.
3. This Invitation for Bid (IFB) follows the general procurement notice that appeared on the United Nations
Development Business (UNDB) website on 24 July 2020 and on Jornal Notícias newspaper on 09 and 12
April 2021.
4. The employer now invites sealed bids from eligible entities (bidders) for the Construction of 30 CrashPens, which are being bid as a unit price contract based on the bill of quantities.
5. This IFB is open to all eligible bidders who wish to participate. Subject to the restrictions stipulated in
the bidding document, eligible bidders may associate with other bidders to enhance their capacity to
successfully carry out the works.
6. The works, and the contract/s expected to be awarded, are divided into the following thirteen (13) lots:
Bidders can bid for one or more lots, and according to the lots bidded

7. A contractor will be selected using the international competitive bidding (ICB) method in accordance
with the IFAD Procurement Handbook accessible at www.ifad.org/project-procurement. The ICB process
will include a review and verification of qualifications and past performance, including a reference check,
prior to the contract award
8. Please note that a pre-bid conference will not be held as described in the bid data sheet (“BDS”), Section
II of the bidding document.
9. Bidders interested in submitting a bid shall purchase the bidding document against payment of a nonrefundable fee of 1.500,00Mt by sending an e-mail or letter, giving full contact details of the bidder, to
the following point of contact. This will ensure that the bidders receive updates regarding this bidding
document.
Fund for Agricultural Promotion and Rural Extension (FAR, FP)
Inclusive Agri-food Value Chain Development Programme (PROCAVA)
Praça dos Heróis Moçambicanos, CP. 1406, 2nd Floor, Maputo – Mozambique
Email: procurement@procava.gov.mz
10. Bids must be delivered to the address and in the manner specified in the BDS ITB 25.1, no later than 10:00
AM (local Time) 28 September 2022
11. Bidders should be aware that late bids will not be accepted under any circumstance and will be returned
unopened at the written request and cost of the bidder. All bids must be accompanied by a bid security or
a bid securing declaration(as required) in the manner and amount specified in the bid data sheet.
12. Please note that electronic bids shall not be accepted.
Yours sincerely,
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA,
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS
E RELIGIOSOS
SERVIÇO PROVINCIAL DE
JUSTIÇA E TRABALHO DE
MANICA
CARTÓRIO NOTARIAL DE
CHIMOIO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
INSPECÇÃO-GERAL DE FINANÇAS

EXTRACTO DE
PUBLICAÇÃO PARA
HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS POR
ÓBITO DE JOÃO
ZAVALA
Certifico,
para
efeitos
de
publicação, que por escritura do
dia dez de Agosto de dois mil e
vinte e dois, lavrada de folhas
cinquenta e três a cinquenta e
quatro, do livro de notas para
escrituras
diversas
número
01/2022, do Cartório Notarial
de Chimoio, a cargo de NOÉ JOSÉ
PENETE, licenciado em Direito,
Conservador e Notário Superior,
foi lavrada uma Escritura de
Habilitação de Herdeiros por
óbito de JOÃO ZAVALA, de então
noventa e três anos de idade, no
estado de casado, falecido no
dia sete de Janeiro de dois mil e
vinte, com a sua última residência
habitual no distrito de Mossurize,
sem ter deixado testamento ou
qualquer outra disposição da sua
última vontade.
Na referida escritura foram
declarados como únicos e
universais herdeiros, seus filhos:
Augusta João Zavala, Roberto
Lázaro João Zavala, Joana João
Zavala, Miguel João Zavala
e Maria João Zavala, todos
maiores e residentes no distrito
de Mossurize.
Que não existem outras pessoas
que segundo a lei prefiram aos
declarados herdeiros ou com
eles possam concorrer a esta
sucessão.
Está Conforme
Cartório Notarial de Chimoio, aos
10 de Agosto de 2022
O Notário
Noé José Penete
68
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Sexta-feira, 12 de Agosto de 2022

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. A Inspecção-Geral de Finanças convida pessoas singulares ou colectivas,
nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam os requisitos de
elegibilidade a apresentarem propostas em envelopes fechados para a
Contratação:
Nr

1

2

Objecto do
Concurso
Aquisição de
Mobiliário de
Escritório

Aquisição de
Mobiliário
para
Habitação

Modalidade do Data e hora de entrega e Garantia Provisória
Concurso
Abertura das propostas
Concurso
Público

Concurso
Limitado

Entrega de Propostas
Dia: 2/9/2022
Hora: 9.00H
Abertura das Propostas:
Dia: 2/9/2022
Hora: 9.15H

55.000,00MT

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações examinar
os Documentos de Concurso ou levantá-los, na cidade de Maputo no Prédio
33 andares, 7º andar no Gabinete da UGEA, das 8.30 às 15.00 horas, de
segunda a sexta-feira.
3. As propostas deverão ser entregues no endereço indicado no nº2 e serão
abertas em sessão pública no mesmo dia de entrega na presença dos
interessados que desejarem participar no acto.
4. As propostas deverão ser validas por um período de 120 dias.
5. O anúncio de posicionamento dos concorrentes será feito de acordo com
o seguinte:
Concurso Público no dia 13 de Setembro às 10.00horas e Concurso
Limitado no dia 9 de Setembro às 10.00horas no mesmo local da abertura
das propostas.
6. O concurso será regido pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, que
aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado.

Entrega de Propostas
Dia: 31/8/2022
Hora: 9.30H
Abertura das Propostas:
Dia: 31/8/2022
Hora: 9.45H

Maputo, Agosto de 2022
A Autoridade Competente
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REPUBLIC OF MOZAMBIQUE
_______
MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
____
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
FUNDO DE FOMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL (FAR, FP)

FUND FOR AGRICULTURAL PROMOTION AND RURAL EXTENSION (FAR, FP)

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO DE CADEIAS DE VALOR AGRO-ALIMENTARES
(PROCAVA)

INCLUSIVE AGRI-FOOD VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROGRAMM
(PROCAVA)

Concurso Internacional Nº PROCAVA35A004941ICB0262022
Fornecimento e Instalação de Equipamento de Matadouro
1. O Governo de Moçambique recebeu um financiamento do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola
(FIDA) com vista a financiar o Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares
(PROCAVA) e pretende aplicar parte dos fundos para o Fornecimento e Instalação de Equipamento de Matadouro.
A utilização de qualquer financiamento do FIDA estará sujeito à aprovação do FIDA de acordo com os termos e
condições do Acordo de Financiamento bem como das regras, políticas e procedimentos do FIDA. O FIDA e seus
funcionários, agentes e empregados estão isentos de e contra todos os processos, procedimentos, reclamações,
pedidos, perdas e responsabilidades de qualquer tipo ou natureza interpostos por qualquer parte em conexão
com o Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares (PROCAVA).
2. O PROCAVA apoia o desenvolvimento de 5 cadeias de valor (Horticultura, Mandioca, Carnes Vermelhas,
Leguminosas e Avicultura) em 75 distritos de todo o País, esperando beneficiar 180.500 famílias, na maioria
pequenos produtores e outros grupos vulneráveis, durante um período de implementação de dez (10) anos.
O Programa é implementado pelo Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER), tendo como
entidade responsável pela coordenação o Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural (FAR, FP), que por sua
vez coordena o Programa através de uma Unidade Nacional de Gestão do Programa (UNGP) baseada na sua
sede na Cidade de Maputo, Unidade Regional Sul de Gestão do Programa baseada na Delegação Provincial do
FAR, FP na província de Gaza e a Unidade Provincial de Gestão do Programa na província do Niassa, também
baseada na Delegação Provincial do FAR, FP naquela província.

International Tender N° PROCAVA35A004941ICB0262022
Procure and install slaughterhouse equipment
1.

The Government of Mozambique has received financing from the International Fund for Agricultural Development
(IFAD) towards the cost of the Inclusive Agri-Food Value Chains Development Programme (PROCAVA) and intends to
apply part of the financing for the Procure and install slaughterhouse equipment. The use of any IFAD financing shall
be subject to IFAD’s approval, pursuant to the terms and conditions of the financing agreement, as well as IFAD’s
rules, policies and procedures. IFAD and its officials, agents and employees shall be held harmless from and against
all suits, proceedings, claims, demands, losses and liability of any kind or nature brought by any party in connection
with the Inclusive Agri-Food Value Chains Development Programme (PROCAVA).

2.

The PROCAVA Programme supports development of five (5) value chains, namely: Horticulture, Cassava, Red Meat,
Legumes and Poultry, in 75 districts across the Country, targeting 180.500 households, mainly smallholder farmers
and other vulnerable groups, during an implementation period of ten (10) years. The programme is implemented by
the Ministry of Agriculture and Rural Development (MADER), being the Fund for Agricultural Promotion and Rural
Extension (FAR, FP), the delegated entity responsible for the overall coordination of Programme implementation
through a National Programme Management Unit (NPMU) based in its headquarters in Maputo, Southern Region
Programme Management Unit (RPMU - South) based at the Provincial Delegation of FAR, FP in Gaza province and the
Provincial Programme Management Unit in Niassa province.

3.

3. Este Convite aos Concorrentes (CAC) segue o anúncio geral de procurement que consta na página web dos
Negócios de Desenvolvimento das Nações Unidas (NDNU), no dia 24 de Julho de 2020, e no jornal Notícias nos
dias 9 e 12 de Abril de 2021.

This Invitation for Bid (IFB) follows the general procurement notice that appeared on the United Nations Development
Business (UNDB) website on 24 July 2020 and on Jornal Notícias newspaper on 09 and 12 April 2021.

4.

The client is requesting for sealed bids/ proposals from eligible entities (“bidders”) to supply and install
slaughterhouse equipment in Mapa district, Gaza province.

4. A contratante solicita propostas fechadas de entidades elegíveis (“concorrentes”) para o Fornecimento e
Instalação de Equipamento de Matadouro.

5.

More details on these goods and related services are provided in the schedule of requirements in this bidding
document.

5. Para mais detalhes sobre esses bens e serviços relacionados, poderão obter mais informações e/ou detalhes,
examinando os documentos de concurso.

6.

6. Este Convite aos Concorrentes (CAC) é aberto para todos os concorrentes elegíveis que desejem responder.
Sujeitos a restrições evidenciadas no documento do concurso, as entidades elegíveis poderão associar-se a
outros concorrentes para melhorar a sua capacidade de fornecer com sucesso os Bens e Serviços.

This IFB is open to all eligible bidders who wish to respond. Subject to the restrictions noted in the bidding document,
eligible entities may associate with other bidders to enhance their capacity to successfully deliver the goods and
related services.

7.

The goods and related services, and the contract expected to be awarded, are organized in a single lot:

7. Os bens e serviços, e o contrato que se espera adjudicar é lote único.

8.

Bidding will be conducted using the International Competitive Bidding (ICB) method, the evaluation procedure for
which is described in this bidding document, in accordance with the IFAD procurement handbook which is provided
on the IFAD website https://www.ifad.org/en/document-detail/asset/42187284. The ICB process, as described, will
include a review and verification of qualifications and past performance, including a reference check, prior to the
contract award.

9.

Bids must be delivered to the address below and in the manner specified in the BDS ITB 25 no later than 29 September
2022 09.30 Local Time.

Single lot – Supply and installation of the Mapai abbattoir equipment.

Lote Unico: Fornecimento e Instalação de Equipamento de Matadouro
8. O concurso será conduzido aplicando a modalidade de Concurso Público Internacional (CPI), cujo procedimento
de avaliação está descrito neste documento de concurso de acordo com o Manual de Procurement do FIDA
disponível na página do FIDA https://www.ifad.org/en/document-detail/asset/42187284. O processo do
Concurso Público Internacional, conforme descrito, irá incluir uma revisão e verificação das qualificações e
desempenho anterior, incluindo a verificação da referência, precedendo a adjudicação.
9. As propostas deverão ser submetidas no endereço abaixo, na forma especificada no ficheiro de dados do
concurso IAC 26.1 até ao dia 29 de Setembro 2022, 9.30 Horas Local
Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural (FAR,FP)- Programa de Desenvolvimento
Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimantares (PROCAVA)
Praça dos Heróis Moçambicanos, CP. 1406, 2nd Floor, Block E, Maputo – Mozambique
Email: procurement@procava.gov.mz
10. Os concorrentes deverão estar cientes que nenhuma proposta que for submetida após o prazo será aceite e
será retornada celada ao concorrente. Todas as propostas deverão ser acompanhadas por garantia bancária
original (conforme solicitado) na forma e quantitativo especificado nos dados de documentos de concurso.

Fund for Agricultural Promotion and Rural Extension (FAR, FP)
Inclusive Agri-food Value Chain Development Programme (PROCAVA)
Praça dos Heróis Moçambicanos, CP. 1406, 2nd Floor, Block E, Maputo – Mozambique
Email:procurement@procava.gov.mz
10. Bidders should be aware that late bids will not be accepted under any circumstances and will be returned unopened
to the bidder. All bids must be accompanied by a bid security (as required) in the manner and amount specified in
the bid data sheet.
11. Please note that electronic bids shall not be accepted as defined in ITB BDS 25.1

11. Propostas electrónicas não serão aceites, conforme definido no IAC 25.1.

Maputo, Agosto 2022

Maputo, August 2022
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Superfície 103.478 km²

ENERGIA ELÉCTRICA

População 3 849 455 (2007); 22 Distritos

Moçambique reduz
défice da balança
comercial agrária
JOCAS ACHAR

M

OÇAMBIQUE registou, no primeiro semestre deste
ano, um redução
do défice da balança comercial agrária que se
fixou em 330.5 milhões de dólares contra os 354.4 milhões
registados em igual período do
ano passado.
A diminuição do défice da
balança é justifica pelo incremento da produção e comercialização, bem como pelo
aumento do volume de exportações de produtos agrícolas.
A informação foi veiculada
há dias, no distrito de Milange, na província da Zambézia,
pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, que afirmou
que o valor das exportações
cresceu para 69 por cento,
impulsionado pela venda ao
exterior de leguminosas, oleaginosas, algodão, castanha de
caju, macadâmia, tabaco e o
chá, este último produzido
nas províncias da Zambézia e
Manica.
O Chefe do Estado disse ainda que o maior desafio
do Governo é trabalhar para a
segurança alimentar, diversificar as exportações de cultu-

ras de alto valor e apostar na
industrialização do país.
“A entrada em funcionamento do Complexo de Silos
e Armazéns de Milange é um
dos exemplos rumo à industrialização. Ele vai contribuir
para melhor conservação de
cereais e melhor controlo da
saída de produtos do território
nacional”, disse.
O Presidente Filipe Nyusi
explicou também que o Complexo de Silos e Armazéns
de Milange faz parte da nova
abordagem da gestão daquele
tipo de infra-estruturas, privilegiando a parceria público-privado.
“A MOZGRAIN Lda, a
concessionária dos silos de
Milange, com capacidade
anual de armazenamento de
vinte mil toneladas, pagará
ao Estado mensalmente uma
taxa fixa sobre o valor dos activos cedidos e outra variável,
que incidirá sobre a receita líquida bruta indirecta relativa
à facturação mensal da exploração do empreendimento”,
afirmou.
O Chefe do Estado reconheceu que o Governo não
poderá resolver todos os problemas ligados à produção e
produtividade agrária, soli-

citando, por isso, o envolvimento dos parceiros na gestão
das infra-estruturas de armazenamento e conservação.
Considerou que a armazenagem de produtos agrícolas,
com enfoque para os cereais,
é extremamente importante
para a viabilização da cadeia
de valor de comercialização
agrária, preservação da qualidade do produto, além de incentivar o surgimento de unidades de processamento.
De referir que em 2008 o
Governo de Moçambique decidiu investir na construção
de silos para responder à necessidade de armazenagem e
conservação de cereais, com
o objectivo de dinamizar a comercialização agrícola e constituir reservas estratégicas
para a segurança alimentar.
Um ano depois iniciou a
construção de silos nos distritos de Nhamatanda, Gorongosa (província de Sofala); Milange e Alto Molócuè
(Zambézia); Cuamba e Lichinga (Niassa); Ribáuè, Malema
(Nampula); Ancuabe (Cabo
Delgado); e Angónia (Tete).
Ainda segundo o Chefe do
Estado, inicialmente foram
investidos mais de 60 milhões
de dólares norte-americanos

para a construção de silos em
regiões com elevado potencial
agrícola no centro e norte do
país.
“Contudo, na altura não
foi possível ter as infra-estruturas em pleno funcionamento. Por isso, foi necessário
reestruturar todos os aspectos
relacionados com negócios e a
viabilidade económica, com o
envolvimento do sector privado”, destacou.
Para a reabilitação, ampliação e modernização do
Complexo de Silos e Armazéns
de Milange, foram investidos
mais de dois milhões de dólares norte-americanos.
“A capacidade de armazenamento estática de Moçambique é de 1.760 mil toneladas
de produtos agrícolas. Trata-se de um volume bastante
limitado, sendo necessário
maior investimento na construção de infra-estruturas de
conservação de cereais e outros produtos”, frisou.
O estadista disse ainda
que a Organização das Nações
Unidas para Alimentação e
Agricultura (FAO) recomenda
que os países produtores possuam capacidade estática de
armazenamento de vinte por
cento da sua produção anual.

PUBLICIDADE

Delegação Provincial do Niassa

ANÚNCIO DE CONCURSO
CONCURSO LIMITADO N.o 47B000541/CL/011/2022
Contratação para Montagem de Sistema de Vigilância nos Postos de Controlo
de Carga em Mandimba e Marrupa, Província do Niassa
1. A Administração Nacional de Estradas, Instituto Publico (ANE -IP), Delegação Provincial do
Niassa, convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais, pequenas, médias e grandes empresas,
interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade, a apresentarem propostas fechadas para
montagem de sistema de vigilância nos postos de controlo de carga em Mandimba e Marrupa,
província do Niassa.
2. Os concorrentes deverão ser titulares de alvará compatível com o objecto de contratação, conjugado
com demais requisitos indicados nos documentos do concurso.
3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar gratuitamente os
documentos do concurso ou adquiri-los pela importância não reembolsável de 2.000,00MT (dois
mil meticais), durante as horas normais de expediente, a partir do dia 12 de Agosto de 2022, no
endereço abaixo indicado, mediante o depósito na conta bancária da ANE/DPN, com domicílio no
banco Millennium BIM, Nr. 001000000458439849.57.
4. As propostas deverão ser entregues até dia 26 de Agosto de 2022, pelas 09:00h, e a abertura terá
lugar às 09:15h.

Expansão da rede transforma
vidas nos postos administrativos
A EXPANSÃO da rede de energia eléctrica está a transformar
vidas de milhares de famílias
dos postos administrativos
da província da Zambézia, ao
mesmo tempo que dinamiza
pequenos e médios negócios
nas comunidades.
Segundo apurou recentemente o “Notícias”, quarenta
e oito postos administrativos
da província já estão ligados à
rede pública, o que melhorou
as condições de conservação
de alimentos, além de estar a
incentivar a abertura de pequenos e médios negócios.
Rosa Baionte, de 32 anos de
idade e mãe de quatro filhos, é
uma empreendedora que vive
na cidade de Mocuba. Ela desenvolve os seus negócios no

posto administrativo de Namanjavira, dedicando-se à
restauração e venda de frescos
numa zona estratégica onde
consegue clientes que saem de
Mocuba, Milange e Malawi ou
vice-versa.
“A chegada de energia a
Namanjavira trouxe boas perspectivas a para exploração de
vários tipos de negócios, como
restauração, alojamento, cabeleireiro, entre outros. Há
vários produtos frescos que
se deterioravam por falta de
condições para a conservação
situação”, disse.
Por seu turno, Ernesto
Candrinho, director da Escola
Secundária de Namanjavira,
afirmou que o seu estabelecimento vai introduzir o curso

nocturno, visto que já não se
coloca o problema da falta de
energia.
“Estando ligados à rede
eléctrica, podemos usar a
energia para vários fins, tanto nas instituições públicas
como nas privadas. Existem
agora condições para o uso de
equipamentos informáticos,
abertura de reprografias e desenvolvimento da indústria
moageira”, afirmou.
Já Ester Cavalo, enfermeira no Centro de Saúde de
Namanjavira, referiu que “os
partos à luz de velas ou telemóvel passaram para a história
devido à chegada de energia à
região”.
Segundo ela, no passado,
os familiares das parturientes

eram exortados a trazer velas
ou telemóveis para permitir
que as enfermeiras assistissem
os partos.
“O nosso centro de saúde
assiste, em média, 125 partos
institucionais e era difícil trabalhar sem energia eléctrica.
Agora já é possível também
efectuar o rastreio do cancro
do útero do colo, reanimar
doentes e realizar outras intervenções médicas”, frisou.
O optimismo é também
manifestado pelos residentes
do posto administrativo de
Macuse, que consideram que o
acesso à energia eléctrica tem
o potencial de estimular o turismo de praia, conservação do
pescado e melhoria da qualidade de vida da população.

Inhassunge clama
por infra-estruturas públicas
RESIDENTES do distrito de Inhassunge, na província da Zambézia, clamam
por investimentos públicos em sectores estratégicos para o relançamento da
economia. Segundo sustentam, a região
carece de infra-estruturas como estradas
e energia eléctrica, bem como de incentivos ao emprego e investimentos na produção agrícola.
Jorge Pinho, residente em Chiremane, disse em contacto com o “Notícias”,
há dias, que já havia financiamento para a
reabilitação da estrada Recamba-Mucupeia-Gonhane, numa extensão de vinte
e cinco quilómetros, “mas o empreitei-

ro, que é o mesmo que devia construir os
hospitais distritais de Pebane e Mopeia,
levou dinheiro na totalidade e não efectuou as obras”.
Por seu turno, Pascoal Suleimane
identificou como constrangimentos a
falta de escolas, hospitais, sistemas de
abastecimento de água potável, além da
dificuldade de acesso ao financiamento
para a agro-pecuária.
As nossas fontes garantem que o distrito tem grande potencial agrícola, pesqueiro e turístico que, infelizmente, “se
encontra adormecido”.
O “Notícias” apurou também que

Inhassunge tem potencial para produzir
arroz em quantidades industriais, o que
pode contribuir para a segurança alimentar da província da Zambézia e do país em
geral.
Abílio Duarte, chefe da localidade de
Chiremane, garantiu, por seu turno, que
a mineradora chinesa que explora areias
pesadas em Olinda desembolsou mais
de dois milhões de meticais para reabilitação de uma das principais vias, o troço
Chiremane-Boane, com uma extensão de
trinta quilómetros, “mas o empreiteiro
que ganhou o concurso recebeu o valor e
desapareceu”.

Disponíveis fundos para
comercialização agrícola
MAIS de trezentos milhões de dólares
norte-americanos estão a ser aplicados na
presente campanha de comercialização
agrícola pelos médios e grandes operadores económicos no país. Paralelamente, o Instituto de Cereais de Moçambique
(ICM) tem disponíveis 400 milhões de
meticais no âmbito de uma linha de crédito em apoio à comercialização agrícola.
O director-geral do ICM, Mahomed
Valá, disse há dias ao “Notícias”, em Milange, que o país prevê comercializar na
presente época mais de 17.2 milhões de
produtos agrícolas diversos, com a participação de 280 intervenientes, entre

pequenos e grandes operadores económicos.
Explicou que, neste momento, está a
decorrer a campanha de comercialização
do milho, apesar do ligeiro atraso devido
ao início tardio das colheitas deste cereal
nas regiões centro e norte devido à queda
irregular da chuva.
A fonte garantiu que o país tem prontas para embarcar para o mercado internacional mais de 40 mil toneladas de soja,
que se encontram actualmente armazenadas no distrito de Nacala.
Mahomed Valá disse também que
recentemente visitou o distrito de Mo-

lumbo, na província da Zambézia, onde
tomou conhecimento de terem sido já
comercializadas mais de duas mil toneladas daquela oleaginosa.
“É importante que os jovens apostem
na comercialização, pois estão criadas,
no distrito de Milange, as condições de
conservação e armazenamento de cereais
e oleaginosas num complexo de silos e
armazéns. A MOZGRAIN, concessionária
do referido empreendimento, vai também treinar os jovens em técnicas de produção, bem como instruí-los em questões relacionadas com a conservação da
produção”, afirmou.

A VOZ DO CIDADÃO

Redução de impostos estimula
produção agrícola nacional
CIDADÃOS residentes na cidade de Quelimane
contactados recentemente pelo “Notícias” consideram que a isenção do Imposto sobre o Valor
Acrescentado (IVA) na importação de factores de

produção e a redução do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas (IRPC) na agricultura, de 32% para 10%, vão estimular a produção
agrícola nacional.

5. O prazo de validade das propostas é de 90 dias
6. O anúncio do posicionamento dos concorrentes está previsto para o dia 9 de Setembro de 2022, no
endereço abaixo indicado, pelas 14:00 horas.
7. A visita aos locais será dirigida por representantes da entidade contratante e terá lugar nos dias 18 e
19 de Agosto de 2022, de acordo com a tabela que segue:
N/O

Local da visita

Data

Hora

Local de concentração

1

Báscula de Mandimba

18/8/2022

10:00 horas

SDPI - Mandimba

2

Báscula de Marrupa

19/8/2022

10:00 horas

SDPI - Marrupa

8. Esta prevista a realização de uma reunião de pré-concurso, a ter lugar no dia 22 de Agosto de 2022,
pelas 14:00 horas, no endereço abaixo indicado.
9. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto N.º 5/2016. de 8 de Março.
Delegação Provincial da ANE, IP - Niassa,
Bairro Popular, Av. 25 de Setembro No 219
CP. No 192, Telefax no 27120352
Lichinga – Niassa – Moçambique
Lichinga, Agosto de 2022
A Entidade Contratante
(Ilegível)
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Rafique Trindade

Reagindo às medidas destinadas a
acelerar a economia anunciadas há
dias pelo Presidente da República,
Filipe Nyusi, Rafique Trindade, 25
anos de idade, considera tratar-se de
uma decisão acertada, embora entenda que a redução do IVA devia ser
maior, e não de apenas um por cento.
Por seu turno, Milena da Carolina, 27 anos, entende que a redução
dos impostos devia ser extensiva às
tecnologias agrárias e produtos alimentares.

Milena da Carloca

“Os comerciantes empolam os
preços alegando que os custos dos
combustíveis e das matérias-primas
estão altos. É compreensível que haja
aumento das taxas, por exemplo, na
importação de veículos, mas o mesmo já não se pode dizer em relação à
comida, porque todos, independentemente da sua condição social, precisam de se alimentar”, disse.
Para Marloca Teotónio, de 22
anos, as medidas anunciadas pelo
Chefe do Estado “são boas e podem

Marloca Teotónio

contribuir para a redução de custo de
vida”.
“Elas devem ser integradas, ou
seja, a sua implementação tem de
ser num pacote único, e não de forma isolada. Para isso, as instituições
têm o dever de fiscalizar o seu cumprimento e os comerciantes têm de
assumir as suas obrigações para que o
sucesso seja efectivo”, frisou.
Entretanto, Edson Nunes, 23
anos, disse esperar que as medidas
“não sejam cosméticas”.

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

TONY GOMBE

Atanásio Zandamela

Bem-vindos
a Nwadjahane
HOJE é o dia da minha apresentação,
que demorou cerca de seis meses. Digo
que demorou, pois desde 8 de Fevereiro vivencio sem poder contar o quotidiano desta terra de heróis e de grandes
batalhadores, que Soshangane atribuiu
o nome de Gaza.
É a partir deste ponto que às sextasfeiras religiosamente estarei presente
para dar continuidade às notícias desta
província de cerca de um milhão e quinhentos habitantes distribuídos por 14
distritos. É daqui que espero apresentar
o panorama da província, que é de uma
miscelânea de cultura e língua, sem me
esquecer de olhar o país no seu todo
sempre que se justificar.
Lembro-me que à saída de Maputo, o Chefe da Redacção, Salomão
Muiambo, deixou o desafio de eu dar
continuidade ao Limpopo do meu companheiro César Langa, ora em Tete. Por
isso, desde a chegada sabia que deveria
dar o pontapé de saída.
Demorou, quiçá porque não sabia
que nome atribuiria à rubrica de opinião
que passaria a levar a minha assinatura.
Só sabia que pretendia um nome com
o qual os naturais, residentes e amigos
de Gaza se sentissem identificados.
Pensei em nome de um rio, nome de
um herói da província, de um objecto
ou de um local... pensei em nome de
dança, nome de alguma iguaria típica daqui. Até no “Império de Gaza”,
fundado por Soshangane, ou mesmo o
“Leão de Gaza”, o próprio Ngungunhane (Reinaldo Frederico Gungunhana
de nome de baptismo) pensei. E nesse
exercício NWADJAHANE venceu.

Foi uma vitória que os políticos
classificariam de retumbante. A mesma foi celebrada quando, há dias, conheci a aldeia onde nasceu, a 20 de
Junho de 1920, Eduardo Chivambo
Mondlane, o arquitecto da unidade
nacional. Foi pensando em Eduardo Mondlane, e contemplando o seu
povo, que tive a certeza de que chegou a hora de ir à rua com o nome
daquela aldeia: Nwadjahane. Isso
mesmo: Nwadjahane!
A minha saída acontece numa altura em que já conheço melhor a província com uma área de 75.334km,dividida em 14 distritos e que possui,
desde 2013, seis municípios (Chibuto,
Chókwè, Macia, Mandlacazi, Praia do
Bilene e Xai-Xai na capital). Por isso,
hoje tenho coragem de dizer “bem-vindo a Nwadjahane”, um local que
assume uma dimensão histórico-cultural nesta província e não só. É a partir
daqui que vamos olhar para dentro de
Gaza e descobrir a sua força interior,
pois é dela que virá a solução para se
superar os medos e desafios desta província, que tem vindo a registar algum
crescimento e que espera estar efectivamente ligada ao mundo através do
Aeroporto Filipe Jacinto Nyusi.
Para não estragar a apresentação,
de que o leitor é padrinho, fico por aqui
com a promessa de que às sextas-feiras temos o nosso encontro marcado a
partir de Nwadjahane, de onde vamos
olhar a política, sociedade, cultura,
economia e o desporto da província e
do país.
Um abraço a partir de Nwadjahane.

Exibir o preço
real do produto
LUÍS ZEBEDEU

FICHA TÉCNICA

O SECTOR informal é, de certa forma, um
grande aliado no combate à pobreza. Não
é por acaso que o Governo incentiva os cidadãos a buscarem fontes alternativas que
garantam o sustento, ao invés de aguardar
somente por um emprego formal.
Todos sonhamos em ter um emprego
formal, mas nem sempre as coisas correm
como o planificado, daí a necessidade de
pensar em projectos que a serem materializados garantem a sobrevivência. Nesta
busca pelo sustento, outros ainda conseguem empregar compatriotas que, por sua
vez, garantem o sustento de suas famílias.
Todavia, tudo deve ser feito de forma
honesta. A honestidade e humildade devem acompanhar-nos ao longo da vida,
de modo que se reduzam os murmúrios e
descontentamentos por conta dos serviços
prestados.
Actualmente, uma das coisas que causa murmúrio aos compradores tem que ver
com o preço que os vendedores colocam
sobre os produtos, de modo particular
quando se trata de tomate, laranja, tangerina e pepino.
Regra geral, os vendedores colocam
o preço mais baixo sobre o produto, não
exactamente no amontoado correspondente àquele valor, tendo em conta que
consoante o tamanho há diversificação do
dinheiro.
Assim, o comprador, aliciado pelo preço, aproxima-se da banca onde o vendedor
anuncia outros valores. Trata-se provavelmente de uma estratégica de negócio
adoptada pelos vendedores, mas sugiro
que sejam afixados todos os valores correspondentes, cabendo ao comprador adquirir
o produto consoante a sua disponibilidade
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financeira.
Em algum momento esta situação gera
desconforto e até discussão pelo facto de o
comprador levar o produto julgando que se
trata do mesmo preço, sobretudo naqueles
casos em que as pessoas não estão familiarizadas com esses truques.
O que mais aborrece é o facto de, sobretudo no período da noite, os vendedores
usarem artimanhas para vender o produto,
independente das condições que se apresentam. Existem aqueles que ao colocar o
amontoado dos produtos adoptam a estratégia de por cima tomate fresco, por exemplo, e por baixo o que estiver deteriorado.
Estou ciente de que é preciso criar condições para que todo o cidadão, independentemente da sua capacidade financeira,
adquirira o produto que necessita. Deste
modo, o arroz, por exemplo, pode ser vendido em gramas, etc.
Percebo que a qualidade do produto
também pode variar, tendo em conta o público consumidor, mas o que não se deve
fazer é comercializar produtos deteriorados, que o comprador nem sequer vai fazer uso, a não ser que tenha animais como
patos, porcos, que podem fazer o aproveitamento.
O custo de vida está elevado para todos, mas também não se pode viver de aldrabices, penalizando o outro cidadão que
se encontra na mesma situação.
Vários males ocorrem nesta sociedade,
que precisam ser corrigidos para que se estabeleça harmonia entre os homens. Quando situações destas ocorrem, o consumidor
deixa de frequentar aquela banca, apesar
de se saber que enquanto um desiste, há
um novo cliente a entrar. Porém, perde-se
a oportunidade de incrementar as vendas e
consequentemente os lucros.
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Celebramos a solidariedade entre
gerações no Dia da Juventude
BÉRANGÈRE BOËLL*
AO celebrar hoje o Dia Internacional da Juventude, comemoramos a nossa futura geração em Moçambique.
Desde jovens como Allen (17), da província de Tete,
que participou nos diálogos comunitários sobre a masculinidade positiva, a Bastina (18) da província de Nampula, que participa em redes para pessoas com deficiência, a juventude em Moçambique lidera a mudança das
normas sociais necessárias para assegurar uma sociedade inclusiva e equitativa.
Duas em cada três pessoas em Moçambique têm
menos de 25 anos de idade. Com o crescimento previsto, a população do país irá duplicar até 2050. É agora
momento de colher os benefícios do dividendo demográfico.
Mas isto só pode ser alcançado através de investimentos na educação, saúde, igualdade de género, empoderamento e emprego para os jovens.
Precisamos também de assegurar que as raparigas
não se casem antes dos 18 anos de idade (actualmente
quase uma em cada duas raparigas e mulheres jovens
casam antes desta idade) e não se tornem mães adolescentes para que possam ter autonomia corporal, ir à

escola e tornar-se agentes activos do desenvolvimento
socioeconómico de Moçambique.
Como testemunhei durante a VII Conferência da
Juventude, esta semana, uma coisa ficou evidente: os
jovens querem e precisam estar envolvidos em todas as
decisões que têm impacto nas suas vidas. Agora a nossa
aposta é tornar isso realidade.
Durante a Conferência da Juventude felicitei, igualmente, Sua Excelência o Presidente da República pela
eleição de Moçambique como membro não permanente
do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Esta é
uma oportunidade fantástica para que questões pertinentes da vida dos jovens sejam abordadas ao nível mais
alto.
Uma parte fundamental da parceria do UNFPA, Fundo das Nações Unidas para a População, com o Governo
de Moçambique reside em assegurar que as necessidades e demandas dos jovens sejam integradas plenamente
nas estratégias e políticas nacionais; como por exemplo,
a parceria com Ministério da Economia e Finanças, envolvendo mais de 100 organizações de jovens da sociedade civil contribuír para a elaboração do documento da
Estratégia Nacional de Desenvolvimento.
Estamos orgulhosos de incentivar o uso de um mo-

*Representante do UNFPA

Como lidar com as recomendações médicas?
ÂNGELO NATANIEL
O ATENDIMENTO público continua um desafio, de modo
particular, nas instituições do Estado. Os apelos para a mudança de comportamento ainda não estão a surtir os efeitos
desejados, de modo particular no sector de saúde.
Todo o cidadão que se faz a um hospital tem a expectativa de ver o seu problema de saúde resolvido ou minimizado. A parte psicológica joga um papel importante,
desde à chegada a este local, o acolhimento, por quem lhe
compete, até ao atendimento médico.
Acredito que a ética e moral são lições que nunca faltam na formação do pessoal de saúde, com maior ênfase
para os enfermeiros e médicos, uma vez que é preciso ter
muita paciência para cuidar de doentes. Bem haja os que
têm ouvidos e paciência para trabalhar a mente do doente
de modo a obter maior informação sobre o seu estado de
saúde e, por via disso, chegar-se ao diagnóstico e tratamento correctos. Vezes há que os médicos restringem o
consumo de certos alimentos assim como a toma de determinados medicamentos. São recomendações médicas que
o paciente deve seguir para melhorar a qualidade de vida
e, quiçá, obter a cura.
Mas, este mesmo paciente pode ser acometido por ou-

tras doenças e que necessitem de cuidados de saúde, não
necessariamente onde o médico restringiu a ingestão de
comida ou toma de medicamento que faz mal ao seu organismo.
Neste contexto, os médicos costumam recomendar aos
pacientes para, na medida do possível, sempre que forem
ao hospital, fazerem menção às recomendações que muitas
vezes devem-se a doenças crónicas ou alergias aos componentes do medicamento, por exemplo.
Mas acontece que nem sempre o pessoal médico está
disponível ou com disposição para ouvir o que o paciente
tem a dizer em relação a sua condição. O que fazer nestas
situações? É proibido dizer o que o outro médico recomenda? Recentemente, em conversa com uma pessoa próxima,
recordou-se de um episódio que ocorreu num centro de
saúde, na cidade de Maputo. Essa situação ocorreu antes
da pandemia da Covid-19.
Conta que se sentiu mal e foi ao centro de saúde. Depois de observar todo o processo burocrático, que inclui
a espera pelo atendimento, finalmente chegou a vez de se
encontrar com a enfermeira.
No consultório, a enfermeira procurou saber o que lhe
trouxe àquele espaço. Ela relatou e imediatamente lhe foi
passada uma receita. Recebeu-a, mas ainda no consultório

constatou que a medicação não é recomendável para a sua
condição. Abordou a profissional que, sem pestanejar, recebeu a receita e rasgou-a na sua presença. Seguidamente
recomendou-a a procurar o médico que lhe tinha restringido a toma daqueles medicamentos.
Tentou explicar a situação, mas tudo redundou num
fracasso, uma vez que a enfermeira irritou-se e levantou
o tom de voz para questionar se os anos de formação que
tivera foram em vão?
Cabisbaixa, retirou-se do consultório, mas porque
estava com tantas dores e sabe da sua condição de doente, procurou uma farmácia para medir a pressão arterial.
Constatou que não estava boa, tendo seguido a medicação
que já a conhecia e com outras medidas complementares
para reverter o seu quadro clínico. Para dizer que mesmo
tratando-se de uma pessoa adulta, nem sequer lhe foi medida a pressão arterial.
Desta forma questiono: que atendimento é este? Será
que os anos de formação que esta profissional alega serviram somente para assimilar o desrespeito pelos outros?
O que devemos fazer?
Este foi apenas um relato de tantos outros que acompanhamos, particularmente em locais de maior aglomerado,
incluindo no hospital.

CARTAS
ATRAVÉS desta página o estimado leitor pode
partilhar as suas reflexões sobre temas da actualidade política, económica e social. Os originais das cartas de opinião não devem ter mais de
150 palavras, podendo ir até 500 quando sejam

de análise. A Redacção reserva-se o direito de as
condensar. Encoraja-se, sobretudo, aos jovens a
partilharem as suas reflexões sobre o dia-a-dia
das suas comunidades, do país e do mundo, bastando enviar as cartas para o endereço cartas@
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delo onde milhares de jovens, rapazes e raparigas com
menos de 24 anos, possam beneficiar de programas de
mentoria, ter acesso a serviços de saúde e que tenham
acesso a empregos dignos e sustentáveis, para “dizer
não” às uniões prematuras e gravidez precoce.
Inovação liderada por jovens faz a diferença, como o
hackathon, apoiado pelo UNFPA, para desenvolver aplicativos por forma a ajudar os jovens com deficiência,
dentro do espírito de “nada sobre nós, sem nós”.
Apesar dos imensos progressos alcançados pelo país,
temos consciência de que ainda temos um longo caminho por percorrer. Neste Dia Internacional da Juventude, o UNFPA reforça o seu compromisso em apoiar o
Governo e os jovens a ultrapassar os desafios de hoje
e de amanhã, em conjunto com a sociedade civil e os
parceiros de cooperação internacional.
Para os jovens dedico as seguintes palavras: invistam nos vossos sonhos e persigam as vossas aspirações
e necessidades, valorizando os vínculos entre gerações,
porque só assim conseguiremos materializar os objectivos colectivos em prol do desenvolvimento sustentável
e inclusivo deste promissor e maravilhoso Moçambique.
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INTIC dá passos para
certificação da assinatura
digital de documentos

O

MINISTÉRIO da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES)
está a dar passos rumo
à implementação da
operacionalização da certificação digital, ferramenta que
conferirá segurança e credibilidade nos documentos tramitados no meio electrónico.
Segundo Constatino Sotomane, director nacional de Sistemas de Informação, Estudos
e Projectos no MCTES, trata-se
de um processo integrado na
lei de Transacções Electrónicas
que define a certificação para a
comunicação digital como um
dos elementos de segurança,
estando já na fase de ensaio.
Explicou que tal como no
meio físico se assina e se carimba documentos com legitimidade reconhecida, há
necessidade de se adoptar um
mecanismo similar, em relação aos documentos electrónicos, o que será possível por via
da certificação da assinatura
digital.
Moçambique já aprovou
um decreto sobre a matéria e
neste momento está em curso
uma cooperação com o Brasil,
através da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
e o Instituto Federal do Rio
Grande do Sul (IFRGS).
Para o efeito, teve lugar
ontem, em Maputo, um se-

O país está próximo da implementação da identidade electrónica e assinatura digital

minário de treinamento que
consistiu na formação de quadros do Instituto Nacional de
Tecnologias de Informação e
Comunicação (INTIC) e de diversas instituições públicas e
privadas que irão tornar possível a operacionalização do Sistema de Certificação Digital de
Moçambique, em particular,
a credenciação de entidades
certificadoras e a implementação do projecto-piloto para o
estabelecimento da plataforma
de assinaturas electrónicas e
da plataforma de autenticação
digital.

A operacionalização do Sistema de Certificação Digital de
Moçambique vai igualmente
garantir a interoperabilidade dos sistemas das entidades
certificadoras, com base no
quadro de interoperabilidade
de Governo electrónico.
Assim, abrir-se-á espaço
para a integração de novas plataformas digitais de entidades
públicas e privadas, tais como o
sistema de registo e identificação dos membros das comunidades académica e científica de
Moçambique, através da utilização de tecnologias emergen-

tes para identidade electrónica.
Esta inovação facilitará a
colaboração e partilha ao nível
global, na forma cada vez mais
social e participativa da comunidade académica, nacional e
internacionalmente.
Ricardo Custódio, da Universidade de Santa Catarina e
facilitador do treinamento, fala
de dois ganhos da colocação no
ar, desta nova infra-estrutura
nomeadamente o acesso a serviços públicos electrónicos de
forma bastante segura e também a facilidade de poder assinar documentos electrónicos.

“Gradualmente, os documentos assinados em papel
vão ser substituídos por versões electrónicas, desde que
se tenha um celular e acesso à
internet. A ferramenta já está
no ar, a título experimental,
para fazer autenticação através
de um sistema de identidade
electrónica similar ao Google
ou Facebook”, disse.
Salientou que o INTIC tem
todo o domínio tecnológico e
operacional da infra-estrutura
que está na fase-piloto e que
provavelmente estará na forma
definitiva até ao final do ano.

ELES NA CIÊNCIA
HOSPITALIZADAS ENTRE 2014 E 2019

Crianças acusaram
parasitoses intestinais
UM estudo desenvolvido por
cientistas do Instituto Nacional
de Saúde (INS) revelou a existência de parasitoses intestinais
em crianças dos 14 anos. O facto é resultado de uma pesquisa
publicada em Março último, na
revista Pathogens, e efectuada
em crianças hospitalizadas entre 2014 e 2019
O trabalho refere ainda
que a diarreia continua a ser
um problema de saúde pública
em Moçambique, mesmo com
as estratégias de controlo em
curso, incluindo a introdução
da vacina contra o rotavírus,
campanhas de vacinação, desparasitação e suplementação
de crianças com vitamina A,
durante a semana nacional de
saúde, introdução de acções de
melhoria da água, saneamento
e higiene.
Nesta análise, descrevemos a epidemiologia dos parasitas em crianças até aos 14
anos, internadas com diarreia
em seis hospitais públicos de
quatro das onze províncias de
Moçambique, utilizando um
método simples e acessível:
microscopia óptica.
No presente estudo foram
incluídas um total de 1424
crianças internadas com diarreia em hospitais da província
de Maputo (Hospital Central
de Maputo, Hospital Geral de
Mavalane e Hospital Geral José
Macamo), de Sofala (Hospital
Central da Beira), da Zambézia
(Hospital Provincial de Quelimane) e de Nampula (Hospi-

tal Central de Nampula) e para
cada uma delas foi colhida uma
amostra de fezes.
As amostras foram depois
examinadas pelas técnicas de
microscopia de formol-éter
e Ziehl-Neelsen modificado
usando microscopia óptica. As
características socio-demográficas da população estudada foram obtidas por meio de
questionários. Os dados obtidos foram analisados recorrendo a testes de estatística visando descrever as características
da população e factores associados a infecção parasitária.
Resultados: pelo menos
um parasita intestinal foi observado em 19,2% (273/1424)
das crianças. O protozoário
Cryptosporidium spp. foi o parasita mais observado (8,1%;
115/1424). Infecções por mais
de um parasita foram observadas em 26,0% (71/273) das
crianças positivas, sendo a
combinação dos parasitas As-

caris lumbricoides e Trichuris
trichiura (26,8%; 19/71) a mais
comum. A idade (crianças acima dos 5 anos) e província de
origem das crianças (Maputo)
estiveram associadas com a
aquisição de infecção parasitária intestinal (p-valor < 0,05).
A maior ocorrência destas
infecções foi observada no período chuvoso entre Outubro
e Março com 21,9% (140/640)
em relação aos períodos de seca
(Abril a Setembro) com 16,9%
(131/776) (p-valor = 0,017).
Cryptosporidium spp. e a
combinação A. lumbricoides/T.
trichiura foram os principais
parasitas observados em crianças hospitalizadas por diarreia
em Moçambique.
Foram autores deste trabalho Ofélia Luís Nhambirre,
Idalécia Cossa-Moiane, Adilson
Fernando Loforte Bauhofer,
Assucênio Chissaque, Maria
Luisa Lobo, Olga Matos e Nilsa
de Deus.

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
INSPECÇÃO-GERAL DE FINANÇAS
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES-UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. A Inspecção-Geral de Finanças Convida as pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para os concursos
discriminados na tabela abaixo:
Modalidades de
Contratação
1
2

Objecto do concurso

Concurso Público: 27A/ Manutenção das Instalações
CP/Nº05/IGF-UGEA/22
da IGF Fase II
Manutenção das Instalações
Concurso Limitado: 27ª/
IGF Delegação Provincial de
CL/Nº08/IGF-UGEA/22
Inhambane

Concorrentes elegíveis

Data e hora da
entrega das
propostas

Data e hora da
abertura das
propostas

Validade das
propostas

Garantia provisória
Valor

Validade

Pessoas Singulares, colectivas, nacionais ou es- Dia 6 de Setembro Dia 9 de Setembro
90 dias
trangeiras que reúnam requisitos de elegibilidade até às 9.00H
às 9.15H

23.750.00MT

120 dias

Pessoas singulares, micro, Pequenas, e medias Dia 24 de Agosto Dia 24 de Agosto até
90 dias
empresas inscritas no cadastro único
até às 9.00H
às 9.00H

Não aplicável

N/A

2. Os concorrentes devem ser titulares de Alvará igual ou superior a 2ª classe de acordo com o regulamento do Exercício da Actividade de empreiteiro de construção civil aprovado pelo Decreto nº 94/2013
de 31 de Dezembro.
3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar os documentos do concurso ou adquiri-los na Inspecção Geral de Finanças Cito na Rua da Imprensa Nacional, Predio 33
andares, 7º andar, UGEA, Maputo, das 8.30 horas às 15.00 horas de segunda a sexta-feira.
4. A visita as Instalações é obrigatória. Para o efeito o concorrente poderá efectuar a visita ao local nos seguintes dias e endereços abaixo discriminado:
• Manutenção das Instalações da IGF Sede Fase II, dia 23 de Agosto de 2022 pelas 9:3h, na Rua da Imprensa Nacional, Prédio 33 andares, 7º andar cidade de Maputo;
• Manutenção das Instalações Delegação Provincial de Inhambane, dia 17 de Agosto de 2022 pelas 9:30h, na AV. da Revolução, nº 7606, 1º andar, Edifício dos Serviços Provinciais de Economia e
Finanças, Cidade de Inhambane
5. O anúncio de posicionamento será divulgado nos seguintes dias:
• Manutenção das Instalações da IGF Sede Fase II dia 19 de Setembro de 2022 pelas 9:30 horas na Inspecção Geral de Finanças cito na Rua da Imprensa Nacional Prédio 33 andares, 7º andar cidade
de Maputo;
• Manutenção das Instalações Delegação Provincial de Inhambane, dia 8 de Setembro de 2022 pelas 9:30 horas na Inspecção Geral de Finanças cito na Rua da Imprensa Nacional Prédio 33
andares, 7º andar cidade de Maputo;
6. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de obras Públicas, fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado Aprovado pelo Decreto nº 5/ 2016 de 8 de Março.

Maputo, Agosto de 2022
Autoridade Competente
(Ilegível)
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Concurso destaca beleza
da mulher cadeirante

M

ISS Cadeirante é o
nome de um concurso de beleza
para mulheres cadeirantes moçambicanas, cuja segunda edição
teve lugar quarta-feira, no
município da Matola.
A gala, organizada pelo
Conselho Nacional da Juventude (CNJ), em parceria
com o Ministério do Género,
Criança e Acção Social (MGCAS), foi presidida pelo Secretário de Estado da Juventude e Emprego, Oswaldo
Petersburgo, e amadrinhada por Esperança Mangaze,
proprietária do espaço Folha
Verde, que acolheu o evento.
Carina Omar, de 24 anos,
foi a grande vencedora, seguida por mais cinco concorrentes,
nomeadamen-

Carina Omar, Miss Cadeirante-2022

te Célsia Ussene, Isabel
Numbe, Idalina Machava,
Sara Mondlane e Belmira

Lourenço.
A primeira classificada
recebeu um computador,

celular e cadeira de rodas,
a segunda, um celular e
cadeira de rodas e a tercei-

ra, cadeira de rodas.
Entre mais prémios, todas participantes tiveram
diplomas de honra.
Segundo Petersburgo,
os intervenientes devem
continuar a promover a
causa social e assim contribuir para o desenvolvimento do país. “Saudamos
igualmente o CNJ por ter
organizado o evento fora
da cidade de Maputo, de
forma inclusiva e abrangente, facto que contribui
para estimular a nossa juventude e eliminar barreiras”, disse.
Observou que as participantes são vencedoras e devem trabalhar na
promoção dos direitos de
pessoas especiais, que têm
muito potencial, embora

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
PREVISÃO DE TEMPO
12 de Agosto de 2022

PEMBA
LICHINGA

precisem de alguma orientação para despoletá-lo.
“Esta gala tem representação nacional, mas desafiamos ao CNJ a organizar
mais eventos em diferentes províncias”, frisou.
Entretanto, Esperança
Mangaze disse ser necessário continuar a promover
os direitos dos deficientes
físicos no país. “Convidamos a sociedade a engajar-se em acções de promoção de género porque
unindo esforços faremos
diferença”, referiu.
E a Presidente do CNJ,
Emília Chambal, disse que
o Miss Cadeirante reafirma
o compromisso desta organização em criar espaço
para todos manifestarem
as suas qualidades.

norueguês como Mathias
Eick, Stian Westerhus, Anja
Lauvdal, Gard Nilssen, Marius

Urban Connection, Megalodon
Collective e Kongle Trio.
Mazuze, há anos radicado
na Noruega, tem o mercado cultural aberto naquele
país, onde ocupa o lugar de
Conselheiro Nacional para o
Fórum de Jazz Norueguês,
organização artístico-cultural que trabalha na promoção do género musical e
das acções inerentes.

UMA associação criada por
amantes das músicas de Aniano
Tamele é hoje lançada na Asso-

ciação dos Músicos Moçambicanos, cidade de Maputo. Trata-se da Associação Fã Clube de

TETE

BEIRA

29 /17

VILANKULO

27 /17
INHAMBANE

28 /20
XAI-XAI

29 /18
MAPUTO

32 /16

PREIA-MAR - Às 09.35 horas, às
22.29 com 2.28 e 2.28 metros, respectivamente

QUARTO MINGUANTE - Será a 19 de Agosto, às 6:36 horas
INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

PENSAMENTO DO DIA

“Todo mundo pensa em mudar o
mundo, mas ninguém pensa em
mudar a si mesmo”.
-Leon Tolstoi (1828-1910) escritor
russo.
PROGRAMAÇÃO DA
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE
05.40

HINO NACIONAL

05.45

GINÁSTICA: TXUNA A
SAÚDE COM ELVES - “ROPE
SKIPPING”
BOM DIA MOÇAMBIQUE
DIRECTO
DESENHOS ANIMADOS:
CODIGO PUZZLE
REPETIÇÃO
NHIKO
REPETIÇÃO
NOTÍCIAS
ANTENA DO SOLDADO
REPETIÇÃO
A HORA DO CTP - MAPUTO
PROVÍNCIA: “CONVERSAS
DAQUI”
DIRECTO - MATOLA
NOTÍCIAS
TUDO ÀS 10
DIRECTO – 1ª PARTE
NOTÍCIAS
TUDO ÀS 10
DIRECTO – 2ª PARTE
NOTÍCIAS
JANELA ECONÓMICA
REPETIÇÃO
JORNAL DA TARDE
DIRECTO
NÓS MULHERES

08.30

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE
GOVERNO DO DISTRITO DE MASSINGA
SECRETARIA DISTRITAL DE MASSINGA

09.00
09.05
09.30

10.00
10.05

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a alínea d) do nº 2 do artigo 33, conjugado do nº 2 do artigo 63, ambos do Decreto nº 5/2016,
de 8 de Março, que aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, comunica-se que o objecto do concurso acima foi adjudicado de
acordo com o seguinte:

040I90041/CL nº 0001
/2022

Fornecimento de uma viatura 4x4 cabine dupla

Ronil - Auto

11.00
11.05
12.00
12.05
13.00
14.00
15.00
15.05

Valor

16.00
16.05

2.958.000.00

17.00

um programa que desde 1998
tem lançado novos talentos do
jazz norueguês.
Neste projecto, que faz
parte do Jazz Molde Festival,
dos mais relevantes da Noruega, o artista trabalhou com
alguns dos principais músicos
daquele país, nomeadamente
Ellen Brekken, Dag Magnus
Narvesen e Sanskriti Shrestha.
Os vencedores do Jazzintro
exibir-se-ão ainda este ano
nos principais clubes e festivais de jazz como Vossa Jazz,
Molde Jazz, NattJazz, Kongsberg Jazz e Mai Jazz.
O programa recebeu 55
inscrições, mas apenas oito
bandas foram escolhidas, designadamente, Bento Box,
Munch Trio, Peders Hode,
Ototoi, Joakin Rainer Trio,
Firvel, Ask Morris Quartet e
Stenøien/Hjemmen/Heide
Bø.
Segundo Ivan Mazuze, esta
é uma experiência enriquecedora por poder trabalhar com
os futuros jazzistas da Noruega, apesar de ser moçambicano.
Desde a sua criação, o Jazzintro tem sido importante
para destacar talentos do jazz

Neset, Hanna Paulsberg e Morten Qvenild, Monkey Plot, Albatrosh, Puma, In the Country,

Massinga, aos 11 de Agosto de 2022
A Autoridade Competente
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PUBLICIDADE

NOTÍCIAS
JUNTOS À TARDE
DIRECTO
NOTÍCIAS
CONEXÃO NAMPULA
GRAVADO /NAMPULA
JORNAL EM LÍNGUAS
MOÇAMBICANAS
DIRECTO

República de Moçambique
Província de Cabo Delgado
Governo do Distrito de Ancuabe
SECRETARIA DISTRITAL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUIÇÕES

Nº /ORDEM

CONCURSO DE COTAÇÕES
CONCURSO DE COTAÇÕES
CONCURSO DE COTAÇÕES
Concurso
nº04C020041

CONCURSO DE COTAÇÕES
CONCURSO DE COTAÇÕES

Objecto do Concurso
Contratação para fornecimento de Combustivel e Lubrificantes
Contratação para fornecimento de Material de Escritório não
Duradouro
Contratação para Fornecimento de Lanche e almoço
Contratação para Manutenção e Reparação de Computadores
Manutenção Reparação de Meios Circulantes

Data e hora de Abertura
das Propostas
17/8/2022
10.30 Horas
17/8/2022
10.30 Horas
17/8/2022
10.30 Horas
17/8/2022
10.30 Horas

17/8/2022
10.15 Horas

17/8/2022
10.30 Horas

3. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 05/2016,
de 8 de Março.
Ancuabe , aos 11 de Agosto de 2022
Repartição de Aquisições
Elegível
262

SKIPPING”
18.00

PRIMEIRA PÁGINA

19.00

JORNAL DE DESPORTO

DIRECTO

DIRECTO
19.50

PUB

20.00

TELEJORNAL
DIRECTO

21.00

QUINTA À NOITE
DIRECTO

22.00

FILME NACIONAL: A
PONTE

23.00

NÓS MULHERES

00.00

TUDO ÀS 10

REPETIÇÃO

REPETIÇÃO
02.00

PRIMEIRA PÁGINA

03.00

CONEXÃO NAMPULA

REPETIÇÃO

REPETIÇÃO
04.00

JUNTOS À TARDE

04.50

JORNAL DE DESPORTO

REPETIÇÃO

REPETIÇÃO
05.40

HINO NACIONAL

VOLVIMENTO

03.30- ENERGIA PARA TODOS

14.30- SOLIDARIEDADE MOCAMBIQUE

05.10- CAMPO E DESENVOLVIMENTO

Data e hora de entrega das
Propostas
17/8/2022
10.15 HoraS
17/8/2022
10.15 Horas
17/8/2022
10.15 Horas
17//82022
10.15 Horas

SAÚDE COM ELVES - “ROPE

14.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

04.57- HINO NACIONAL

1. A Secretaria Distrital de Ancuabe convida Empresas interessadas para apresentarem propostas em cartas fechadas, para participação nos concursos de Contratação e prestação de serviços,
conforme os objectos do concurso abaixo mencionado.
2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou levantá-los na Secretaria Distrital de Ancuabe,

GINÁSTICA: TXUNA A

02.10- Á MULHER
04.10- LETRAS E SONS

ANÚNCIO DE CONCURSO DE COTAÇÕES n˚04C020041/GDA/01/2022

17.45

PROGRAMAÇÃO DA
RÁDIO MOÇAMBIQUE
01.10- DEBATE POLITICO

Modalidade de Contratação e
respectiva referência

BAIXA-MAR - Às 03.35 horas e às
15.55, com 1.20 e 1.12 metros, respectivamente

FASE DA LUA

Amigos Aniano Tamele, Clube
Mukokani, composta por um
grupo motivado pelas mensagens sociais e educativas das
músicas do artista de 56 anos.
O Fã Clube pretende aproximar o patrono e fazedor da
música ligeira moçambicana
e promover debates e eventos
sobre a cultura moçambicana
através de sinergias entre os diferentes autores e promotores
de artes.
Aniano Tamele, de 56 anos
de idade e mais de 40 de carreira, lançou no ano passado o
álbum “Tsunela Papai”.

Empresa
Adjudicada

28 /17

CHIMOIO

27 /13

08.00

Objecto

27/17
QUELIMANE

06.00

No de Concurso

NAMPULA

33 /20

MARÉS

Aniano Tamele lança
Futuro do jazz nas mãos Clube Mukokani

de Ivan Mazuze

27/19

22 /09

NORUEGA

O SAXOFONISTA moçambicano Ivan Mazuze integrou recentemente o júri da Jazzintro,
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RECREIO & DIVULGAÇÃO

Sexta-feira, 12 de Agosto de 2022

15.10- ILIMITADO
16.10- SEGURANÇA RODOVIARIA
1710- ECONOMIA PARA TODOS

05.30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18.10- UMA DATA NA HISTORIA

05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA

18.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

06.00- JORNAL DA MANHÃ

18.55- UMA HISTORIA PARA TI

08.10- ECONOMIA PARA TODOS

19.00- TÓPICOS DO JORNAL DA
NOITE

08.15- INSS
08.45- ENERGIA PARA TODOS

19.02- MAGAZINE DESPORTIVO

09.10- TRIBUNA PARLAMENTAR

19.20- BOLETIM METEOROLOGICO

11.20- ENERGIA PARA TODOS

19.30- JORNAL DA NOITE

11.30- PARABÉNS A VOCE

20.00- ESTA SEMANA ACONTECEU

12.00- SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS
DO JORNAL DA TARDE

21.10- ÚLTIMO TEMPO

12.02- MAGAZINE DESPORTIVO

22.10- É DESPORTO

12.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

23.00- TÓPICOS DO ÚLTIMO
JORNAL

12.30- JORNAL DA TARDE

23.15- INSS

13.00- ECONOMIA E DESEN-

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.
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NECROLOGIA

FÁTIMA
CHIVITE
FALECEU
O Presidente do Conselho Municipal de Maputo,
membros do Conselho
Municipal, Quadro de Apoio Directo ao PCM
e funcionários em geral comunicam com profunda dor e consternação o desaparecimento
físico da Srª FÁTIMA CHIVITE, mãe da Srª
Lucrência Maibassane Mondlane, Chefe de
Unidade de Trabalho do Bairro 25 de Junho
“A”, ocorrido no dia 10/8/2022, cujo funeral
se realiza hoje, dia 12/8/2022, no Cemitério
de Lhanguene, pelas 11.00 horas, antecedido
de velório na sua residência, sita no Bairro
de Inhagóia “B”, pelas 8.00 horas. À família
enlutada endereçam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

FRANCISCO
JOSÉ
TAVARES
JÚNIOR

FALECEU

FALECEU
A família Cuco comunica com profunda dor e consternação o desaparecimento físico do seu ente querido
ÉNIA DA CONCEIÇÃO NGOVENE, ocorrido no dia
9/8/2022, no HCM, cujo funeral se realiza hoje, dia 12/8/2022, pelas
14.00 horas, no Cemitério de Michafutene, antecedido de velório, na
capela do HCM, pelas 11:00horas. Paz à sua alma.
7177

ALBERTINA PEDRO
MUZIMA LEITÃO

ÉNIA DA CONCEIÇÃO
NGOVENE

FALECEU

FALECEU

FALECEU
A Presidente da Autoridade Tributária de Moçambique,
Directores, Delegados e funcionários em geral comunicam
com profunda mágoa e consternação o falecimento da
funcionária ALBERTINA PEDRO MUZIMA LEITÃO, ocorrido no dia 11/8/2022,
vítima de doença, cujo funeral se realiza em data a anunciar oportunamente.
À família enlutada as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
7176

A Direcção-Geral da MAHS e trabalhadores em geral comunicam com profunda mágoa e consternação o falecimento da Srª
ÉNIA DA CONCEIÇÃO NGOVENE, ex-colaboradora da MAHS,
ocorrido no dia 9/8/2022, em Maputo, vítima de doença, cujo funeral se realiza
hoje, dia 12/8/2022, pelas 14.00 horas, no Cemitério de Michafutene, antecedido
de velório na capela do HCM, pelas 11.00 horas. À família enlutada endereçam
as mais sentidas condolências.
7221

PAULINO RAÚL CHILAÚLE
FALECEU
As famílias Chongo e Mulungo solidarizam-se com a
esposa, filhos, irmãos e pais pela perda irreparável do
seu ente querido PAULINO RAÚL CHILAÚLE, ocorrida no
dia 6/8/2022, vítima de doença, cujo funeral se realizou
no dia 9/8/2022. Neste momento tão difícil, faltam-nos
palavras que expressem a dor, mas manifestamos a nossa solidariedade
com saudade das muitas boas lembranças que permanecerão nas nossas
memórias. Que Deus lhe dê eterno descanso.
7210

ADÃO JOÃO MAVAMBA

ERNESTO TSININE

(21/7/1939-5/8/2022)

(8º dia)

(MISSA DO 8º DIA)
Sua esposa Carlota Jorge Tembe, filhos Gulamo,Elisa e Luísa,
netos, bisnetos e demais familiares comunicam o falecimento
do seu ente querido ADÃO JOÃO MAVAMBA, ocorrido no dia
5/8/2022, vítima de doença, cujo funeral se realizou no dia
6/8/2022. Mais informam que a deposição de flores será amanhã, sábado, dia
13/8/2022, no Cemitério de Lhanguene, pelas 8.30 horas. Os colegas do Mercado
de Xipamanine endereçam sentidas condolências. Paz à sua alma.
7175

Sua família comunica a realização da missa do
8º dia, pelo falecimento do seu ente querido
ERNESTO TSININE, que se realiza amanhã,
sábado, dia 13/8/2022, pelas 8.00 horas, no antigo Cemitério
da Texlom, seguida de orações na Carpintaria Tsinine. Paz à
sua alma.
7218

JOSÉ VASCO FERRO

HELENA JOANA TAMELE

FALECEU

(Gogo)
(1930-2022)

O Conselho de Administração da Electricidade de Moçambique
E.P., Comité da empresa e os trabalhadores em geral comunicam com profunda mágoa e consternação o falecimento do
Sr. JOSÉ VASCO FERRO, trabalhador reformado, ocorrido no
dia 10/8/2022, cujo funeral se realiza hoje, dia 12/8/2022, pelas
14.00 horas, no Cemitério Chissui, partindo o cortejo fúnebre da casa mortuária,
na cidade de Chimoio. À família enlutada apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
7157

BERTA ESPERANÇA
MARCELINO

7154

ÉNIA DA CONCEIÇÃO
NGOVENE

ALBERTINA PEDRO
MUZIMA LEITÃO

FALECEU
Seus filhos Bernardo, Margarida, Adelina,
Rute e Elisa, nora Francisca, netos Bernardo,
Hélio, Margarida, Ana Paula, Vânia, Joyce, Samueula e bisnetos
comunicam com muita tristeza e dor o desaparecimento físico
do seu ente querido PEDRO MACHEGANA SUTO, ocorrido na
quarta-feira, dia 10/8/2022, vítima de doença, no HGM, cujo funeral
se realiza amanhã, dia 13/8/2022, pelas 10.00 horas, no cemitério
familiar, em Magude, antecedido de velório na Polana-Caniço “B”,
às 12.00 horas de hoje, dia 12/8/2022. Paz à sua alma.
7226

As famílias Tavares e Massinga, filhos,
noras, genro, cunhados e netos comunicam a passagem dos 30 dias do desaparecimento físico do seu ente querido
FRANCISCO JOSÉ TAVARES JÚNIOR.
Mais informam que se reza missa em sua
memória, na Igreja Nossa Senhora das
Candeias, amanhã, sábado, dia 13/8/2022,
pelas 7.00 horas, seguida de deposição
de flores no Cemitério de Lhanguene, às
9.00 horas. Paz à sua alma.

ÉNIA DA CONCEIÇÃO
NGOVENE

A Autoridade Tributária, Delegação de Inhambane comunica
com profunda mágoa e consternação o falecimento da Srª
ALBERTINA PEDRO MUZIMA LEITÃO, Directora da Área Fiscal de Inhambane, ocorrido no dia 11/8/2022, no HCM, vítima de doença, cujo
funeral se realiza amanhã, sábado, dia 13/8/2022, pelas 9.00 horas, no Cemitério
de Michafutene. À família enlutada apresentam as mais sentidas condolências.
Paz à sua alma, senhora Directora.
7178

(Mandevo)

(Missa de 30 dias e deposição de flores)

7172

Rosa Marlene Manjate Cuco, Arlito Cuco, sobrinhos Ianique,
Débora, Keanu e Khayenn comunicam com profunda dor e
consternação o desaparecimento físico da sua irmã, cunhada e tia ÉNIA DA CONCEIÇÃO NGOVENE, ocorrido no dia 9/8/2022, no HCM,
cujo funeral se realiza hoje, dia 12/8/2022, pelas 14.00 horas, no Cemitério de
Michafutene, antecedido de velório na capela do HCM, pelas 11.00 horas. Paz
à sua alma.
7177

PEDRO MACHEGANA
SUTO

FALECEU
Seus filhos Fernando, Daniel, Isabel, Ana e António Uamusse, irmão
Tomás Tamele, genros Rubão Cuna e Obadias Magagula, noras Odete
e Happiness, netos, bisnetos e demais familiares, constrangidos,
comunicam o falecimento do seu ente querido HELENA JOANA TAMELE, ocorrido no dia
6/8/2022, vítima de doença, na sua residência, em Mananga, Africa do Sul, cujo funeral
se realiza no dia 13/8/2022, pelas 9.00 horas, antecedido de velório, pelas 7.00 horas, na
sua residência. Descanse em paz, Gogo.
7096

(1º ano de eterna saudade)
Passa um ano do seu desaparecimento
físico. Até hoje, nos custa acreditar. Guardamos nos nossos corações lindas memórias
de tudo que vivemos. As saudades são muitas e crescem
cada vez mais, mas persiste em nós a certeza de que jamais
te esqueceremos. Seu esposo, filhos e demais familiares
comunicam a celebração de missa em sua memória hoje,
sexta-feira, dia 12/8/2022, pelas 18.00 horas, na Paróquia do
Amparo, na Matola-700. Descanse em paz.
7220
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N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

VENDE-SE

VENDE-SE

VIVENDA de luxo, tipo 2, com suite, cozinha moderna e dependência, no Bairro
de Malhazine, à beira da estrada, vendese por 2 600 000,00MT e duas lojas bem
espaçosas, cada a 1 700 000,00MT.
Contacto: 84-5465381 ou 82-3955019,
Imbondeiro.

FLAT espaçosa , tipo 3, 2wc, com
dependência, num 1º andar, prédio
curto, no B. Central, entre as Av. Ahmed
Sekou Touré e Filipe Samuel Magaia,
vende-se por 6 500 000,00MT; tipo 3,
num 3º andar e último, 2wc, 3 varandas,
no B. Central, Av. Emília Daússe, antes
dos TPM por 6 500 000,00MT. Contacto: 86-6020282 ou 84-0140351, Edson.

6930

FLAT tipo 2, num 5º andar, parque para
2 viaturas, no B. Central, vende-se por 35
000 000,00MT; flat tipo 3, num 1º andar,
na Malhangalene por 4 500 000,00MT; flat
tipo 3, num 2º andar, com garagem fechada, no B. Central por 8 000 000,00MT; flat
tipo 3, com 3wc, cozinha moderna, no B.
Central por 6 000 000,00MT. Contacto:
7012
87-4277003 ou 82-1387740.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
________
MINISTÉRIO DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES
ANÚNCIO DE LANÇAMENTO E ADJUDICAÇÃO

VIVENDA tipo 3, com 2wc, na Malhangalene, vende-se por 18 000 000,00MT;
vivenda tipo 3, com 2wc, na Rua da
Resistência por 16 000 000,00MT; geminada tipo 2, na Rua de Manica por 14
500 000,00MT; vivenda tipo 2, no Bairro
Central por 12 000 000,00MT; apartamento tipo 3, com 2wc, num 2º andar,
na Malhangalene por 6 000 000,00MT;
vivenda de luxo, um quarto suite no R/
Chão, 3 quartos, suite, no 1º andar,
cozinha americana e piscina, no Triunfo
por 35 000 000,00MT; geminada, tipo 2,
num R/Chão, na Av. Mao Tsé-Tung por
18 000 000,00MT. Contacto: 844532199
ou 82-4825750.

LANÇAMENTO
1. O Ministério dos Recursos Minerais e Energia Convida as Empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas, para fornecimento
de serviços descriminados na tabela abaixo:
Data e Hora Data e Hora Garantia
Modalidade
de Entrega de Abertura provisória Validade das
Nº de Concurso
de
Objecto
das
das
Propostas
Contratação
Propostas
Propostas
39A000141/CP/01/2022

Concurso
Limitado

29/03/2022
09:45 Horas

Fornecimento de Combustivel

29/03/2022
10:00 Horas

Não Exigida

90 dias

7118

CASA tipo 1, de placa, num terreno de
50x50m, tem projecto para moradia,
localizada perto da Universidade, tem
documentos, vende-se por 2 000 000,00;
flat num 2º andar, na Casa Jovem, tipo 3,
com 2wc, 1 suite, de luxo, parque para 3
viaturas e segurança por 5 000 000,00.
Contacto: 87-5846057.

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquiri-lo na Av. Fernão de
Magalhães, 8o Andar, Flat11, Telef: 21300527 , Maputo, pela importância não restituível de 1000,00Mt O Concurso será regido pelo
Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, Decreto n o
5/2016, de 8 de Março.

7100

ADJUDICAÇÃO
Nº de Concurso e
Modalidade

Objecto do Concurso

Concorrente Vencedor

39A000141/CPC/05/2022
Concurso por Cotações
39A000141/CPC/06/2021
Concurso por Cotações
39A000141/ CL/10/2021
Concurso Limitado
Renovação
39A000141/AJD/02/2021

Aquisição de Scanners

MozaComputers

Construção e Montagem de Stand

Onemedia S.A

Fornecimento de Refeições

Liasse Serviços

Fornecimento de Jornais e Serviços de Publicação
de Anúncios

Sociedade do Noticias S.A

Renovação
9A000141/AJD/14/2022

Firewall e Activação do Servidor.

ALTEL

39A000141/AJD/06/2022
39A000141/AJD/15/2022

Manutenção e Reparação de Viaturas de Marca
Ford
Prestação de Serviços de Manutenção e Reparação
de Viaturas

Adenda
Aquisição de Viaturas
39A000141/CP/05.1/2021

Valor da
Adjudicação
incluindo IVA
139.990,01MT
161.167,40MT
595.296,00MT

Motorcare
Interauto.

500.000,00MT

2.590.000,00MT

REQUEST FOR PROPOSALS FOR EVENTS PLANING AND ORGANISING
SERVICES IN MOZAMBIQUE

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) em Moçambique pretende celebrar
(a) Acordo(s) de Longo Prazo não exclusivo(s) (“LTA”) para a prestação de serviços de
Planeamento e Organização de Eventos em Moçambique. Será uma disposição de tal(s)
Acordo(s) que o UNICEF não se comprometerá a adquirir qualquer quantidade mínima de
serviços, e que as compras serão feitas somente se e quando houver uma necessidade real.
O UNICEF não será responsável por qualquer custo caso nenhuma compra seja feita sob
qualquer LTA(s) resultante(s).

UNICEF wishes to enter into (a) non-exclusive Long-Term Arrangement(s) (“LTA”) for the
provision of Events Planning and Organising services in Mozambique. It will be a provision
of such Arrangement(s), that UNICEF will not be committed to purchase any minimum
quantity of services, and that purchases will be made only if and when there is an actual
requirement. UNICEF shall not be liable for any cost in the event that no purchases are made
under any resulting LTA(s).
• For specific assignment to be contracted under the LTA, UNICEF will request specific
proposals and issue specific contracts to the contractor for the assignment.
• The LTA would be for an initial period of three (3) years which can be renewed for
a further two (2) years subject to evaluation of good performance, UNICEF Country
Programme needs and funds availability.

Prazo:
O prazo para envio de propostas é 08 de Setembro de 2022 às 23:59 horas (horário local,
GMT +2)

TERRENO na localidade de Magul,
à beira da estrada, com 60x40m,
trespassa-se. Contacto: 84-5969418,
falar com o senhor Engº Artur, a
qualquer hora.
7099

PRECISA-SE
HOTÉIS, prédios, condomínios, lodges, vivendas, apartamentos, fábricas,
armazéns, projectos e/ou outros tipos
de imóveis comerciais ou habitacionais, precisam-se para comprar,
vender ou arrendar. Contacto: Agência
Imobiliária O. Mz, Facebook: organizersmz, 84-5171252, 82-8945040,
Email: comercial@organizersmz.com

7145

6858

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE
SERVIÇO PROVINCIAL DE
JUSTIÇA E TRABALHO
CONSERVATÓRIA DOS
REGISTOS E NOTARIADO DE
INHAMBANE

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS PARA PLANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO
DE EVENTOS EM MOÇAMBIQUE

Os detalhes podem ser encontrados nos documentos do concurso que podem ser
obtidos acessando o seguinte link: https://www.ungm.org/Public/Notice/179945

TRESPASSE

1.200.000,00MT

7170

Documentos do Concurso:

7055

199.985,76MT

Interauto.

Objetivos, Propósito e Resultados Esperados
• Gerir a organização de vários eventos, como reuniões, datas comemorativas,
eventos infantis, retiros de pessoal de escritório, etc.
• Os serviços da empresa de Eventos também podem ser usados para fornecer
serviços de logística e produção de determinados materiais de marca ao UNICEF
quando necessário para apoiar os eventos.
• As empresas selecionadas devem trabalhar em estreita colaboração com o pessoal
do UNICEF para implementar as atividades planejadas durante o ano.
• O objetivo geral desses serviços é implementar atividades para garantir que os
eventos apoiados pelo UNICEF sejam planejados e organizados adequadamente.

EDIFÍCIO de 3 andares, 18 salas perfeitas para clínicas, escritórios e outros,
situado na Rua José Sidumo, esquina
com a Rua Francisco Curado, arrenda-se por 720 000,00MT, negociáveis.
Em caso de contrato a longo prazo,
o proprietário dispõe-se em fazer as
obras para o ajuste do que o cliente
pretende. Contacto: 85-0507288 ou
84-7050833.

7230

Junho de 2022
A Autoridade Competente
O Secretario Permanente
Ilegível

•

ARRENDA-SE

FLAT tipo 3, 2wc, num 7º andar, sem
elevador, próximo ao Cantinho do Brasil,
na Av. Vladimir Lenine, vende-se por 4
500 000,00MT; tipo 2, super luxuosa, num
1º andar e único, com garagem fechada e
dependência, na Malhangalene por 6 000
000,00MT; tipo 1, no Condomínio Casa
Jovem por 3 000 000,00MT. Contacto:
86-6020282.

800.000,00MT

Para trabalhos específicos a serem contratados no âmbito do LTA, o UNICEF
solicitará propostas específicas e emitirá contratos específicos ao provedor de
servis para o trabalho.
O LTA será por um período inicial de três (3) anos que pode ser renovado por mais
dois (2) anos sujeito à avaliação do bom desempenho, necessidades do Programa
Nacional do UNICEF e disponibilidade de fundos.

6813

IMOBILIÁRIA pretende comprar, vender
ou arrendar um imóvel. Nós somos a ajuda certa.Endereço: Prédio da Sociedade
do Notícias, 2º andar, porta 50.Contacto:
84-8033257 ou 84-3943421;Flat tipo 3,
num 3º andar, entre as Av. Filipe Samuel Magaia e Emília Daússe por 6 500
000,00MT.

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS
POR ÓBITO DE GUILA
MARILELA MAOCHA

•

7230

CASA tipo 2, na Malhangalene, com
cozinha moderna, 3 ar-condicionados,
2 termo acumuladores, fogão e forno
imbutidos, R/C, garagem para 2 carros,
vende-se por 5 000 000,00. Contacto:
84-4456072 ou 84-5181186, sem intermediários.

Objectives, Purpose and Expected Results
• To manage the organisation of several events, like meetings, commemorative
dates, Children events, Office staff retreats, etc.
• The Events company services may also be used to provide logistics services and
production of certain branding materials to UNICEF when needed to support the
events.
• The selected companies should work closely with UNICEF staff to implement
planned activities during the year.
• The overall objective of these services is to implement activities to make sure that
UNICEF-supported events are being planned and organised properly.
Tender Documents:
Os detalhes podem ser encontrados nos documentos do concurso que podem ser obtidos
acessando o seguinte link: https://www.ungm.org/Public/Notice/179945
Deadline:
The deadline for submission of proposals is 08 September 2022 at 11:59 pm (Moz Time,
GMT +2)

7097

Certifico, para efeitos de
publicação, que por escritura
de dez de Agosto de dois mil e
vinte e dois, exarada de folhas
cinquenta e nove verso a
sessenta e um, do livro de notas
para escrituras diversas número
cento e oitenta e oito, desta
Conservatória dos Registos
e Notariado de Inhambane,
perante mim, Agrato Ricardo
Covele, Licenciado em Direito,
Conservador e Notário Superior,
em pleno exercício de funções
notariais, foi celebrada uma
Escritura de Habilitação de
Herdeiros por óbito de Guila
Marilela Maocha, natural de
Inhambane, filho de Marilela
Maocha e de Cugi Daussane.
Que o falecido não deixou
testamento
ou
qualquer
disposição da sua última
vontade. Deixou como únicos e
universais herdeiros, seus filhos:
Fernando Guila Marilela,
solteiro, natural de Inhambane
e residente em Inhambane,
Isabel Guila Marilela Maocha,
casada com Pedro Francisco
Laquene, natural de Inhambane
e residente em Inhambane e
Luísa Guila Marilela, solteira,
natural de Inhambane e
residente em Inhambane, e
que segundo a lei não existem
outras pessoas que prefiram
aos indicados herdeiros ou com
eles possam concorrer a esta
sucessão. Que da herança fazem
parte bens móveis, imóveis,
incluindo contas bancárias.
Está Conforme

Inhambane, aos 10 de Agosto
de 2022
A Notária
(Ilegível)

332

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA,
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS
CARTÓRIO NOTARIAL DA
CIDADE DE PEMBA

CERTIDÃO

Certifico, para efeitos de
publicação, que por escritura
de oito de Agosto de dois mil e
vinte e dois, lavrada de folhas
setenta a setenta verso, do
livro de notas para escrituras
diversas número um “A”,
barra dois mil e vinte e dois,
deste Cartório Notarial, foi
celebrada uma Escritura de
Habilitação Notarial por óbito
de que às dezanove horas, do
dia vinte e sete de Dezembro
de dois mil e dezanove, no
Hospital Provincial de Pemba,
na cidade de Pemba, na
localidade de Pemba, distrito
de Pemba, província de Cabo
Delgado, faleceu, vítima de
código da causa de morte
A060, Usata Binasse, de
então oitenta anos de idade,
casada, de nacionalidade
moçambicana, natural de
Missanja, distrito de Metuge,
província de Cabo Delgado,
com sua última residência na
localidade de Pemba, distrito
de Pemba, província de Cabo
Delgado, filha de Binasse e de
Issahari.
Que deixou como herdeiros
os seus filhos: Iatima Amade
Sufo, Anli Amade, Hiani
Amade e Sarima Amade,
todos solteiros, maiores, de
nacionalidade moçambicana,
naturais de Pemba, distrito
de Pemba, província de Cabo
Delgado e residentes em
Pemba.
Que não existem outras
pessoas que por lei prefiram
ou
com
eles
possam
concorrer à sucessão.
Que não existem herdeiros
sujeitos
a
inventário
obrigatório e que deixou bens
e não deixou testamento.
Está Conforme

Cartório Notarial da Cidade
de Pemba, aos oito dias do
mês de Agosto do ano dois
mil e vinte e dois
A Notária
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DESPORTO

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Ratifo nos “quartos”

Ninica Cuta esteve novamente em destaque, mas o Costa do Sol não evitou a derrota

LIGA DOS CAMPEÕES FEMININOS

“Canarinhas” ficam
pelo caminho

O

COSTA DO SOL ficou pelo caminho
na luta pelo acesso
às meias-finais da
fase regional de apuramento à Liga dos Campeões
de futebol feminino, ao perder ontem com Double Action
Ladies do Botswana (2-0), em
partida da última jornada (segunda) do Grupo “A”.
Com a vitória, Double La-

dies junta-se a Mamelodi Sundowns da África do Sul, por
sinal campeã africana em título, que foi a primeira formação
a garantir a passagem para as
meias-finais, ao empatar, na
passada terça-feira, com as tswanas (1-1), depois de golear
as “canarinhas” (8-1) na ronda
inaugural, no último domingo.
Double Ladies e Mamelodi Sundowsns terminaram

esta fase igualados em pontos
(quatro), enquanto o Costa do
Sol é “lanterna vermelha” sem
ponto.
Na Série “B” estão apuradas Green Buffaloes, da
Zâmbia, e Young Buffaloes,
de Eswatini. Green Buffaloes
venceu os dois jogos frente a
Young Buffalos e Olympique
de Moroni, das Ilhas Comores,
pelo mesmo resultado de 4-0.

Young Buffaloes e Olympique de Moroni jogaram entre si
ontem, tendo a segunda equipa ganho por 1-0, assegurando a segunda vaga das meias-finais.
Com este desfecho, Green
Buffaloes vai defrontar, nas
meias-finais, Double Action
Ladies, enquanto Mamelodi Sundowns terá pela frente
Olympique de Moroni.

BASQUETEBOL

Inguivild campeã e MVP em Angola
A EXTREMO internacional
moçambicana Inguivild Mucauro sagrou-se na noite de
quarta-feira campeã nacional,
melhor jogadora (MVP) e melhor assistente de Angola da
época 2021/22, ao serviço do
Inter Clube de Luanda.
No quarto jogo da série de
cinco da final dos “play-off’s”,
disputado no pavilhão principal da Cidadela Desportiva de
Luanda, o Inter Clube venceu
o 1º de Agosto por 72-71, ga-

nhando, por conseguinte, a série por 3-1.
Nas duas primeiras partidas da final, disputadas no sábado e domingo, o Inter Clube
venceu por 73-67 e 68-62, respectivamente. No entanto, na
terça-feira, o 1.º de Agosto, das
moçambicanas Ornélia Mutombeni (base) e Tamara Seda
(poste), ganhou por 77-65, no
terceiro jogo, evitando que a
equipa da Polícia Nacional de
Angola conquistasse antecipa-

damente o título.
Na quarta-feira, no quarto
jogo da série da final, os minutos finais foram impróprios
para cardíacos, mas o Inter Clube contou com grande ajuda de
Ingvild, autora de 19 pontos e
oito ressaltos. No final do primeiro período o 1º de Agosto
levava cinco pontos de vantagem (24-19). Ao intervalo continuava à frente do marcador,
mas agora com seis pontos de
avanço (35-29).

O terceiro período virou a
favor do Inter Clube, que venceu o parcial por 23-17, forçando um empate (52-52) à entrada dos derradeiros 10 minutos.
Aqui, a disputa foi dura e as
jogadoras do clube das Forças
Armadas de Angola ainda “cavaram” 13 pontos de vantagem
(67-54) com um parcial de 15-2
a cinco minutos da buzina. Mas
a ponta final foi de cortar a respiração e o Inter Clube virou
a história do jogo e do próprio
campeonato, arrancando uma
vitória por escasso ponto de diferença (72-71).
Entretanto, para além de
ter sido eleita Melhor Jogadora
(MVP), Inguivild Mucauro foi
igualmente eleita como a Melhor Assistente do Campeonato.
Esta é a segunda vez consecutiva em que a MVP do
Campeonato Nacional de Basquetebol de Angola é uma moçambicana. Na época 2020/21
fora Tamara Seda a eleita.

O CFR Pzorheim, com Rafito
no onze, apurou-se quarta-feira para os quartos-de-final
da Taça da Alemanha - Fase
Regional (North Bander Cup) com uma vitória forasteira sobre o SG Stupferic por 4-0.
O avançado moçambicano,
que tinha marcado no fim-de-semana em jogo do campeonato, desta vez ficou em
branco, mas teve um grande
contributo na dinâmica ofensiva. Marcaram para o Pzorheim
Gotz (36), Saurborn (45), Catanzano (50) e Lulic (87).
Amanhã o Pzorheim volta
a estar em actividade na segunda jornada do campeonato, Baden-Wurttemberg, liga
que equivale à quarta divisão. A
equipa de Ratifo ocupa a quarta posição, com três pontos,
fazendo parte de um grupo de
sete formações que venceram
na primeira jornada.
Refira-se que o internacional pelos “Mambas” cumpre
a quarta temporada no clube
localizado a oeste da Baden-Wurttemberg, um Estado federal cuja capital é Estugarda.
DOMINGUEZ ASSUME
LIDERANÇA
Com Dominguez na condição de suplente não utilizado,

o Royal AM foi ao reduto do
Chippa United ganhar por 3-1,
resultado que lhe permitiu assumir isolado a liderança da
Premier Soccer League (como
é conhecida a I Liga da África
do Sul), visto que o Mamelodi
Sundowns perdeu diante do
Galaxy (0-1), o Richards Bay
e Orlando Pirates empataram.
Assim, realizadas duas
jornadas, o Royal AM é a única equipa que soma por vitórias os dois jogos realizados.
Jong (30 e 41) e Gamildien (76)
marcaram para a formação de
Durban, que já amanhã rece-

be o Stellenbosch na terceira
ronda.
AL ALHY DE
MIQUISSONE
CONTINUA NA LUTA
O Al Ahly, de Luís Miquissone, venceu, em casa, o Al-Masry, por 2-0, em jogo da
30.ª jornada da I Liga do Egipto.
Miquissone regressou à titularidade, mas foi substituído
aos 62 minutos, numa altura em que o encontro estava
empatado a zero. Foi, por isso,
do banco de suplentes que viu

Rabia (80) e Hassan (90+6).
Com este triunfo o Al Alhy
mantém-se na luta pelo título,
passando a somar 62 pontos,
no terceiro lugar, contra 65
do Pyramids e 72 do Zamalek,
segundo e primeiro classificados, respectivamente.
Todavia, “Os Vermelhos”,
que têm um jogo a menos, não
têm margem de erros, precisando de vencer o seu jogo
em atraso e aguardar por escorregadelas dos dois rivais da
frente. Sublinhe-se que faltam
quatro jornadas para o final do
campeonato.

TAÇA DAVIS

Selecção Nacional
volta a claudicar
A SELECÇÃO Nacional de
Ténis perdeu novamente
ontem, desta vez diante da
Costa do Marfim (3-0), em
partida da segunda jornada da Série “A” do Grupo III da Fase Africana do
“Davis Cup” (Taça Davis),
que decorre na Argélia.
Jaime Sigaúque e Jossefa Simão caíram aos pés
dos
costa-marfinenses
Abdoulaziz Bationo (6/1 e
6/2) e Eliakim Coulibaly
(6/0 e 6/0), respectivamente em singulares.
Em pares a dupla moçambicana perdeu frente
a Frederic Coulibaly/Gueninle Ouattara (6/3 e 6/2).
Salientar que a prova é
disputada à melhor de três
partidas, sendo duas em
singulares e uma em pares.
O combinado nacional defronta amanhã, no
encerramento da fase de
grupos, Zimbabwe, que
ontem venceu Benin (2-1).
Moçambique, que se
estreou perdendo com Benin (0-3), está longe de
transitar para a fase a eliminar, correndo o risco de
descer para o Grupo IV.

Ana Vasillis e Ilga João
conquistaram na última
terça-feira o “Mphumalanga Grand Prix”, na vizinha África do Sul.
Ana Vasillis ganhou a
prova de singulares senhoras derrotando na final a sul-africana Annie
van Schalkwyk por duplo
6/1. Ilga João não passou
das meias-finais.
Pela conquista da prova, Ana Vasillis amealhou
três mil randes e Ilga João
arrecadou mil pela presença nas meias-finais.
As moçambicanas venceram a final de pares
contra as sul-africanas
Kayla Steenekamp/Chane
Steyn por parciais de 6/4
e 6/0. Mas esta prova não
teve premiação monetária.
Participaram
no
“Mphumalanga
Grand
Prix” tenistas sul-africanos e moçambicanos.

Edmilson no
Kaizer Chiefs
EDMILSON Dove rubricou ontem um acordo válido por três temporadas com o Kaizer Chiefs, da África do Sul, um dos maiores emblemas do futebol do país vizinho.
O atleta regressa assim ao campeonato principal da África do
Sul, onde jogou pelo Cape Town nas últimas temporadas antes de
se transferir no início deste ano para a União Desportiva do Songo.
O atleta sai assim das contas do seleccionador nacional, Chiquinho Conde, para o duelo com Malawi para o acesso à fase final
do Campeonato Africano de Futebol reservado para jogadores que
actuam em campeonatos de países africanos (CHAN-2022), a decorrer próximo ano, na Argélia.

AVISO CONVOCATÓRIA

FEMININOS BRILHAM
EM MPHUMALANGA
As tenistas nacionais

PUBLICIDADE

Maputo, aos 12 de Agosto de 2022
ASSUNTO: Convocação da reunião da Assembleia-Geral Extraordinária da
Sociedade Computers and Dreams Consultoria, Lda.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
9ª SECÇÃO (Comercial)

ANÚNCIO PARA ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL
Faz saber que nesta Secção e Cartório correm termos processuais uns Autos de Acção
Executiva para Pagamento de Quantia Certa, registados sob o nº 47/17/C, em que é
exequente DÉGUÈ SOLUÇÕES, LDA e executada MAURÍCIO COMERCIAL, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA, para o pagamento da quantia de 567 500,00MT (quinhentos e
sessenta e sete mil e quinhentos meticais), foi designado o dia dezanove do mês
de Agosto de dois mil e vinte e dois, pelas doze horas, para a abertura de propostas
em carta fechada, que poderão ser apresentadas no Cartório deste Tribunal, até trinta
minutos antes da hora marcada para a adjudicação e ou venda do imóvel abaixo
indicado, ao preço superior oferecido pelo exequente:
Verba Única
Um imóvel com 15 (quinze) compartimentos inacabados e dois semi-acabados, num
espaço vedado com 900 metros quadrados, sito na Rua do Círculo, também conhecida
por Rua da Mesquita, Parcela 712, Q/87, Bloco 6, próximo do senhor Luís Cipriano
Conceição-chefe do quarteirão, no Bairro Tsalala, Município da Matola.
O bem imóvel pode ser examinado nos dias úteis, das sete horas e trinta minutos às
quinze horas e trinta minutos, ficando o fiel depositário a mostrar os bens que se
pretende examinar, nos termos do artigo 891º do Código do Processo Civil.
Mais faz-se saber aos titulares de direito de preferência da venda acima e de data e
horas descritas.

A Sociedade Computers and Dreams Consultoria, Lda, registada na Conservatória
do Registo das Entidades Legais sob o número 14,970 a folhas 13 verso do Livro
C-37, com sede na Av. das FPLM, nº 1725 – cidade de Maputo, vem nos termos da
conjugação dos artigos 128º, 132º, 134º, nº 3 do artigo 317º, todos do Código
Comercial, convocar a presente Assembleia-Geral Extraordinária, a ter lugar no
dia 29 de Agosto de 2022, na Sede da Sociedade, pelas 9.00 horas, destinada a
apreciar e deliberar sobre os seguintes pontos de agenda:
•
•
•

Realização do capital social do sócio;
Revisão Estatutária da Sociedade;
Diversos.

Atenciosamente
________________________________
José Adriano Sumbana
(Sócio-Gerente)

Matola, aos vinte dias do mês de Julho de dois mil e vinte e dois
P`la Escrivã de Direito
Hermenegilda da Luz Canda
Verifiquei
O Juiz de Direito
Salomão Paulo Manhiça

Inguivild Mucauro (direita) foi melhor assistente de Angola

O início de época continua a ser “mágico” para Ratifo
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Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0

Sexta-feira, 12 de Agosto de 2022

MOÇAMBOLA-2022

Songo e Costa do Sol contra
“locomotivas” em ascensão

U

NIÃO Desportiva do
Songo e Costa do Sol
vão encarar na oitava jornada do Moçambola adversários
em ascensão e que ganharam
os respectivos jogos na ronda
anterior. Os “hidroeléctricos”

jogam em casa com o Ferroviário de Lichinga, enquanto os
“canarinhos” visitam na Beira
os “locomotivas” do zambiano
Wedson Nyierenda.
A equipa do Songo está forte e lidera destacada o campeonato, com 19 pontos, enquanto

o opositor soma 11, na quinta
posição, e vai a Cahora-Bassa
estimulado com a vitória sobre o homónimo de Nampula
quarta-feira passada para a
Taça de Moçambique por 1-0,
elementos que seguramente
vão contribuir para um espec-

táculo emotivo e de qualidade
acima da média.
Os “canarinhos”, por sua
vez, têm qualidade para regressar com pontos da Beira,
sabendo-se que será difícil
porque os locais pretendem
prosseguir com a recuperação

iniciada jornada passada em
Quelimane frente ao Matchedje
de Mocuba. Costa do Sol tem 15
pontos, na segunda posição, e
“locomotivas” estão em sétimo, com nove pontos.
Ferroviário de Nampula,
terceiro com 14 pontos, viaja a
Maputo para enfrentar seu homónimo no Estádio da Machava. Os anfitriões têm 11 pontos,
na quinta posição, portanto,
podem alcançar o rival em caso
de vitória.
A campeã em título, Black
Bulls, quarta posicionada com
12 pontos, terá pela frente o
Ferroviário de Nacala, oitavo,
com nove pontos, e maltratado
jornada anterior pelo homónimo de Maputo no seu próprio
terreno. Os “touros” encaram o
jogo como mais uma oportunidade para aproximarem-se do
topo.
A jornada tem ainda mais
duas partidas agendadas para
domingo. Associação Desportiva de Vilankulo, seis pontos,
recebe Liga Desportiva, cinco,
e Incomáti, quatro pontos, vai
bater-se em Xinavane com o
“lanterna vermelha”, Matchedje de Mocuba, um ponto.
Todos os jogos disputam-se
no domingo e iniciam às 15.00
horas.

“Nacionais” de atletismo
com muitos estrangeiros
OS Campeonatos Nacionais que terão lugar de
25 a 28 deste mês em Maputo, no Parque dos
Continuadores, contarão com atletas estrangeiros, provenientes de países como África do
Sul, Lesotho, Angola, Zimbabwe, Esawatini e
Malawi, segundo deu a conhecer Kamal Badrú.
Desses países, Zimbabwe é que terá o
maior número de atletas (20), Eswatini vem
com seis, enquanto os restantes países ainda
não anunciaram a composição das suas comitivas, mas têm presença garantida.
Uma das novidades desta competição é
que haverá premiação monetária para os clubes participantes, para além, obviamente, de
troféus e medalhas.
“Desta vez iremos premiar monetaria-

mente os clubes pelo esforço que têm vindo a
empreender para o desenvolvimento de atletismo”, realçou Badrú.
Os “Nacionais” terão o patrocínio da Eletricidade de Moçambique (EDM), no âmbito
da comemoração dos seus 45 anos de existência.
A seguir aos “Nacionais” haverá Légua 45
Anos da EDM na cidade de Maputo.
Segundo Jonas Chitsumba, representante
da EDM, a empresa que representa decidiu
abraçar o atletismo por ser a única modalidade que já trouxe medalhas olímpicas ao país,
vincando que no âmbito do seu protocolo
com a FMA irá apoiar diversas provas até ao
próximo ano, num valor global de dois milhões de meticais.

PROPOSTA DE DESTITUIÇÃO AVANÇADA PELAS ASSOCIAÇÕES

Kamal Badrú remete
tudo à Assembleia-Geral

PARA AFERIR LEGALIDADE DO TÉCNICO NO PAÍS

Ferroviário e Losciuto notificados pelo SENAMI
O FERROVIÁRIO de Maputo e
o seu treinador da equipa principal de futebol, Jean-François
Losciuto, foram ontem notificados pela Direcção dos Serviços de Migração a nível da
cidade de Maputo para averiguação da legalidade do técnico belga no país.
O dado foi avançado pelo
porta-voz daquela entidade,
Felizardo Jamaca, que ajunta
que aquela direcção teve conhecimento de haver suposto
problema com o belga através
de denúncias.
“Neste momento há pouca
coisa que podemos avançar,
mas o que é certo já notificámos o Ferroviário e o treinador

O Ferroviário pode perder oito pontos no Moçambola e ser eliminado da Taça de Moçambique

para averiguações. Não podemos afirmar categoricamente
que ele é ilegal ou irregular no
país, temos de ter calma. Este
é um assunto desportivo, pelo
que a sua denúncia pode, se
calhar, derivar das disputas
com outros concorrentes nas
provas em que o clube se encontra inserido”, elucidou.
Jean-François Losciuto foi
contratado a 6 de Janeiro pelo
Ferroviário de Maputo, só que,
para o espanto do país desportivo, no último domingo
não se deslocou com a equipa
a Nacala para o jogo da sétima
jornada do Moçambola-2022
frente o seu homónimo local.
Mais embaraçoso ainda foi

o facto de o técnico ter ido ao
campo da Liga Desportiva de
Maputo assistir o embate entre os donos da casa e a Black
Bulls, também da sétima jornada do Moçambola.
Esses factos fizeram soar
alarmes quanto à legalidade do técnico no país, sendo
que na terça-feira o Ferroviário emitiu um comunicado
no qual tacitamente assume
que o seu treinador está em
situação irregular no país, ao
afirmar numa das linhas que
o expediente visando a sua
regularização está pendente
no Consulado de Moçambique em Mbabane, no Reino de
Eswatini.

CAMPEONATOS DE ANDEBOL

Delegações a caminho de Tete
EQUIPAS de diferentes quadrantes do país que irão tomar
parte dos Campeonatos Nacionais de Andebol em seniores,
em ambos os sexos, marcados
para 15 a 26 deste mês, já estão
a caminho da cidade de Tete,
anfitriã do evento.
Os “Nacionais” contarão
com a participação de 21 equipas, sendo 11 masculinas e 10
femininas.
As 21 equipas foram apuradas nos Campeonatos Regionais que tiveram lugar em
Maio, sendo que a região sul
não teve as suas provas qualificativas devido à desistência dos
representantes das províncias
de Gaza e Inhambane alegadamente por falta de condições
logísticas para se deslocarem
à capital do país, para além do
défice competitivo, dado que
localmente não há provas desde a eclosão da pandemia da

Covid-19, em 2020.
Com efeito, os três primeiros classificados dos Campeonatos da Cidade de Maputo, em
ambos os sexos, apuraram-se
directamente para os “Nacionais” agendados para Tete.
Em masculinos a Zona Sul será
representada pela Associação
Desportiva da Malhangalene;
Costa do Sol e pela Escola Secundária Sansão Muthemba.
Em femininos terá como representantes o Matchedje, o
Costa do Sol e o Ferroviário de
Maputo.
Os representantes da região
centro em masculinos são: Cadeco e Clube de Dondo (Sofala), Gold Star (Manica), Crocodilos do Zambeze e Amigos de
Andebol de Moatize (Tete). Em
femininos esta região é representada por CS Kangere e Clube
de Dondo (Sofala), Crocodilos
do Zambeze (Tete) e Associação

Em masculinos Malhangalene e Costa do Sol são os principiais candidatos ao título

Trovoada de Chimoio (Manica).
Já a região norte tem Flamengo do Norte (Niassa), Desportivo de Pemba (Cabo Delgado) e Musseque (Nampula). Em
femininos teremos Flamengo

do Norte (Niassa), Desportivo de Pemba (Cabo Delgado) e
Mataka de Nacala (Nampula).
Malhangalene, em masculinos, e Matchedje, em femininos, são os principais can-

didatos à conquista do título,
embora nos últimos anos estejam a ser bastante acossados
pelo Costa do Sol.
Os jogos terão lugar no Pavilhão Municipal de Tete.

Maxaquene vai amanhã às urnas
O CLUBE de Desportos da Maxaquene vai realizar a sua Assembleia-Geral
Extraordinária amanhã, 13 de Agosto,
com intenção de eleger a nova Direcção, que irá comandar os destinos da
colectividade “tricolor” até 2025.
A única lista que deu entrada na
secretária do clube até o dia 3 de Agosto, prazo estabelecido para a submissão das candidaturas, é chefiada por
Abraão Vasco Muianga.
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DESPORTO

EI-LA
MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL:
António Costa (presidente), Mário Sidónio (vice-presidente), Empresas
(secretário)
DIRECÇÃO: Abraão Vasco Muianga (presidente), Fernando Simbine,
Mussa Murrombe, Dilson Tomé (Futebol), Cândido Hunguana, António
Maundze, Aeroportos de Moçambique (Administração e Finanças), Celso

Manave, Valter Manhiça, Dadivo José
(Marketing), Delfim de Deus, Emília
Zaqueu, Bento Timane (Modalidades
de Salão), Alberto de Deus, Efraime
Naftal Tembe, Viegas Cossa (Área Jurídica), Kaimane de Deus, Ismael Offiço, LAM (Património), Leovigildo
Ezequiel, Miguel Luís, Inocélio Ussivane, uma das Empresa (Conselho
Fiscal) e Hilário Mapute, Job Chirindza, Cândido Manjate, Salomão Tembe,

José Langa (suplentes).
A Comissão de Sócios é composta
por Diniz Peniche, Nelson Vilanculos,
Nelson Zavala, Conceição Simango,
Sidónio Nhancale, Artur Jeque e Samson Monjane.
Lembrar que o clube funciona sem
uma direcção eleita desde a saída de
Arlindo Mapande em 2018, o que forçou o comando de uma comissão de
gestão até os dias que correm.

O PRESIDENTE da Federação
Moçambicana de Atletismo
(FMA), Kamal Badrú, debaixo
de fogo cruzado na sequência da deportação de Alberto
Lário para Portugal, remete à
Assembleia-Geral a discussão
da proposta da sua destituição
por parte das associações provinciais.
Kamal Badrú, que fala-

va ontem em conferência de
Imprensa de lançamento dos
Campeonatos Nacionais de
Atletismo, a terem lugar de 25 a
28 deste mês em Maputo, disse
que as associações é que têm
o poder decisório sobre a sua
destituição ou continuidade e
isso só pode ser discutido em
assembleia-geral que decorrerá à margem dos “Nacionais”.

“As associações é que me
elegeram e na AG terão a oportunidade de decidir. Por outro
lado, na mesma assembleia será
discutida a situação de Alberto
Lário, por isso há muita expectativa à volta dessa reunião”,
vincou.
Presidentes de seis associações provinciais, nomeadamente da cidade de Maputo, das províncias de Maputo,
Gaza, Manica, Tete e Cabo Delgado, em carta dirigida ao presidente da Mesa da Assembleia-Geral (MAG) datada de
28 de Julho e tornada pública na
terça.feira, exigem a destituição imediata de Kamal Badrú,
alegadamente por este não estar a cumprir com promessas
eleitorais e estar a dividir a família do atletismo.
Na mesma missiva, as associações solicitam, por outro
lado, a criação de uma comissão de gestão com vista a
garantir o funcionamento da
FMA, devendo organizar, num
prazo de 90 dias, eleições dos
novos órgãos sociais que iriam
cumprir o tempo remanescente do mandato.

Vem aí a Corrida Azul
FOI lançada ontem a quarta
edição da Corrida Azul, patrocinada pela Standard Bank,
que vai decorrer no dia 3 de
Setembro na cidade de Maputo
tendo como objectivo ajudar a
promover o atletismo nacional, despoletando talentos que
possam representar o país em
competições internacionais,
associada às celebrações dos
128 anos da implantação do
banco em Moçambique.
A informação foi avançada
ontem pelo director de Marketing do Standard Bank, Alfredo
Mucavel, em conferência de
imprensa. Na ocasião, Mucavel disse que este ano a prova
terá algumas modificações,
depois do interregno devido à
Covid-19, para tornar a corrida mais atractiva, competitiva,
abrangente e contará com três
categorias.
“Teremos a distância curta de 12km, intermédia, que é
de 15km, e a mais longa, que
é de 21km. Para sermos mais
abrangentes contaremos com
os nossos participantes cadeirantes, que vão fazer a distância
menos longa de quatro quilómetros”, explicou.
A prova, que é realizada
com a parceria da Associação
de Atletismo da Cidade de Maputo, tem como prémio o valor
de 250 mil meticais, repartidos
entre atletas federados, populares e portadores de deficiência física.
“Vamos premiar os primeiros dois classificados, em
masculinos e femininos, em
todas as categorias. Queremos
ser mais abrangentes. Atribuiremos prémios a todos”, acrescentou.
Para Mucavel, os interes-

Gilberto Gomes e Alfredo Mucavel apresentam a camiseta oficial da Corrida Azul

sados em participar na competição deverão inscrever-se
através da plataforma digital do
Standard Bank até o dia 31 do
corrente mês.
O vice-presidente da Associação de Atletismo da Cidade
de Maputo (AACM), Gilberto
Gomes, por seu turno, disse
que a sua agremiação fará de
tudo para garantir a qualidade
e o término da corrida, sem sobressaltos.
“Nós como associação tudo
faremos para garantir que a
prova tenha a sua melhor qualidade e que possa cumprir com
todos os padrões internacionais que ela exige, e para este
ano temos o desafio do horário,
visto que em 2019 iniciámos
às 7.30. Então, vamos garantir

que logo às 4.00 horas todos
os intervenientes estejam posicionados nos locais a combinar”, realçou.
A quarta edição da Corrida
Azul, com início às 5.30, terá
como ponto de partida e chegada o edifício-sede do Standard Bank, na Avenida 10 de
Novembro.
Refira-se que a terceira edição da Corrida Azul realizou-se
no dia 31 de Agosto de 2019, em
Maputo, e teve como prémio
500 mil meticais, repartidos
entre atletas federados, veteranos, populares e portadores
de deficiência, e contou com a
presença, para além de nacionais, com estrangeiros provenientes do Zimbabwe, África
do Sul e Eswatini.
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COMPROMISSO COM OS FACTOS

AO SUDÃO E EGIPTO

Etiópia apela ao diálogo
sobre a GERD

O

PRIMEIRO-MINISTRO etíope, Abiy
Ahmed, pediu ontem ao Sudão e
Egipto que optem
pelo diálogo para resolver as
tensões com a Etiópia sobre a
partilha da controversa Barragem no Nilo Azul, que pode
alterar o fluxo do rio.
Ahmed fez o apelo durante

a inauguração de uma segunda
turbina da Grande Barragem do
Renascimento Etíope (GERD,
na sigla em inglês), que iniciou
a produção de electricidade em
Fevereiro passado, apesar da forte oposição de Cairo e Cartum.
Segundo a agência de notícias estatal etíope, o líder do
executivo disse que o resto dos
países com os quais a Etiópia

partilha a bacia do Nilo deve
entender que este país não tem
intenção de causar-lhes dano.
Além disso, o líder etíope
insistiu que o preenchimento da infra-estrutura está a ser
feito com cautela, levando em
conta as preocupações das autoridades egípcias e sudanesas.
A Etiópia iniciou a segunda de 13 turbinas da sua mega

Barragem no Nilo Azul e confirmou que a terceira etapa de
enchimento do reservatório
estava em andamento, apesar
dos protestos do Sudão e do
Egipto a jusante.
No final de Julho, o Egipto
protestou junto do Conselho de
Segurança das Nações Unidas
contra a anunciada intenção
da Etiópia de continuar “unila-

teralmente”, durante a actual
estação chuvosa, o enchimento do reservatório iniciado em
Julho de 2020, apesar da falta
de acordo entre os três países
envolvidos.
A Barragem do Nilo Azul
é o maior projecto hidroeclétrico do continente africano
e um dos maiores do género
no mundo. Quando estiver

EX-PR burquinabe
autorizado a sair do país

concluído, nos próximos dois
anos, terá capacidade de produção de cerca de 5200 megawatts de electricidade.
Actualmente, 83,3% da
Barragem está construída e a
central hidroeléctrica já tem
uma capacidade de produção
de cerca de 750 megawatts,
informaram os meios locais.
(Lusa)

ELEIÇÕES QUENIANAS
KTPRESS

Observadores preocupados
com a desinformação

Félix Tshisekedi e Paul Kagame vão empenhar-se na resolução das tensões bilaterais

RESOLUÇÃO DA TENSÃO ENTRE RD CONGO E RUANDA

Tshisekedi e Kagame acordam
envolvimento directo
OS Presidentes da República
Democrática do Congo (RD
Congo) e do Ruanda concordaram em “envolver-se directamente” na resolução das
tensão entre os dois países, na
sequência da visita do Secretário de Estado norte-americano
a África, disse ontem a Secretária de Estado adjunta Molly
Phee.
“Na sequência do envolvimento (de Antony Blinken),
tanto o Presidente (Félix)
Tshisekedi, como o Presidente
(Paul) Kagame concordaram
em envolver-se directamente”, disse, em conferência de
imprensa virtual a Secretária
de Estado adjunta para os Assuntos Africanos, que falava
sobre a visita de Blinken a África do Sul, RD Congo e Ruanda,
que ontem terminou.
Na sua intervenção, Phee
disse que, na sua passagem por

Kinshasa e por Kigali, Binken
enfatizou que “qualquer apoio
ou cooperação com grupo armado no leste da RD Congo
põem em risco as comunidades
locais e a estabilidade regional”
e que “todos os países da região
devem respeitar a integridade
territorial dos outros”.
O Secretário de Estado
“pediu o fim do discurso de
ódio e aplaudiu o esforço do
Presidente Tshisekedi” para
reformar as forças armadas da
RD Congo, além de manifestar
o apoio dos Estados Unidos da
América aos esforços diplomáticos em curso, mediados pelo
Quénia e Angola.
“Destacou que precisamos
de manter o foco nos humanos,
às pessoas que estão a sofrer no
leste da RD Congo”, acrescentou Phee, região que é cenário
de actividade armada de cerca
de uma centena de grupos que

semeiam o caos há quase 30
anos.
Um dos mais activos dos
últimos meses é o M23, uma
ex-rebelião dominada pelos
tutsis derrotada em 2013, e que
voltou a pegar em armas no final do ano passado, acusando
Kinshasa de não ter respeitado
os acordos de desmobilização e
reintegração dos seus combatentes.
Para o restabelecimento da
paz nesta parte do território
estão em curso duas iniciativas
diplomáticas africanas lideradas pelos Presidentes Uhuru
Kenyatta, do Quénia, pelo desarmamento dos cem grupos
armados activos, e pelo Presidente João Lourenço, de Angola, para alcançar o fim da escalada de tensão entre Kinshasa
e Kigali, acusada de apoiar o
M23, o que é reiteradamente
negado pelo Ruanda. (Lusa)

tido contagens provisórias, que
anunciam um duelo “taco-a-taco” entre os dois favoritos.
As redes sociais têm, entretanto, sido inundadas de desinformação, que os observadores
internacionais temem poder vir
a ser uma fonte de tensões perigosas num país que assistiu
a vários episódios de violência
pós-eleitoral nas últimas duas
décadas.
“A discrepância entre o
anúncio de resultados oficiais
pela comissão eleitoral (IEBC, na
sigla em inglês) e os resultados
provisórios, por vezes contraditórios, anunciados pelos meios
de comunicação social é uma
fonte de preocupação”, afirmou
o chefe da missão de observadores da Commonwealth, Bruce Golding, em declarações a
jornalistas. Os observadores do

Instituto Nacional Democrático
(NDI), sediado nos Estados Unidos, também expressaram preocupação, considerando “importante que haja informação exacta
e que todos os cidadãos tenham
acesso”, nos termos de um dos
seus membros, Donna Brazile,
igualmente em declarações à
imprensa. “O que está em causa é a confiança dos cidadãos no
sistema e na sua capacidade de
funcionar correctamente. Não se
trata de continuar a campanha”,
disse.
Os observadores ecoaram as
preocupações compartilhadas
pela Amnistia Internacional e
vários grupos da sociedade civil
queniana na quarta-feira sobre
“níveis crescentes de informações falsas ou enganosas” sendo
compartilhadas nas redes sociais. (NEWS24/Lusa)

BRASIL

Bolsonaro multado por ataque
a sistema de votação
O MINISTÉRIO Público pediu na
quarta-feira uma multa ao Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro,
por propaganda eleitoral antecipada numa reunião controversa
com embaixadores, na qual desacreditou e atacou o sistema de
votação do país.
O Organismo Eleitoral também pediu aos tribunais que retirassem das redes sociais o vídeo
dessa reunião, em que o líder
brasileiro semeou suspeitas, sem
provas, sobre as urnas electrónicas perante cerca de 40 diplomatas de vários países.
O encontro teve lugar na residência presidencial brasileira e
foi transmitido em directo na televisão estatal e nas redes sociais

de Bolsonaro, no poder desde Janeiro de 2019.
O YouTube já retirou o vídeo
dessa reunião, pois não permite
a divulgação de “conteúdo com
informações falsas sobre fraudes,
erros ou problemas técnicos generalizados que alegadamente
alteraram o resultado de eleições
anteriores”.
O procurador-geral adjunto
eleitoral, Paulo Gustavo Gonet,
disse que a liberdade de expressão não é “um direito absoluto”
e salientou que as hipóteses infundadas de Bolsonaro são uma
“hostilidade inaceitável à verdade”.
Observou também que,
nesta reunião, o estadista pediu

votos fora do período de campanha, que começa a 16 deste mês,
para as eleições presidenciais de
dois de Outubro.
Num outro acto, o Tribunal
Superior Eleitoral brasileiro ordenou a remoção das redes sociais de vídeos em que o antigo
Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, favorito para as presidenciais de Outubro, chama genocida ao actual chefe do Estado.
A decisão cautelar foi proferida na quarta-feira pelo juiz
Raul Araújo, que aceitou um
recurso interposto pelo Partido
Liberal, que apoia Bolsonaro,
contra acusações de Lula da Silva, líder do Partido dos Trabalhadores. (Lusa)

CONSIDERA HRW

VARÍOLA DOS MACACOS

África CDC negoceia vacinas
O CENTRO Africano de Controlo e Prevenção de Doenças (África CDC) disse ontem
que há “negociações muito avançadas” com
parceiros para o continente adquirir a vacina contra o vírus da varíola dos macacos.
O director interino da agência de saúde pública da União Africana (UA), Ahmed
Ogwell, disse que não poderia dar detalhes
sobre as negociações, mas adiantou que os
parceiros são “instituições, em grande parte, multilaterais e governos não africanos”.
Ogwell referiu que já há um ensaio clínico para uma vacina, Jynneos, em andamento na República Democrática do Congo (RDCongo), que está sob autorização de
uso emergencial. A vacina, de duas doses,

OBSERVADORES internacionais
expressaram ontem preocupação com a desinformação durante a longa espera pelos resultados
das eleições no Quénia, já que a
contagem provisória aponta para
uma disputa presidencial renhida.
Os resultados preliminares
divulgados na quarta-feira pela
imprensa local indicavam que
o vice-presidente William Ruto
estava à frente de Raila Odinga, o
veterano líder da oposição agora
apoiado pelo partido no poder.
Três dias depois de 22,1 milhões de quenianos terem sido
chamados às urnas, a contagem
e verificação dos votos continuava ontem, esperando-se que os
resultados oficiais sejam revelados, o mais tardar, no dia 16.
Os meios de comunicação
social quenianos têm transmi-

é considerada até agora a principal arma
médica contra a doença, mas a sua disponibilidade é limitada.
Até agora foram relatadas mais mortes
pelo vírus da varíola dos macacos no continente africano este ano do que em qualquer outro lugar do mundo. Pelo menos
2947 casos de varíola foram registados em
11 países africanos este ano, incluindo 104
mortos.
A disseminação da varíola acontece
através de contacto com o paciente infectado ou com lesões na pele. As pessoas
também podem ser infectadas através do
contacto com roupas ou lençóis de alguém
que tenha lesões de varíola. (Lusa)

Democracia em risco na Guiné Conacri
A ORGANIZAÇÃO Human Rights Watch (HRW) considerou ontem que a dissolução da Frente
Nacional para a Defesa da Constituição (FNDC) pelo Governo da
Guiné Conacri prejudica seriamente o regresso do país a um
verdadeiro regime democrático.
“A coligação não teve oportunidade de contestar eficazmente a decisão, que se baseava
em alegações vagas e generalizadas, perante um órgão judicial
independente com autoridade
para anular a ordem”, lê-se no
comunicado da HRW.
A dissolução da Frente Nacional de Defesa da Constituição
(FNDC), uma coligação de partidos, sindicatos e organizações
da sociedade civil, foi anunciada

por um decreto assinado a 6 deste mês pelo ministro da Administração do Território e Descentralização.
O acto teve lugar no mesmo
dia em que o movimento anunciou uma manifestação para 17
deste mês, apelando a um quadro “credível” para o diálogo
entre a junta militar, os actores
políticos e a sociedade civil.
“O Governo de transição
guineense já controla firmemente o espaço político”, disse
Ilaria Allegrozzi, investigadora sénior da HRW para África.
Acrescentou que “este movimento contra a FNDC só irá minar ainda mais a democracia, ao
desencorajar qualquer oposição
significativa”.

No decreto que dissolve o
movimento, a FNDC acusa a
coligação de organizar manifestações públicas armadas, usando violência, incitando o ódio
e agindo como “milícias privadas”.
Alseny Sall, um destacado
activista dos direitos humanos
em Conacri, disse à HRW que
“este é um grande passo atrás
nos esforços da Guiné para restaurar o regime democrático
após a tomada do poder pelos
militares e mais uma forma de
silenciar a dissidência”.
Por seu lado, Allegrozzi referiu que “quem se opuser ao regime militar não se augura nada de
bom para a transição e às próximas eleições”. (Lusa)

O EX-PRESIDENTE do Burkina Faso, Roch Kaboré, foi autorizado a deixar o país por “razões médicas”, na primeira viagem
ao estrangeiro desde que foi derrubado pelos militares, em Janeiro, segundo uma fonte governamental. “Após obter autorização prévia das autoridades militares, o presidente Kaboré
irá aos Emirados Árabes Unidos por razões médicas”, disse um
membro da sua comitiva. Uma fonte governamental confirmou
a informação, dizendo que o executivo tem trabalhado diligentemente para facilitar esta viagem” por “razões humanitárias”.
“Ele está num estado de saúde frágil há algum tempo e tem de
se submeter a exames médicos para obter melhores cuidados”,
disse um membro sénior do seu partido, o Movimento Popular
para o Progresso (MPP).

Confrontos letais entre
agricultores e pastores
TREZE pessoas morreram em confrontos entre agricultores
e pastores numa comunidade localizada a 700 quilómetros
a leste da capital chadiana, Djamena, disse na quarta-feira
o governador da região à agência de notícia AFP. A violência entre comunidades é frequente no Centro e Sul do Chade, onde muitos habitantes estão armados. Os confrontos
ocorrem principalmente entre pastores árabes nómadas
contra agricultores indígenas sedentários que acusam os
primeiros de pilharem os campos, enquanto pastam os seus
animais. “Uma criança roubou a enxada de um agricultor
e uma rixa eclodiu na terça-feira por volta das 13.00 horas
locais entre agricultores e pastores” em Djongol, no centro
do Chade, disse Mahamat Galma, governador da província
de Guera.

Justiça mantém
suspensão de Magashule
ACE Magashule, membro do Congresso Nacional Africano
(ANC), no poder na África do Sul, perdeu a sua última tentativa legal de ver a sua suspensão como secretário-geral do
partido levantada. O Tribunal Constitucional indeferiu o seu
pedido de autorização de recurso, explicando que não há
perspectivas razoáveis de sucesso. Magashule queria que a sua
suspensão fosse declarada ilegal, inválida e inconstitucional.
Igualmente queria que os tribunais validassem uma carta de
suspensão que ele havia emitido contra o presidente do ANC,
Cyril Ramaphosa. Assim, Magashule continua suspenso da
organização. No entanto, comprometeu-se a pedir desculpas
ao partido por tentar suspender Ramaphosa se os três tribunais rejeitassem a sua tentativa de ter a sua própria suspensão
declarada inválida.

Ataque a prisão
na RD Congo

UM ataque armado a uma prisão no nordeste da República
Democrática do Congo (RD Congo) resultou na morte de 11
pessoas e levou à fuga de mais de 800 reclusos. Segundo um
relatório das autoridades congolesas, durante o assalto à prisão de Kakwangura, na cidade de Butembo (província do Kivu
Norte), na quarta-feira, morreram dois polícias, cinco membros do grupo armado e um miliciano. Três outros membros do
grupo que atacou a prisão morreram depois de serem linchados
por habitantes da cidade de Mumole, situada 35 quilómetros a
sudeste da prisão, segundo o portal de notícias congolês Actualite. Inicialmente, o exército atribui o ataque ao grupo Mai-Mai, um nome que abrange dezenas de milícias armadas que
operam na área há décadas, formadas por camponeses e outros
civis armados para se defenderem de outros rebeldes e até do
próprio exército congolês.

Bubo Na Tchuto
está sob sequestro
O ADVOGADO Marcelino Intupé do vice-almirante Bubo Na
Tchuto afirmou ontem que o ex-chefe da Armada guineense
está sob sequestro, após a sua detenção em conexão com a tentativa de golpe de Estado de um de Fevereiro passado. Intupé,
que é advogado de 18 detidos no caso da tentativa de golpe de
Estado, fez a acusação ontem, durante uma conferência de imprensa em Bissau, na qual falou da situação dos acusados para
reafirmar a sua convicção em como “as autoridades da Guiné-Bissau estão a desrespeitar às leis”. Naquele dia, homens armados irromperam no palácio do Governo onde decorria uma
sessão do Conselho de Ministros, presidida por Umaro Embaló,
tendo disparado contra os presentes, o que resultou em 11 óbitos, na sua maioria elementos da Guarda Presidencial.

Berlusconi candidato
ao Senado

O TRÊS vezes Primeiro-Ministro de Itália, Sílvio Berlusconi,
prestes a cumprir 86 anos, terminou na quarta-feira com as especulações sobre o seu futuro político, ao divulgar que vai concorrer ao Senado nas eleições legislativas de 25 de Setembro. O
magnata dos ‘media’, atingido por vários escândalos, está fora
do Parlamento italiano há quase 10 anos, mas foi eleito para o
Parlamento Europeu em 2019, noticia a agência ANSA. “Acho
que vou ficar no Senado, desta forma vamos deixar toda a gente feliz”, referiu Berlusconi. Em 2013, Berlusconi foi expulso do
Senado após a condenação por fraude fiscal no caso Mediaset.
O magnata, proprietário da maior rede de televisão comercial
em Itália e do grupo de ‘media’ Mediaset, lidera o partido de
centro-direita Força Itália (FI).
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