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EM TODO O TERRITÓRIO

Nyusi quer expansão
dos serviços
de segurança social

PR falou da importância da segurança social para os trabalhadores e seus familiares

O

PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi,
defendeu ontem a
expansão dos serviços de segurança social para o âmbito distrital em
todo o território nacional.
O Chefe do Estado falava
após inaugurar a Delegação

Distrital do Instituto Nacional
de Segurança Social (INSS) de
Metuge, província de Cabo
Delgado. Segundo o Presidente, este feito vai permitir
aos utentes deste serviço terem um atendimento de qualidade sem se deslocar à delegação provincial, na cidade

de Pemba, que dista aproximadamente 40 quilómetros.
A delegação de Metuge vai
igualmente servir aos trabalhadores de Mecúfi, Quissanga, Ibo e Ancuabe.
Na senda de aproximação e melhoria dos serviços
ao cidadão, o Chefe do Esta-

do anunciou o arranque, para
breve, das obras de construção dos edifícios que vão acomodar as delegações do INSS
nos distritos de Mocímboa
da Praia e Palma, para além
de um posto de atendimento
na vila de Quissanga, mercê
da melhoria da normalida-

de da situação de segurança,
determinada pela acção das
Forças de Defesa e Segurança
(FDS), apoiadas por efectivos
do Ruanda e da Comunidade
de Desenvolvimento da África
Austral (SADC).
Na ocasião, afirmou que o
sistema de segurança social é
importante para os trabalhadores e seus familiares, em
caso de morte e/ou da falta
ou diminuição de capacidade
para o trabalho.
“A provisão dos serviços de segurança social é um
dos direitos básicos do cidadão e é importante para
todas as empresas e seus colaboradores e ainda para trabalhadores por conta própria,
desde que estejam inscritos
e suas contribuições canalizadas ao INSS”, explicou.
Acrescentou que as contribuições para o INSS asseguram o acesso às prestações
em várias situações, como
doença, pensões de velhice, invalidez e sobrevivência.
Exortou o Ministério de Trabalho e Segurança Social a
impulsionar a inscrição dos
moçambicanos que vivem
e trabalham na diáspora e a
aprimorar os mecanismos de
recuperação da dívida de contribuições junto das empresas devedoras, como forma
de proteger os trabalhadores
e sofisticar, cada vez mais, o
sistema de gestão corporativa
do INSS.

País aberto a investimentos
do Fundo de Pensões da RAS
entre outras.
Fonte governamental moçambicana, ao mais alto nível, garantiu que a
utilização do Fundo de Pensões sul-africano estava mesmo na agenda das autoridades nacionais.
“Uma das coisas que queremos, porque este fundo de pensões está na nossa
agenda, é mesmo convida-los para virem ver a situação de estradas em Moçambique”, referiu a fonte moçambicana.
Assegurou aos investidores que as
estradas são um negócio rentável, sobretudo numa altura em que se tem a EN4,
que liga Maputo a Witbank, na África do
Sul, congestionada devido ao elevado

movimento de carga para o porto.
“Podemos pensar em alternativas
que não sejam a linha férrea. Temos, por
exemplo, a estrada Mapinhane-Pafure
que pode ligar directamente Moçambique e a África do Sul”, exemplificou.
Acrescentou que além das vias que
ligam os dois países, também existe a
Estrada Nacional número um (EN1) que
sai da Ponta do Ouro até Rovuma, mas
que apresenta descontinuidades em
muitas zonas.
“Esta é uma estrada que pode ser
rentável, existindo boas condições. O
que acontece é que algumas pessoas
ainda pensam que o volume de tráfego é
reduzido, mas nós achamos que é pou-

co porque a estrada não está em condições”, sustentou.
A fonte do Governo reiterou, por
isso, que as autoridades moçambicanas
têm a total confiança de que o Fundo
de Pensões da África do Sul pode investir em Moçambique pelo que a porta de
entrada pode ser mesmo o Ministério
das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos.
A Reunião de Negócios da Agenda
Africana da Comunidade dos CEO foi
co-organizada pela Associação de Comércio, Indústria e Serviços e pela AMBROSETTI, uma organização italiana
que promove negócios entre parceiros
europeus e de outras regiões do mundo.
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MOÇAMBIQUE está aberto a acolher
investimentos do Fundo de Pensões da
África do Sul para os diversos sectores,
sobretudo o das Obras Públicas.
Esta abertura é em reacção à manifestação de interesse expressa recentemente por representantes do Banco de
Desenvolvimento sul-africano, numa
reunião de Negócios da Agenda Africana da Comunidade dos CEO (PCA e directores executivos) realizada, recentemente, em Maputo.
No encontro, os sul-africanos quiseram saber das possibilidades de se usar o
Fundo de Pensões do país vizinho para a
viabilização de diferentes infra-estruturas ferroviárias, portuárias, rodoviárias

Governo selecciona investidor
para exploração da FACIM
Pág. 4

Jornadas científicas estimulam
novas abordagens na saúde
Pág. 26

Quarta ronda abrange
sete milhões de crianças
POUCO mais de sete milhões
de crianças, menores de cinco anos, serão abrangidas na
quarta ronda de vacinação
contra poliomielite (paralisia
infantil), a iniciar na próxima
quinta-feira em todo o país.
A doença é causada por
um vírus que ataca o sistema
nervoso e que pode provocar
paralisia dos membros inferiores e superiores. Transmite-se através de comida ou água
contaminadas por fezes de uma
pessoa com o vírus da pólio.
Segundo o director do Programa Alargado de Vacinação
no Ministério da Saúde (MISAU), Leonildo Nhampossa, a
quarta ronda decorrerá após a
notificação, em Tete, de quatro
casos confirmados de poliovírus selvagem, uma estirpe im-

portada do Malawi, sendo por
isso que as autoridades irão dar
especial atenção à esta província.
“Iremos dar especial atenção à província de Tete, pois é
onde foram confirmados casos nos distritos de Changara,
Moatize, Tsangano e Mágoè,
aquando da intensificação das
actividades de vigilância de
paralisias flácidas agudas e da
vacinação contra a pólio”, explicou.
Nhampossa afirmou que
mesmo com as adversidades
provocadas pela pandemia da
Covid-19, Moçambique cumpriu, ano passado, a meta de 95
por cento de cobertura de vacinação infantil, tal como o preconizado no Plano Económico
e Social.

A fonte apela às famílias a
cumprirem à risca o calendário de vacinação nas unidades
sanitárias desde o nascimento
do bebé até este completar um
ano de idade.
No seu entender, este procedimento não só previne a
ocorrência de diferentes doenças, através do aumento da
imunidade, como também auxilia no bom desenvolvimento
da criança.
Recordou que a vacinação,
fundamentalmente, fortalece e estimula a imunidade de
um indivíduo. “Vacinar uma
criança permite que o seu sistema imunológico esteja activo e tenha uma memória para
prevenir e combater qualquer
tipo de invasão por micro-organismos ou vírus”, disse.

Governo reforça-se em
meios para conter pesca ilegal
O GOVERNO está empenhado no reforço da fiscalização
marítima, através da aquisição
de mais meios de controlo,
com o objectivo de conter os
elevados índices de pesca ilegal.
Dados oficiais indicam que
Moçambique produz anualmente cerca de 442 mil toneladas de pescado diverso, mas
em contrapartida perde acima
de 60 milhões de dólares anuais
como resultado da pesca ilegal.
A Ministra do Mar, Águas
Interiores e Pescas, Lídia Cardoso, explicou ontem, em
Maputo, que o seu pelouro, no
âmbito do reforço e potencialização da fiscalização em meios
materiais modernos e mais
eficientes, investiu recentemente em cinco embarcações
projectadas para uso exclusivo
nas áreas de maior incidência de práticas de pesca ilegal,
concretamente nas províncias

de Maputo, Sofala, Zambézia,
Nampula e Niassa.
“Com estes barcos teremos
dado mais um passo na componente de fiscalização terrestre e marítima, apoiada pelo
controlo, via satélite, através
do Sistema de Monitoria de
Embarcações de Pesca (VMS)”,
frisou.
A governante orientou ontem a cerimónia de entrega de
uma embarcação destinada à
na baía de Maputo, bem como
às águas interiores dos rios Maputo, Incomáti, Tembe, Umbeluze e Matola.
Na ocasião, a ministra
reconheceu, entretanto, serem
necessários mais meios para
conter a actividade ilegal nas
águas nacionais, apontando,
por exemplo, que a embarcação ontem entregue à cidade
de Maputo cobre uma área de
até 20 milhas da costa.
“Para além dessa distância,

temos necessidade de outros
tipos de embarcações mais potentes para fazer a fiscalização.
Infelizmente é nesse espaço
(depois de 20 milhas), onde
acontece muito tráfico, não só
da pesca, mas também de outros recursos que são retirados
do nosso país”, disse.
Lídia Cardoso reconheceu
que a situação prevalecente coloca ao Executivo “um enorme
desafio para a área de fiscalização, salientando, contudo, o
empenho do seu pelouro, que
com outros sectores do Governo, tem conseguido fazer face à
esta problemática “dentro das
condições existentes”.
Intervindo na mesma ocasião, o secretário de Estado
na cidade de Maputo,Vicente
Joaquim, afirmou que a capital
do país dispunha, até ontem,
de apenas um barco com capacidade limitada para realizar
operações de fiscalização.

BREVES

MCTES reúne-se
em Conselho Coordenador

ACLLN quer maior empenho
na preparação do 12.º Congresso
Pág. 9

VACINA CONTRA A PÓLIO

SOB o lema “Conhecimento Científico e Inovação
na Era Digital, Impulsionando o Desenvolvimento
Sustentável”, o Ministério da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior (MCTES) realiza de 17 a 19 de
Agosto, na cidade da Beira, o seu II Conselho Coordenador, com o objectivo de avaliar os resultados
do Plano 20-24 e aprimorar estratégias de governação no sector.

Certificação de sistemas
de gestão vai a debate

Oito polícias e inspector
da INAE acusados

A CÂMARA de Comércio de Moçambique (CCM),
em parceria com o Instituto para Promoção de Pequenas e Médias Empresas (IPEME), realiza hoje,
em Maputo, um “workshop” sobre a Certificação
de Sistemas de Gestão. Segundo um comunicado
do CCM recebido na Redacção do Notícias, o seminário tem como objectivo reforçar a capacidade
técnica das Micro, Pequenas e Médias Empresas
(MPME) em matéria de certificação de qualidade.

OITO agentes da Polícia da República de Moçambique
(PRM) e um inspector da Inspecção Nacional das Actividades Económicas (INAE) foram acusados pelo Gabinete
Central de Combate à Corrupção (GCCC) de prática de dois
tipos legais de crimes. Trata-se de crimes de concussão e
abuso de cargo e função. De acordo com uma nota recebida na Redacção do Notícias, oito dos arguidos estão detidos
preventivamente, encontrando-se um em liberdade provisória, mediante o pagamento de caução. O processo foi
remetido ao Tribunal Judicial do Distrito Municipal KaMpfumu para actos subsequentes.
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BERNARDO MARIANO JÚNIOR

Orgulhoso por estar
na ONU mas de olho
nos desafios do país
ANABELA MASSINGUE

FOTOS DE C. UQUEIO

“É

COM muito orgulho que, sendo
moçambicano
formado pela Universidade Eduardo Mondlane (UEM), sempre competi com indivíduos
formados em universidades
muito mais cotadas como Havard e outras”. Foram estas as
palavras iniciais de Bernardo
Mariano Júnior, secretário-geral assistente para a área das
Tecnologias de Informação e
Comunicação na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque,
ao dirigir-se à comunidade
académica da instituição que o
forjou.
O orgulho reside no facto de, em toda a sua carreira,
ter sido identificado somente
como graduado da UEM, pois
só foi a partir de 2017, quando

BernardoMarianofalandoparaacomunidadeacadémicadaUEM

teve o posto mais alto das Nações Unidas, que passou a ser
tratado em função do trabalho
por ele exercido.
“Com isso quero dizer que
é possível para qualquer um
que está aqui competir, alcançar, vencer e, orgulhosamente,
carregar a nossa moçambicanidade e as qualidades do nosso
ensino além-fronteiras”, desafiou.Na palestra sobre digitalização promovida pela UEM, no
contexto das celebrações dos
60 anos do ensino superior em
Moçambique, Bernardo Mariano disse que este conceito
deve ser visto como oportunidade de mudança do modelo
de negócio, numa era em que
a transformação digital não só
converteu algo analógico, que
é a parte física dos arquivos de
papel para um meio digital, resumido a uma base de dados,
como também mudou a forma
de operação de uma área.

Dados: o recurso mais valioso
que se pode ter na actualidade

Memorandoparagarantiraformaçãodedoisconcidadãosnoensinosuperior

BERNARDO Mariano recuou
no tempo para explicar que durante muitos séculos a corrida
pelo petróleo, ouro, gás ditou
o enriquecimento de muitos
países. Mas neste momento o

recurso mais valioso no ecossistema digital são os dados,
razão pela qual o Facebook os
aceita gratuitamente.
O vento de mudanças ditou
a alteração das regras de com-

petição também na forma de
fazer negócio. Bernardo Mariano Júnior chama atenção dando
o exemplo de que antes bastava
o facto de ter uma loja registada
e fazer publicidade na televi-

são local ou em painéis fixos na
via pública para ver o negócio
prosperar.
Com a mudança do modelo de negócios, os clientes podem estar em qualquer parte
do mundo. “Muita gente aqui
compra produtos na China,
através do Alibaba. Na Europa,
por exemplo, compra-se por
via do Amazon, do ebay, entre
outras plataformas. São oportunidades também para Moçambique”, refere.
O desafio que o palestrante colocou para o país e para os
moçambicanos é o que fazer,
primeiro, para proteger os nossos dados e depois valorizá-los
para o nosso benefício, tendo
em conta que na actualidade
eles são o maior recurso valioso
que um país pode ter.
Sublinha que esta é uma
questão a ter em conta sempre:
o que estamos a fazer para proteger os nossos dados. Alguns

países europeus não permitem
que os dados pessoais dos seus
cidadãos sejam armazenados
fora das suas fronteiras nacionais, sobretudo os relacionados
à saúde, por terem grande impacto na invasão da privacidade. Temos de ter leis de privacidade que não permitam o uso
dos nossos dados fora do nosso
controlo.
Será que não podemos ter
empresas moçambicanas e
criar um mercado dentro de
Moçambique? Essas grandes
empresas tecnológicas americanas, por exemplo, têm um
capital de triliões de dólares. A
Apple, por exemplo, tem um
capital de 2.7 triliões de dólares.
O Orçamento Geral do Estado são cerca de 7.20 biliões de
dólares anuais. É importante
pensar no impacto de que algo
pode acontecer mesmo longe de Moçambique, mas com
grande impacto nacional.

Qualquer inovação passa por
um período de maturidade
O PALESTRANTE reconheceu os desafios do país no
que toca à disponibilidade da Internet, mas adiantou
que qualquer iniciativa que se queira tomar implica
passar por um período de maturidade, uma transição
que no princípio vai fazer com que esse produto não
seja eficiente mas, com o tempo, trabalhar-se nele até
tornar-se eficiente.
Na digitalização, os media estão muito avançados.
Por exemplo, afirma, há 20 anos a notícia só era divulgada por jornalistas, mas hoje todos somos jornalistas.
Porque todos podemos divulgar notícias e abranger
milhões e milhões de pessoas. Esta é uma das transformações, embora com riscos.
“O risco reside no facto de, se eu estou contra a
vacina da Covid-19, por exemplo, por não acreditar
na sua eficácia, poder colocar uma falsidade e influenciar muitas pessoas. Outro exemplo de transformação
verifica-se no sector financeiro. Hoje, se a minha mãe
me diz que precisa de algum dinheiro, posso, em dois
minutos, transferir para a conta dela Mpesa ou bancária, o que não era possível há 15 anos, quando tinha de
entregar um portador que viajaria até à província onde
ela estiver ”, disse.
O desafio lançado para a educação, sobretudo para
os estudantes, antigos estudantes e funcionários da
UEM é: como é que é a UEM digital, o seu seu gene no
ecossistema digital, e como se equipara à infra-estruturura física existente?

“A pandemia mostrou que criar a virtualização de
cursos é crucial. Independentemente da maturidade
das várias áreas, é importante que Moçambique comece a avançar neste aspecto. Hoje, um estudante de
Medicina tem de fazer o seu curso de seis anos e depois
fazer Robótica para poder usá-la na sala de operações,
com melhor precisão, em actos como laparoscopia,
colocação de próteses e toda a tecnologia que existe
nos hospitais”, disse.
Salientou que alguns médicos têm de fazer dois
cursos, a Medicina e Informática, principalmente nesta altura em que já existe uma nova profissão chamada
MedTech, um médico tecnológico, que usa robótica
para operar. Praticamente, ele só faz uma pequena incisão de um lado e do outro introduz a câmara e faz a
cirurgia, permitindo que em dois dias o paciente esteja
fora do hospital.
Ainda sobre o problema do acesso à Internet pela
população moçambicana, falou da necessidade de se
apostar na literacia digital, tendo em conta o número de moçambicanos usuários deste sistema, estimado em cerca de 20 por cento da população. Contudo,
adianta, este não deve ser um factor inibidor do desenvolvimento porque, na verdade, é uma oportunidade.
“Se eu vou abrir um negócio digital onde só tenho
quase 20 por cento da população conectada, uns anos
depois aquela percentagem vai crescer e o meu mercado vai aumentar. A cobertura de Internet não pode ser

considerada como um impedimento para a digitalização, mas sim uma oportunidade, tanto na educação,
ensino primário, quanto em outros onde ela ainda não
existe”, disse.
Ademais, é preciso encontrar um equilíbrio: onde
colocar o processo de digitalização, tendo em conta os
métodos tradicionais de executar aquele trabalho e os
factores como o nível de penetração da Internet e de
habilidade dos usuários?

BOLSA PARA MOÇAMBICANAS
Na sua recente passagem pela UEM, o antigo estudante assinou um memorando de entendimento com
o reitor desta instituição, Manuel Guilherme Júnior, no
qual se compromete a financiar duas bolsas de estudo
para igual número de alunas, preferencialmente carentes e de distritos recônditos.
Assumiu que o fez de coração e sente que devia
fazer mais, afirmando que não é o único moçambicano que tem o orgulho e vontade de apoiar. “Conheço muitos que dariam uma parte do seu tempo para
apoiar Moçambique. Para mim, apoiar com um pouco
daquilo que tenho, e posso, é uma honra e orgulho”,
disse.
Mariano foi estudante bolseiro da UEM e conta que
se saiu da sua província de origem para Maputo foi graças a uma bolsa de estudo, uma vez que a sua família
não tinha condições de pagar os seus estudos.

Obemmaisvaliosoquesepodeteragorasãoosdados

De que forma o país
pode embarcar?
PARA o engenheiro Mariano, no
processo de digitalização, países
como Moçambique e universidades como a UEM podem e devem usar esta tecnologia como
oportunidade para acelerar e até
ultrapassar os outros países em
termos de desenvolvimento.
Salientou que, continuando
a fazer um negócio de maneira
tradicional, numa altura em que
o mundo está a abraçar os ecossistemas digitais, isso equivale a
assumir atraso no desenvolvimento.
“Por isso, é importante que
todos nós, não só o Governo, o
sector privado, mas todos, incluindo o sector académico,
sociedade civil, tenhamos um
papel crucial nessa transformação porque, se não agarrarmos
esta oportunidade, continuaremos na lista dos países em desenvolvimento e nunca seremos
um país desenvolvido. Vamos
continuar a ser um povo em desenvolvimento. É este o desafio
que lanço não para uma camada
de poucas pessoas que estão no
topo da liderança, mas para todos”, disse.
Sublinhou que a transformação digital também não deve
ser vista como um problema
somente de engenheiros, informáticos e cientistas, sob pena
de o seu trabalho não ser útil
para sociedade. “Se um engenheiro ou informático fizer essa
transformação sozinho, prova-

velmente ninguém vai usar o resultado desse trabalho porque a
importância deste processo passa por colocar na centralidade da
transformação o indivíduo-utilizador”disse.
Salientou que a Covid-19
foi a primeira pandemia em que
o ecossistema digital teve um
papel muito importante. Além
da pandemia que foi o vírus,
a doença de que nos protegemos tomando a vacinas, surgiu
também uma ciência chamada
infodemia, a pandemia da informação.
“A infodemia já é uma ciência que algumas universidades
começaram a ensinar porque
do impacto mortal da pandemia
foi possível ter-se um impacto
mortal da infodemia. Quando
você cria o seu mito e coloca na
Internet abrangendo milhões
e milhões de pessoas com algo
errado, as pessoas começam a
seguir. Este tipo de informação
reinou e continua reinando,
sendo que o seu combate precisa
de um gene no ecossistema digital”, disse.
Referiu que pensar no gene
digital nosso pode parecer uma
ficção mas, mais do que nunca, ele é uma necessidade, pois
hoje temos uma identidade física, mas temos também outra
identidade digital, a partir da
qual fazemos transacções, conversamos com as pessoas, sendo
que algumas regras ou leis que

funcionam no sistema físico já
não são válidas para o sistema
digital.
O exemplo disso pode ser
claramente visto na parte legal,
em que a impersonificação no
sistema digital não é considerada
crime. “Posso dizer que sou João
António, criar uma página e começar a interagir com os outros
usando falsa identidade, mas
se eu sair daqui, ir a uma instituição prestar falsa identidade,
posso ser considerado impostor
e preso”, disse, enfatizando a
necessidade de actualização das
leis para esta nova realidade.
Ainda sobre os riscos que
acompanham o mundo da digitalização, o palestrante falou
da existência de usuários com
conta no Facebook sem pagar
para tal. Frisou que o Facebook é
a 13.ª maior empresa do mundo
(a Lagmeta) que vende publicidade e ganha muito dinheiro. Só
o facto de recolher os nossos dados de graça é porque nós somos
o produto deles para a venda.
“Se eu sou um vendedor e
tenho um produto para colocar
à venda, antes tinha de o fazer
às pessoas que vivem perto de
mim. Mas agora, se eu ponho
o meu produto no Facebook,
estou a atingir três biliões de
pessoas. Pelo menos era esse o
universo há dois anos. Os ganhos que se conseguem por via
da digitalização são enormes”,
disse o palestrante.

Recados…
MOÇAMBIQUE, sobretudo o sector académico,
deve começar a direccionar a inovação para áreas
onde se criem capacidades nacionais para providenciar serviços em ecossistemas digitais para
moçambicanos e para todos aqueles estão em toda
a parte do mundo.
Na lista das maiores empresas do mundo, a
maioria é do do ramo tecnológico e de serviços,
com um crescimento exponencial. Isso tem de
começar aqui, na UEM, nas universidades de Moçambique, nos inovadores, que devem ousar trazer
os dados para impulsionar o desenvolvimento.
“Amazon.com e a ebay.com são duas empresas americanas que são intermediárias. A Amazon
ainda tem alguns produtos próprios, mas a ebay.
com é meramente intermediária. Se tu tens algo
a vender ou a comprar, levam os dois para a plataforma e facilitam a transacção e daí ganham dinheiro”, disse. Tomando como exemplo o problema de insegurança alimentar, Mariano referiu que
em Moçambique existem produtores, de um lado,
e consumidores, do outro, sendo que precisamos
de desenvolver esta cadeia de valor em que os consumidores vão saber que num período de tanto a
tal há disponibilidade de citrinos em tantas tone-

ladas e no lugar X e Y, de modo que possam fazer
encomendas, como se faz no ebay e na Amazon,
através de uma plataforma digital.
Sobre o problema de vias de acesso e transporte, denominador comum no país, salientou que
mesmo assim, havendo procura e demanda, os
mecanismos para esse produto sair do lugar onde
está e chegar aonde é necessário vão existir.
“Se alguém consegue tirar petróleo mesmo
onde há guerra, também podemos tirar comida
mesmo que as vias de acesso não sejam das melhores”, disse.
Salientou que não se pode olhar para a oportunidade de digitalização e pensar na insuficiência
da nossa cobertura. Temos de criar plataformas e
mecanismos de usar os dados e dizer, por exemplo,
que Moçambique produz 40 toneladas de amendoim neste período do ano e estão disponíveis
neste e naquele lugar, até chegarmos ao estágio em
que se vende o produto mesmo antes da colheita.
“Temos de usar as oportunidades que a digitalização traz. Alguns países da Europa que eram
pobres agora estão a liderar. O exemplo é da Estónia, que saiu da pobreza por ter digitalizado tudo”,
disse.

Quem é Bernardo Mariano?
BERNARDO Mariano Júnior é moçambicano
formado em Engenharia e Electrotecnia pela
Faculdade de Engenharia da Universidade
Eduardo Mondlane, entre 1987 e 1992. Tem
mestrado em Gestão Global pela Salford University, na Inglaterra.
Iniciou a sua carreira profissional em 1992,
na antiga empresa Telecomunicações de Moçambique, antes de ingressar no ano seguinte
no Sistema das Nações Unidas, em 1993, especificamente na Organização Internacional para
as Migrações, aqui em Moçambique. Foi a partir desta entidade que passou a trabalhar fora
do país, concretamente no Haiti, Mali, Angola,
Quénia, África do Sul, Kosovo, Suíça e actualmente em Nova Iorque, acumulando 29 anos
de experiência no sistema das Nações Unidas e

em organizações internacionais.
É desde o ano passado secretário-geral assistente para a área das Tecnologias de Informação e Comunicação e antes trabalhou para
Organização Mundial da Saúde (OMS) como
director da Saúde Digital para Inovação e director do Departamento das TIC. Parte da sua
carreira centrou-se no investimento em inovações em tecnologias digitais para acelerar o
cumprimento dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Antes da pandemia
da Covid-19, Bernardo Mariano Júnior estava
apostado no crescimento da telemedicina ou
consultas pela Internet, uma das revoluções na
área de medicina. Para ele, o que actualmente é
conhecido como saúde digital será futuramente conhecido apenas como saúde.

Um morto e 34 feridos
em acidente de viação

U

MA pessoa perdeu
a vida e outras 34
contraíram
ferimentos, cinco das
quais com gravidade, na sequência de um

acidente de viação ocorrido
domingo no distrito Municipal ka Katembe, na cidade de
Maputo.
O sinistro culminou, ainda, com a destruição total

das viaturas envolvidas. O
incidente ocorreu quando
duas viaturas, uma das quais
um autocarro da Empresa
Municipal de Transporte Públicos de Maputo (EMTPM),

embateram-se e pegaram
fogo.
Segundo José Nhantumbo, porta-voz da Polícia de
Trânsito na cidade de Maputo, as viaturas sinistradas foram reduzidas a cinza.
Tratou-se de uma viatura de
marca Toyota Mark X, com a
chapa de inscrição AHZ 095
MP, que circulava no sentido Bela Vista-Katembe e um
autocarro com a matrícula
AIH 942MC, que seguia no
sentido oposto.
A Polícia aponta a ultrapassagem irregular como
possível causa do sinistro.
Os feridos foram evacuados
para o Hospital Geral José
Macamo, na cidade de Maputo, e cinco tiveram de ser
transferidos para o Hospital
Central de Maputo (HCM).
A EMTPM refere que vai
continuar com o programa
de formação e reciclagem
para as tripulações levado a
cabo pela Escola de Condução EMTPM-Especial para
minimizar os impactos dos
acidentes de viação.

Maputo investe na formação de jovens
PELO menos 54 mil jovens tiveram formação técnico-profissional em diversas
áreas desde 2019 na cidade de Maputo, no quadro do Programa de Inserção
Económica de Jovens em situação de
vulnerabilidade.
Trata-se de um projecto constante do Plano Quinquenal 2019-2023 do
Conselho Municipal de Maputo, que
igualmente providenciou mais de 900
kits de auto-emprego e estágios profissionais para os formandos.
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O vereador de Juventude e Cidadania, Nércio Duvane, disse que o projecto tem em vista dotar os jovens do
saber fazer, disponibilizando bolsas de
formação em electricidade, serralharia,
corte e costura, beleza e estética, entre
outras áreas.
“Depois da formação, os beneficiários são submetidos a uma capacitação
em gestão e estruturação de negócio,
sendo que no fim os melhores recebem ferramentas para o auto-empre-

go”, disse Duvane, acrescentando que
a edilidade tem investido cerca de três
milhões de meticais anualmente no
programa de promoção de emprego a
jovens vulneráveis.
Nércio Duvane informou que, com
os projectos desenvolvidos pelo município, perto de cinco mil jovens com ensino superior tiveram estágio profissional,
alguns dos quais foram enquadrados e
outros adquiriram competências para
desenvolver o seu próprio negócio.

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

Autocarros encurtam
rota no bairro Tsalala
OS autocarros alocados ao sector privado, concretamente
à Cooperativa de Transportadores de Boane (COOPTRAB),
para servirem os corredores
Baixa/Museu-Tsalala, na região do Grande Maputo, têm
estado a encurtar a rota gerando transtornos aos munícipes.
O cenário é vivido pelos
passageiros desde a entrada
em circulação das viaturas
nesta rota, há pouco mais de
três anos. Os utentes só podem aderir ao transporte no
período da manhã, pois, à
tarde, os automobilistas mudam de rota.
Augusto Mulima, interpelado no Tsalala à espera de
transporte para Malhampsene, de modo a tomar os autocarros que vão à cidade de
Maputo, disse que a disponibilidade dos meios na rota é
teórica, uma vez que há ca-

rência no período da manhã e
inexistência ao longo do dia.
“Eles andam com duas
placas, uma de Tsalala e outra de Malhampsene, trocam
a primeira pela segunda no
período da tarde. Enquanto o
Governo pensa que há transporte no bairro, os cidadãos
vivem o oposto”, disse.
Silva Tafula, morador do
bairro Tsalala, disse que os automobilistas violam as regras
com a justificativa de haver
poucas pessoas por transportar, durante o dia.
“Eles dizem que estão a
gastar combustível, porque
encontram poucas pessoas,
mas eles contribuíram para
que o número reduzisse. Os
utentes, ao se aperceberem do
encurtamento, começaram
a evitar permanecer aqui por
muito tempo”, disse.
Acrescentou que só tive-

ram a oportunidade de aceder
aos autocarros no tempo em
que se tinha alocado fiscais de
transportes no terminal, no
entanto, foi por um período
não superior a 30 dias.
“Muitos se deslocam a pé
de Tsalala até Malhampsene
ou quilómetro 15, para tomar
transporte, uma vez que fazer
ligações custa-lhes mais do
que têm no bolso”, acrescentou.
Titos de Melo, Presidente
da Cooperativa de Transportadores de Boane (COOPTRAB),
disse que o encurtamento não
é recomendação da empresa,
realçando que tem colocado
fiscais no terminal de Malhampsene.
“A orientação da empresa
é de transportar os utentes até
aos terminais, pelo que, a ser
verdade, violam as normas da
instituição”, vincou.

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

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

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

PUBLICIDADE

O QUE É TAXA DE JURO?
O juro é medido em forma de percentagem do dinheiro que você pede
emprestado ou deposita num determinado período, geralmente de um ano.
Se você deposita 100 mil meticais na sua conta a prazo, com taxa de juro de
10%, terá 10 mil meticais de juros no ﬁnal de 12 meses.

O que inﬂuencia os níveis das taxas de juro?
Há quatro factores principais que inﬂuenciam o nível das taxas de juro:

O que é taxa de juro?
Taxa de juro é preço do dinheiro, isto é, o preço pago por um indivíduo ou
empresa pela utilização do dinheiro que lhe foi cedido por outrem.
Portanto, taxa de juro é o que você paga ao banco por pedir emprestado
dinheiro, e o que o banco lhe paga a si por depositar o seu dinheiro nele.

- A Taxa MIMO. O Banco de Moçambique ajusta a Taxa MIMO, aumentando ou
diminuindo o preço do dinheiro para inﬂuenciar os bancos comerciais a
aumentar ou a diminuir as taxas de juro do mercado.
- A procura e oferta de dinheiro. Tal como acontece no mercado de bens e
serviços, quanto maior for a quantidade de dinheiro nos bancos, menor será

A taxa de juro do empréstimo é sempre maior que a taxa de juro dos

a taxa de juro.
- O risco do devedor. Quanto maior for a possibilidade de o devedor não ter
capacidade de pagar o valor em dívida, maior será a taxa de juro.
- E o custo da actividade bancária em Moçambique. Quanto maior for o custo

depósitos, para remunerar a actividade bancária.

da actividade bancária no país, maior será a taxa de juro.

“ Econom i a para Tod os”
98308
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ECONOMIA

Governo selecciona investidor
para exploração da FACIM

O

GOVERNO
poderá
anunciar dentro de
dias a empresa vencedora do concurso público para a selecção
do investidor que vai construir
as infra-estruturas definitivas e
requalificação do Centro Internacional de Feiras e Exposições
(FACIM).
O concurso público para
esse fim foi lançado no ano
passado pelo Governo e neste
momento, segundo o ministro
da Indústria e Comércio, Silvino Moreno, decorre o apuramento do vencedor, através
da Agência para a Promoção de
Investimentos e Exportações
(APIEX).
A ideia é que a empresa
vencedora venha executar, de
forma sustentável, o projecto
de desenvolvimento e modernização da FACIM, tendo como
modelo de financiamento o regime de parceria público-privada.
avançadas
Informações
há dias em Ricatla, distrito
de Marracuene, província de
Maputo, por Silvino Moreno,

Governo vai continuar a realizar feiras da FACIM até à gestão privada

indicam que a APIEX será a
entidade do Governo que deverá estabelecer uma parceria
estratégica para o desenvolvimento, construção e gestão de
infra-estruturas da FACIM.
“O concurso teve boa participação. Neste momento há

um trabalho que está a ser feito pelo Governo para apurar
o vencedor, e a expectativa é
que ainda este ano possamos
conhecer a entidade que vai
iniciar a construção das infra-estruturas definitivas”, disse
Moreno, no lançamento da 57.ª

edição da FACIM, que arranca
dentro de dias.
Segundo Silvino Moreno,
a ideia é que aquele local seja
um verdadeiro centro de feiras.
Enquanto isso não acontece, o
esforço do Executivo é de trazer todo o tipo de exposições

dos vários sectores.
“Estamos neste momento a negociar com os sectores
do turismo, pesca, material de
construção para realizarem as
suas feiras ao longo deste ano.
Queremos continuar a fazer
feiras até o gestor privado começar a fazer a exploração do
recinto”, frisou Silvino Moreno.
A sustentabilidade da FACIM deverá ser encontrada
com exploração efectiva do
recinto que hoje é usado para
exposições e das áreas adjacentes por via da construção de
infra-estruturas como centro
de convenções, hotéis e restaurantes.
Recorde-se que o concurso
lançado no ano passado visava,
essencialmente, o desenvolvimento de um conceito com
infra-estruturas modernas que
contemplem, como prioridades, pavilhão multiúso e temático, espaço de exposição agro-pecuária, área de recreação,
zona de restauração, parque de
estacionamento de viaturas,
entre outras correlacionadas.

PUBLICIDADE

MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº 158/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 15 Agosto
de 2022
PAÍSES

CÂMBIOS(MT)
VENDA

MOEDAS

COMPRA

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

MÉDIA

63,24

64,50

63,87

3,86
5,07
3,86
1,39
3,93

3,94
5,17
3,94
1,42
4,01

3,90
5,12
3,90
1,41
3,97

476,64
62,21
27,18
167,30

486,13
63,45
27,72
170,63

481,39
62,83
27,45
168,97

12,40
48,95
9,32
9,34
8,68
76,45
6,52
6,14
67,00
64,53

12,65
49,92
9,50
9,53
8,85
77,97
6,65
6,27
68,33
65,82

12,53
49,44
9,41
9,44
8,77
77,21
6,59
6,21
67,67
65,18

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

MOEDAS
Iene
Kwacha
Shilling
Dólar

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

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...
3. OURO/-USD/Onça:
Compra............. 1.778,59130
Venda.............. 1.779,44350

5,5000000
3,5092900

%
%

Maputo, 16.08.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b) Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
obtidas através da Reuters.

DESCONTO PARA SEGURANÇA SOCIAL EM MUXÚNGUÈ

Contribuintes preferem plataformas electrónicas
MUITOS contribuintes que exercem as suas actividades nos mercados do distrito de Chibabava, na
província de Sofala, afirmaram há dias que preferem
pagar para o sistema de segurança social usando as
plataformas electrónicas disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), a irem fazê-lo nos balcões desta instituição ou do banco.
A revelação foi feita pelos trabalhadores do mercado central do posto administrativo de Muxúnguè
durante uma palestra de sensibilização desta classe
organizada pelo INSS com vista à sua inscrição no
sistema, tendo em vista salvaguardar o seu futuro
social e das respectivas famílias.
Trata-se de uma actividade inserida no âmbito
da divulgação da legislação sobre a segurança social
obrigatória, com destaque para o Regulamento da
Segurança Social Obrigatória, aprovado pelo Conselho de Ministros através do Decreto 51/2017, de 9 de
Outubro.
Uma brigada da Delegação Distrital de Segurança Social de Chibabava escalou aquele mercado no

prosseguimento da campanha de divulgação porta-a-porta, aos trabalhadores por conta própria, dos
procedimentos para o pagamento de contribuições
ao sistema de segurança social com recurso às plataformas introduzidas pelo INSS, nomeadamente o
M-Pesa e o IZI.
Pascoal Mapossa, ponto focal dos trabalhadores
por conta própria no distrito de Chibabava, enalteceu
a iniciativa do INSS e os avanços na modernização do
sistema, bem como a introdução de facilidades para
o pagamento de contribuições, pois, segundo ele,
grande parte desta camada sócio-económica é usuária de M-Pesa, Mkesh ou e-Mola.
Na ocasião, o delegado distrital do INSS de Chibabava, Zacarias Batanhe Moiane, disse que a iniciativa
da sua instituição tem em vista sensibilizar e instruir
os trabalhadores informais inscritos no INSS sobre
os procedimentos a observar no uso das plataformas
electrónicas para a canalização das suas contribuições ao sistema de segurança social, como forma de
garantir a sua protecção social e dos seus dependen-

tes em caso de incapacidade para o trabalho.
Moiane explicou aos participantes na palestra os
deveres e os direitos de cada um, sublinhando que
não basta que o contribuinte ou o beneficiário se
inscreva ou pague as suas prestações para o sistema de segurança social, mas sim é preciso que estes
conheçam os direitos que lhes assistem, bem como
a razão da contribuição realizada para a segurança
social.
O INSS tem estado a acompanhar a dinâmica do
mercado, indo ao encontro das empresas e de outras unidades de produção, além de criar condições
que permitam que o sistema esteja à altura das exigências, mais próximo dos utentes e da sociedade
em geral. Aliás, foi isso que culminou com a informatização e modernização geral do sistema, sendo
que já é possível ao público utente, através das tecnologias de informação e comunicação, aceder aos
serviços prestados em tempo recorde e a partir de
qualquer lugar, sem precisarem de se deslocar aos
balcões do INSS ou aos bancos.

EM NAMPULA

Gapi e OIT preparam jovens para auto-emprego
A GAPI formou 36 jovens artesãos de Nampula em técnicas
de construção para o auto-emprego, no âmbito do programa
“Comece e desenvolva o seu
negócio de construção verde”,
do projecto Moz Trabalha, financiado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT).
A intervenção da Gapi incluiu a assistência técnica na
formalização de seis empresas
de construção civil, bem como
para obtenção de documentação complementar (reserva de
nome, certidão, NUIT colectivo, etc).
“Das seis empresas que nos
propusemos criar, foi possível
formalizar cinco dos distritos
de Mecubúri, Meconta, Mossuril, Ribáuè e Murrupula. Não
foi possível finalizar o processo da empresa do distrito de
Nampula devido a constrangimentos diversos, entre os quais

a falta de documentação da
maioria dos beneficiários”, explicou Salomão Chaile, representante da Gapi em Nampula.
“A Gapi tem multiplicado
iniciativas focadas na promoção de empresas de jovens para
fazer face ao desemprego juvenil, que tende a crescer em
Nampula, que é a província
mais populosa. Temos agora
também o desafio de acolher
parte dos deslocados do terrorismo em Cabo Delgado”.
Chaile acrescentou que, “a
par destas acções com a OIT,
temos vindo a implementar
vários programas e projectos
com outros parceiros, priorizando a mulher e jovens com
espírito empreendedor”.
Estas micro empresas rurais
associativas possuem alvarás
emitidos pela Comissão de Licenciamento de Empreiteiros e
de Consultores de Construção

CONVOCATÓRIA
Em conformidade com o disposto no nº 3, do artigo quinto dos estatutos
da sociedade BILEMA SUPERMERCADO, LDA, sociedade registada na
Conservatória de Registo das Entidades Legais de Maputo sob o NUEL
100809036, sita na província de Gaza, na Vila de Bilene Macia, Bairro 3,
titular do NUIT 400761205 (a “Sociedade”), são convocados os sócios
da sociedade, para a Assembleia-Geral Extraordinária da mesma que
se realizará na sua sede social, pelas 9.00 horas, do dia 31 de Agosto de
2022, com a seguinte ordem de trabalhos:
1. Análise da situação económica da Sociedade;
2. Dissolução e liquidação da Sociedade.
Informa-se que todos os documentos financeiros para consulta se
encontram a disposição dos sócios na sede da sociedade, todos os dias
úteis, durante o horário normal de funcionamento da mesma.
Macia, aos 4 de Agosto de 2022
O Administrador
7305

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

ANÚNCIO
Civil, delegação de Nampula,
e estão inscritos e classificados
na 1.ª classe, para execução de
obras públicas no valor máximo de dois milhões de meticais
por contrato, com validade de
três anos.
A Gapi e a OIT vêm cooperando ao longo do país em

projectos virados para a criação de emprego, com enfoque na mulher e no jovem. Na
região sul, está a desenvolver
o Programa de Desenvolvimento Sustentável de Mercados Peri-Urbanos, cobrindo
os municípios de Boane, Vilanculo e o mercado da Praça

dos Combatentes, na cidade
de Maputo.
Na região centro, mulheres
e jovens vítimas do Idai receberam formação sobre resiliência aos desastres naturais,
acção que culminou com financiamento para reerguerem
os seus negócios.

Moçambique preside sindicato da CPLP
MOÇAMBIQUE é desde Julho do ano em
curso presidente do sindicato dos funcionários bancários da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa (CPLP).
O país foi indicado para exercer o
cargo por um período de dois anos numa
assembleia que decorreu recentemente
em Cabo Verde. Portugal assume a vice-presidente.
Ramiro Simbe, presidente do sindicato dos trabalhadores bancários da
CPLP, aponta vários desafios da agremiação, de entre eles o combate à discriminação racial nas instituições bancárias;
trazer ao grupo outros países, nomeada-

BILEMA SUPERMERCADO, LDA

mente São Tomé e Príncipe, Guiné Bissau
e Timor Leste; promover intercâmbio entre os países membros.
Outros desafios da nova direcção são
assegurar o cumprimento dos direitos
dos trabalhadores e melhorar assistência
médica e medicamentosa.
Os membros entendem que há tendência nos últimos tempos de as empresas bancárias retirarem os direitos
dos trabalhadores tanto no activo assim
como reformados.
“Precisamos de combater esta tendência porque o trabalhador despendeu
o seu tempo a trabalhar para a empresa.

O seu sacrifício precisa de ser valorizado
como forma de reconhecimento do seu
contributo,” referiu .
Ramiro lamentou o facto de nos últimos anos aumentar o número de despedimentos nas empresas bancárias, sobretudo em Moçambique, alegadamente
porque não cumpriram as metas estabelecidas pela entidade. Por exemplo, no
presente ano, mais de 100 trabalhadores
foram despedidos dos seus postos no
país.
Para Ramiro, há injustiça quando o
patronato toma este tipo de decisão, visto que existem entidades que não reú-

nem condições para o trabalhador atender à demanda.
“Isso mostra que as empresas bancárias têm a sede de despedir e colocam
à frente os acordos revogatórios. Temos
estado a manter diálogo com as autoridades, mas muitas vezes as nossas propostas ou sugestões são ignoradas pelos
membros de direcção das empresas.
Podemos dizer que, muitas vezes, aceitam o pedido de conversa apenas para o
inglês ver. É uma situação complicada,
mas não vamos baixar os braços porque
existem muitos trabalhadores que são
despedidos injustamente”, alertou.

Pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm
éditos de trinta (30) dias, citando a executada J.C. Ferragens, Limitada, com
última sede conhecida no Bairro 5 de Inhamissa, EN1, cidade de Xai-Xai, província
de Gaza, na pessoa do seu representante legal, ora ausente, em parte incerta, para,
no prazo de dez (10) dias, que começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo
a contar da data da segunda e última publicação deste anúncio no jornal “Notícias”,
pagar ao exequente FNB - First National Bank Moçambique, S.A., a quantia de 4
426 598,19MT (quatro milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, quinhentos
e noventa e oito meticais e dezanove centavos) em dívida nos presentes Autos
de Execução Ordinária nº 118/2021-N, que por esta Secção lhe move o referido
exequente ou, no mesmo prazo, nomear à penhora bens suficientes para tal
pagamento e do mais que acrescer ou deduzir a oposição que tiver, nos termos dos
artigos 811º, nº 1, 812º e seguintes do Código do Processo Civil, sob pena de, não
o fazendo, se devolver esse direito ao exequente, prosseguindo a execução seus
termos do artº 836º/1, a) do mesmo diploma legal, conforme tudo melhor consta
da petição inicial, cujo duplicado se encontra à disposição nesta Secção, onde
poderá solicitá-lo em qualquer dia útil, dentro das horas normais de expediente.
Maputo, aos 19 de Julho de 2022
O Escrivão
Rafael Enoque
Verifiquei
O Juiz de Direito
Dr. João de Almeida F. Guilherme
7248
6208
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CHINGUSSURA

Moradores denunciam
acção de agentes da PRM

O

S moradores do bairro
Chingussura, na cidade da Beira, indiciam
alguns agentes da
Polícia da República
de Moçambique (PRM) afectos
à 8.ª Esquadra local de estarem
a colaborar com os malfeitores,
que atormentam aquela zona e
de se dedicarem à prática de cobranças ilícitas, quando são solicitados para intervir em caso de
algum problema.
A denúncia foi feita no passado fim-de-semana ao comandante provincial da PRM
de Sofala, Joaquim Sive, durante a reunião de interacção com
a comunidade, no âmbito do
fortalecimento das relações de
combate à criminalidade.
Na ocasião, os moradores
mostraram-se agastados com a
actuação dos membros da PRM
e pediram ao comandante a encontrar uma solução rápida para
este problema.
Acrescentaram que estes
comportamentos mancham o
bom nome da PRM e de outros
profissionais que cumprem as
suas obrigações, conforme o juramento que fizeram.
Para Domingos Ndavunga,
por exemplo, para que haja harmonia e se sintam protegidos
pelas autoridades policiais, os
agentes devem estar do lado das
pessoas indefesas e honestas que
precisam do seu amparo para
poderem desenvolver as suas
actividades com tranquilidade.
“A Polícia devia defender-

PUBLICIDADE

Joaquim Sive interagindo com moradores de Chingussura

-nos, mas em muitos casos não
acontece. Estamos a passar mal
nesta zona. Quando dormimos
não sabemos se seremos assaltados nas nossas residências. O trabalho dos agentes
não se faz sentir. Pedimos ao
senhor comandante que resolva este problema”, disse.
Acrescentou que há muita
corrupção e que “ o dinheiro
fala mais alto e para combater o crime, efectivamente,
os agentes da Polícia devem
deixar de receber valores dos
próprios malfeitores”.
Por sua vez, Augusto Manuel, residente de Chingus-

sura, afirmou que há polícias
corruptos que colaboram com
os ladrões, além de atenderem mal o cidadão a favor dos
bandidos.
“Passamos mal na zona. Se
for possível que se substituam
os polícias da 8.ª Esquadra por
outros”, referiu, sugerindo ao
comandante que indique outros agentes mais honestos e
que, de facto, colaborem com
os cidadãos.
Recordou um episódio em
que pediu ajuda ao comandante da referida esquadra
para que pudesse intervir
numa certa situação, mas

este respondeu que ele devia
encaminhar o malfeitor à esquadra.
“Como é possível isso”?
Questionou, Augusto Manuel
defendendo que esta nunca devia ser a atitude de um chefe,
até porque mesmo quando se
consegue neutralizar alguns gatunos e levá-los à esquadra são
imediatamente soltos e voltam
a cometer atrocidades nos mesmos locais.
“Os bandidos até gozam
connosco porque sabem que têm
protecção dos próprios agentes da Polícia. É muito estranho
o que acontece aqui. Em vez de

nos proteger estão do lado dos
malfeitores a troco de valores
monetários ou de outras coisas”,
apontou.
Por seu turno, Anabela Rogério pediu um tratamento igual
na esquadra, visto que é obrigação da Polícia defender qualquer
pessoa.
“O tratamento deve ser
igual. Não podem olhar para a
cara de alguém antes de resolver
a sua preocupação. É por isso que
alguns optam por fazer a justiça
pelas próprias mãos, o que não é
correcto e contraria as leis vigentes no país”, observou.
No seu entender, a PRM naquela zona não está a trabalhar
com zelo e dedicação. É difícil
compreender como os polícias
não conseguem neutralizar os
bandidos que roubam, violam ou
os que vendem e fumam soruma
e outras drogas para ganharem
coragem.
Alberto Luís, outro residente de Chingussura, disse que nas
noites não dorme por causa de
assaltantes que invadem as residências munidos de instrumentos contundentes.
Denunciou a existência de
residências que comercializam
drogas e muitos jovens quando
vão à escola passam por estes locais para fumar ou mesmo consumir álcool.
Contou que, por vezes,
quando encontram pessoas
idosas na rua a intenção é de
agredi-los porque já estão totalmente alterados.

Moradores denunciam a má actuação da Polícia

Polícia promete
desenhar estratégias
O COMANDANTE da PRM, Joaquim Sive, reagindo
às inquietações dos moradores de Chingussura disse
que vai trabalhar com a comunidade para desenhar
estratégias visando resolver os problemas apresentados.
De acordo com Sive, o consumo de droga é um
dos problemas que também inquieta bastante a instituição.
Reconheceu que naquele bairro há alguma incidência de criminalidade que preocupa os moradores,
incluindo a ocorrência de roubos e violência grave.
“Outro aspecto é sobre o desempenho de alguns
polícias da 8.ª Esquadra que, eventualmente, está a
criar desconforto à população. Disseram aqui que há

O patrulhamento pode reduzir assaltos em Chingussura

agentes que confundem o seu trabalho. Vamos identificá-los para entendermos o que está acontecer”,
comprometeu-se.
Afirmou que tomou nota do que se falou e assegurou que, com a colaboração de todos, o assunto
será ultrapassado.
Joaquim Sive reafirmou o compromisso de as
autoridades policiais estarem mais próximas do cidadão.
“Podemos ter muitos polícias, várias viaturas,
mas se não tivermos o acompanhamento, conforto e orientação da população não iremos resolver o
problema da criminalidade e outros males que criam
desordem na comunidade”, assumiu.
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Intempéries interferiram
na execução do PES

Disponíveis 16 milhões
de redes mosquiteiras

P

ELO menos 16 milhões
de redes mosquiteiras
serão distribuídas durante a campanha de
prevenção da malária,
referente ao ciclo 2022-2023,
no quadro dos esforços de redução da sua incidência e mortalidade.
A entrega do material de
protecção contra a malária está
a ser feita de forma faseada,
sendo que as primeiras províncias a receber serão Cabo
Delegado e Nampula. No próximo ano seguir-se-ão Niassa,
Zambézia, Tete, Sofala, Manica, Inhambane e Gaza.
A campanha vai abranger
mais de 29 milhões de pessoas
nas zonas propensas à eclosão
de doenças de origem hídrica.
O Ministro da Saúde, Armindo Tiago, que procedeu
ao lançamento da campanha,

sábado último, no posto administrativo de Metoro, distrito
de Ancuabe, em Cabo Delgado,
revelou que o primeiro semestre foi marcado por uma subida
do número de casos da doença,
com enfoque para a província
de Cabo Delgado.
O governante apontou os
desastres naturais que afectaram o país, no início deste
ano, como um dos factores que
concorreu para o aumento da
incidência da malária.
Disse que a subida de casos da doença tem um impacto
negativo no desenvolvimento
económico, agravando o ciclo de pobreza e elevado a ausências nas escolas, empresas,
para além de causar sofrimento
e dor nas famílias.
Tiago anunciou que as redes mosquiteiras, ora em distribuição, estão impregnadas

com insecticida da nova geração e têm maior eficácia no
combate ao mosquito causador da malária, a curto e médio
prazos.
Frisou que a população
desfavorecida tem sido a mais
afectada devido à falta de condições para a prevenção, facto
que está aliado ao acesso limitado aos serviços de saúde para
diagnóstico e tratamento.
Revelou que a distribuição de redes mosquiteiras é a
principal intervenção na prevenção da malária e apontou
a pulverização intra-domiciliária e oferta de tratamento às
gestantes, durante as consultas
pré-natais, como outras formas de travar a doença.
O governante apelou aos
técnicos da Saúde envolvidos
na campanha a um maior empenho, ao mesmo tempo que

pediu aos lideres comunitários
para usarem a sua influência
junto às comunidades para
aderirem à campanha, recebendo as redes para os fins preconizados.
“Queremos apelar à população para usar as redes para se
prevenir da picada do mosquito causador da malária e não
para agricultura, pesca, fazer
de cordas e outros fins. Usando
correctamente as redes mosquiteiras, os índices de malária
irão reduzir drasticamente no
país”, apelou Tiago.
Refira-se que, para a concretização da campanha, o
Governo contou com o apoio
financeiro do Fundo Global
através dos parceiros como
Fundo de Desenvolvimento
da Comunidade (FDC), Visão
Mundial e outros intervenientes na componente técnica.

Registada baixa cifra
de infecções da Covid-19
AS autoridades sanitárias registaram ontem, a cifra mais
baixa de infectados por Covid-19, dos últimos dias, ao
notificar três casos, no mesmo
período em que 18 pessoas foram declaradas livres da doença.
Os casos resultam da testagem de 233 amostras suspeitas, o que corresponde a uma
taxa de positividade de 1,29
por cento e uma proporção
acumulada de 16,71.

Entre os infectados, há a
destacar uma criança de cinco
anos que se encontra a receber
acompanhamento em isolamento domiciliar. O país tem
um cumulativo de 229.890 casos desde a eclosão da doença.
A maioria dos curados foi
registada em Nampula, com 11
recuperados, seguida da Zambézia e província de Maputo
com cinco e dois episódios,
respectivamente. O país tem,
actualmente, 263 casos acti-

vos.
Um comunicado do Ministério da Saúde (MISAU) indica
que dois pacientes tiveram
alta hospitalar, sem registo
de novo internamento. Onze
doentes seguem nos centros
de tratamento, quatro dos
quais estão na cidade de Maputo.
Não houve registo de novos óbitos, mantendo-se em
2219 o cumulativo de mortes
relacionadas à doença.

Mais 646 pessoas foram
vacinadas com a primeira e
segunda doses do imunizante
contra a Covid-19, elevando
para 15,4 milhões o número de
pessoas com pelo menos uma
ronda.
Até ontem, 588.472 pessoas tinham a imunidade
restaurada com a dose de reforço e 14,64 estavam completamente vacinadas. A taxa de
cobertura vacinal é agora de
96,3 por cento.

Trabalhadora de sexo
esfaqueada em Xai-Xai
UMA jovem trabalhadora de sexo perdeu a vida depois de ter sido esfaqueada
pelo seu cliente, na cidade de Xai-Xai,
província de Gaza, por alegado desentendimento no pagamento pelos serviços prestados. O porta-voz do Comando provincial da PRM em Gaza, Carlos
Macuácua, descreveu, ontem, o crime
como “hediondo”. A vítima, cuja identidade e idade não foram apuradas, foi
esfaqueada após a consumação do acto
sexual.
O autor do crime, que já responde
criminalmente pelos seus actos, teria
usado uma canivete contra a jovem, que
morreu a caminho do hospital.
“Ele dirigiu-se ao local de concentração das trabalhadoras de sexo, contratou uma delas para lhe prestar ser-

viços. Na sequência, o homem iniciou
uma confusão, desferindo golpes com
faca que resultaram na morte da jovem”, contou o oficial da Polícia.
Macuácua apelou às trabalhadoras
de sexo a procurarem lugares seguros
para a prestação dos seus serviços, assim como fazer triagem dos clientes
para não se envolverem com criminosos.
O homem, ora detido na 2.a Esquadra da PRM, em Xai-Xai, confessou o
crime e explicou que o incidente se deu
após ter pago 500 meticais e a vítima
recusou devolver os trocos de 250 meticais.
Reconheceu que podia ter evitado o
crime, mas tudo aconteceu porque estava sob efeito do álcool.

No distrito do Limpopo, a Polícia
apresentou um cidadão, de 39 anos,
que se dedicava à produção de cannabis
sativa (soruma). O autor disse que produzia para auto-consumo e não para
comercialização. O “Notícias” soube
que outro campo de produção desta
droga foi destruído no distrito de Chibuto. O porta-voz da PRM referiu que
a luta contra a produção, venda e consumo de drogas proibidas não pode ser
apenas das autoridades.
“As comunidades devem colaborar
para o desmantelamento. As drogas
não são apenas nocivas ao consumidor,
como também para as famílias e a comunidade, uma vez que os consumidores são propensos ao cometimento de
outros crimes”, disse.

ridades governamentais locais
têm um plano de reconstrução
das infra-estruturas destruídas, o que poderá permitir o
alcance dos indicadores macro-económicos previstos no
PES, atinentes ao primeiro
semestre de 2022. Disse que
na área da Saúde, a comissão
recomendou aos dirigentes da
província para que promovam
a educação sanitária nas comunidades locais, de forma a
reduzir os elevados índices da
malária. De acordo com o deputado, muitas pessoas não se
dirigem aos hospitais, quando
estão acometidos pela doença,
mesmo havendo fármacos para
o seu tratamento.

“Fizemos também outra
recomendação à província, no
sentido de continuar a com a
educação alimentar nas comunidades, para fazer face ao
grande problema de desnutrição crónica. Numa província
como Nampula, que é uma das
maiores produtoras de alimentos com alto teor nutritivo, a
desnutrição não pode continuar”, anotou.
O secretário de Estado na
província de Nampula, Mety
Gondola, que acolheu as recomendações da CPO, disse que
o Governo vai continuar a trabalhar, mesmo com as adversidades, para corrigir o que está
mal, em prol das populações.

Cresce o nível de procura
dos serviços de reabilitação

(F.Matsinhe)

COMBATE À MALÁRIA

plano de actividades.
Niquice indicou que não
seria possível que a província
cumprisse as metas planificadas em várias áreas, num
contexto em que os eventos
extremos destruíram diversas
infra-estruturas, como escolas, unidades sanitárias, sistemas de abastecimento de água,
estabelecimentos comerciais,
estradas, pontes, entre outras.
No sector de estradas, o
nível de destruição fez com
que até hoje a província de
Nampula continue com sérios
problemas de transitabilidade,
afectando a circulação normal
de pessoas e bens. O parlamentar afirmou que as auto-

PlateiaquetestemunhouaaberturadasjornadasdoISCISA

O NÍVEL de procura dos serviços de reabilitação é bastante
elevado, resultante da ocorrência de muitas doenças que
levam à invalidez no seio da
população moçambicana.
O professor auxiliar e director da área científica de
reabilitação do Instituto Superior de Ciências de Saúde
(ISCISA), Mussa Calu, disse,
sem avançar estatísticas, que
a pressão na procura destes
serviços é mais expressiva nas
zonas urbanas, comparativamente às suburbanas.

Isto deve-se ao facto de nas
regiões suburbanas ainda não
existir informação suficiente
sobre as vantagens de recorrer
às unidades sanitárias para um
tratamento precoce, em caso
de alguma deficiência.
A fonte, que falava ontem
a propósito das 17.ª Jornadas
Científicas do ISCISA, explicou que entre os maiores motivos de busca de atendimento
nas unidades sanitárias, constam os acidentes rodoviários
que causam fraturas e outro
tipo de lesões no corpo hu-

mano, doenças neurológicas
como Acidente Vascular Celebral (AVC), doenças congénitas como pé boto e paralisia
cerebral.
Ditou a escolha da reabilitação como tema das 17.º Jornadas Científicas do ISCISA,
a necessidade de mobilizar a
sociedade civil para romper as
barreiras da segregação social
a que estão votados os deficientes físicos e ainda para que
haja tolerância total e não discriminação em relação à pessoa com deficiência.

Outro objectivo da inclusão deste assunto como tema
das jornadas científicas é que
sejam criados mecanismos
para que às pessoas com deficiência sejam reconhecidos
os direitos consagrados na
Constituição da República, no
que diz respeito ao gozo das
liberdades e direitos fundamentais.
A área de reabilitação consiste no desenvolvimento das
capacidades e aptidões de um
indivíduo com deficiência,
até ao nível em que ele se sinta
autónomo para ser reintegrado na sociedade.
De referir que, o ISCISA
forma licenciados em fisioterapia e terapias ocupacional
e da fala, desde 2007. Até ao
momento, já foram graduados
84 licenciados em fisioterapia,
72 em terapia ocupacional e 72
em terapia da fala.
Grande parte destes quadros foi absorvida pelos serviços nacionais de Saúde estando neste momento afectos
aos hospitais de vários níveis,
nomeadamente centrais, provinciais, gerais, distritais e até
em alguns centros de saúde de
renome.

IFPELAC disponibiliza
perto de 100 profissionais
O INSTITUTO de Formação
Profissional e Estudos Laborais
Alberto Cassimo (IFPELAC)
graduou, na semana passada,
no distrito de Mandlakazi, em
Gaza, 98 novos técnicos profissionais.
Dos graduados, 69 por
cento são mulheres, o que satisfaz a direcção da instituição,
que sempre apelou para a necessidade de formação técnica
deste grupo social.
Em representação dos
graduados, Gércia Mondlane referiu que as habilidades
e as competências adquiridas
serão aplicadas nas comunidades em que estão inseridos,
afirmando o seu comprometimento em gerar o auto-emprego para o desenvolvimento
e bem-estar da província.
No acto de entrega dos diplomas aos finalistas o administrador do distrito de Mandlakazi, Virgílio Malhanga,
desafiou os graduados a apostarem no auto-emprego e na

(N.Bambo)

TiagoentregaredesmosquiteirasaumafamíliaemMetoro

AS intempéries, com destaque
para a depressão tropical Ana
e o ciclone Gombe, que assolaram a província de Nampula,
em Fevereiro e Março últimos,
interferiram negativamente na
execução das metas do Plano
Económico e Social (PES) do
Governo.
A constatação é da Comissão do Plano e Orçamento (CPO) da Assembleia da
República que, durante duas
semanas, trabalhou em Nampula. Segundo o presidente da
comissão, António Niquice,
como resultado das calamidades, a província alcançou no
primeiro semestre uma meta
abaixo de 50 por cento do seu

Maistécnicosmédiosnomercadodotrabalho

transferência de conhecimentos e habilidades vocacionais
para o bem-estar.
“Esperamos que durante a
formação tenham aproveitado
ao máximo os conhecimentos
e experiências transmitidas
por todos os intervenientes
no processo educativo. Por

isso estamos convictos da sua
aplicação no distrito e não só”,
disse Malhanga, para quem o
Governo está disponível para
apoiar projectos de criação de
auto-emprego.
Por sua vez, a delegada do
IFPELAC, Beatriz Nhampossa,
disse que a instituição que di-

rige está empenhada na massificação da formação técnico-profissional.
Os graduados concluíram
com êxitos os cursos de eletricidade instaladora, construção civil, culinária, corte e
costura, carpintaria e canalização.

a namorar com ele, sem saber
que às escondidas, eles continuavam a namorar”.
“É um rapaz agressivo que
sempre batia na menina, mas
mesmo assim ela não quis obedecer os nossos conselhos ”,
lamentou.

A finada era estudante da
décima classe, na Escola Secundária da FEPOM. O seu corpo
foi removido e depositado na
morgue do Hospital Provincial
de Chimoio, depois da perícia
do Serviço Nacional de Investigação Criminal.

Rapariga suicida-se por motivos passionais
UMA jovem de 19 anos de
idade que em vida respondia
pelo nome de Madalena, residente do bairro 25 de Setembro,
na cidade de Chimoio, decidiu
pôr fim à sua própria vida, enforcando-se com uma capulana, depois que o namorado,

de 22 anos, decidiu pôr fim à
relação.
Segundo contou a mãe da
finada, Ana Augusto José, a vítima andava triste e na noite da
última sexta-feira, por volta das
23.00 horas entrou no quarto da
progenitora e quando esta lhe

perguntou sobre as razões do
seu pranto, justificou que o namorado havia decido se separar
dela.
A mãe aconselhou a filha
a ir descansar para, no dia seguinte, conversarem sobre o
assunto. Todavia, ao amanhe-

cer, a menina não acordou cedo
como tem sido habitual, o que
causou estranheza na progenitora.
Perante o silêncio da filha,
a progenitora foi espreitar pela
janela e viu o inesperado: a filha estava amarrada ao pescoço

com uma capulana e pendurada
ao barrote do seu quarto, já sem
vida.
“De imediato arrombamos
a porta para ver o ocorrido e ela
estava morta. Removemos o
corpo. O facto chocou a família,
vizinhos, amigos e os colegas

de escola, quando a notícia se
espelhou pelo bairro”, disse a
mãe. Segundo a mãe, a sua filha
“decidiu pôr termo à vida por
um homem problemático, com
quem sempre brigava, razão
pela qual a aconselhamos, por
inúmeras vezes a não continuar
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Uso incorrecto
de recipientes provoca
novos focos de lixo

Lixo depositado fora dos recipientes instalados na cidade

A

UTILIZAÇÃO incorrecta de recipientes
de lixo por alguns
munícipes está a gerar novos focos de
lixo ao longo da Avenida do
Trabalho e da Rua Francisco
Matamba, no centro da cidade
de Nampula. É uma situação
que deita abaixo os esforços do
Conselho Municipal de melhorar o sistema de gestão de
resíduos sólidos e saneamento
do meio.
Os gestores municipais já
se manifestaram insatisfeitos com a forma como estão
a ser usados os recipientes de
lixo implantados em alguns
pontos da cidade, mas até
agora só se limitaram a apelar
aos munícipes para o seu uso
correcto, com a parceria de

uma organização não-governamental, de modo que este
projecto, em fase experimental, possa ser alargado a outros
lugares da cidade.
Na inauguração dos recipientes de lixo, em finais de
Junho, o presidente do Conselho Municipal de Nampula, Paulo Vahanle, pediu aos
munícipes, em especial aos
vendedores informais, que
façam o uso racional destes
bens. Eles destinam-se, essencialmente, ao material reciclável.
Alguns munícipes ouvidos
pela nossa Reportagem a propósito lamentaram a situação,
ajuizando que os munícipes
que descartam resíduos sólidos fora dos lugares indicados
o fazem para manchar a go-

vernação de Vahanle.
“Isso é inacreditável. Não
é de pessoas normais. Não é
possível deixar o recipiente

vazio e abandonar o lixo no
chão. Algumas pessoas deviam ser retiradas da cidade”,
lamentou Valéria Mutiquita,
apelando para que seja respeitado e valorizado o esforço do
município em manter a cidade
limpa.
Paulo Francisco, outro
munícipe abordado pela nossa Reportagem, sugeriu que a
edilidade seja mais vigilante
nos pontos onde foram instalados os recipientes, a fim de
identificar e punir aqueles que
não cumprem as posturas camarárias. Porém, apelou para
que a recolha de lixo na cidade
seja assídua para evitar a sua
acumulação.
Foram instalados em algumas ruas e avenidas da urbe 18
recipientes de lixo, uma iniciativa que contou com apoio
financeiro da União Europeia.

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

Estado em que ficou uma das viaturas envolvidas no acidente

Onze feridos
em acidente de viação
ONZE pessoas ficaram feridas na sequência de um
acidente de viação ocorrido
na manhã de ontem na cidade de Nampula. O sinistro registou-se na zona dos
Coqueiros, bairro de Muahivire, na Avenida das FPLM,
quando um camião da marca
Sino, com a chapa de inscrição AFJ508-MP, que circulava em direcção ao bairro de

Muhala-Expansão, perdeu
os travões e embateu em
quatro viaturas e várias motorizadas.
A responsável dos serviços de Urgências de adultos
no Hospital Central de Nampula (HCN), Dalva Khosa,
explicou que cinco das onze
vítimas do acidente são do
sexo feminino e seis do masculino, incluindo um menor

POLICIA

de 13 anos de idade. Foram
internados cinco doentes,
dos quais um na cirurgia e
quatro na ortopedia, por
fracturas, e os restantes pacientes tiveram alta.
O porta-voz da PRM em
Nampula, Zacarias Nacute, disse que o acidente foi
causado pelo excesso de velocidade do condutor do camião.

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

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

Novas estratégias reduzem índice de desnutrição crónica
A ADOPÇÃO de novas estratégias de
combate à desnutrição crónica em
Nampula, uma das províncias mais
afectadas pelo fenómeno no país, sobretudo em crianças dos zero a cinco
anos de idade e mulheres grávidas,
permitiu a redução do índice de prevalência de 50,1 para 46,7 por cento.
Algumas dessas novas estratégias
referem-se à criação do Movimento
Social para o Combate à Desnutrição
Crónica (MSpCDN) e dos conselhos

distritais de segurança alimentar e
nutricional, além da troca de experiências na confecção de alimentos
entre as comunidades, principalmente rurais.
A informação foi dada pelo secretário de Estado em Nampula, Mety
Gondola, ao Presidente da República, Filipe Nyusi, que durante a sua
recente visita à província questionou
sobre o ponto de situação de combate à desnutrição crónica neste ponto

do país. Segundo Gondola, também
há treinamento dos administradores
distritais e líderes comunitários em
matérias de segurança alimentar e
nutricional, bem como promoção de
educação alimentar e nutricional dos
produtores dos distritos mais afectados pela desnutrição crónica.
“A desnutrição crónica constitui um dos principais desafios para
o presente quinquénio. Em resposta,
temos acções diversificadas, incluin-

do a educação alimentar e nutricional, aumento da cobertura de água
e suplemento de nutrientes e vitaminas”, disse, indicando que este
trabalho conta também com participação das organizações não-governamentais, sociedade civil e parceiros de cooperação.
Na ocasião, o Presidente da República apelou tanto ao Conselho
Executivo Provincial como ao Conselho dos Serviços de Representação

do Estado em Nampula para fazerem
mais esforços para que a província,
sendo produtora de alimentos com
elevado teor nutritivo, não continue
com desnutrição crónica.
O Chefe do Estado disse que não
basta aumentar a produção e produtividade, mas é preciso que os alimentos sejam bem consumidos, deixando hábitos incorrectos, um dos
principais factores para o aumento da
desnutrição crónica.

PUBLICIDADE

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
MARIA ANGÉLICA NELSON MANHENGE MALAZE
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dois de Agosto de dois
mil e vinte e dois, exarada de folhas trinta e dois a folhas trinta e três 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 MARIA ANGÉLICA NELSON MANHENGE MALAZE, de cinquenta e
três anos de idade, casada, sob o regime de bens adquiridos, com Manuel Afonso
Malaze, com última residência habitual na cidade de Tete.
Que a falecida não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua
última vontade, tendo deixado como únicos e universais herdeiros de seus bens,
seus únicos filhos: AFONSO MANUEL MALAZE, MANUEL AFONSO MALAZE
JÚNIOR, naturais de Maputo, LEONTINA MANUEL MALAZE, natural da Matola,
todos solteiros, maiores, residentes na Matola e seu cônjuge MANUEL AFONSO
MALAZE, natural de Funhalouro-Massinga e residente nesta cidade.
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 da falecida.
Está Conforme
Matola, aos 12 de Agosto de 2022
A Notária
(Ilegível)

Unidade Gestora Executora das Aquisições – UGEA 14

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. O Conselho Municipal de Maputo convida a todas empresas elegíveis, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam os requisitos
de elegibilidade e tributos autárquicos regularizados, a apresentarem propostas seladas para o concurso constante do quadro
abaixo:

7303

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
2ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção Cível do Tribunal Judicial da
Província de Maputo, nos Autos de Acção Declarativa
Ordinária de Simples Apreciação Positiva, registados
sob o nº 30/2020-R, que os autores ALFREDO ALBERTO CHIBIQUE BENTO ALFREDO, INÁCIO JOSÉ MACAMO e outros movem contra o Estado Moçambicano e
desconhecidos, localizados no distrito de Boane, localidade de Beluluane, zona de Chintsavane.
Desta forma, são citados desconhecidos que se encontram a ocupar as parcelas em litígio, no distrito de Boane, localidade de Beluluane, zona Chintsavane, para, no
prazo de 10 (dez) dias, finda a dilação de 20 (vinte)
dias, contados a partir da data da segunda e última publicação deste anúncio, contestarem, querendo, os autos
acima referidos, que lhes movem os autores pelos fundamentos constantes da petição inicial, cujo duplicado
se encontra à disposição dos citados no Cartório desta
Secção, onde poderá ser solicitado em qualquer dia útil
dentro das horas normais de expediente.
Advertindo-lhes de que a falta de contestação, importa
a confissão dos factos articulados pelos autores. Matola,
aos 28 dias do mês de Julho do ano dois mil e dois
A Escrivã de Direito
Ana Paula Segundanhe
verifiquei
A Juíza de Direito
Drª Vânia Carlos Tembe

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL DE MAPUTO
ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO MUNICIPAL DE NHLAMANKULU

Concurso

Objecto do Concurso

Concurso Limitado
nº OM-13/ CMM/
ADMNH/S/2022

Aquisição de material
de limpeza

Data, Hora e Local de
Concentração para
visita

Alvará

Data, Hora e Local de
Abertura do concurso

Garantia
Provisória

N/A

Alvará Compatível com
Objecto da Contratada

Data: 26/8/2022
Entrega: 10.00 horas
Abertura: 10.15 horas

N/A

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir os documentos do concurso na Administração do
Distrito Municipal de Nhlamankulu, no horário das 8.00 até às 15.30 horas, a partir do dia 16/8/2022.
2. Os documentos do concurso poderão ser adquiridos mediante o pagamento de uma taxa não reembolsável de 1.000,00MT (mil
meticais), por meio de depósito directo no Banco Único na Administração do Distrito de Nhlamankulu, pode ser também, através do
NIB: 000 105 61 0000000 243263, No Banco MILLENIUM BIM e levantamento do recibo emitido pela Recebedoria de Administração
do Distrito Municipal de Nhlamankulu, sita no Bairro de Xipamanine, Rua Irmãos Roby, nº 57.
3. 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.
4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos concorrentes que desejarem comparecer na
sessão de abertura. Não serão permitidas propostas electrónicas e as entregues após o prazo – limite serão rejeitadas.
Conselho Municipal de Maputo
Administração do Distrito Municipal de Nhlamankulu
Av. Irmãos Roby, nº 57, Bairro de Xipamanine
UGEA 14

7284

7260
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MATTEO ZUPPI E OS 30 ANOS DO AGP

Difícil negociar com terroristas

O

CARDEAL Dom Matteo Zuppi, da comunidade italiana de
Sant’Egídio, considera ser difícil negociar a paz com os terroristas
que actuam em Cabo Delgado
por se tratar de pessoas que
não têm cara.
De visita ao nosso país e
falando sexta-feira última
numa palestra sobre a paz,
Dom Matteo Zuppi, um dos
mediadores no processo que
culminou com a assinatura do
Acordo Geral de Paz (AGP), há
cerca de 30 anos, em Roma,
afirmou que apesar do terror
na província de Cabo Delgado,
este problema abrange a todas
as esferas.
Nesse sentido, Matteo Zu-

ppi, igualmente Arcebispo de
Bologna, na Itália, convidou a
comunidade internacional no
sentido de continuar a apoiar
o país para que seja forte e
imune aos grupos terroristas.
Na sua qualidade de mediador da paz para Moçambique, o cardeal reviveu a história, lembrando o quão difícil
foi convencer as partes em
conflito a se olharem como irmãos, filhos de mesma pátria
e, finalmente, apertarem-se
as mãos e devolver ao povo a
sua dignidade.
Contou que, quando a Comunidade Sant`Egídio chegou
ao país, os estragos decorrentes do conflito armado eram
de natureza generalizada.
“Havia fome e muita po-

breza”, apontou, acrescentando que “ficámos impressionados com a situação que
se vivia. Por isso vimos que,
em meio a tantas necessidades, o que os moçambicanos
precisavam era encontrar os
caminhos para a paz”, lembrou.
Identificar a solução do
problema até podia não ser
uma missão complicada.
Aliás, o missionário reconheceu isso, revelando que o
grande problema era encontrar a Renamo, no mato, para
trazê-la ao diálogo com o Governo.
“As negociações duraram
dois anos e não foram fáceis.
Havia muitos constrangimentos, um dos quais e que con-

sidero dos mais difíceis para
nós, foi de passar de facilitadores, que éramos numa primeira fase, para mediadores”,
relatou.
Numa conversa moderada
pelo Professor Doutor Brazão Mazula e testemunhada
por uma enorme plateia na
Sé Catedral de Maputo, Zuppi
exaltou a importância da oração para a manutenção desta
conquista.
Aliás, disse que “a mão divina” foi fundamental para o
fim da guerra, sendo por isso
que durante as negociações
para a paz “não houve sequer
um dia em que a comunidade
de Sant`Egídio e os católicos
em geral, deixaram de orar
por Moçambique”.

J. MUIANGA

Mantém-se espírito de Roma
Cardeal Matteo Zuppi, à direita, fala dos 30 anos do Acordo Geral de Paz

País pode ajudar o mundo
O PAÍS foi eleito, em Junho
último, membro não-permanente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) e deverá
ocupar o seu assento a partir
do dia 1 de Janeiro de 2023,
um feito que alegra a Comunidade de Sant`Egídio, que
acredita que a nossa presença
naquele Órgão pode ajudar a
reduzir a violência no mundo.
Segundo o Cardeal, tendo
em conta tantos conflitos no
mundo, a experiência do país
pode ajudar outras nações a
crerem que o diálogo é sempre possível, apesar de reconhecer que “não há uma fórmula para a conquista da paz
porque cada país tem sua história e suas especificidades”.
Reconhece, entretanto,
que a eleição impõe responsabilidades, uma vez que ela
representa um reconhecimento da comunidade inter-

Matteo Zuppi é figura incontornável nas conversações para o AGP

nacional de que Moçambique
é um bom exemplo de paz e
resolução de conflitos, através do diálogo.

“Moçambique não é uma
potência mundial, nem africana, mas tem a força de saber
convencer e do valor da paz.

Que essa sabedoria possa ser
utilizada para ajudar outros
países”, sublinhou o missionário.

Renamo pede melhorias
no tratamento de reclusos
A RENAMO reitera a chamada
de atenção para a necessidade
de o Serviço Nacional Penitenciário (SERNAP) prover melhores condições nas cadeias,
com vista a garantir um tratamento mais humanizado aos
reclusos.
O apelo foi feito pelo presidente desta formação política,
Ossufo Momade, que escalou,

recentemente, a cadeia civil da
Ilha de Moçambique, no quadro da sua visita de trabalho
aos municípios da província de
Nampula.
Momade disse que se deparou com uma situação “lamentável” em relação às condições
higiénicas naquele estabelecimento penitenciário, onde
“falta quase tudo, desde sim-

Ossufo Momade na cadeia civil da Ilha de Moçambique, em Nampula

ples esteiras e cobertores” até à
própria dieta alimentar.
“Estar privado de liberdade
não significa que a pessoa deva
estar impedida de todos os outros direitos como ser humano.
Dormir no chão, sem nada para
pelo menos estender, é um
acto que atenta contra a saúde
desses irmãos que, por algum
motivo, tiveram que parar na

cadeia”, disse.
Acrescentou que o respeito pelos direitos humanos e a
protecção da saúde e do bem-estar comum é fundamental
para reclusos, defendendo,
por isso, que a modernização e
construção de novos estabelecimentos penitenciários deve
ser uma prioridade para a devolução da dignidade humana
nas celas.
Sensibilizada, a delegação
de Ossufo Momade criou condições para a aquisição de mais
de 60 esteiras e ofereceu aos
reclusos,
comprometendo-se a fazer contactos para, no
mesmo espírito, adquirir redes
mosquiteiras.
“Olhamos de forma frontal os problemas do povo para
que o mundo acompanhe este
sofrimento vivido pelos nossos
irmãos para que se possa sensibilizar e apoiar, uma vez que o
sector da Justiça continua sendo um dos mais fragilizados no
nosso país”, afirmou.
No último fim-de-semana,
o presidente da Renamo escalou os distritos de Mussoril e
Nacala, ainda na província de
Nampula, tendo privilegiado
contactos de base com as populações.

O CARDEAL disse que, volvidos 30 anos após a assinatura do AGP, o país continua
a mostrar sinais de que o
espírito de Roma se mantém entre os moçambicanos, facto que se evidencia
através de outros acordos de
paz assinados ao longo do
tempo.
Sucede que, nos últimos
10 anos, Moçambique voltou a experimentar momentos de instabilidade política
caracterizado por ataques
armados
protagonizados
pela Renamo, sobretudo na
região Centro, muitas vezes
por não concordar com os
resultados eleitorais.
Como resultado disso,
outros instrumentos foram
assinados entre o Governo e
esta formação política, com
destaque para o Acordo de
Paz e Reconciliação de Maputo, assinado há três anos
pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, do lado do
Governo, e Ossufo Momade,
do lado da Renamo.
Dom
Matteo
Zuppi
acompanha todos estes
acontecimentos com a devida atenção e sempre com
renovado optimismo. Aliás,
defende que tudo deve ser
feito para a preservação da
paz duramente conquistada.

Várias personalidades, entre governamentais, religiosas e políticas, foram ouvir o cardeal

“Penso que ao longo do
tempo não se pode dizer
que houve falhas. O contexto mudou e o que assistimos
podem ser variantes resultantes das mudanças do
tempo. O espírito de Roma
ajudou para o alcance desses acordos porque é através
dele que se acredita que o
diálogo é possível e é a via

certa para se resolverem os
problemas”, observou.
Reiterou que Moçambique continua bom exemplo
em matéria de paz, aconselhando ao bom funcionamento das instituições tais
como o Governo, o Parlamento e a democracia em si,
promovendo a luta contra a
injustiça e desigualdades

para fazer crescer a paz no
país.
Disse que não se deve
descansar nos esforços de
busca de paz, explicando
que de nada valerão os 30
anos do AGP se não houver
a manutenção e continuidade da defesa dos ideais
que norteiam o espírito de
Roma.

MONAPO

Redução de casos de uniões
prematuras anima deputados
O DISTRITO de Monapo, na província de Nampula, registou 61 casos de uniões prematuras, no primeiro semestre do ano em curso, contra 80 em igual período do
ano passado.
Esta redução animou os deputados da Assembleia
da Republica, membros do Gabinete da Mulher Parlamentar e da Comissão dos Assuntos Sociais, do Género, Tecnologias e Comunicação Social (3.ª Comissão),
considerando-a positiva e resultante de consciencialização sobre o problema.
De acordo com os Serviços de Atendimento à Mulher e Criança no Comando Distrital, esta actividade
deve-se ao trabalho concertado que tem sido desenvolvido pelo governo do distrito, Polícia em colaboração com as organizações da sociedade civil que lidam
com estas matérias, bem como as ligas femininas dos
partidos políticos e as lideranças comunitárias e religiosos.
O trabalho destas entidades tem sido caracterizado por realização de palestras de sensibilização sobre
os malefícios das uniões prematuras para as raparigas,
combate aos maus-tratos e ao trabalho infantil e consciencialização sobre a importância dos cuidados aos
idosos.
Lúcia Gustavo, vereadora de Saúde no Município de

Monapo, explicou que as uniões prematuras ainda são
preocupantes nas comunidades, uma vez que, segundo disse, várias famílias casam raparigas com homens
mais velhos como estratégia para sair da pobreza.
Os deputados da Assembleia da República, membros
do Gabinete da Mulher Parlamentar e da 3.ª Comissão
trabalharam recentemente na província de Nampula
para aferir o grau de implementação de vários dispositivos legais, nomeadamente as leis de Prevenção e
Combate às Uniões Prematuras; da Família; de Sucessões, bem como o respeito pelos direitos da criança.
Com efeito, a relatora da Comissão dos Assuntos Sociais, do Género, Tecnologia e Comunicação Social,
Maria Angelina Dique Enoque, enalteceu os esforços
do distrito na tentativa de erradicação daqueles males
sociais e encorajou para que continuem unidos, cada
um na sua organização, na sensibilização da sociedade
para que se atinjam resultados mais encorajadores.
“Como parlamentares e cidadãos, o nosso desejo é
ver erradicado este mal que corrói a nossa sociedade. A
redução de casos, em Monapo, mostra que há um trabalho a ser desenvolvido, o que é satisfatório”, disse
Maria Enoque, adiantando que “há ainda que se redobrar esforços para que o futuro das raparigas seja mais
risonho.
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ACLLN quer maior
empenho na preparação
do 12.º Congresso

A

ASSOCIAÇÃO
dos
Combatentes da Luta
de Libertação Nacional
(ACLLN) pede maior
envolvimento
dos
membros da sua agremiação na
preparação do 12.º Congresso
da Frelimo, agendado para Setembro.
O desafio foi lançado pelo
secretário-geral da agremiação, Fernando Faustino, durante a visita de trabalho que
efectuou sábado à cidade de
Maputo, cujo objectivo era de
interagir com os veteranos da
luta de libertação nacional, no
âmbito dos preparativos desta
magna reunião.
“Estamos perto de realizar
o 12.º Congresso, por isso vimos
saber dos combatentes o que
está a ser feito para a reunião
que terá lugar em Setembro,
que vai servir para renovar os
órgãos internos, Comissão Política e Comité Central da Frelimo”, disse.
Explicou que Moçambique
terá eleições autárquicas já em
2023 e eleições gerais em 2024,
sendo de esperar que a composição dos órgãos que saírem do
congresso influencie a escolha
dos candidatos.
“Temos desafios para o
próximo ano que são as eleições
autárquicas, daí que queremos
saber dos combatentes quais
são os preparativos, porque

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
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Fernando Faustino, secretário-geral da ACLLN

queremos ganhar Maputo e ganhar bem. Mas não só, temos
também eleições em 2024, temos de saber como nos organizamos para atingir esse objectivo”, acrescentou.
A visita servirá também
para a auscultação dos membros da ACLLN sobre o estágio
da Lei dos Combatentes, que
confere direitos à pensão e
acesso a projectos sociais.
“A Lei dos Combatentes é
aquela que traz o estatuto do
combatente do ponto de vista da sua pensão, projectos de
educação dos seus filhos, questões de cerimónias fúnebres

entre outras. Então, queremos
saber como é que essa lei está a
ser implementada na cidade de
Maputo”, salientou.
A fonte desmitificou as alegações segundo as quais o Estado deve dar mais privilégios
aos descendentes dos antigos
combatentes em detrimento
de jovens de outras camadas
sociais.
Para Fernando Faustino,
é preciso compreender que o
desemprego afecta todos os
jovens, independentemente
de pertencerem a um ou outro
determinado grupo social.
“Se forem a ver, o assun-

to aqui não é só por ser ou não
filho de antigo combatente,
mas sim todos os moçambicanos, aqueles que chegados
à idade procuram emprego.
Aliás, o que nós percebemos é
que o Governo se tem preocupado com todos. É por isso que
criou a Secretária de Estado da
Juventude e Emprego e, nessa juventude desempregada,
também estão os filhos dos
combatentes”, comentou.
Acrescentou que a prioridade não é dar primazia aos
filhos dos combatentes, mas
sim a todos os moçambicanos.
(AIM)

SOFALA

Frelimo exorta ao activismo
juvenil contra corrupção
O PRIMEIRO secretário da Frelimo em Sofala, Luís Nhanzozo,
exortou a juventude a participar
activamente no combate à corrupção e todos os fenómenos que
comprometem o desenvolvimento de Moçambique, como o
terrorismo na zona norte do país.
Nhanzozo falava na cidade da
Beira, capital provincial de Sofala, a propósito do Dia Internacional da Juventude, 12 de Agosto,
que este ano se assinalou o lema
“Solidariedade
internacional:
criando um mundo para todas as
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idades”.
O político aconselhou os jovens a distanciarem-se do consumo de drogas e a não aderirem
ao movimento dos terroristas em
Cabo Delgado porque, segundo
disse, quem sai a perder é o próprio jovem e a sua família.
De acordo com o dirigente,
o seu partido não mede esforços
para proporcionar aos jovens
oportunidades de aquisição,
aperfeiçoamento e desenvolvimento de habilidades, capacidades e atitudes para corresponder

aos desafios que a sociedade impõe concretamente no mercado
do trabalho.
Por sua vez, a presidente do
Conselho Provincial da Juventude, Berta Vasco, falou das dificuldades que a juventude enfrenta no acesso ao emprego.
“Sentimos que ainda há dificuldade na empregabilidade,
mas reconhecemos que o Governo tem envidado esforços
para acabar com esta situação,
criando vários programas, como
‘Prémio Jovem Criativo’, ‘Meu

Jovens na Praça da Juventude

Faz saber que pela Décima Primeira Secção deste Tribunal correm éditos
de trinta dias, contados da data da afixação do último Edital, citando o
réu PAULO SÉRGIO DE MATOS PARSOTAMO, cuja última residência foi
no Bairro de Expansão, casa nº 102, Unidade Comunal nº 13, cidade de
Nampula, actualmente em parte incerta na província de Tete, para, no
prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da citação, cujo dia do termo lhe
será indicado, contestar, querendo a Acção Sumária nº 47/2021/B, que
BCI-BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, SA, move contra Paulo
Sérgio de Matos Parsotamo, de todo o conteúdo da petição inicial, junto
nestes autos, tendo lhe advertido que a falta de contestação será condenado
no pedido.
Para constar lavrou-se o presente Edital e mais dois de igual teor que vão
ser devidamente afixados nos lugares determinados por lei.
Maputo, aos quatro dias do mês de Agosto de dois mil e vinte e dois
P’ A Escrivã de Direito
Lurdes da Conceição Tivane
Verifiquei
A Juíza de Direito
Drª Cleonisse de Jesus Salvado Bispo
7192

kit, Meu Emprego’”, recordou.
Fez referência ainda à falta de
habitação para os jovens, recordando que muitos ainda moram
em casa dos seus pais, esperando, por isso, que haja soluções
sustentáveis para este problema.
“Como jovens, somos chamados a reinventar-nos face
aos desafios actuais, abraçando
as diversas oportunidades de
empreendedorismo em vários
segmentos, de modo a criarmos
o nosso auto-emprego”, recomendou.
Falou também do consumo
de drogas nas escolas e disse que
a sua organização tem trabalhado com as instituições de ensino
para combater este mal.
Refira-se que os membros
da Organização da Juventude
Moçambicana (OJM) realizaram
uma marcha que partiu da Praça da Juventude e foi desaguar à
sede provincial da Frelimo.
Na ocasião, o respectivo secretário provincial, Inocêncio
Fani, explicou que a marcha teve
como objectivo saudar o anúncio
do pacote de medidas de aceleração económica feito pelo Presidente da República, Filipe Nyusi,
com vista a alavancar o desenvolvimento da economia nacional.

Estancar recrutamento
para fileiras do terrorismo
OS jovens da cidade e distrito Lichinga, no
Niassa, prometem maior engajamento para
estancar novos recrutamentos de gente
para ingressar nas fileiras dos terroristas.
A promessa foi feita há dias durante
uma marcha promovida pelo secretariado
provincial da Organização da Juventude
Moçambicana para exaltar a liderança e
esforços do Presidente da República, Filipe
Nyusi, na luta contra o terrorismo.
Paulo Agostinho, secretário distrital
deste braço político do partido Frelimo em
Lichinga, disse que o terrorismo prevalece pelo recrutamento de jovens que ainda

ocorre para engrossar as suas fileiras. “Nós,
jovens, estamos determinados a reforçar
a vigilância para estancar os esquemas de
recrutamento que os terroristas promovem
para manter suas acções em Cabo Delgado”, disse falando da necessidade de união
e coesão. “Coesos, facilmente podemos
detectar as manobras do inimigo que quer
aliciar e recrutar os nossos irmãos para se
filiarem aos terroristas”, anotou.
Por seu turno, Samuel Nkaunda assumiu que a juventude deve mobilizar a
população para se engajar na vigilância
e, deste modo, neutralizar as pessoas que

promovem agendas estranhas ao desenvolvimento da província e do país. “O terrorista infiltra-se na comunidade, onde
passa a desenvolver actividades, sobretudo
no ramo do comércio informal. E assim vai
lidando com pessoas. Então, é neste ambiente que devemos concentrar a nossa vigilância”, disse.
Por seu turno, Franco Mulembwe, secretário para Mobilização, Organizações
Sociais, Comunicação e Imagem no Comité
Provincial do partido Frelimo, exortou os
jovens a difundirem mensagens de paz e
reconciliação nacional.
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República de Moçambique
TRIBUNAL DE TRABALHO DA CIDADE DE MAPUTO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE FINANÇAS, IP
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

AVISO
Avisam-se a todos os Juízes Eleitos nomeados para este Tribunal, constantes
da Resolução nº 8/2022, de 22 de Junho, para no prazo de cinco (5) dias,
contados a partir da última publicação deste aviso, comparecerem no
Tribunal de Trabalho da Cidade de Maputo, sito- na Av. 25 de Setembro, nº
1028, 11º Andar, Palácio da Justiça, para tratarem de assuntos relacionados
com o início de funções, nomeadamente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otília Albazine Langa;
Rabelina Venâncio Simbine;
Teresa Júlio Conjo,
Carlos Alfredo Nuvunga;
Lúcia Armando Sitoe;
Belarmina Amane Nguila;
Carlos Gamilo Munova;
Amélia Paulo Cossa;
Alexandre Matavele;
Aventina Luís Macome;
Rafael Jeque;
Yolanda Jeremias Masale;
Estrela Orlando Chissano Marinze;
Maria Alberto Macamo;
Virgília Orlando Joaquim Mabjaia

ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DO CONCURSO LIMITADO Nº 27A001141CL00072022
CUJO OBJECTO É MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA O CEDSIF, IP

O Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças, IP
convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas,
registadas no Cadastro Único de Fornecedores e Prestadores de Serviços ao
Estado e habilitadas a apresentarem propostas fechadas para fornecimento de
material de escritório.
Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, solicitando os
Documentos de Concurso, através do endereço electrónico ugea@cedsif.gov.mz ou
baixa-los a partir do website: www.cedsif.gov.mz.
O período de validade das propostas deverá ser de 120 (cento e vinte) dias,
contados a partir da data de abertura das mesmas.
As propostas deverão ser entregues no CEDSIF, IP, sito na Av. Guerra Popular,
n.º 20, no R/C, na Recepção, na Cidade de Maputo, até ao dia 30 de Agosto de
2022, às 10.00 horas. As propostas serão abertas no mesmo dia, em sessão
pública, na Sala de Reuniões nº 303, do 3º andar, às 10.30 horas.
O anúncio de posicionamento dos concorrentes será feito no dia 12 de Setembro
de 2022, às 14.00 horas, no endereço e local mencionado, neste parágrafo.
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.

A Juíza-Presidente
Erzelina Berta Samuel Manjate
(Juíza de Direito “B”)

Maputo, aos 11 de Agosto de 2022
A Autoridade Competente
7202
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
1ª Secção Comercial

ANÚNCIO DE CONCURSOS

ANÚNCIO

1.

Pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm
éditos de 30 (trinta) dias, citando os executados NEW MILLENNIUM-IMPORTAÇÃO &
EXPORTAÇÃO, EI de Firoz Mahomed Omarje, FIROZ MAHOMED OMARJEE, maior, de
nacionalidade moçambicana, titular do Bilhete de Identidade nº 110100001075B, emitido
aos 8 de Outubro de 2009, pela Direcção de Identificação Civil de Maputo, titular do
NUIT 300168744, com último endereço conhecido nesta cidade, na Av. Romão Fernandes
Farinha, nº 529 e ROSMIN FARUK ABDUL KARIMO GANI, maior, casada, de nacionalidade
moçambicana, titular do Bilhete de Identidade nº 110023089J, emitido em 1 de Setembro de
2008, pela Direcção de Identificação Civil de Maputo, titular do NUIT 109089771, com último
endereço conhecido nesta cidade, na Av. Romão Fernandes Farinha, nº 529, ora ausentes
em parte incerta, para, no prazo de 10 (dez) dias, que começa a correr depois de findo o
dos éditos, tudo a contar da data da segunda e última publicação deste anúncio no Jornal
“Notícias”, pagarem ao exequente BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, SA (BCI), a
quantia de 8 001 770,54MT (oito milhões, mil setecentos e setenta meticais, cinquenta
e quatro centavos), em dívida nos Autos de Execução Ordinária para o Pagamento de
Quantia Certa nº 151/21-P, que pelo Juízo deste Cartório lhes move o referido exequente
ou no mesmo prazo nomearem à penhora bens suficientes para tal pagamento e do mais que
acrescer ou deduzirem a oposição que tiverem, nos termos do artigo 811º, nº 1 do CPC, sob
pena de, não o fazendo, se devolver esse direito ao exequente, nos termos do artº 836/1 do
CPC, conforme tudo melhor consta do duplicado da petição inicial, que se encontra arquivado
no Cartório desta Secção à sua disposição, onde poderão levantar dentro das horas normais
de expediente.
Maputo, aos 26 de Abril de 2022
O Escrivão de Direito Provincial
Rafael Enoque
Verifiquei

O Ministério da Indústria e Comércio convida a todos os interessados elegíveis a apresentarem as suas propostas
seladas para o fornecimento de bens e prestação de serviços, de acordo com os concursos abaixo indicados:

Nº/O

Objecto

Modalidade de Contratação

Data e Hora
de Entrega de
Propostas

Data e Hora de
Abertura das
Propostas

Garantia
provisória

1

Aquisição de viaturas

Concurso Público
nº 05/MIC/DA/71.3/2022

8/9/2022
9.15 horas

8/9/2022
9.30 horas

146.250,00MT

2

Prestação de serviços de protecção e
segurança

Concurso Público
nº 06/MIC/DA/71.3/2022

8/9/2022
10.45 horas

8/9/2022
11.00 horas

20.400,00MT

3

Fornecimento de combustíveis e
lubrificantes

Concurso Público
nº 07/MIC/DA/71.3/2022

6/9/2022
9.15 horas

6/9/2022
9.30 horas

122.400,00MT

4

Prestação de serviços de passagens
aéreas para fora do país

Concurso Público
nº 08/MIC/DA/71.3/2022

6/9/2022
10.45 horas

6/9/2022
11.00 horas

72.000,00MT

5

Fornecimento de géneros
alimentícios, produtos de higiene e
limpeza

Concurso Público
nº 09/MIC/DA/71.3/2022

5/9/2022
10.45 horas

5/9/2022
11.00 horas

42.500,00MT

6

Prestação de serviços de catering

Concurso Público
nº 10/MIC/DA/71.3/2022

5/9/2022
9.30 horas

5/9/2022
9.30 horas

84.000,00MT

7

Prestação de serviços de
manutenção e reparação de viaturas
multimarcas

Concurso Público
nº 11/MIC/DA/71.3/2022

12/9/2022
9.15 horas

12/9/2022
9.30 horas

42.000,00MT

8

Prestação de serviços de
manutenção do edifício

Concurso Público
nº 12/MIC/DA/71.3/2022

12/9/2022
10.45 horas

12/9/2022
11.00 horas

54.000,00MT

9

Manutenção de elevadores “a e b”

10

Aquisição de consumíveis
informáticos

Concurso Público
nº 13/MIC/DA/71.3/2022
Concurso Público
nº 14/MIC/DA/71.3/2022

13/9/2022
9.15 horas
13/9/2022
10.45 horas

13/9/2022
9.30 horas
13/9/2022
11.00 horas

11

Aquisição de equipamento
informático

Concurso Público
nº 15/MIC/DA/71.3/2022

14/9/2022
9.15 horas

14/9/2022
9.30 horas

9.600,00MT

12

Aquisição de pneus e baterias

Concurso Público
nº 16/MIC/DA/71.3/2022

14/9/2022
10.45 horas

14/9/2022
11.45 horas

12.000,00MT

19.200,00MT
60.000,00MT

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos dos concursos ou adquirí-los no Departamento de Aquisições, sito na Praça 25 de Junho, nº 300 - 1º Andar, Porta 105, pela importância não
reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais).
3. O prazo de validade das propostas será de 120 dias.
5. As propostas serão entregues na Praça 25 de Junho, nº 300 – na Sala de Reuniões do 2º Andar.
6. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
Maputo, aos 12 de Agosto de 2022

A Juíza de Direito
Drª Marquinha Pinto Basto

Autoridade Competente
7214
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
11ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL
PELOURO DE INFRA-ESTRUTURAS URBANAS
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA 8

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA CLEONISSE DE JESUS SALVADO BISPO,
JUÍZA DE DIREITO DA 11ª SECÇÃO CÍVEL DO TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

Faz saber que, pela Décima Primeira Secção deste Tribunal, correm éditos de trinta
dias, citando a ré ALBERTO PAIVA - ARQUITECTOS, LDA, com sede na Av. Mártires
de Mueda, prédio TVA, nº 580, 14º andar, na cidade de Maputo, ora em parte incerta,
para, no prazo de cinco (5) dias, que começa a correr depois de findo o dos éditos,
contestar, querendo, os Autos da Acção Especial de Despejo nº 61/2022/C, em que a
autora IMOVISA - IMOBILIÁRIA DE MOÇAMBIQUE, SA, lhe move pelos fundamentos
constantes, cujo duplicado se encontra neste Tribunal à sua disposição, onde poderá
ser solicitado em qualquer dia, dentro das horas normais de expediente, com a nota
legal, com advertência de que a falta de contestação será decretado o despejo.
Maputo, aos dezanove de Julho de dois mil e vinte e dois.
O Ajudante de Escrivão
António José Moreira

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Conselho Municipal de Maputo recebeu do Banco Mundial, fundo para financiamento do Projecto de
Saneamento Urbano (P161777) e para materialização pretende usar parte deste para aquisição de Bens.
Neste contexto, convida-se todas empresas elegíveis, nacionais, interessadas e que reúnem requisitos de
elegibilidade e Tributos Autárquicos Regularizados a apresentarem propostas seladas para os concursos
constantes do quadro abaixo:

Verifiquei
A Juíza de Direito
Cleonisse de Jesus Salvado Bispo

Concurso

Objecto do Concurso

Data, hora
e local de
concentração
para visita

Concurso Limitado
nº OBM-02/
CMM/DMIU-PSUP161777/G/22

Aquisição de um
Sistema CCTV, Robo com
respectivos acessórios
para visualização com
cabo de 200m para
inspecção dos colectores

N/A

Compatível
com objecto de
contratação

Data: 30/8/2022
Entrega: 9.45 horas
Abertura: 10.00 horas

N/A

Concurso Limitado
nº OBM-03/
CMM/DMIU-PSUP161777G/22

Aquisição de um
compressor com
respectivo martelo
pneumático

N/A

Compatível
com objecto de
contratação

Data: 30/8/2022
Entrega: 10.45 horas
Abertura: 11.00 horas

N/A

N/A

Compatível
com objecto de
contratação

Data: 30/8/2022
Entrega: 11.45 horas
Abertura: 12.00 horas

N/A

N/A

Compatível
com objecto de
contratação

Data: 31/8/2022
Entrega: 9.45 horas
Abertura: 10.00 horas

N/A

Compatível
com objecto de
contratação

Data: 31/8/2022
Entrega: 10.45 horas
Abertura: 11.00 horas

N/A

Compatível
com objecto de
contratação

Data-Limite e Hora da
Entrega das Propostas
Data: 22/8/2022
Entrega:
das 7.30 às 14.00 horas

Compatível
com objecto de
contratação

Data-Limite e Hora da
Entrega das Propostas
Data: 22/8/2022
Entrega:
das 7.30 às 14.00 horas

7169

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
11ª SECÇÃO

ANÚNCIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA CLEONISSE DE JESUS SALVADO BISPO, JUÍZA DE
DIREITO DESTA SECÇÃO DO TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
Faz saber que pela Décima Primeira Secção deste Tribunal correm éditos de trinta dias, citando o
executado SAMUEL HORÁCIO, com última residência conhecida no Bairro Muahivire, quarteirão
6, UC, Mutotope, nº 35, Nampula, actualmente em parte incerta, para, no prazo de dez (10) dias,
a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da segunda e última publicação do respectivo
anúncio, pagar ao exequente BANCO INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE, SA - BIM, a quantia
de 550 000,00MT (quinhentos e cinquenta mil meticais), em dívida nos Autos de Execução
Ordinária nº 63/2021/B, que pelo Cartório da Décima Primeira Secção lhe move o referido
exequente, ou no mesmo prazo nomear à penhora bens suficientes para tal pagamento e do mais
que acrescer ou deduzir a oposição que tiver nos termos dos artigos 812 e seguintes do CPC, sob
pena de, não o fazendo, se devolver esse direito ao exequente, prosseguindo a execução seus
termos, conforme tudo melhor consta do duplicado da petição inicial, que se encontra à disposição
do executado no Cartório desta Secção, podendo ser levantado dentro das horas normais de
expediente.
Maputo, aos oito dias do mês de Março do ano dois mil e vinte e dois
A Escriturária Judicial Provincial
Maria Cristina Simbine
Verifiquei
A Juíza de Direito
Drª Cleonisse de Jesus Salvado Bispo

7222

AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei
de Minas em vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro, correm éditos
de 30 (trinta) dias, a contar da segunda publicação no jornal “Notícias”, chamando a quem
se julgue com direito a opor-se que seja atribuída a Concessão Mineira número 10991C
para Areias Pesadas, no distrito de Maganja da Costa, na província da Zambézia, a favor
da requerente ALBASS ENERGY, LDA, com as seguintes coordenadas geográficas:

Concurso Limitado
nº OBM-04/
CMM/DMIU-PSUP161777G/22
Concurso Limitado
nº OBM-05/CMM/
DMIU-PSU-P161777G
Concurso de Pequena
Dimensão nº OBM06/CMM/DMIU-PSUP161777G/22

Aquisição de um jeting
rebocável
Aquisição de um total
station e respectivo
software
Aquisição de duas
máquinas de corte de
pavimento

Concurso Por
Aquisição de uma placa
Cotações nº OBM07/CMM/DMIU-PSUcompactadora
P161777G/22
Concurso Por
Cotações nº OBM-08/
CMM/DMIU-PSUP161777G/22

Aquisição de uma
bomba e mangueira

N/A

Alvará

Data e hora de entrega
e abertura das
propostas

Garantia

N/A

N/A

N/A

2. As propostas deverão ser válidas por um período de 120 dias.
3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e consultar ou adquirir os Documentos
dos Concursos no endereço indicado no n.º 8, no horário das 8.00 até às 15.00 horas, a partir do dia
16/8/2022.
4. Os documentos de concursos poderão sera dquiridos mediante o pagamento não reembolsável de1.000,00MT
(mil meticais), para cada e o pagamento deverá ser feito por meio de depósito directo para o Conselho
Municipal de Maputo (CMM), em Meticais nos seguintes números de contas: 000105610000000061194 ou 10842091310089 BANCO MILLENIUM BIM, NIB: 00030110804209131000859 - STANDARD
BANK e posterior levantamento do respectivo recibo no Sector de Receita, sita na Av. 24 de Julho, nº 1449,
Direcção Municipal de Ordenamento Territorial e Construção. De salientar que para os Concursos por
Cotações os Documentos dos Concursos são adquiridos sem nenhum custo.
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. 5/2016, de 8 de
Março.
6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos concorrentes que
desejarem comparecer à sessão. Não serão permitidas propostas electrónicas e as entregues após o
prazo -limite serão rejeitadas.
7. Endereço:
Conselho Municipal de Maputo
Pelouro de Infra-Estruturas Urbanas
Unidade Gestora Executora das Aquisições – UGEA 8
Av. Samora Machel, n.º 565, Bairro Central, Jardim Tunduru, Telefone +258 84 301 8891

Maputo, aos 9/5/2022
O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)
92

Unidos e Coesos Vamos Txunar Maputo
Av. Samora Machel nº 565, Jardim Tunduru, Bairro Central, Telefone/Celular + 258 843018891

7228
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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 oporse que seja atribuída a Licença de Prospecção e
Pesquisa número 10986L para Areias Pesadas,
no distrito de Pebane, na província da Zambézia, a
favor da requerente TUCSON, LDA, com as seguintes
coordenadas geográficas:
Vértice
Latitude
1
-16 45 10,00
2
-16 45 10,00
3
-16 52 0,00
4
-16 52 0,00
5
-16 53 0,00
6
-16 53 0,00

Longitude
38 57 10,00
39 00 0,00
39 00 0,00
38 59 30,00
38 59 30,00
38 57 10,00

República de Moçambique
___________________
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA DE MOÇAMBIQUE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, através do Instituto
de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM) convida empresas
interessadas a apresentarem propostas fechadas para o concurso abaixo
discriminado:

N/O

Maputo, aos 9/5/2022
1

O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

6767

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS DEDICA
DIARIAMENTE UMA PÁGINA
À CIDADE DA BEIRA

Modalidade

Descrição

Fornecimento
Concurso
de Serviços de
Limitado nº
Segurança no
35A003641/
IIAM sede e
CL/168/2022
Jardim

Hora e DataHora e Data Garantia
limite de Entrega
de Abertura Provisória
de Propostas

26/8/2022
às 10.30 horas

26/8/221
às 10.45
horas

Não
Aplicável

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações,
examinar os documentos do concurso ou levantá-los, no endereço abaixo
mencionado, das 8.00 às 15.00 horas, pela importância não reembolsável
de 2.000,00MT para cada conjunto, mediante a apresentação do talão de
depósito que deve ser feito na Conta Bancária n° 004293519005MZM,
Banco de Moçambique, conta Receitas do IIAM - Direcção de Planificação
Administração e Finanças.

Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
4. A visita ao local dos serviços está prevista para o dia 10 de Junho, pelas
10.30 horas. A mesma é de carácter obrigatório.
5. As propostas deverão ser entregues até à hora e data-limite acima
indicadas, no endereço abaixo e serão abertas em sessão pública que
terá lugar na Sala Lúrio do IIAM, igualmente na hora e data indicadas na
presença dos concorrentes ou dos seus representantes que desejarem
comparecer, devidamente credenciados.
6. O anúncio de posicionamento dos concorrentes será feito na sala Lúrio
do IIAM, no dia 1/9/2022, pelas 10.30 horas.
Endereço:
INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA DE MOÇAMBIQUE
DIRECÇÃO DE PLANIFICAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES
AV. Das FPLM, nº 2698
Tel: 21 460 180; Fax: 21 461 581
Maputo

3. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao

Autoridade Competente
7209

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
CENTRO DE INVESTIGAÇÃO E TRANSFÊRENCIA DE TECNOLOGIAS PARA O
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
SECRETARIADO TÉCNICO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

PROJECTO VILA SUSTENTÁVEL DE MOLUMBO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
1. O Centro de Investigação e Transferência de Tecnologia para
o Desenvolvimento Comunitário, através do Projecto Vila
Sustentavel de Molumbo convida pessoas singulares ou colectivas
nacionais, interessadas a apresentarem propostas fechadas para
o concurso discriminado de acordo com a tabela abaixo:

Concurso
N.º

Lote
N.º

Objecto do
Concurso

Data e
Hora da
Entrega
das Propostas

Data e Hora
de Abertura
das Propostas

07/BID/
FornecimenCITT/
to de Equi- 5/9/2022
Único
PVSM/
pamento de 11.00 horas
BENS/2022
Laboratório

O Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional - Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional
(SETSAN) convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas, para o Fornecimento de Bens e Prestação de
Serviços de acordo com a tabela abaixo discriminada:

Garantia Validade
Provisó- das Proria
postas

5/9/2022
67.500,00 120 dias

Tipo e N.º do Concurso

Objecto

Prazo da
Entrega das
Propostas

Garantia
Provisória

Requisitos

Abertura das
Propostas
(Dia e Hora)

CR35A001541CL00022022
Concurso Limitado

Fornecimento de géneros
alimentícios e limpeza

30/8/2022
às 11 .00 horas

Não Exigida

Cadastro Único
actualizado e
autenticado

30/8/2022
às 11.15 horas

CR35A001541CL00032022
Concurso Limitado

Fornecimento de
material de comunicação
e imagem

30/8/2022
às 10.00 horas

Não exigida

Cadastro Único
actualizado e
autenticado

30/8/2022
às 10.15 horas

CR35A001541CL00042022
Concurso Limitado

Serviços de catering

29/8/2022
às 11.00 horas

Cadastro Único
actualizado e
autenticado

29/8/2022
às 11.15 horas

CR35A001541CL00052022
Concurso Limitado

Fornecimento de
combustíveis e
lubrificantes

29/8/2022
às 10.00 horas

Não exigida

Cadastro Único
actualizado e
autenticado

29/8/2022
às 10. 15 horas

CR35A001541CL00062022
Concurso Limitado

Serviços de agência de
viagens

31/8/2022
às 11.00 horas

42.000,00MT

Cadastro Único
actualizado e
autenticado

Não exigida

11.30 horas

2. Os concorrentes interessados poderão adquirir os Documentos
de Concurso ou examiná-los na UGEA do Centro de Investigação
e Transferência de Tecnologias para o Desenvolvimento
Comunitário, sito na Av. 24 de Julho, n.º 1623 – Maputo, durante
as horas normais de expediente, a partir do dia 15 de Agosto
de 2022, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT
(mil meticais), depositada na conta do BCI - 11697511410002
- Fundo BID-SVP-Molumbo.

•

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 nº 5/2016, de 8 de
Março.

1. As propostas acima indicadas deverão ser entregues até às horas e datas-limite, no endereço abaixo e serão abertas em sessão
pública que terá lugar na Sala de Reuniões do SETSAN, igualmente na hora e data indicadas, na presença dos concorrentes ou
representantes que desejarem comparecer:

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

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou levantá-los no
endereço indicado no número 3 deste anúncio, pela importância não reembolsável de 1500,00MT, para cada conjunto,
através do depósito na conta nº 004669519008 MZN BM, Nome: MINAG-SETSAN.

O período de validade das propostas deverá ser de 90 dias.

3. Endereço: Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural
Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional
Av. Acordos de Lusaka, Praça dos Heróis Moçambicanos, Edifício do MADER- Bloco A R/C Maputo – Moçambique
4. 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.
NB: Os concorrentes deverão ter endereço electrónico institucional ou outro endereço pessoal electrónico.

Maputo, Agosto de 2022

Maputo, Agosto de 2022

A Direcção
7204

6914
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Terça-feira, 16 de Agosto de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_____

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
────────
MINISTÉRIO DO MAR, ÁGUAS INTERIORES E PESCAS
INSTITUTO NACIONAL DE INSPECÇÃO DO PESCADO, IP
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

Anúncio de Concursos

ANÚNCIO DO CONCURSO
Nº 37A001141/CP/0001/2022

1. No âmbito do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação

1. O Instituto Nacional de Inspecção do Pescado, IP convida
pessoas singulares ou colectivas, interessadas e que reúnam
requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas
fechadas para fornecimento de combustível para viaturas
do Instituto Nacional de Inspecção do Pescado, IP.
2. Os concorrentes interessados poderão obter mais
informações, examinar os documentos do concurso ou
adquirí-los na Secretaria do Instituto Nacional de Inspecção
do Pescado, IP, sita na Rua do Bagamoyo, nº 143, R/C, em
Maputo.
3. O prazo de validade das propostas será de 90 dias.
4. As propostas deverão ser entrgues no endereço referido no
nº 2 até às 10.00 horas do dia 5 de Setembro de 2022 e
serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às
10.15 horas.
5. As propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia
provisória no valor de 18.625,00MT, válida pelo prazo de
90 dias.
6. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação
de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e
Prestação de Serviços ao Estado, Decreto nº 5/2016, de 8
de Março.
Maputo, aos 15 de Agosto de 2022
A Autoridade Competente
7219

de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, o Departamento de Aquisições do
Ministério da Economia e Finanças convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para o
provimento dos seguintes serviços:

Nº do
Concurso

Objecto do
Concurso

Prazo de entrega
das propostas e
Validade
Documentos de
Modalidade
da
Qualificação e ou
Proposta
Manifestação de
Interesse
Data

Fornecimento
08/
de produtos de
CL/27A000141/
limpeza, higie2022
ne e conforto
10/
Prestação de
CL/27A000141/ serviços de se2022
gurança

Hora

Data de
abertura das
propostas
Data

Hora

Data de
Posicionamento
dos
Concorrentes
Data

Valor da
Garantia
Provisória
em MT

Hora

Concurso
Limitado

120 dias 29/8/2022

9.00
9.15
9.00
29/8/2022
15/9/2022
horas
horas
horas

Não
Requerida

Concurso
Limitado

120 dias 29/8/2022

11.00
11.00
11.15
15/9/2022
29/8/2022
horas
horas
horas

Não
Requerida

2. Os concorrentes interessados poderão baixar os documentos, sem custos, no site: www.UFSA.Gov.mz; ou
ainda examinar os documentos dos concursos ou adquirí-los no Departamento de Aquisições, sito na Avenida
Julius Nyerere. nº 449/469, 13º andar, Torre A, pela importância não reembolsável de 500,00MT (quinhentos
meticais), das 8.00 às 15.00 horas, de 2ª a 6ª feira.
3. Para o efeito, os concorrentes deverão depositar a quantia na conta nº 3110000131 do Absa Bank
Moçambique, SA em nome do Ministério da Economia e Finanças e apresentar o talão de depósito no endereço
acima referenciado.
4. As propostas e documentos de qualificação deverão ser entregues no Departamento de Aquisições, sito na
Avenida Julius Nyerere, n.º 449/469, 13º andar, Torre A, de acordo com o horário e datas indicados na tabela.
Maputo, Agosto de 2022
O Departamento de Aquisições

7205

7212
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade
de Maputo
2ª Secção Comercial

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção
Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm éditos de vinte
dias, contados da segunda
e última publicação deste
anúncio, citando os credores desconhecidos dos
executados: SPORTLÂNDIA, LDA, RUI JORGE DE
ARAÚJO
DOMINGUÊS,
CARLA MARIA e SILLVA
DOMINGUÊS, JOSÉ LUÍS
DOMINGUÊS E MARIA
RODRIGUES, para no prazo de dez dias, posteriores
àquele dos éditos , reclamarem, querendo, o pagamento do seu crédito pelo
produto dos bens móveis
penhorados constituídos
por mobiliário doméstico a favor do exequente
BANCO COMERCIAL E DE
INVESTIMENTOS, SA, nos
Autos de Execução Ordinária nº 113/2017-G,
movidos pelo exequente
BANCO COMERCIAL E DE
INVESTIMENTOS, SA.

Terça-feira, 16 de Agosto de 2022

VAGA PARA (2) ADMINISTRADORES EXECUTIVOS
O Fundo de Energia, Fundo Público, abreviadamente designado por FUNAE, FP, é uma pessoa colectiva de direito público, de categoria
A, dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial.
Dentre as actividades que o FUNAE, FP realiza, a principal é ser uma instituição vocacionada para o desenvolvimento de projectos de
energia, em particular energias renováveis e tem actuado com foco na electrificação às zonas rurais com recurso a soluções destas
fontes, em áreas fora da Rede Eléctrica Nacional.
É neste âmbito que o FUNAE, FP pretende recrutar dois (2) administradores/as executivos/as para o seu Conselho de Administração e
que irão se ocupar das áreas de Projectos e de Suporte.
Responsabilidades:
A. Administrador/a Executivo/a para a área de Projectos
O Administrador/a Executivo/a para a área de Projectos será responsável pela Divisão de Electrificação e Divisão de Combustíveis. A
sua actividade visa garantir o funcionamento das áreas e criar soluções para qualquer tipo de problemas administrativos.
B. Administrador/a Executivo/a para a área de Suporte
O Administrador/a Executivo/a para a área de Suporte será responsável pela Divisão de Financiamento e Atendimento ao Sector Privado,
Divisão de Estudos, Planificação e Mobilização de Recursos. A sua actividade visa garantir o funcionamento das áreas e criar soluções
para qualquer tipo de problemas administrativos.
Requisitos:
A. Gerais
São requisitos para os candidatos a Administradores Executivos os seguintes:
• Mínimo de dez (10) anos de experiência relevante nas áreas de Engenharia/Energias Renováveis, Administração ou Finanças;
• Experiência com os procedimentos e regulamentos de contratação pública e de parceiros e cooperação;
• Experiência na coordenação, gestão e implementação de políticas e modelos de gestão dos recursos humanos;
• Nacionalidade moçambicana.
B. Específicos
B.1. Administrador/a para a área de Projectos
• No mínimo nível de Licenciatura em Engenharia, Física, Energias Renováveis, ou outras áreas afins;
• Experiência demonstrada em projectos de electrificação fora da Rede Eléctrica Nacional e Rede de Distribuição de Combustíveis
rurais;
• Domínio de Tecnologias usadas nas áreas de actuação do FUNAE, FP;
• Experiência na concepção de estratégias de gestão projectos, implementação em zonas de alto nível de exigência;
• É desejável experiência na coordenação de projectos com envolvimento do sector privado e/ou uso sustentável dos recursos
naturais ou áreas afins;
• Experiência no desenho e gestão de mecanismos de financiamento baseados em recursos energéticos é uma vantagem;
• Experiência na gestão de materiais, stocks de equipamentos e de serviços gerais necessários ao correcto funcionamento de uma
organização; e
• Nacionalidade moçambicana.
B.2. Administrador/a para a área de Suporte
• No mínimo nível de Licenciatura em Economia, Direito, Gestão de Empresas/Administração, Contabilidade e Auditoria, ou outras
áreas afins:
• Experiência demonstrada em gestão e coordenação de projectos de grande porte financiados por parceiros de cooperação;
• Domínio da Contabilidade Pública e das Normas Internacionais de Relato Financeiro (PGC-NIRF), além de métodos de análise
financeira;
• Experiência na concepção de estratégias de gestão e rentabilização do património mobiliário e imobiliário;
• Experiência com os procedimentos e regulamentos de contratação pública e de alguns doadores;
• Experiência na gestão de materiais, stocks e suprimento, segurança de património, e de serviços gerais necessários ao correcto
funcionamento de uma organização;
• Nacionalidade moçambicana.
Habilidades desejáveis:
• Comprovada liderança e capacidade de trabalhar de forma intersectorial com equipas interdisciplinares e lidar com vários prazos;
• Perfil de eficiência e orientação para resultados; e
• Excelentes habilidades de comunicação oral e escrita em português e inglês (fluente).

O Escrivão de Direito

Procedimentos de Candidatura
Os candidatos interessados deverão enviar as suas candidaturas que consistem na submissão dos seguintes documentos:
• Carta de candidatura dirigida a Presidente do Conselho de Administração do FUNAE, FP, indicando a sua potencialidade para
preencher o posto;
• Fotocópia do Bilhete de Identidade;
• Curriculum Vitae em português e em inglês, com indicação de, pelo menos, 3 referências;
• Cartas de recomendação, no mínimo 3; e
• Cópia dos diplomas ou certificados dos graus académicos.

Benjamim Paulino
Mondlane

Prazos de submissão de candidaturas:
As candidaturas deverão ser submetidas até às 14.00 horas do dia 16 de Setembro de 2022 para o endereço electrónico abaixo
indicado.

Verifiquei

Os termos de referência detalhados poderão ser obtidos, por solicitação, através do seguinte endereço electrónico
recrutamento@funae.co.mz ou no site www.funae.co.mz. As candidaturas deverão estar claramente identificadas com a referência
da área para qual pretende se candidatar e apenas candidatos pré-seleccionados serão contactados.

Maputo, aos 20 de
Junho de 2022

O Juiz de Direito
Hermenegildo Pedro
Chambal

Rua da Imprensa, 256 – 6º Andar C.P.: 2289 – Maputo - Tel.: (+258) 21 30 47 17/20 - Fax.: (+258) 21 30 92 28 - E-mail: funae@funae.co.mz - Webpage: www.funae.co.mz

Sistema de Gest\ao Ambiental com o Certificado Nº /INNOQ – A.002/18
Sistema de Gest\ao de Qualidade com o Certificado Nº /INNOQ – Q.002/13
Sistema de Gestão Ambiental com Certificado Nº PT10/03200
Sistema de Gestão da Qualidade com Certificado Nº PT08/02280
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
3ª CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVILDE MAPUTO COM FUNÇÕES NOTARIAIS

GOVERNO DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
SERVIÇO PROVINCIAL DA JUSTIÇA E TRABALHO
BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO DA MATOLA
EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ELINA LITSUR

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE
CACILDA FERNANDO COSSA
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de catorze de Março de dois
mil e vinte e dois, exarada de folhas cinquenta e seis verso a cinquenta e quatro,
do livro de notas para escrituras diversas número trinta, traço “B”, barra BAÚ,
deste Balcão, a cargo da Notária em exercício, ROBERTINA CRISTINA NHAMBI
MAURÍCIO JAGÁ, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por
óbito de CACILDA FERNANDO COSSA, de então setenta e cinco anos de idade,
solteira que era até à data da sua morte e com última residência habitual no
Bairro da Matola “A”, município da Matola.
Que a falecida não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última
vontade, tendo deixado como única e universal herdeira de seus bens, sua filha
FELIZARDA COSSA BETTENCOURT DOS SANTOS, solteira, maior e residente na
Matola, município da Matola.
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 da falecida.

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura outorgada no dia doze de
Agosto de dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas trinta e três a trinta e quatro, do
livro de notas para escrituras diversas número quarenta e dois, traço “B”, da Terceira
Conservatória do Registo Civil, com Funções Notariais, perante mim, MARINELA EDITE
DA SILVA MULHOVO, licenciada em Direito, Conservadora e Notária Superior, em
exercício nesta Conservatória, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por
óbito de ELINA LITSUR, de então sessenta e nove anos de idade, natural de Marracuene,
no estado que era de viúva, com última residência habitual na cidade de Maputo, filha
de Fernando Litsur e Rosita Mulau, sem ter deixado testamento ou qualquer outra
disposição da sua última vontade.
Que a falecida deixou como únicas e universais herdeiras, suas filhas: LÚCIA ELINA
CHONGO, solteira, maior, natural de Maputo e JORDINA AGOSTINHO DANIEL
CHONGO, solteira, maior, natural de Maputo, ambas residentes na cidade de Maputo.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram às declaradas herdeiras ou
com elas possam concorrer a esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis.
Está Conforme

Está Conforme
Matola, aos 12 de Agosto de 2022

Maputo, aos 12 de Agosto de 2022

A Notária

A Notária
(Ilegível)

(Ilegível)

7306

7307

Action Contre la Faim é uma organização não governamental internacional que conduz programas em Moçambique
desde 2021.
Action Contre la Faim abriu o concurso/ convite nacional para as cotações abaixo:
1. FD-PBA-00002 - Compra de Sementes
2. FD-PBA-00003 - Compra de Ferramentas Agrícolas (mangueira, ancinho, regador, etc.)
3. FD-PBA-00004 - Artigos com Visibilidade da Organização (T-shirts, coletes, cartões de identificação, etc...)
4. FD-PBA-00005 - Itens de Impressão (Roll up, brochuras, cartazes, etc...)
5. FD-PBA-00006 - Artigos de Papelaria
6. FD-PBA-00007 - Consumíveis de Escritorio (café, chá, produtos de limpeza etc...)
7. FD-PBA-00008 - Equipamento e Materiais Informáticos (impressoras, projectores, smart phones, cabos, UPS, etc...)
8. FD-PBA-00009 - Mobiliário de Escritório (cadeiras, secretárias, armários, etc...)
9. FD-PBA-00010 - Kit de Sobrevivência (artigos de higiene, artigos alimentares)
10. PD_MZ_PB_000303 - Reabilitação de Pontos de Água (fontes de água)
11. PD_MZ_PB_000302 - Perfuração de Furos (fontes)

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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO
MINICIPAL KAMPFUMU
1ª Secção

ANÚNCIO
Faz-se saber que pela Primeira Secção do Tribunal
Judicial do Distrito Municipal KaMpfumu correm
seus devidos e legais termos, uns Autos de Acção
Executiva para o Pagamento de Quantia Certa Sob Forma de Ordinário, registados sob o nº
149/2020, em que AMINA BANU MAHOMED ALIBAI move contra DEOLINDO SEMENDE DAVID,
cujo último domicílio é na Av. Milagre Mabote, Q.
05, casa 01, cidade de Maputo, citando-o para pagar ou nomear bens à penhora no prazo de dez
(10) dias, que começa a correr depois de finda a
dilação de trinta (30) dias, contados a partir da
data referente a segunda publicação do presente
anúncio, conforme integralmente consta da petição inicial, cujo duplicado se encontra depositado no Cartório desta Secção à sua disposição, pelo
que poderá solicitar em qualquer dia útil, durante
as horas normais de expediente, sob pena de ser
devolvido ao exequente o direito de nomeação de
bens, nos termos do artigo 833 do CPC.
KaMpfumu, aos 16 de Maio de 2022
A Juíza de Direito
Drª Lénia Chate

ANÚNCIO
Faz-se saber que pela Primeira Secção do Tribunal
Judicial do Distrito Municipal de KaMpfumu,
correm seus devidos e legai termos, uns Autos
de Acção Executiva Para Pagamento da
Quantia Certa registados sob o nº 17/2021-B,
que neste Juízo JAZMAK MOTORS, LDA, move
contra EDGAR HERBET MUNGOI NHANTUMBO,
cujo último domicílio conhecido é no Bairro da
Liberdade, Qº 3, casa nº 24, Rua de Montepuêz,
cidade de Maputo, citando-o para deduzir a
oposição, querendo, no prazo de 10 (dez) dias,
que começa a correr depois de finda a dilação
no prazo de trinta (30) dias, contados a partir
da data referente a segunda e última publicação
do presente anúncio, conforme integralmente
consta do requerimento inicial, cujo duplicado
se encontra depositado no Cartório desta Secção
à sua disposição, pelo que poderá solicitar em
qualquer dia útil, durante as horas normais de
expediente, com a advertência de que a falta de
oposição nos termos legais confere a devolução do
direito de nomeação ao exequente.
KaMpfumu, aos 10 de Agosto de 2022

A Escrivã de Direito
Rita Isabel Domingos

A Juíza de Direito
Drª Lénia Chate

7330

A Escrivã de Direito
Rita Isabel Domingos

6916

A participação no concurso / pedido de cotações está aberta a empresas registadas em Moçambique.
Para obter o dossier do concurso/ formulário de pedido de orçamento, envie-nos por favor um e-mail para:
tender@mz-actioncontrelafaim.org
• Data de encerramento do concurso para reabilitação de pontos de água (furos / bombas de água é no dia 22 de
Agosto de 2022, às 13.00 horas
• Data de encerramento do concurso para todos os outros pedidos é no dia 29 de Agosto de 2022, às 13.00 horas
• Data de encerramento do concurso para todas as compras de sementes e de compra de ferramentas agrícolas é
no dia 22 de Setembro de 2022, às 13.00 horas

ANÚNCIO DE CONCURSO
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Convite para Submissão de Manifestação de Interesse
Consultorias Diversas para o CESC
1. O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC), é uma Organização da Sociedade
Civil sem fins lucrativos, criada em 2009, cuja missão é fortalecer a capacidade de participação
activa do cidadão e comunidades nos processos de desenvolvimento sócio económico e político,
investindo na partilha de conhecimento, ferramentas de aprendizagem, monitoria e advocacia
em prol de políticas públicas com vista a melhorar a qualidade de participação do cidadão nos
processos de governação.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE VILANKULO
SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos da alínea d) do nº 3 do artigo 33, conjugado com o nº 2 do artigo 63 do Regulamento de Contratação
de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo
Decreto n.º 5/2016, de 08 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos concursos abaixo indicados:
Nº do Concurso Modalidade

Nome do Concorrente

Objecto do Concurso

Valor de
Adjudicação
com iva

04/04I130241/
SDSMAS-V/2022

Concurso
Limitado

GRUPO SEA, LDA

Combustível

1.349.999,78MT

02/04I130241/
SDSMAS-V/2022
04/04I130241/
SDSMAS-V/2022

Pequena
Dimensão
Pequena
Dimensão

GRUPO SEA, LDA

Combustível

399.999,18MT

GRUPO SEA, LDA

Géneros alimentícios

338.650,00MT

06/04I130241/
SDSMAS-V/2022

Pequena
Dimensão

DANIEL AGOSTINHO JOÃO Higiene e limpeza

07/04I130241/
SDSMAS-V/2022

Pequena
Dimensão
Pequena
Dimensão

ELECTRO GIL SERVICE, EI

11/04I130241/
SDSMAS-V/2022

KULEWA INFORMÁTICA

12/04I130241/
SDSMAS-V/2022

Pequena
Dimensão

ELECTRO FRIO

13/04I130241/
SDSMAS-V/2022

Pequena
Dimensão

PALMA COMPANHIA
SEGUROS, SA

01/04I130241/
SDSMAS-V/2022

Ajuste
Directo

SOCIEDADE DO
NOTÍCIAS, SA

Material eléctrico

390.275.00MT

Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC)
Endereço: Av. Julius Nyerere, n.º 258,
Tel: (+258) 21 487565; Fax: 21 487552
Cell: (+258) 845108505 / 824708431
Email: procurement@cescmoz.org
Maputo-Moçambique
4. As propostas deverão ser entregues no endereço indicado, nas datas especificadas na tabela
abaixo.
5. O concurso será regido pelo Regulamento de Aquisições do CESC.
Nº do Concurso

154.500,00MT

Manutenção e reparação
de aparelho de arcondicionado

93.366,00MT

Publicação de anúncios
no jornal “Notícias”

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinando os Termos de Refência
disponíveis através do email abaixo indicado ou levantá-los no endereço físico abaixo indicado.

343.240,00MT

Manutenção e reparação
de equipamento
informático

Seguro de viaturas

2. Assim, o CESC convida concorrentes elegíveis a apresentarem manifestações de interesse,
fornecendo informações relavantes para cada objecto de concurso abaixo, indicando que estão
qualificadas para o tipo de serviços, como sejam ( brochuras, descrição de consultorias similares,
experiências em condições similares, pessoal qualificado, etc).

Cancelado
100.152,00MT

De acordo com o n° 2 do artigo 275 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março,
o concorrente tem o prazo de cinco dias úteis, a contar da data de recepção de notificação de adjudicação
para apresentar a sua reclamação.

N.º 017/ CESCAGE/QCBS/2022

Descrição

Modalidade
de Licitação

Data e Hora-final para
Submissão das Propostas

Consultoria para Assistir a Instituição
no: Mapeamento de Actores Sociais
em Maputo e nas províncias de
implementação (Zambézia e Nampula)
e Desenvolvimento de uma Estratégia
de Engajamento de Actores-Chave
(Steakeholders) para o Programa AGE

QCBS

25 de Agosto de 2022
pelas 15.30 horas

ICS

24 de Agosto de 2022
pelas 15.30 horas

Consultoria para Análise sobre as
N.º 018/ CESCmelhores abordagens de engajamento
IGUAL/ ICS/ /2022
Juvenil no âmbito de Direitos Humanos

Maputo, aos 16 de Agosto de 2022
Unidade de Aquisições
CESC - Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil
Avenida Julius Nyerere, n.º 258, Maputo – Moçambique
Telefone: (+258) 21487552; Fax: 21487565; Cells: 82 4708431/84 5108505;
Email: info@cescmoz.org; Web Site: www.cescmoz.org

O Director de Serviço
(Técnico Sup. N2)
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PUBLICIDADE

Terça-feira, 16 de Agosto de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS
PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE
JUSTIÇA E TRABALHO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
2ª Secção Comercial

CARTÓRIO NOTARIAL DE NAMPULA

ANÚNCIO

EXTRACTO

Na Execução Ordinária nº 243/19-G, em que o exequente FNB MOÇAMBIQUE, SA, move contra os executados:
NÉLCIO BENTO HORÁCIO BUQUE e CRISTINA INÊS MATEUS ARMANDO BUQUE, foi ordenada a venda por meio
de propostas em carta fechada, em segunda praça, do seguinte bem:
Verba Única
Imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob o nº 62916 a folhas 13v, do livro nº B/222,
inscrito sob o nº 88517 a fls. 24, do livro G/136, a favor de Nélcio Bento Horácio Buque, solteiro, maior, com a
hipoteca a favor do Banco FNB-Moçambique, SA, registada sob o nº 81689 a fls. 12v, do livro C/112.
O total do bem avaliado é de 13 361,19USD (treze mil, trezentos e sessenta e um dólares e dezanove cêntimos),
norte-americanos ao câmbio do dia.
As propostas devem mencionar preço superior à verba pretendida, correspondente ao preço, para o princípio de
pagamento da dívida e custas judiciais.
No dia 31 de Agosto de 2022, pelas 14.00 horas, na Sala de Audiências desta Secção, proceder-se-á à abertura das
propostas até esse momento apresentadas, cujo acto podem os proponentes.
O bem localiza-se no Bairro Kumbeza, parcela nº 738, distrito de Marracuene.
Maputo, aos 25 de Julho de 2022
O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane
Verifiquei
O Juiz de Direito
Hermenegildo Pedro Chambal

7107

MUNICÍPIO DE MONAPO
CONSELHO MUNICIPAL DE MONAPO
UGEA

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE
CARLITA ANTÓNIO DUARTE
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dois
de Agosto do ano dois mil e vinte
e dois, lavrada de folhas sessenta e
três a folhas sessenta e quatro verso, do livro de notas para escrituras
diversas número “C”, traço trinta e
três, a cargo de MEQUE MULAVA,
Conservador e Notário Superior do
referido Cartório, se acha lavrada
uma Escritura de Habilitação de
Herdeiros na qual, seus filhos: PEDRO JOÃO MAFUTA ARNALDO,
CRISÁLIA DA CONCEIÇÃO ARNALDO ANTÓNIO, solteiros e maiores,
JUDITE ARNALDO VICTOR ANTÓNIO e CARLOS ARNALDO VICTOR
ANTÓNIO, menores, naturais da
cidade de Nampula, onde residem
e de nacionalidade moçambicana,
foram declarados únicos e universais herdeiros da sua mãe CARLITA
ANTÓNIO DUARTE, com última
residência na cidade de Nampula.
Que até à data da sua morte não
deixou testamento nem qualquer
outra disposição da última vontade.
Que segundo a lei não há quem
com eles possa concorrer a essa
sucessão.
Que da herança fazem parte bens
imóveis e móveis, incluindo contas
bancárias.

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

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE
MARIETA MATHE
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de treze
de Julho de dois mil e vinte e
dois, exarada de folhas cinquenta
e nove a sessenta e um, do livro
de notas para escrituras diversas
número cento e cinco, traço “E”,
do 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
MARIETA MATHE, no estado de
solteira, maior, natural de Chibuto, residente que foi em Maputo.
Que ainda pela mesma escritura
pública foram declaradas como
únicas e universais herdeiras
de todos os seus bens móveis
e imóveis da sua mãe MARIETA MATHE, suas filhas: LÚCIA
EUGÉNIO MAXAIEIE, solteira,
maior, natural de Maputo, JOANA
EUGÉNIO MACHAIEIE GUIAMBA, natural de Chibuto, casada
com Belmiro José Guiamba e
MARIA EUGÉNIO MACHAIEIE,
solteira, maior, natural de Chibuto, todas residentes nesta cidade.
Que não existem outras pessoas
que segundo a lei prefiram às
declaradas herdeiras ou com
elas possam concorrer à sua
sucessão.

Está Conforme
Cartório Notarial de Nampula, aos
oito de Agosto de dois mil e vinte
e dos

Maputo, aos 12 de Agosto de
2022

O Notário
(Ilegível)

A Notária Superior
(Ilegível)

Está Conforme

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO
ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
PRIMEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DE
MAPUTO

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E NOTARIADO
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE
MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO
DE JÚLIO MACAMO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS
POR ÓBITO DE
JÚLIA INÁCIO NOTA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dois
de Agosto de dois mil e vinte
e dois, lavrada a folhas trinta
e nove 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 JÚLIO MACAMO, solteiro, maior que era,
natural de Chibuto, filho de Chissa Macamo e de Elina Moiane,
falecido no dia treze de Junho
de dois mil e três, no Hospital
Central de Maputo, com a última residência habitual no Bairro de Maxaquene, nesta cidade
de Maputo, não tendo deixado
testamento nem qualquer outra
disposição da sua última vontade, sucedem-lhe como únicos
e universais herdeiros de todos
os seus bens móveis e imóveis,
seus filhos: NOMSSA JÚLIO MACAMO, solteira, maior, natural de
Chibuto, MILAGRE JÚLIO MACAMO, solteiro, maior, natural
de Chibuto e ARTIMISA JÚLIO
MACAMO, solteira, natural de
Chibuto, todos residentes nesta
cidade de Maputo.
Que não existem outras pessoas
que segundo a lei prefiram aos
declarados herdeiros ou com eles
possam concorrer na sucessão à
herança do referido JÚLIO MACAMO.

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública
de dez de Agosto de dois mil e
vinte e dois, lavrada de folhas
doze verso a folhas treze verso,
do livro de notas para escrituras diversas número duzentos
e noventa e seis, traço “C”, deste
Cartório Notarial, perante mim,
IVO ALFREDO MAZIVE, Conservador e Notário Superior, em
exercício no referido Cartório,
foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de JÚLIA INÁCIO NOTA, de
cinquenta e nove anos de idade,
no estado de solteira, natural de
Marromeu, com a última residência no Bairro da Matola-Cidade,
sem ter deixado testamento com
disposição da sua vontade.
Que pela operada escritura pública deixa como únicos e universais
herdeiros, seus filhos: TÂNIA
CÉSAR NOTA TSAMBA DA PAZ,
casada com Dolacio Mário da
Paz sob o regime de comunhão de bens adquiridos e EUDE
CÉSAR NOTA TSAMBA, solteiro,
ambos naturais de Maputo, de
nacionalidade moçambicana e
residentes em Maputo.
Que não existem outras pessoas
que segundo a lei prefiram ou
com eles concorram à sucessão e
da herança dela fazem parte bens
móveis e imóveis.
Está Conforme
Maputo, aos doze de Agosto de
dois mil e vinte e dois
A Notária
(Ilegível)

Está Conforme
Maputo, aos 3 de Agosto de 2022

7294

254

Rua João Carlos Raposo Beirão, nº 345, R/C

O Notário
(Ilegível)
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CONCURSO Nº 90035/CMVM/UGEA/CAD/002/2022
PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA PROCURADORIA E LEGALIDADE

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d) do n° 3 do artigo 33, conjugado com o nº 2 do artigo 63
do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016,
de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto do concurso à empresa
AFRICON, LIMITADA, ao preço global de 13.186.406,11MT (treze milhões,
cento e oitenta e seis mil, quatrocentos e seis meticais e onze centavos),
incluindo IVA.
Monapo, Junho de 2022
Representante da Entidade Competente

CONSELHO MUNICIPAL
PELOURO DE SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA 06

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. O Conselho Municipal de Maputo convida todas empresas elegíveis, nacionais, 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

370

Requalificação
Concurso
de um
Limitado
armazém
OM-UGEA
para Clínica
06-38/CMM/ Municipal da
DMS/W/2022
DMS
(Fase II)

De acordo 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 n.º 5/2016, de 8 de
Março, comunica-se a adjudicação do objecto do concurso abaixo indicado:
Nome do Concorrente

Objecto de Concurso

Valor da adjudicação incluído IVA

MAGY ENGENHARIA, LDA

Reabilitação de ruas em
blocos de pavê na zona
continental

12.970.709,98MT (doze milhões,
novecentos e setenta mil, setecentos
e nove meticais e noventa oito
centavos)

Ilha de Moçambique, aos 8 de Agosto de 2022
O Presidente
Ismail Iahira Abacar Chacufa
(Docente N1)
Ilha de Moçambique - Rua dos Heróis, Bairro do Museu, 258610132

Data: 19/8/2022
Compatível
10.00 horas
Dia:
ao Objecto da
Local de Concentração:
6/9/2022
Contratação
Centro de Formação
Entrega:
4ª Classe
de Recursos Humanos
10.00 horas
Categoria I
do Conselho Municipal
Abertura:
Subcategoria
de Maputo, Av. Fernão
10.15 horas
1ª a 14ª
Magalhães, próximo do
Parque da Polícia Municipal

N/A

3. Para Concursos Limitados os concorrentes interessados poderão obter mais informações,
consultar ou adquirir os documentos do Concurso no endereço indicado no nº 6, no horário das
8.00 até às 15.30 horas, a partir do dia 16/8/2022.

ADJUDICAÇÃO DE CONCURSO

1º

Alvará

Data, Hora
Garantia
e Local de
abertura do Provisória
Concurso

2. As propostas deverão ser válidas por um período de 120 dias para o concurso limitado e 90 dias
para concurso por cotação.

MUNICÍPIO DA CIDADE DA ILHA DE MOÇAMBIUE
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DA ILHA DE MOÇAMBIQUE
Unidade Gestora Executora das Aquisições

Nº de
ordem

Data, Hora e Local de
Concentração para visita

4. Para concursos por cotações os concorrentes interessados poderão obter mais informações e
consultar ou adquirir os documentos dos Concursos no endereço indicado no nº 6, no horário das
8.00 até às 15.30 horas, após o anúncio do presente concurso.
5. Os documentos do concurso poderão ser consultados ou adquiridos mediante o pagamento não
reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais). O pagamento deverá ser por meio de depósito
directo para o Conselho Municipal de Maputo (CMM), no BANCO MILLENNIUM BIM, conta
54690056 através do NIB: 000105610000000243263.
6. Estão isentos de qualquer pagamento os concorrentes de concurso por cotações.
7. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8
de Março.
8. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos
concorrentes que desejarem comparecer à sessão.
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9. Não serão permitidas propostas electrónicas e as entregues após o prazo-limite serão
rejeitadas.
Conselho Municipal de Maputo
Pelouro de Saúde e Acção Social
Unidade Gestora Executora das Aquisições – UGEA 06
Av. Ho Chi Min - Praça da Independência, 1º andar, Paços do Município
Caixa Postal 251, Maputo - Telefone: +258 (21)215580
Email: promaputo.aquisicoes@gmail.com
A UGEA 06
7172
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PUBLICIDADE

Terça-feira, 16 de Agosto de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E NOTARIADO
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E NOTARIADO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ANTÓNIO MARIA DIAS

ANÚNCIO
Faz-se público que FILIPA ZAMEIA, natural e residente na cidade de Maputo, no Bairro das Mahotas, requer autorização para mudança do nome
da sua filha menor ELIANE FILIPA TSUVALE, para passar a usar o nome completo de ELSIANE FILIPA TSUVALE.
Nos termos do nº 1, artigo 360º do Código do Registo Civil, são convidados todos os interessados para no prazo de trinta dias, a contar da data
da publicação do presente anúncio, deduzirem, por escrito, a oposição que tiverem direito de fazer.
Maputo, aos 19 de Julho de 2022
A Directora Nacional Adjunta
Fátima J. Achá Baronet
(Conservadora e Notária Superior)

7311

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de três
de Agosto de dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas cinquenta e cinco
verso a folhas cinquenta e sete verso, do livro de notas para escrituras
diversas número duzentos e noventa e cinco “C”, deste Quarto Cartório
Notarial de Maputo, perante mim, ERMELINDA JOÃO MONDLANE
MATINE, Conservadora e Notária Superior, em exercício no referido
Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por
óbito de ANTÓNIO MARIA DIAS, de oitenta e sete anos de idade, no
estado civil de casado com Leopoldina Correia de Noronha Dias, sob
o regime de comunhão de bens adquiridos, natural de Quelimane, de
nacionalidade portuguesa, com a última residência na Avenida António
Aleixo, bloco u, número dois, rés-do-chão, Quinta Fonte de Prata,
Alhos Vedros, Moita, sem ter deixado testamento ou qualquer outra
disposição da sua última vontade.

Principais Requisitos:
• Carta de condução de motociclos, viaturas ligeiras e pesadas
– obrigatório;
• Formação ao nível da 9ª classe;
• Experiência na função até 3 anos.

Nelson Armando Vasconcelos Afonso sob o regime de comunhão
geral de bens, natural de Quelimane, de nacionalidade portuguesa e
residente em Portugal, MARIANA DE NORONHA LOUREIRO DIAS,
viúva, natural de Quelimane, de nacionalidade portuguesa e residente
em Portugal, MARIA DA CONCEIÇÃO LOUREIRO DIAS, casada
com Fernando Alberto Loforte Teixeira Ribeiro sob o regime de
comunhão de bens adquiridos, natural de Quelimane, de nacionalidade
moçambicana e residente nesta cidade de Maputo, CLÁUDIO DE
NORONHA LOUREIRO DIAS, solteiro, maior, natural de Quelimane,
de nacionalidade portuguesa e residente na França, TEREZA DE
NORONHA LOUREIRO DIAS PIRES (falecida), neste acto representada
por seu esposo VALDEMIRO CALDEIRA PIRES, viúvo e seus filhos:

VANESSA ALEXANDRA DIAS PIRES, SHEILA CRISTINA DIAS PIRES,
MAURO ALEXANDRE DIAS PIRES e JÉSSICA PATRÍCIA DIAS PIRES,
todos solteiros, maiores, natural de Quelimane, de nacionalidade
moçambicana e residentes em Quelimane e Maputo, respectivamente.
Que não deixou outras pessoas que por lei com eles possam concorrer
à sucessão da herança e que dela fazem parte bens móveis e imóveis.
Está Conforme
Maputo, aos nove de Agosto de dois mil e vinte e dois
A Conservadora e Notária Superior
(Ilegível)
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DIRECÇÃO DE LOGÍSTICA E APROVISIONAMENTO (DLA)

A CFAO Motors Mozambique pretende reforçar os seus quadros em
Maputo com um MOTORISTA.
Principais Responsabilidades:
• Condução de veículos automóveis (ligeiros ou pesados) e
motas, de acordo com as instruções recebidas;
• Apoio à oficina;
• Apoio ao parque de viaturas interno;
• Transporte de visitas e clientes;
• Apoio aos diversos departamentos para entrega de expediente;
• Quando conduz veículos de carga, orientar as cargas e
descargas, e arrumação das mercadorias transportadas;
• Zelar pela boa conservação do veículo e pela carga
transportada;
• Verificar directamente os níveis de óleo, água e combustível,
do estado e pressão dos pneumáticos;
• Em caso de avaria ou acidente, tomar as providências
adequadas e recolher os elementos necessários para
apreciação das entidades competentes.

Mais certifico que pela presente escritura pública foi declarada
como meeira e herdeira, sua esposa LEOPOLDINA CORREIA DE
NORONHA DIAS, viúva, natural de Moçambique, de nacionalidade
portuguesa e residente na Avenida António Aleixo, bloco u, número
dois, rés-do-chão, Alhos Vedros, Moita e como únicos e universais
herdeiros de todos os seus bens e direitos, seus filhos: MARIA
HELENA DE LOUREIRO DIAS, divorciada, natural de Quelimane, de
nacionalidade portuguesa e residente em Portugal, MARIA EDUARDA
LOUREIRO DIAS LOULÉ, casada com Michel Lagardere Loulié sob
o regime de comunhão de bens adquiridos, natural de Quelimane,
de nacionalidade swazi e residente na Swazilândia, NATÉRCIA DE
NORONHA LOUREIRO DIAS DE VASCONCELOS AFONSO, casada com

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. A Universidade Eduardo Mondlane convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para prestação de serviços, de acordo
com os seguintes concursos:
Nº do Concurso

52A002341/
CP/014/2022

52A002341/
CP/015/2022

Objecto do Concurso

Contratação para prestação de
serviços de notificação por SMS
aos candidatos à admissão para
Universidade Eduardo Mondlane
Contratação para prestação
de serviços de transporte
e distribuição do material
de exames de admissão à
Universidade Eduardo Mondlane

Validade
das
Propostas

Prazo e Hora de
Entrega

Data e Hora de
Abertura

Data e Hora
do Anúncio de
Posicionamento

Preço do
Caderno de
Encargo

120 Dias

Data: 8/9/2022 Data: 8/9/2022
Hora: 10.00 horas Hora: 10.15 horas

Data: 19/9/2022
1.500,00MT
Hora: 10.30 horas

120 Dias

Data: 20/9/2022
Data: 9/9/2022 Data: 9/9/2022
1.500,00MT
Hora: 10.00 horas Hora: 10.15 horas Hora: 10.30 horas

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou adquirí-los, mediante solicitação por
escrito na UGEA Central a funcionar no edifício do Reitoria, sita no Campus Universitário, Av. Julius Nyerere, entre às 8.00 e 15.30 horas, pela
importância não reembolsável, de acordo com a tabela acima, que deverá ser depositada na conta 170475561 – UEM DLA do Millennium
BIM
Endereço:
Universidade Eduardo Mondlane
Direcção de Logística e Aprovisionamento
Av. Julius Nyerrere, n.º 3453, Edifício da Reitoria
Campus Principal da Universidade Eduardo Modlane
Maputo

2.

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

Se preenche os requisitos acima mencionados, envie-nos o seu CV para
rhcfaomozambique@cfao.com até ao dia 26 de Agosto de 2022.

Maputo, aos 16 de Agosto de 2022
A Directora
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE PANDA
GABINETE DO ADMINISTRADOR
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DO CONCURSO N.° 04I120041/CP/1,2,/2022/
LOTES I E II

SOLUÇÕES EM
MOBILIÁRIO
DE ESCRITÓRIO

1. O Governo do Distrito de Panda convida pessoas singulares, micro, pequenas
e médias empresas inscritas no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras
Públicas, Fornecedores de Bens e Prestadores de Serviços ao Estado a
apresentarem propostas fechadas para os seguintes objectos:
• Lote I: Fornecimento de Equipamento Informático, e
• Lote II: Fornecimento de Electrodomésticos para Residência Oficial do
Administrador e para Casa de Hóspedes.
2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinando
os documentos do concurso ou levantá-los na Secretaria Comum da Secretaria
Distrital, pela importância não reembolsável de 500,00MT.
3. O prazo de validade das propostas será de 30 dias.
Endereço: Secretaria Distrital
localizada na Rua Principal de Panda - Homoíne
Telefone 29368020, e-mail: govpanda@gmail.com
4. As propostas deverão ser acompanhadas de Certidão de Cadastro Único,
Certidão de Quitações, Certidão de INSS e Alvará.
5. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.
Panda, aos 15 de Agosto de 2022
O Secretário Permanente
+258 84 337 8622/604
+258 21 404 435

Secretaria Distrital, localizada na rua principal de Panda - Homoíne telefone 29368020 email: govpanda@gmail.com

marketing@sidat.co.mz
Av. 24 de Julho, Nº 3688

333
7297

18

PUBLICIDADE

Terça-feira, 16 de Agosto de 2022

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

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS
CERTIDÃO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de oito 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 9/B, desta Conservatória, a cargo de AFANA IASSINE ESMAEL, Conservador e Notário
Superior da referida Conservatória, se procedeu uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por morte de DANIEL ERNESTO AMBRÓSIO DA
SILVA, ocorrida no dia vinte e oito de Fevereiro de dois mil e vinte e um, no Hospital Central da Cidade de Quelimane, de sessenta e nove anos de
idade, natural do distrito de Nicoadala, residente na cidade de Mocuba, no Bairro Três de Fevereiro, filho de Ernesto Ambrósio Passura da Silva e
de Helena Mariano Damas, no estado de solteiro, que vivia em união de facto com a senhora Ana Maria Damas, solteira, que perdeu a vida em vinte
e dois de Junho de dois mil e dezanove e como herdeiros universais os seus filhos: Wilson Damas da Silva, solteiro, maior, natural de Mocuba,
residente em Chingodzi, cidade de Tete e Helena Octávio Damas da Silva, solteira, maior, natural de Mocuba e residente no Bairro do Jardim,
cidade de Maputo.
Que pelas relações que tiveram com o mesmo falecido, têm perfeito conhecimento destes factos em justificação dos quais me apresentaram a
Certidão de Óbito do de cujus, fotocópia do Bilhete de Identidade e Certidões de Nascimento dos herdeiros que arquivo.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram a mesma herança ou que com eles possam concorrer à sucessão e não há lugar a
inventário orfanológico obrigatório.
Que o falecido não deixou qualquer disposição da última vontade.
Que a herança é constituída por bens móveis e imóveis.
Foram-me apresentados e arquivo os seguintes documentos: Certidão de Óbito do de cujus, fotocópia de Bilhete de Identidade dos outorgantes e
Certidões de Nascimento dos herdeiros.
Foi esta escritura lida em voz alta aos outorgantes e aos mesmos explicado o seu conteúdo e efeitos legais na presença simultânea de todos, com
advertência especial de se mandar publicar no jornal mais lido do país no prazo de 30 dias, após que seguidamente vão comigo assinar.
Está Conforme
Conservatória dos Registos e Notariado de Mocuba, aos oito de Agosto de dois mil e vinte e dois
O Conservador
(Ilegível)
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UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

ADENDA AO ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE CONCURSO
1. O FUNAE – Fundo de Energia convida empresas elegíveis a participarem dos concursos alistados na tabela que se segue.
2. O concurso será conduzido com base nos procedimentos do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº. 05/2016, de 8 de Março.
3. O local para aquisição do documento do concurso, apresentação de proposta, abertura das propostas e divulgação do
posicionamento, estão indicados abaixo.
Nº de
concurso

39A002552/
CP/137/2022

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONCURSO PARA FORNECIMENTO DE
SERVIÇOS DE CONFERÊNCIA
(RFQ-640-FY22-ConferenceServices)
O CORPO DA PAZ MOÇAMBIQUE convida a todos
potenciais fornecedores de serviços de Hotelaria da
cidade de Maputo, a submeterem as suas propostas para o
fornecimento de serviços de Acomodação e Conferências
conforme as especificações técnicas e requisitos
necessários constantes no documento do concurso

Modalidade

Concurso
Público

Concurso
39A002551/ de
Pequena
PD/12/2022 Dimensão

Objecto

Preço do
Documento
de Concurso

Data e
Hora
Limite de
Entrega

Contratação de Empreitada
de Obra Para Reabilitação
de Postos de Abastecimento
05.09.2022
de Combustíveis em Cabo
1.000,00 Mts
10.00h
Delgado:
Lote 1- Muidumbe
Lote 2- Quissanga

Contratação de Empresa para a Prestação
de Serviços de Recolha de Resíduos
Sólidos na Fábrica de Painéis Solares de
Moçambique

Isento

Data e
Data e Hora
Local de
Hora da
do Anúncio de Entrega,
Abertura das
Posicionamento Abertura
Propostas

5.09.2022
10.15h

29.08.2022
10.00h

20.09.2022
10.00h

29.08.2022
10.15h

FUNAE
-Sede

05.09.2022
10.00h

Valor da
Garantia
Provisória

75.000,00 Mts
Por Lote

FUNAESede

Isento

****Para a compra dos Cadernos de Encargo, os interessados deverão efectuar o depósito do respectivo valor na conta nº 51514858 (Millennium Bim)
FUNAE- SEDE: Rua da Imprensa, 256, 6º andar, portas 607- 610 – 618, Caixa Postal 2289, Telefone: : 21304717 / 21304720, Fax: 21309228; Email: funae@funae.co.mz, Cidade de Maputo.

Sistema de Gestão de Qualidade com o Certificado Nº /INNOQ – Q.002/13
Sistema de Gestão da Qualidade com Certificado Nº PT08/02280
Sistema de Gestão Ambiental com Certificado Nº PT10/03200

(RFQ-640-FY22-ConferenceServices) que pode ser
encontrado no seguinte endereço electrónico:

6197

https://www.peacecorps.gov/mozambique/contracts/
De salientar que, as propostas deverão ser enviadas
apenas para os e-mails indicados no documento acima
mencionado, até às 23:59 CAT do dia 23 de Agosto de 2022.

BAIXE JÁ!

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE
NACIONAL E INTERNACIONAL

EM PRIMEIRA MÃO

7301

Termos e condições aplicavéis

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E APP STORE

VAGA DE DIRECTOR-GERAL
INFORMAÇÃO DO EMPREGADOR
Nome: Mozambique Tree Farming
Endereço: 450 Kassier Rd, Assagay, Outer West Durban, 3610
Telefone: (+27) 87 353 9891
E-Mail: carlos@mozfib.biz

O candidato bem-sucedido para esta função deve possuir excelentes habilidades de comunicação,
conhecimento profundo dos negócios florestais e de exportação, boas habilidades financeiras,
fortes qualidades de liderança e experiência em logística ou maquinaria.
RESPONSABILIDADES E DEVERES
• Incentivar/ajudar a equipa;

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
Título da Posição: Director-Geral
Reporta ao: Conselho de Administração
Local de trabalho: Escritórios da empresa Mozambique Fibra, sita no Porto da Beira
Data de Início: por anunciar
Tipo de trabalho: A tempo inteiro
JOB DESCRIPTION
A Mozambique Timber Farming PTY (MTF) é uma empresa sul-africana com duas subsidiárias
moçambicanas: Investimento Florestal Mozambique Lda (IFM) e Mozambique Fibra Lda
(MozFibra). O objectivo do Mozambique Timber Farming Group é criar a primeira empresa
integrada de plantação florestal sustentável em Moçambique que exporta comercialmente
madeira de eucalipto cultivada em plantações para mercados internacionais de forma sustentável
e com potencial de crescimento futuro exponencial. A IFM plantou mais de 6.600 hectares de
plantações de eucalipto até o momento, enquanto a instituição de exportação portuária sediada
na Beira, MozFibra também está totalmente funcional e exportou 100.000 toneladas de toros de
celulose para fora do Porto da Beira nos últimos 12 meses.
A MTF procura um Director-Geral auto-motivado e orientado para os resultados para dirigir
e gerir ambas as empresas da MTF sediadas em Moçambique. O candidato seleccionado terá
à frente uma equipa de gestão já estabelecida e supervisionará as actividades de negócios da
MTF e desenvolverá e implementará estratégias e programas de negócios eficazes. Os deveres
do Director-Geral incluirão alocação de recursos orçamentários, formulação de políticas,
coordenação de operações comerciais, monitoramento e motivação de pessoal, gestão de custos
operacionais, garantia de práticas logísticas e preços, melhoria de processos administrativos,
envolvimento com fornecedores, contratação e treinamento de funcionários, identificação de
negócios, oportunidades e acompanhamento das actividades financeiras. A experiência em
silvicultura e/ou exportação de lascas/toros de celulose ajudará a nossa organização a manter
o relacionamento com os clientes, gerar novos negócios, aumentar a produtividade da equipa,
melhorar o serviço, garantir a sustentabilidade e cumprir os objectivos de negócios.

• Fazer cumprir os padrões de segurança;
• Treinar novos funcionários;
• Monitorar equipamentos;
• Planear e supervisionar a plantação;
• Gerir os requisitos de fluxo de caixa operacional e investimento;
• Estabelecer indicadores de desempenho para a operação florestal;
• Supervisionar as actividades de carregamento do navio e logística do cepo para o navio;
• Melhorar a competitividade a longo prazo e reduza os custos de insumos;
• Comunicação com engenheiros e consultores;
• Negociar condições favoráveis com prestadores de serviços em toda a cadeia de valor,
desde plântulas até ao envio.
QUALIFICATIONS / REQUIREMENTS
• Pelo menos 10 anos de experiência de gestão sénior no sector florestal;
• Excelentes habilidades de informática e comunicação;
• Capacidade de se comunicar em português seria uma vantagem;
• Conhecimento técnico de equipamentos florestais;
• Experiência em operações de exportação e/ou logística;
• Experiência em GIS será uma vantagem.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E NOTARIADO
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA
SEGUNDA SECÇÃO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE
TEREZA DE NORONHA LOUREIRO DIAS PIRES

ANÚNCIO

Certifico, para efeitos de publicação, que
por escritura pública de dois de Agosto de
dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas
oitenta a folhas oitenta e um verso, do livro
de notas para escrituras diversas número
duzentos e noventa e três “C”, deste Quarto
Cartório Notarial de Maputo, perante mim,
ERMELINDA JOÃO MONDLANE MATINE,
Conservadora e Notária Superior, em
exercício no referido Cartório, foi lavrada
uma Escritura de Habilitação de Herdeiros
por óbito de TEREZA DE NORONHA
LOUREIRO DIAS PIRES, de sessenta e
seis anos de idade, no estado de casada
com Valdemiro Caldeira Pires, sob o
regime de comunhão de bens adquiridos,
natural de Quelimane, de nacionalidade
moçambicana, com a última residência no
Bairro Central em Maputo, sem ter deixado
testamento ou qualquer outra disposição
da sua última vontade.
Mais certifico que pela presente escritura
pública foi declarado como meeiro,
seu esposo VALDEMIRO CALDEIRA

PIRES, viúvo, natural de Quelimane, de
nacionalidade moçambicana e como únicos
e universais herdeiros de todos seus bens e
direitos, seu esposo Valdemiro Caldeira
Pires, acima identificado e seus filhos:
VANESSA ALEXANDRA DIAS PIRES,
SHEILA CRISTINA DIAS PIRES, MAURO
ALEXANDRE DIAS PIRES e JÉSSICA
PATRÍCIA DIAS PIRES, todos solteiros,
maiores, naturais de, Quelimane de
nacionalidade moçambicana e residentes
em Quelimane e Maputo, respectivamente.
Que não deixou outras pessoas que por lei
com eles possam concorrer à sucessão da
herança e que dela fazem parte bens móveis
e imóveis.
Está Conforme
Maputo, aos nove de Agosto de dois mil e
vinte e dois
A Conservadora e Notária Superior
(Ilegível)
7289

No dia 17 de Agosto de 2022, pelas 10.30
horas, na sala de audiências desta Secção,
na Acção Executiva para Pagamento de
Quantia Certa em Processo Ordinário
nº 44/2017, pendente nesta Secção, em
que é exequente SAIDE AHAMADA e executado SAIDE AMADE MOLIDE, há-de
ser posto em praça para se arrematar, pela
primeira praça, em carta fechada, ao maior
lanço oferecido, acima do valor da dívida
exequenda e da avaliação indicada no processo, um imóvel destinado à habitação,
localizado no Bairro de Namutequeliua,
nesta cidade de Nampula, avaliado em

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA
Serviço Provincial de Infra-Estruturas

AVISO

3 807 748,54MT (três milhões, oitocentos e sete mil, setecentos e quarenta e
oito meticais e cinquenta e quatro centavos).

2

-16 36 40,00

37 09 10,00

3

-16 37 10,00

37 09 10,00

4

-16 37 10,00

37 08 40,00

Quelimane, aos 15/7/2022
A Directora do Serviço
Inês John Limodo
(Técnica Superior N1)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

SVD LOGISTICS &
SERVICES, SA

11.606.575.44

VICTORY INFRAMOZAMBIQUE, LDA

37 08 40,00

CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Rua Fernão Veloso, nº 54, Telefone 417014/6, Fax: 417017

Nome do Concorrente

VICTORY INFRAMOZAMBIQUE, LDA

Longitude

-16 36 40,00

262

Valor incluíndo
IVA (MT)

Construção de 12 furos positivos de abastecimento de
água no distrito de Moatize; dos quais 10 equipados
47F001261/
com bomba manual Afridev e redimensionamento do
CP/00041/2022
sistema de abastecimento de água de Zóbuè com 2
furos adicionais de maior diâmetro
Construção de 20 furos positivos de abastecimento
47F001261/
de água equipados com bomba manual Afridev, nos
CP/00042/2022
distritos de Chifunde (10) e Marávia (10)

Latitude

1

Verifiquei
O Juiz de Direito
Dr. Boliz Júlio

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

Construção de 25 furos positivos de abastecimento
47F001261/
de água, equipados com bomba manual Afridev, nos
CP/00040/2022
distritos de Dôa (10) e Mutarara (15)

Vértice

O Escrivão de Direito
Ussene I. Cantassula

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Designação

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 11055CM para Pedras e Granito, no distrito de Mocuba, na província da Zambézia, a favor
da requerente YASSIN-MULT SERVICE, nº 5, com as seguintes coordenadas geográficas:

Nampula, aos 2 de Agosto de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE TETE
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS
REPARTIÇÃO DE GESTÃO, EXECUÇÃO DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS

Concurso n.º

19

PUBLICIDADE

Terça-feira, 16 de Agosto de 2022

10.590.640.44

9.633.680.40

Tete, aos 12 de Agosto de 2022
O Director Provincial
A autoridade Competente

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

Concurso

Modalidade

Empresa

Valor

62L000151/CC/10/ SAS/
DGCAS/RA/-CM/2022

Brindes

Concurso por Cotações

SHOPRITE MOÇAMBIQUE,
LDA

349.641,00MT

62L000151/CC/11/ SAS/
DGCAS/RA/-CM/2022

Enxovais

Concurso por Cotações

BEBÉ GIRO, LDA

115.920,00MT

62L000151/CC/13/SAS/
DGCAS/RA/-CM/2022

Manutenção e reparação do sistema
hidráulica no C. I. Nyelety

Concurso por Cotações

KEDI΄S BUILDING

155.253,15MT

62L000151/CC/28/SAS/
DGCAS/RA/-CM/2021

Manutenção do edifício: Gabinete/
Residência SDGCAS - KaNyaca

Concurso por Cotações

KUMANGA CONSTRUÇÕES,
LDA

239.876,33MT

62L000151/CC/14/SAS/
DGCAS/RA/-CM/2022

Manutenção de aparelhos arcondicionado

Concurso por Cotações

CYDAC CONSULTATSSOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA

110.340,00MT

62L000151/CC/16/SAS/
DGCAS/RA/-CM/2022

Reparação da corrente eléctrica

Concurso por Cotações

STAR TEC, LDA

156.768,30MT

62L000151/AD/20/SAS/
DGCAS/RA/-CM/2022

Fornecimento de pão e arrufadas

Ajuste Directo

PADARIA PASTELARIA UNIÃO,
LDA

293.760,00MT

62L000151/AD/20/SAS/
DGCAS/RA/-CM/2022

Equipamento de som e montagem

Concurso por Cotações

KALIZA MUSIC SERVICE, EI

349.788,00MT

9350

Maputo, Agosto de 2022
Autoridade Competente
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Projecto de Melhoramento do Desenvolvimento de Competências em Moçambique
MozSkills

Aviso Específico de Procurement

Pedido de Ofertas

Contratação de Serviços
Serviços de conectividade nacional para a morenet
Contratante: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES)
Projecto: Projecto de Melhoramento de Desenvolvimento de Competências em Moçambique (MozSkills)
Título do Contrato: Serviços de Conectividade Nacional para a MORENET
País: Moçambique
Doação nº: IDA-D716-MZ
RFB N.º: NC22/MORENET/19
Emitido em: 16 de Agosto de 2022
1. O Governo de Moçambique recebeu um donativo do Banco Mundial para
financiar o Projecto de Melhoramento de Desenvolvimento de Competências
em Moçambique (MozSkills) e pretende aplicar parte dos fundos para
contratação de Serviços de Conectividade Nacional para a MORENET.
2. Os concorrentes poderão concorrer para um ou mais contratos, conforme
melhor descrito nos Documentos do Concurso. Os concorrentes que
pretendem oferecer descontos no caso de serem adjudicados mais de um
contrato, poderão fazê-lo desde que os descontos estejam incluídos na carta
de proposta.
3. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior convida concorrentes
elegíveis a apresentar as suas propostas seladas para:
• Lote 1 – Serviços de Conectividade em fibra escura para a espinha
dorsal da MoRENet;
• Lote 2 – Serviço de conectividade em capacidade para a espinha dorsal
MoRENet - Maputo – Maluana
• Lote 3 – Serviço de conectividade em capacidade para a espinha dorsal
MoRENet - Maputo – Beira
• Lote 4 – Serviço de conectividade em capacidade para a espinha dorsal
MoRENet - Maputo - Nampula;
• Lote 5 – Serviço de conectividade em capacidade para a espinha dorsal
MoRENet - Maluana - Beira;
• Lote 6 – Serviço de conectividade em capacidade para a espinha dorsal
MoRENet - Beira - Nampula;
• Lote 7 – Serviço de conectividade em capacidade para a espinha dorsal
MoRENet - Beira - Tete;
• Lote 8 – Serviço de conectividade em capacidade para a espinha dorsal
MoRENet -Nampula – Lichinga;
• Lote 9 – Serviço de conectividade em capacidade para a espinha dorsal
MoRENet - Tete - Lichinga

4. O concurso será conduzido através dos procedimentos do Concurso
Público Internacional através de pedido de ofertas conforme especificado
no Regulamento de Procurement do Banco Mundial para Mutuários de
Operações de Financiamento de Projectos de Investimento datado de
Novembro de 2020 (“Regulamento de Procurement”) e é aberto a todos
concorrentes elegíveis, conforme definido no Regulamento de Procurement.
5. Os concorrentes elegíveis e interessados poderão obter mais informações
no Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e consultar os
Documentos do Concurso no endereço abaixo indicado, durante as horas de
expediente, das 8.00 às 15.30 horas.
6. Os Documentos do Concurso, em inglês, poderão ser obtidos pelos
concorrente elegíveis e interessados mediante solicitação por escrito junto
do endereço abaixo. Os Documentos do Concurso serão enviados por correio
electrónico conforme solicitados.
7. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado até ao dia
30 de Setembro de 2022, às 10.00 horas locais. Não serão aceites propostas
em formato electrónico. As propostas recebidas tardiamente serão rejeitadas.
A abertura das propostas será pública na presença dos representantes dos
concorrentes ou qualquer pessoa que desejar participar às 10.00 horas
locais do dia 30 de Setembro de 2022, no endereço abaixo indicado.
8. Todas propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia de proposta,
para cada lote, como se segue:
• Lote 1: US$ 1,200.00
• Lote 2: US$ 5,300.00
• Lote 3: US$ 10,500.00
• Lote 4: US$ 5,000.00
• Lote 5: US$ 3,400.00
• Lote 6: US$ 3,400.00
• Lote 7: US$ 700.00

• Lote 8: US$ 3,400.00
• Lote 9: US$ 3,400.00
9. Uma conferência pré-proposta virtual terá lugar às 14.00 horas locais
do dia 14 de Setembro de 2022. O link para a conferência pré-proposta
virtual é: https://bit.ly/3bPwP1C.
10. Chama-se a atenção para o Regulamento de Procurement que exige que o
Mutuário divulgue informações sobre a propriedade efectiva do concorrente
vencedor, como parte do Aviso de Adjudicação do Contrato, usando o
Formulário de Divulgação de propriedade efectiva conforme incluído nos
Documentos do Concurso.
11. O endereço acima referido é o seguinte:
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Departamento de Aquisições
Av. Patrice Lumumba, n.º 770
Tel. +258 21352800
Fax. +258 21352860
Email- procurement.piu@mctes.gov.mz;
departamento.aquisicoes@mctes.gov.mz
Maputo-Moçambique
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
3º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, nº 1472 - 1º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE JÚLIO TITOSSE MAHITA
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de doze de
Agosto de dois mil e vinte e dois, exarada de folhas oitenta e nove
a folhas noventa, do livro de notas para escrituras diversas número
cento e cinco “E”, do 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 Júlio Titosse Mahita,
casado com Rita das Dores Vasco Monjane Mahite sob o regime

de bens adquiridos, natural de Mahite-Zavala, residente que foi
no Infulene, sendo filho de Titosse Taiela Mahite e Adélia Fujuca
Mangue.
Que o falecido deixou testamento e deixou como única e universal
herdeira de todos os seus bens e direitos, sua cônjuge Rita das
Dores Vasco Monjane Mahite, viúva, natural de Maputo e seus
filhos: Telma Júlia Mahita, solteira, Edmilson Júlio Mahita,
solteiro, Júlio Titosse Mahita Júnior, menor e Márcia Atália Júlio

Mahita, menor, todos naturais de Maputo e residentes na Matola.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos
declarados herdeiros ou com eles possam concorrer à sua sucessão.

CONVITE PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

Está Conforme
Maputo, aos 15 de Agosto de 2022
A Notária
(Ilegível)

CONCURSO PÚBLICO Nº026/ADPP/2022 Fornecimento de pill boxes e diverso material de protecção
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
9ª SECÇÃO

ANÚNCIO
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JULIÃO ORLANDO CARLOS ZUNGUZE, JUIZ DE DIREITO DA 9ª SECÇÃO DO
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
Faz saber que pela Nona Secção deste Tribunal correm éditos de trinta dias, citando o executado Cézar Samuel Brito
Santos Júnior, maior, com domicílio no Bairro da Sommerschield, Rua Daniel Napatima, nº 143, R/C, esquerdo, nesta
cidade, ora em parte incerta, para, no prazo de dez (10) dias, que começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo
a contar da segunda e última publicação do respectivo anúncio, pagar ao exequente BANCO INTERNACIONAL DE
MOÇAMBIQUE, SA (BIM), com sede na Rua dos Desportistas, nº 873-879/8, nesta cidade, a quantia de 527 091,17MT
(quinhentos e vinte e sete mil e noventa e um meticais e dezassete centavos), em dívida, nos Autos de Acção
Executiva para o Pagamento de Quantia Certa Sob Forma de Processo Ordinário nº 126/2022/F, que por esta
Secção lhe move o referido exequente, ou no mesmo prazo nomear à penhora bens suficientes para tal pagamento e do
mais que acrescer ou deduzir a oposição que tiver, nos termos dos artigos 812º e seguintes do CPC, sob pena de, não o
fazendo, se devolver esse direito ao exequente, prosseguindo a execução seus termos, conforme tudo melhor consta do
duplicado da petição inicial que se encontra à disposição do executado no Cartório desta Secção, podendo ser levantado
dentro das horas normais de expediente.
Maputo, aos treze dias de Julho de dois mil e vinte e dois

NOTA: A ADPP Moçambique reserva-se o direito de efectuar visitas aos fornecedores sempre que se julgue necessário.
ADPP MOÇAMBIQUE
Av. Massacre de Wiriamo,258 Machava, Matola, Moçambique, Tel. 21750106 Cel. 823092050

O Escriturário Judicial
Jaime António Manusse
Verifiquei
O Juiz de Direito
Dr. Julião Orlando Carlos Zunguze

O projecto “Mozambique Local TB Response”, implementado pela ADPP Moçambique, com fundos da USAID, no âmbito
das actividades de capacitação das entidades locais e das comunidades para providenciar serviços de qualidade na área
da tubérculos nas províncias de Zambézia, Nampula, Sofala e Tete, pretende receber propostas para fornecimento de
diverso material de protecção. Neste contexto, a ADPP convida empresas elegíveis a apresentarem as suas propostas,
conforme a necessidade abaixo indicada.
ITEM
DESCRIÇÃO
QTD
1
Pill Boxes
1250
2
Máscaras Cirúrgicas Tipo IIR
26000
3
Máscaras N95 3M 1860
21000
4
Luvas de Observação
60 caixas
5
Álcool Gel 70% 500ml
1500
1. Os concorrentes interessados poderão solicitar o caderno de encargo do concurso através do EMAIL
procurement.geral@adpp-mozambique.org
2. O prazo de validação mínima das propostas deve ser de 60 dias contados a partir da data-limite de entrega das propostas.
3. As propostas deverão ser entregues em envelope fechado e incluindo envelope fechado cópia da proposta, ambos
visivelmente escrito CONCURSO 026/ADPP/2022 fornecimento de pill boxes e diverso material de protecção.
4. A data-limite para apresentação das propostas é 29/8/2022 às 14.00 horas, na Sede da ADPP em Maputo, sita na
Av. Massacre de Wiriamo, 258 Machava, Matola, Moçambique. As propostas apresentadas fora do prazo e hora indicada não serão aceites nem recebidas.
5. Serão qualificadas para avaliação as propostas que reunirem a mínima qualificação jurídica, técnica e fiscal.
6. O concurso será realizado de acordo com os regulamentos de licitação da ADPP Moçambique e em conformidade com
as políticas do doador.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
DIRECÇÃO NACIONAL DO TESOURO, COOPERAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA
Projecto de Inclusão e Estabilidade Financeira
(Regime Especial)

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
(SERVIÇOS DE CONSULTORIA - SELECÇÃO DE EMPRESAS)
Data: 15 de Agosto de 2022
Identificação: Projecto–IDA Donativo N.o 4050MZ
Objecto: Serviços de consultoria para Investigação (Due Diligence) Aprofundada das
Instituições de Microfinanças em Moçambique.
Referência: Concurso: MZ-MEF-DNT-303227-CS-QCBS.
O Governo de Moçambique (GdM) recebeu financiamento do Banco Mundial para
financiar os custos do Projecto de Inclusão e Estabilidade Financeira (FISP) e pretende
aplicar parte das receitas em serviços de consultoria.
Os serviços de Consultoria (Serviços) irão apoiar o Governo de Moçambique através
de uma das suas agências na realização de uma investigação aprofundada de até
12 MFIs (ainda por serem identificadas em conjunto com a agência do Governo e o
Banco Mundial) ao longo de um período de cinco meses para melhor compreender os
constrangimentos em termos de capacidade e avaliação do cumprimento dos critérios
mínimos de elegibilidade para financiamento pelo Governo usando os valores da
subvenção de financiamento do Banco Mundial.
Os termos de referência (TOR) detalhados para a Consultoria podem ser encontrados
no endereço abaixo.
O Ministério da Economia e Finanças convida agora empresas de consultoria elegíveis
a manifestarem o seu interesse na prestação dos serviços acima mencionados. Os
consultores interessados devem fornecer informações que demonstrem que possuem
as qualificações exigidas e a experiência relevante para executar os Serviços. Os
critérios de pré-selecção são (lista Curta):
A Empresa deve possuir experiência relevante na realização de análises financeiras e/
ou investigação aprofundada de instituições financeiras. Seria bastante desejável que
a empresa seleccionada tenha experiência significativa na análise de instituições de
microfinanças e/ ou cooperativas financeiras.
A equipa principal será composta, pelo menos por:
a. Um líder de equipa com pelo menos 10 anos de experiência em análise financeira
de instituições financeiras, de preferência instituições de microfinanças em

mercados emergentes e com bons conhecimentos de projectos similares. Nível
de mestrado em Finanças, Economia, Contabilidade ou equivalente.
b. Dois especialistas de avaliação com o nível de licenciatura em Finanças, Economia,
Contabilidade ou equivalente. Um mínimo de 5 anos de experiência na realização
de análises financeiras de instituições financeiras.
Nesta fase a Equipa-Chave não será objecto de Avaliação para a Lista Curta.
Chama-se a atenção dos Consultores interessados para a Secção III, parágrafos 3.14,
3.16 e 3.17 do “Regulamento de Aquisições para Mutuários do IPF” do Banco Mundial,
aprovado em Julho de 2016, revisto em Novembro de 2020, estabelecendo a Política
de Conflito de Interesses do Banco Mundial.
Os consultores podem se associar a outras firmas para melhorar as suas qualificações,
entretanto deverão indicar claramente a natureza da associação seja joint venture ou
sub-consultoria. No caso de se tratar de joint venture, todos as partes serão conjunta
e solidariamente responsáveis pela implementação do contrato.
O consultor será seleccionado de acordo com método de selecção baseada na qualidade
e no Custo (QCBS), estabelecido no Regulamento de Aquisições.
Mais informações podem ser obtidas no endereço abaixo, em horário de expediente
(7.30 ás 15.30) ou no email seguinte: procurement.fisp@tvcabo.co.mz.
As manifestações de interesse devem ser entregues por escrito no endereço abaixo
(pessoalmente, ou por correio, até ao dia 2 de Setembro de 2022, 15.00 horas,
podendo ser submetidos por email.
Ministério da Economia e Finanças
Direcção Nacional do Tesouro e Cooperação Económica e Financeira
Unidade de Implementação do Projecto
PROJECTO DE INCLUSÃO E ESTABILIDADE FINANCEIRA
Av Ahmed Sekou Toure, N.o 21, 2.o Andar, Flat 21
Email: procurement.fisp@tvcabo.co.mz
Maputo _ Moçambique
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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA GESTÃO DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO
DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, CONSTRUIDOS NAS ZONAS RURAIS
NO ÂMBITO DO PROGRAMA INCENTIVO GEOGRÁFICO
1.

O Governo de Moçambique criou o programa Incentivo Geográfico com o objectivo de expandir geograficamente o acesso a
combustíveis líquidos nas zonas rurais.

2.

Neste âmbito, o Fundo de Energia, entidade implementadora do programa, convida pessoas singulares e colectivas elegíveis, a
manifestarem interesse até ao dia 25/8/2022 para a Gestão dos Postos de Abastecimento de Combustíveis construídos nos
Distritos de:
Província
Zambézia

Distrito
Mocubela
Gilé (Alto Ligonha)

Nampula

Muecate

Niassa

Metarica

3.

Os critérios para a selecção dos gestores são os seguintes:
• Possuir nacionalidade moçambicana ou estar constituído nos termos da Legislação Moçambicana para pessoas colectivas;
• Possuir experiência comprovada na gestão de negócios (preferencialmente na comercialização de combustíveis);
• Possuir capacidade financeira para a aquisição do 1º lote de combustíveis (10.000 litros de gasóleo, 10.000 litros de
gasolina e 10.000 litros de petróleo de iluminação) e emissão de licença de retalho no valor de 100.000,00MT;
• Ser residente ou possuir interesses comerciais no local onde o PAC está construído.

4.

Os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos:
•
•
•
•
•
•
•

Carta dirigida ao PCA do FUNAE manifestando interesse na gestão do PAC;
Fotocópia do Bilhete de Identidade para pessoa singular, cópia do alvará para pessoa colectiva;
Declaração emitida pelo Governo do distrito onde o PAC está implantado comprovando conhecimento da candidatura;
Curriculum Vitae e demais documentos que comprovem experiência na gestão de negócios e ou na comercialização de
combustíveis; e
Talão de depósito no valor de 45.000,00MT no acto da assinatura de contrato, (conta nº 51514858 titulada no Millennium
BIM em nome do FUNAE);
Extrato bancário dos últimos 6 meses; e
Modelo de negócios com seguintes indicadores:

As candidaturas e pedidos de esclarecimentos deverão ser submetidos nos seguintes endereços
FUNAE – Delegação da Zambézia: Av. 25 de Junho, Bairro 1 de Maio, Tel.: 24218300;
FUNAE - Delegação de Nampula: Rua da Beira, 24 - Telefone 26 219016, 843344000;
FUNAE – Delegação de Niassa: Rua de Matama, Tel.: 27122191; e
FUNAE – Sede: Rua da Imprensa, n.º 256 - Maputo. Prédio 33 andares – 6º andar. Telefones 21304717/20. Fax 21 309228
Rua da Imprensa, 256 – 6º Andar • C.P.: 2289 – Maputo • Tel.: (+258) 21 30 47 17/20 • Fax.: (+258) 21 30 92 28 • E-mail: funae@funae.co.mz• Webpage: www.funae.co.mz

Sistema de Gest\ao Ambiental com o Certificado Nº /INNOQ – A.002/18
Sistema de Gest\ao de Qualidade com o Certificado Nº /INNOQ – Q.002/13
Sistema de Gestão Ambiental com Certificado Nº PT10/03200
Sistema de Gestão da Qualidade com Certificado Nº PT08/02280
Imp.046
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E NOTARIADO
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE LEOPOLDINA CORREIA DE NORONHA DIAS
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de
quatro de Agosto de dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas cinquenta
e oito verso a folhas sessenta verso, do livro de notas para escrituras
diversas número duzentos e noventa e cinco “C”, deste Quarto Cartório
Notarial de Maputo, perante mim, Ermelinda João Mondlane Matine,
Conservadora e Notária Superior, em exercício no referido Cartório,
foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de
Leopoldina Correia de Noronha Dias, de oitenta e oito anos de idade,
no estado de civil de viúva, natural de Quelimane, de nacionalidade
portuguesa, com a última residência na Avenida António Aleixo, bloco
U, número dois, rés-do-chão, Alhos Vedros, Moita, sem ter deixado
testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade.
A falecida deixou como únicos e universais herdeiros de todos seus bens,

seus filhos: Maria Helena de Loureiro Dias, divorciada, natural de
Quelimane de nacionalidade portuguesa e residente em Portugal, Maria
Eduarda Loureiro Dias Loulié, casada com Michel Lagardere Loulié
sob o regime de comunhão geral de bens, natural de Quelimane, de
nacionalidade swazi e residente na Swazilândia, Natércia de Noronha
Loureiro Dias de Vasconcelos Afonso, casada com Nelson Armando
Vasconcelos Afonso sob o regime de comunhão geral de bens, natural
de Quelimane, de nacionalidade portuguesa e residente em Portugal,
Mariana de Noronha Loureiro Dias, viúva, natural de Quelimane, de
nacionalidade portuguesa e residente em Portugal, Maria da Conceição
Loureiro Dias, casada com Fernando Alberto Loforte Teixeira Ribeiro,
sob o regime de comunhão de bens adquiridos, natural de Quelimane
de nacionalidade moçambicana e residente nesta cidade de Maputo,

Cláudio de Noronha Loureiro Dias, solteiro, maior, natural de
Quelimane, de nacionalidade portuguesa e residente na França, Tereza
de Noronha Loureiro Dias Pires (falecida), neste acto representada
por Valdemiro Caldeira Pires, acima identificado e seus filhos:
Vanessa Alexandre Dias Pires, Sheila Cristina Dias Pires, Mauro
Alexandre Dias Pires e Jéssica Patrícia Dias Pires.
Que não deixou outras pessoas que por lei com eles possam concorrer à
sucessão da herança e que dela fazem parte bens móveis e imóveis.
Está Conforme
Maputo, aos oito de Agosto de dois mil e vinte e dois
O Conservador e Notário Superior
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA

GOVERNO DO DISTRITO DE LUABO

ANÚNCIO DO CONCURSO Nº 02/CONC-ROA.LB/GDL/UGEA/2022
1. O Governo do Distrito de Luabo torna público que está aberto um Concurso Público para contratação de empreitada
para seguinte obra:
Ord

Designação da Obra

Alvará requerido

Garantia
Provisória

Contratação de Empreitada de Obras Públicas para Conclusão da
Residência Oficial do Administrador do Distrito de Luabo (ROA) e seu 5ª Classe ou superior 375.000,00 Mt
anexo (Dependência)

1

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar o Documento do Concurso ou adquirí-lo pelo
valor não reembolsável de 7.000,00 Mts (Sete mil meticais) não reembolsáveis para encargos de reprodução de
documentos e todas as peças integrantes.
Endereço:
Governo do Distrito de Luabo - Secretaria Distrital, Vila -Sede.
Rua Principal, S/N-R/C
Contacto: 841822450/870013260 (UGEA); 842138657/870810124 (SDPI)
3. O período de validade das Propostas será de 120 dias a partir da data de abertura e estas deverão ser entregues no
endereço acima até as 10.00 horas do dia 6 de Setembro de 2022 e serão abertas no mesmo dia pelas 10.15 horas
na presença dos concorrentes que desejarem comparecer à sessão pública no endereço acima.
4. A execução das Obras será contratada sob o Regime de Preço Global, com pagamentos mediante etapas de execução
da obra.
5. A visita ao local das obras é obrigatória, será no dia 19/8/2022 e, informações adicionais poderão ser obtidas no
endereço acima durante as horas normais de expediente.
6. O concurso é aberto a todos os concorrentes nacionais e estrangeiros detentores do Alvará igual ou superior ao
indicado acima e não é permitida a participação de empresas que tenham obras abandonadas e ou paradas com o
Estado por incumprimento de obrigações contratuaias.
7. O presente Concurso será regido com base no Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 5/2016, de 8 de Março.
Luabo, aos 8 de Agosto de 2022
A ADMINISTRADORA DO DISTRITO
CLARINA ROQUE AMADO MATAIA
(Conservadora e Notária Superior)

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

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
correm éditos de trinta dias, citando os executados SNA Electrónica E.I, com
último domicílio conhecido no Bairro Central, Avenida Eduardo Mondlane, nº
2721, cidade de Maputo, Saquina Biby Mahomed Daud Jany, residente na
Avenida Eduardo Mondlane, nº 600, R/C, Bairro Central, cidade de Maputo e
Abdul Mohomed, residente no Bairro de Maxaquene “B”, quarteirão nº 14, casa
nº 66, cidade de Maputo, ora em parte incerta, para, no prazo de dez dias, que
começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da data da segunda
e última publicação deste anúncio no jornal, pagarem ao exequente Banco
Comercial e de Investimentos, S.A., a quantia de 2 596 819,77MT (dois
milhões, quinhentos e noventa e seis mil, oitocentos e dezanove meticais
e setenta e sete centavos), em dívida nos Autos de Execução Ordinária nº
73/22-W, que por esta Secção lhe move o referido exequente ou, no mesmo
prazo, nomearem à penhora bens suficientes para pagamento da dívida e do
mais que acrescerem ou deduzirem a oposição que tiverem, nos termos dos
artigos 812º e seguintes do Código do Processo Civil, sob pena de, não o fazendo,
se devolver esse direito ao exequente, prosseguindo a execução seus termos,
conforme tudo melhor consta do duplicado da petição inicial, que se encontra
no Cartório desta Secção à sua disposição, onde poderão levantar dentro das
horas normais de expediente.
Maputo, aos 20 de Julho de 2022
O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane
Verifiquei
O Juiz de Direito
Hermenegildo Pedro Chambal
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Concurso nº50/OPSNV/2022-SNV-GOTAS
Convite para a submissão de propostas para o Fornecimento de Viaturas
Prazo para a solicitação do RFQ: 23/8/2022
Prazo para a submissão das Propostas: 31/8/2022_17.00h
Endereço electrónico para solicitação do RFQ e Submissão das Propostas:
mzprocurement@snv.org
A SNV é uma organização não-lucrativa de desenvolvimento internacional. Fundada na Holanda há mais de 50
anos, construímos uma presença local a longo prazo em 39 dos países mais pobres na Ásia, África e América
Latina. Nossa equipa de assessores locais e internacionais trabalha com parceiros locais para capacitar
as comunidades, as empresas e os governos com as ferramentas, conhecimentos e conexões precisas para
aumentar os seus rendimentos e ter acesso aos serviços básicos, capacitando-os para quebrar o ciclo da
pobreza e orientar o seu próprio desenvolvimento.
Contexto:
Desde o ano de 2014 que o Governo da Província do Niassa está a implementar o programa GoTAS- Governação
Transparente para Água, Saneamento e Saúde nos distritos de Sanga, Lago, Chimbunila, Lichinga e Mandimba.
A 1 de Julho corrente iniciou a terceira fase que vai cobrir adicionalmente os distritos de Metarica e Mecanhelas
e de forma gradual nesta fase, os distritos de Lago, Sanga e Chimbunila, serão assistidos de forma mínima.
O programa é liderado pelo Gabinete de Sua Excelência Governadora da Província do Niassa e implementado
através da Direcção Provincial de Obras Públicas (DPOP), Direcção Provincial de Plano e Finanças (DPEF),
Direcção Provincial da Saúde (DPS) e os Governos Distritais de Sanga, Lago, Chimbunila, Lichinga e Mandimba
com a assistência técnica do consórcio SNV e United Purpose através da UGP (Unidade de Gestão de Programa).
1. ESCOPO DAS ACTIVIDADES
SNV através do Projecto GOTAS, procura Fornecedores elegíveis e qualificados para o fornecimento de 3Viaturas de acordo com as características mensionadas no RFQ a ser partilhado aos concorrentes interessados.
Espera-se que o fornecimento seja entregue a um dos dois locais conforme ilustrado na tabela abaixo.
#

Lote

1

Lote Único 3
Total

•

Quantidade

Local de Entrega
Opção-1 SNV Niassa-Lichinga (Rua dos Condomínios das alfândegas-Escritório da
UNITED Purpose Cidade de Lichinga)
Opção-2 SNV Maputo (Av. Tomás Nduda nº:1214 Cidade de Maputo)

3

Propostas com quantidades/ informações incompletas não serão aceites.

2. SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS
Os Fornecedores interessados, podem obter mais detalhes solicitando o RFQ através do e-mail:
mzprocurement@snv.org ; indicando o assunto no e-mail: “Concurso nº50/OPSNV/2022-SNV-GOTASFornecimento de Viaturas”. As propostas Técnicas (com especificações das Viaturas incluindo imagens) e
propostas Financeiras junto com os documentos de legalidade da empresa tais como Alvará, Licença, Início de
Actividades, NUIT, devem ser submetidas via e-mail acima até mais tardar 17.00h do dia 31 de Agosto de 2022.
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MINEDH

“Uma escola - um jornal”
Promova o hábito de leitura e ajude Moçambique a crescer

Seja Padrinho
Ofereça um jornal a uma Escola à sua escolha
PADRINHOS DO PROJECTO

Motorcare - NISSAN | ICEF – Microcrédito I MOZSHAQ – Consultoria e Serviços | CMAE Arquitectura e Engenharia , LDA
Conselho Municipal da Cidade de Vilanculos | Conselho Municipal da Vila da Massinga | IGEPE

Contacte já os nossos serviços comerciais ou as nossas delegações provinciais – publicidade@snoticias.co.mz
Rua Joe Slovo, 55 - Maputo – Moçambique

+258 84 910 43 24 | +258 84 910 43 21

info@snoticias.co.mz
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Superfície 68 775 km²
População 1 271 818 (2007); 13 distritos

Saúde introduz alpendres
para assistência sanitária

O

SECTOR da Saúde na
província de Inhambane está a implementar uma nova
estratégia para a expansão dos cuidados primários
nas zonas onde ainda não existem unidades sanitárias. Trata-se da construção de alpendres
comunitários para o tratamento ambulatório de pequenas
enfermidades.
De acordo com o director provincial da Saúde, em
Inhambane, Naftal Matusse,
em declarações recentes ao
“Notícias”, com os alpendres
comunitários
pretende-se
também reduzir as longas distâncias que a população percorre em busca de cuidados
sanitários básicos.
“Trata-se de uma iniciativa de âmbito nacional e, para
o caso da província de Inhambane, já foi instalado um alpendre comunitário na região
de Chitavene, no distrito de
Inharrime, que estará aberto ao
público ainda em Agosto. Este
projecto inclui a formação de
agentes comunitários de saúde
e a alocação de equipamento
médico para facilitar o diagnóstico de doenças que ocorrem com maior frequência nas
comunidades”, disse.
Segundo a fonte, estão
programados mais três alpendres comunitários para os distritos de Panda e Mabote.
Naftal Matusse indicou
ainda que o maior desafio para
expansão desta nova estratégia

A INAE não tem meios para fiscalizar as actividades no arquipélago de Bazaruto

Insuficiência
de meios limita
acção da INAE

Alpendres comunitários aproximam serviços de saúde ao cidadão

é a mobilização de recursos
para a expansão do projecto
para as zonas mais recônditas,
reduzindo a distância percorrida pela população na busca de
cuidados primários de saúde.
O “Notícias” apurou ainda
que os alpendres comunitários
terão motorizadas-ambulâncias de duas a quatro rodas para
que possam chegar aos locais

de difícil acesso para a evacuação de doentes.
Dentre vários serviços ambulatórios a serem oferecidos
incluem-se o controlo de crescimento das crianças, consultas de saúde materno-infantil
e pré-natal, planeamento familiar, partos institucionais,
diagnósticos de tratamento das
doenças mais comuns, como

malária, diarreia, pneumonia,
rastreio de tuberculose, hipertensão arterial e diabetes, bem
como de outras enfermidades
cujo tratamento será feito localmente.
Matusse explicou também
que os alpendres comunitários
são mais baratos comparativamente a um centro de saúde
e que o número da população

Pacote de medidas
impulsiona negócios

beneficiária será maior.
“Cada alpendre custa entre
dois e três milhões de meticais,
valor muito abaixo para a construção de um centro de saúde.
Queremos ainda que cada
membro da comunidade seja
médico de si próprio, conheça
os sinais e sintomas da doença
e a respectiva prevenção”, frisou.

A INSPECÇÃO Nacional de Actividades Económicas (INAE), na província de Inhambane, não
está a ser realizada em todos os distritos por exiguidade de recursos materiais e financeiros.
O porta-voz da INAE, em Inhambane, Frederico Chambisse, apontou os distritos de Mabote, Govuro, Inhassoro e Funhalouro como
sendo os que não recebem regularmente equipas de inspecção e que, por isso, alguns agentes
económicos dessas regiões aproveitam-se da
situação para cometer infracções que violam os
direitos dos consumidores.
De entre as várias infracções cometidas pelos agentes económicos, Chambisse apontou a
especulação de preços, o fraco saneamento do
meio, a venda de produtos fora do prazo ou abaixo do peso estipulado, a arrumação de mercadorias em locais impróprios, a ausência de cartões
de saúde ou vencidos e falta de cacifos para a colocação do vestuário dos trabalhadores.
O porta-voz da INAE, que falava há dias à
nossa Reportagem na cidade de Inhambane,
disse que apesar da insuficiência de meios, a instituição faz um balanço positivo das actividades
realizadas no primeiro semestre do presente ano,
onde foram inspeccionados 778 unidades, contra
1310 planificadas, o que corresponde a um grau

A VOZ DO CIDADÃO

População de Mapinhane
pede unidade sanitária
RESIDENTES do povoado de Lavane,
posto administrativo de Mapinhane, em
Vilankulo, pedem às autoridades governamentais a construção de uma unidade
sanitária que lhes possibilite o acesso aos
cuidados básicos de saúde. A sua maior
preocupação, segundo afirma, é a falta
de uma maternidade visto que a inexistência de uma infra-estrutura similar faz
com com que os serviços de parto realizados naquele povoado sejam caseiros.
RODRIGUES Salvador, cidadão residente em Lavane, disse recentemente
ao “Notícias”, que devido a longas distâncias que têm que percorrer, muitas
mulheres grávidas dão à luz em casa,
enquanto que outras fazem o serviço de
parto a caminho do Hospital Rural de Vilankulo, que dista a 80 quilómetros da-

quele povoado.
POR seu turno, Lucas Samundela afirmou que quando os habitantes de Lavane desejam se deslocar à unidade sanitária mais próxima, necessitam de alugar
viatura.
“Quem não tiver condições financeiras para ir de carro, arrisca-se a percorrer
dezenas de quilómetros a pé até chegar à
Estrada Nacional número um (EN1). É a
partir deste ponto onde, posteriormente, se apanha um transporte semicolectivo de passageiros para se chegar à unidade sanitária que se localiza na sede do
posto administrativo”, afirmou.
Segundo ele, enquanto não se constrói um centro de saúde em Lavane, o
governo deveria disponibilizar uma
ambulância para o transporte de doen-

As medidas de aceleração da economia vão impulsionar a agricultura no país

CIDADÃOS da província de
Inhambane consideram que o
pacote de medidas destinadas
a acelerar à economia e que
foram recentemente anunciadas pelo Chefe do Estado
moçambicano, Filipe Nyusi,
irá impulsionar a realização
de negócios e contribuir para
a redução do custo de vida da
população.
Segundo sustentam em
declarações recentes ao “Notícias”, a redução do Imposto
sobre o Rendimento de Pessoas
Colectivas (IRPC), por exemplo, vai atrair novos investimentos para o sector agrícola
e, desta forma, aumentar o

número de postos de emprego
e melhorar as condições de
vida dos moçambicanos.
Defendem também que
a redução deste imposto vai
contribuir para uma maior
produção agrícola e, consequentemente,
possibilitar
uma oferta crescente dos produtos alimentares básicos.
Para José da Cunha, proprietário de duas estâncias turísticas no distrito de Jangamo,
o seu negócio vai beneficiar
directamente da redução do
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) de 17 para 16 por
cento e da facilidade de vistos
para os estrangeiros.

Cunha, que é igualmente membro da Associação de
Hotelaria e Turismo, revelou
que devido à demora na emissão de vistos, Moçambique
perde cerca de 90 por cento
dos turistas que gostariam de
visitar o país.
Por seu turno, Hélder
Hugo, professor universitário,
disse que as medidas anunciadas pelo Chefe do Estado são
assertivas tendo em conta o
contexto actual, caracterizado
por um alto custo de vida.
A fonte acredita que o pacote irá concorrer para a melhoria da vida da população,
por se tratar de medidas que

incidem directamente nos
sectores produtivos como a
agricultura, pesca e o turismo.
“Penso que o impacto será
positivo uma vez que envolve todos sectores estratégicos
para o desenvolvimento do
país e isto poderá estimular a
economia e a criação de mais
postos de trabalho para várias
famílias moçambicanas”, afirmou Hélder Hugo.
Já André David, funcionário público, destacou por sua
vez, a redução do IVA como
uma medida que irá concorrer
para reduzir, de forma gradual, o custo de vida dos cidadãos.

de realização de 73.8 por cento.
“Do total das unidades económicas inspeccionadas 86 foram multadas devido a várias irregularidades. Refiro-me a 62 estabelecimentos
comerciais, 20 hoteleiros e quatro industriais, os
quais foram surpreendidos a comercializar produtos adulterados, com falta de limpeza, entre
outras infracções”, disse.
A INAE encerrou, igualmente, no mesmo período, oito unidades comerciais devido a péssimas condições de trabalho e que representavam,
por isso, um atentado à saúde dos consumidores.
Além de aplicação de multas e encerramento
dos estabelecimentos comerciais, foram aprendidos diversos produtos alimentares, avaliados
em cerca de 40 mil meticais, nos distritos de Zavala, Morrumbene, Jangamo, Massinga e as cidades de Maxixe e Inhambane.
Os ramos de hotelaria e turismo, indústria e
comércio a retalho são os que registaram mais irregularidades.
Para desencorajar este tipo de infracções,
principalmente a venda de produtos fora do
prazo, os proprietários dos estabelecimentos
comerciais autuados foram penalizados com
multas correspondentes a três vezes o valor do
produto em causa.

Lucas Samundela

Floriana Joaquim

tes ou mulheres grávidas em situações
de emergência.
PARA Jorge Vilanculos a construção de
uma unidade sanitária com maternidade é também importante para pôr fim
aos partos caseiros na comunidade.
“Além da falta de um centro de saúde, há a destacar o recrudescimento da
criminalidade que preocupa aos residentes de Lavane. Alguns jovens não
respeitam as lideranças locais e fazem
desmandos, principalmente na calada
de noite”, afirmou.
POR seu turno, a cidadã Floriana Joaquim destacou ser imperioso o governo
abranger mais pessoas com o subsídio
social básico para que se minimize o sofrimento dos grupos mais vulneráveis e
crianças órfãs.
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DO CANTO DOS SEIS “C’S”

TONY GOMBE

César Langa
cesar.langa@snoticias.co.mz

Dôa

(1)

DÔA. Muitas vezes, quando faço referência a
este distrito da província de Tete, as pessoas
“correm” logo para a cidade asiática, mais populosa do Emirado do Qatar. E aí sou forçado
a dar explicação, começando por dizer que, na
verdade, trata-se de um distrito da província
de Tete, em Moçambique, com sede na vila de
Dôa. Que foi criado com a elevação do Posto
Administrativo de Dôa, então parte do distrito
de Mutarara, à categoria de distrito em 2013.
Tem limite, a noroeste com o distrito de
Moatize, no Posto Administrativo de Kambulatsitse, a sul com o distrito de Tambara, da
província de Manica e o distrito de Chemba, da
província de Sofala, a sudeste com o distrito de
Mutarara e a nordeste com o Malawi.
Na altura da sua elevação a distrito, Dôa
contava com 81.801 habitantes (agora estima-se que tenha atingido 100 mil habitantes),
numa superfície de 3579 km², a que correspondia uma densidade populacional de 22,9 habitantes/km².
Era tido, como continua sendo por alguns,
como o Canto dos Seis “C’s”, onde as coisas
“não acontecem”. Pode ser que estas mentes
cépticas tenham alguma razão, mas se nada
acontece, alguém tem de fazê-las acontecer. E
foi por isso mesmo que, do simples Posto Administrativo, tenha sido promovido a distrito,
para as coisas, efectivamente, acontecerem.
Dôa... a quem doer, o distrito já está lá, carregando consigo o mérito de ter acolhido um
ilustre “estagiário” para a governação, neste
país: Domingos Juliasse Viola, o actual Governador de Tete. Não ficou muito tempo neste
novo distrito, antes de provar as suas competências, que lhe valem as suas actuais missões.

Por isso, Dôa é uma escola.
Agora está lá o administrador Henrique
Mandava, o jovem forjado na Organização da
Juventude Moçambicana (OJM) e esteve na
Assembleia da República, pela bancada da
Frelimo. Está a “estagiar” e acredita-se que a
simbiose fazá com que os dois (administrador
e distrito) cresçam a uma velocidade extraordinária. Mas, na minha modéstia opinião, o ponto de partida está fora da alçada dos dois. O começo seria a melhoria das condições da estrada
EN-322, que parte do cruzamento de Madamba
(Kambulatsitse) para Dôa, mas que continua
para Mutarara. Percebi que se trata de uma estrada vital, que pode impulsionar o desenvolvimento deste distrito, mas que está sob gestão
central, ou seja, da Administração Nacional de
Estradas (ANE).
Nas actuais condições, é complicado pensar
em meter uma viatura pequena, para fazer este
percurso. Mas, mais dramático ainda é no período chuvoso. Tenho relatos de alguns governantes terem sido forçados a ficar muitos dias
do que as suas previsões, retidos em Dôa, por
terem sido surpreendidos pela chuva, que deixou a estrada intransitável.
O comboio de passageiros era a solução para
viagem de Moatize para Dôa e vice-versa, tanto
do ponto de vista do conforto, quanto do custo do bilhete, mas com a eclosão da Covid-19,
nunca mais houve comboio, à excepção dos
que transportam mercadoria. O grito, agora, é
de que os Caminhos de Ferro de Moçambique
devolvam o comboio de passageiros para esta
linha, porque nas condições, dói ir a Dôa, mesmo sendo um distrito bem pertinho do convívio do Canto dos Seis “C’s”.

SIGAROWANE
DJENGUENYENYE NDLOVU

Mendes tem
de resolver isto

FICHA TÉCNICA

“A MINHA participação nos jogos da Solidariedade Islâmica foi boa. Estou feliz por ter
melhorado a minha marca. Claro que ficaria
muito feliz se tivesse conseguido estar entre
as três primeiras (posições), mas melhorar
a marca foi um grande resultado, tendo em
conta que tenho treinado sozinha há três semanas”, Verónica José, citada por este matutino.
Verónica, das garras badrudianas se libertando e à corte, distribuindo bofetadas e fazendo-a em vergonha mergulhar, mas como
isso só em filhos de boa gente acontece…mas,
na verdade a progenitoria não é aqui chamada.
Não era esperado pela predadoria que
atingiu a família do atletismo, que tão rapidamente a nossa menina viesse a recuperar,
a ultrapassar a sua marca. A marca com que
se qualificara para o mundial de Cali, na Colômbia.
A exemplo da mãe África, Hinada pela
menina da Katembe (Noémia de Sousa),
Verónica, com toda a altivez, diz estar “orgulhosa e penso que o meu treinador, Alberto
Lário, também está orgulhoso de mim. Espero regressar mais forte na próxima época e
rezo para ter o meu treinador por perto, para
poder me orientar como deve ser…”
Naturalmente que sim. Lário não é o pior
mal, nem sequer é o mal para Moçambique,
e grupos e grupúsculos, nem de maneira residual são Moçambique. Homens e Mulheres
desta terra, nalgum momento, despertarão
para a cultura nacional e nessa altura o que
é saudável e de interesse nacional terá de ser
defendido e cultivado.
Aliás, Carlos Mendes agora nas costas com
o desporto disse da sua crença no regresso de
Lário para continuar a fazer estrelas dos ta-
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lentos por muitos não vistos, porque na caça
de DIRES caducados, Carlos Mendes não é
gago. Pode é ter um colete de forças.
De arriscar dizer também do orgulho da
família do atletismo, da Província de Manica
e desta varanda do Índico, por esta demonstração de carácter e de determinação.
Verónica. Reza. Ora. Às tuas preces juntar-se-ão às da família do atletismo, dos moçambicanos, dos de todos os homens de nível
humano positivo para que os teus sonhos,
que já se vêm realizando, mesmo deixando
alguns de corações quebrantados, se concretizem. Que os seus braços levantem bem alto
a bandeira de Moçambique, que o mundo já a
viu por mais vezes e pelas mãos de uma menina também de uma origem humilde.
Reza. Ora. Segure bem essa fé. E a badrudunagem não passará na frente. Haverá um
despertar, um despertar de verdade na família do atletismo. E a esse despertar não faltará
incondicional apoio.
Não me chegam notícias da família do
atletismo, nos últimos tempos, nem sequer
acho isso importante embora não possa dizer
o mesmo sabendo-a menos saudável, como
os eventos ainda não menos quentes de tão
triste memória que são, mas que haverá um
despertar, nisso é de acreditar mesmo.
Verónica, a cada dia se convencendo de
que que as mágoas não devem ser o seu alimento, decide devolvê-las a quem as deve
engolir com trabalho, esforço e determinação
“espero regressar mais forte na próxima época”. E há-de regressar mais forte. E há-de,
mais uma vez, ficar orgulhosa.
Carlos Mendes, homem de cultura sabe
que precisamos retomar.
E há-de fazer. Que a Verónica venha. E
venha a galope.
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Educação: gestão sabotada?
PEDRO CHADREQUE
MANHIÇA JÚNIOR
A EDUCAÇÃO é um direito básico e indispensável para a sobrevivência de toda e qualquer sociedade ou nação, sendo portanto, o ensino formal
capaz de desenvolver competências a nível de
todas as dimensões nos indivíduos.
É na escola onde por meio de contacto previamente estabelecido com a ciência, isto é, livros,
revistas e artigos científicos, que o aluno ou estudante desenvolve as suas habilidades e competências de modo que possa actuar activamente no
desenvolvimento sustentável do país. Os professores são os principais agentes responsáveis pelo
desenvolvimento de competências em colaboração com os gestores escolares, família e os principais órgãos que velam pela existência e qualidade
da educação no país.
Como é claro e evidente, não se pode aprender ciências se não soubermos ler e escrever correctamente. É por meio da educação formal, mediada pelo professor na sala de aula que o aluno
desenvolve competências linguísticas por meio
da leitura e escrita que o permite intervir de forma analítica, reflexiva e crítica nos imperativos

impostos pela ciência e sociedade.
Com a eclosão da Covid-19 em 2020 e a suspensão das aulas a todos os níveis, sobretudo no
subsistema do ensino primário e a sua retoma de
forma faseada, reduziu sobremaneira a qualidade
da educação no país, e os esforços efectuados pelos gestores escolares permitiram a sua estabilização e contínua melhoria, apesar de ainda serem
insuficientes tendo em conta a conjuntura económica e social do país.
É inquestionável a importância dos alunos
desenvolverem tais competências, pois só assim
poderão intervir de forma lógica e necessária para
a tomada de decisão no destino do país. O caso
dos recentes erros nos livros de ciências sociais e
testes finais nas províncias de Maputo e Zambézia perigam tal ambição. A pergunta que não quer
calar é: a quem devemos atribuir a culpa? Tanto
se falou do assunto, mas a culpa morreu solteira.
São erros quantitativos que não se podem
admitir numa época em que dispomos de instrumentos tecnológicos e especialistas altamente
qualificados. Trata-se de uma falha que mancha
a história de uma educação e da brilhante carreira
da honrada Ministra do pelouro, Carmelita Nhamashulua.

É claro e evidente que se trata de uma sabotagem (corrupção em meio as barbas do MINED)
ou incompetência dos funcionários confiados para
a elaboração e revisão de manuais e testes finais.
Como é que se explica que técnicos, especialista e
chefes que se gabam do tempo de trabalho e experiência nas repartições do Estado tenham deixado
passar tais erros? É inadmissível!
Houve falta de intervenção de forma analítica, reflexiva e crítica para o funcionamento desta
máquina vital que é a educação. E não se pode
deixar de lado também a frequente ocupação de
muitos cargos por profissionais de outras áreas e
provavelmente sem o respectivo domínio.
Os factos recentemente registados exigem
uma rápida absorção de especialistas formados
em Ciências da Educação para que ocupem as
respectivas áreas e com o conhecimento adquirido ao longo da formação actuem com mais zelo,
cientificidade, rigorosidade, precisão e eficiência
para o prestígio da instituição e não só. E esta
seria uma garantia ou aumento da qualidade da
educação. Só assim, claro e evidentemente garantir-se-á a continuidade de uma educação transformadora, que nos conduza rumo a um desenvolvimento pleno e sustentável do país.

Éfeso: Passagem da Assunção da Mãe de Deus
AIRES GAMEIRO
NAS visitas a Éfeso somos convidados a tomar contacto com
duas presenças gloriosas da Mãe de Deus. A primeira é a da sua
casa nos últimos anos da sua vida terrena. Foi para ali levada
por S. João, a quem Jesus na cruz a confiou, ao dizer: eis a tua
Mãe! Em Jerusalém, o ambiente tornou-se perigoso para vida
dos primeiros cristãos, por volta dos anos 42, quando Herodes
mandou decapitar Tiago. João decidiu protegê-la acompanhando-a para Éfeso em viagem de barco de cerca de duas semanas.
Esta cidade era uma das mais importantes do império romano,
onde existia a terceira maior biblioteca com 80 mil papiros. Na
cidade estava-se a desenvolver uma comunidade cristã, mas o
ambiente não era seguro para Nossa Senhora viver. Por isso,
João terá optado por procurar nos arredores um local de confiança na montanha de Codessos, a 8 quilómetros, onde cristãos se
refugiavam e Ela ali ficou a viver de forma muito reservada com
alguns vizinhos em casa modesta, com materiais dessa época.
Terá vivido até cerca dos anos 62 e aí se terá dado a sua Assunção como rezamos no 4.º mistério glorioso do terço. A Assunção
foi proclamada por Pio XII a umde Novembro de 1950, depois
de consultar os bispos de todo o mundo. A outra expressão usada para Assunção na Igreja primitiva é Dormício. Alguns são do
parecer de que ela terá voltado a Jerusalém quase todos os anos.
Tem-se mantido outra hipótese, de que a Dormício sucedeu
em Jerusalém. Mas a hipótese de ter sido em Éfeso começou a
adquirir evidências mais determinantes a partir de 1824, com as
revelações feitas a Catarina Emerich, a estigmatizada, que ela
transmitiu ao poeta escritor Clemente Brentano e ele registou
em livro. Em 1881, o Pe. Julien Gouyet, seguindo a narrativa

das visões de Catarina desse livro, foi pesquisar e encontrou em
Codessos o lugar exacto da casa da Mãe de Deus e parte das
paredes da casa. Posteriormente, as ruínas foram reconstruídas
e adaptadas à capela. A capela actual era visitada nesse dia 29
de Julho de 2022, por fila contínua de peregrinos sem poderem
deter-se. Dentro foi colocado o altar, nichos na parede do fundo e uma imagem de Nossa Senhora em bronze. Mais abaixo
muitos peregrinos bebiam nas fontes de água de graça, considerada milagrosa que ali corre de nascente do tempo de Maria
atrás da casa. A probabilidade de ser este o local da Casa de
Maria não tem cessado de receber apoios pelas relações de vários papas, que visitaram e declararam lugar de peregrinação:
Ângelo Ronccalli (João XXIII) quando Núncio em Istambul,
Paulo VI (1967). Mas o facto de ter sido beatificada por S. João
Paulo II em 3/10/2004 e de o local ter sido visitado por Bento
XVI, onde celebrou solenemente a 29 de novembro de 2006,
pronunciando uma homilia memorável em que se refere aos
privilégios de Maria, fizeram pender definitivamente para confirmar Éfeso como terra de Maria. O Papa Bento XVI acentuou na sua homilia a outra presença de Maria. A sua grande
igreja, de Nossa Senhora, construída ao lado da cidade romana
no século IV, onde em 431 se realizou o Concílio de Éfeso que
selou com chave de ouro o dogma de Santa Maria como Mãe
de Deus, a Theotocos, com a presença do grande Bispo S. Cirilo de Alexandria. Nele foi proclamado solenemente que Nossa
Senhora era verdadeira Mãe de Deus, a Theotocos, que é como
o reconhecimento de todos os privilégios de Maria, incluindo
a sua Assunção em corpo e alma ao céu. Nesta época, o culto
mariano estava implantado na cidade com essa igreja dedicada
à Virgem Maria. Ainda hoje, ali se observam as paredes da base

que dão uma ideia da sua grandeza e uma placa a testemunhar o
concílio que afirmou a verdade de Jesus, uma só pessoa e duas
naturezas, Filho de Deus-Pai e filho de Maria, contra o erro de
Nestório. Não esquecer que já no século III se rezava na Igreja a
oração: “À vossa protecção, Santa Mãe de Deus, não desprezeis
as nossas súplicas em nossas necessidades, oh Virgem gloriosa
e bendita” atestada por um papiro do século III, descoberto no
Egipto.
Outro facto relacionado é narrado nos Actos dos Apóstolos (cf. At. 19, 23-40). Maria como que veio ocupar a posição
preponderante da deusa Ártemis. Esta deusa tinha em Éfeso um
templo que era uma das sete maravilhas do Mundo. Foi incendiado por um louco, foi reconstruído e destruído com terramoto.
As colunas de 20m terão mais tarde servido na construção da
majestosa basílica de Santa Sofia de Istambul. Os Actos dos
Apóstolos narram um tumulto entre os comerciantes e industriais por S. Paulo dizer que esta deusa era apenas um ídolo e
isso prejudicava os negócios.
A Mãe de Deus continuará a ser Aquela que repete a dizer
aos povos da Turquia o que disse nas Bodas de Canaá: “fazei
tudo o que Ele vos disser” e certamente que responderá aos pedidos que as multidões vão deixando ao seu cuidado nas fendas
do muro das fontes em que uma família búlgara me pediu a caneta para cada um dos quatro escrever a sua prece. E eu já tinha
escrito a minha a pedir uma passagem para o Pai semelhante
à dela e com a sua presença junto de mim. É ali que o “rogai
por nós pecadores agora e na hora da nossa morte” ganha
pleno sentido de vida eterna.
Éfeso e S. Simão de Litém, 29 de julho e 4 de agosto
de 2022.
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A Politécnica e Fundação SPROWT
reforçam cooperação educacional

No centro, Fárida Urci dialogando com Alexandre Manguele

Jornadas científicas
estimulam novas
abordagens na saúde

A

ACTIVIDADE científica na saúde é um estímulo aos estudantes
para a realização de
pesquisa, ferramenta
importante para o desenvolvimento do sector, ao permitir
a aquisição de novos conhecimentos e possíveis soluções na
abordagem de doenças.
Segundo a vice-ministra da
Saúde, Fárida Urci, os cursos
ministrados pelo Instituto Superior de Ciências de Saúde (ISCISA) respondem aos desafios
da actual tendência de aumento de casos de alterações psicomotoras necessitando de assistência e acompanhamento.
Falando na abertura das
XVII Jornadas Científicas do
ISCISA, disse ter recebido com
satisfação a notícia da prontidão desta instituição na formação dos técnicos de cirurgia,
em resposta à iniciativa presidencial “Um distrito, Um hospital”.

Sublinhou que se trata de
um grande desafio para o Ministério da Saúde (MISAU),
uma vez que o hospital distrital
constitui o primeiro nível de
referência dos centros de saúde
e deve possuir equipamento e
recursos humanos qualificados
para resolver situações clínicas
complicadas. “Contamos portanto com vosso contributo”,
frisou.
A reabilitação, que domina
a tónica das Jornadas Científicas, faz parte do processo do
tratamento dos doentes em regime de internamento ou ambulatório, em particular para os
pacientes com patologia neurológica ou ortopédica de causa
traumática ou não traumática.
Fárida Urci disse que ao
formar licenciados e mestres
de qualidade e motivados nas
diferentes áreas de saúde e na
reabilitação, em particular, o
ISCISA contribui para a oferta
de um atendimento de quali-

dade, humanizado e ético no
Serviço Nacional de Saúde.
Para o secretário de Estado na cidade de Maputo, Vicente Joaquim, a realização da
presente edição das Jornadas
Científicas, sob o lema “Reabilitação: estratégia fundamental
para saúde sustentável”, é uma
oportunidade única para partilha de conhecimentos sobre os
actuais desafios na abordagem
dos problemas de saúde e na
gestão da formação nesta área.
“É uma oportunidade ímpar para a promoção da investigação na saúde, bem como para
a disseminação de resultados
da pesquisa, que vão permitir
aos decisores adoptarem políticas baseadas em evidência científica. É também uma
oportunidade para a consolidação da formação académica,
investigação e extensão à comunidade”, disse.
O director-geral do ISCISA,
Francisco Manguele, disse es-

peu da Seca, disse que a falta de
chuva em 2018 foi tão extrema
que não houve eventos semelhantes nos últimos 500 anos,
“mas este ano é realmente
pior”.
O fenómeno está a influenciar a queda do nível das águas
dos rios Danúbio, Reno e Pó,
situados na Alemanha e Itália. A seca está a prejudicar as
economias agrícolas e a causar
restrições à água, incêndios
florestais, bem como a ameaçar

espécies aquáticas.
Na Grã-Bretanha, tipicamente chuvosa, o governo declarou oficialmente uma seca
no sul e centro da Inglaterra,
facto que ocorre no meio de um
Verão mais quente e seco já registado.
A seca levou alguns países
europeus a impor restrições no
uso da água e o transporte marítimo está em perigo nos rios
Reno e Danúbio.
O Reno, a maior via na-

Rumina Noormahomed e Narciso Matos após a assinatura do memorando

assinado vai abrir portas para
que tudo quanto outrora, isoladamente, não conseguimos
alcançar, a partir de agora, juntos, possamos realizar ”, disse
Narciso Matos.
Por sua vez, a directora-geral da Fundação SPROWT,
Rumina Noormahomed, explicou que a parceria formaliza
e cria pontes e programas para

o desenvolvimento das áreas de
actuação das duas instituições.
“Nós temos a consciência de que a educação é fundamental e queremos que o
desenvolvimento envolva a
consciencialização de todos, no
sentido de termos uma formação inclusiva. O memorando
de entendimento vai acrescentar valor nas áreas de género,

educação e desenvolvimento
sustentável”, concluiu Rumina
Fateally Noormahomed.
Alguns docentes da Universidade Politécnica vão integrar
o grupo de formadores do curso
de liderança específica e exclusiva para mulheres promovido
pela Fundação SPROWT, com
início previsto para próximo
mês, na cidade de Maputo.

Julho foi o mês mais quente
já registado no mundo

tarem patentes nas jornadas em
curso 60 trabalhos organizados
em brochura, de modo a serem
consultados não só pelos estudantes como também por todos
os interessados.
Descreve o momento como
uma ocasião para os directores
dos cursos fazerem conhecer
o que leccionam, uma vez que
algumas ofertas formativas são
novas em Moçambique. Os
cursos de reabilitação de nível
superior foram introduzidos
pela primeira vez no país pelo
ISCISA, com apoio da Escola
Superior de Saúde de Lisboa,
propriedade da Santa Casa de
Misericórdia”.
O ISCISA foi criado em 2003
e já graduou três mil licenciados, 45 mestres e, em colaboração com várias universidades,
conta agora com cinco doutores e 11 doutorandos em fase
avançada do programa doutoral, e sonha construir um campus universitário.

O MÊS de Julho foi o mais
quente já registado no mundo,
marcado por calor muito prolongado e intenso que afectou,
sobretudo, alguns países da
Europa, segundo a Organização Meteorológica Mundial
(OMM).
Dados do Serviço de Monitorização das Alterações
Climáticas do Copernicus indicam que a temperatura do
mês passado foi 0,4°C mais
quente do que o registado em
Julho no período entre 1991 e
2020.
No mês passado, a OMM
apelou a uma tomada de consciência dos decisores políticos
para ondas de calor como as
que estão actualmente a ocorrer na Europa, que se espera se
tornarem mais frequentes devido às alterações climáticas
até 2060.
De acordo com a OMM,
Julho de 2022 não chegou ao

topo do pódio, uma vez que
partes do mundo experimentaram temperaturas abaixo
da média ao longo do Oceano
Índico ocidental desde o nordeste de África até ao sul da
Índia, Ásia Central, bem como
parte da Austrália.
Segundo a organização,
nestas regiões, o mês passado foi ligeiramente o mais frio
quando comparado com igual
período de 2019, mas ligeiramente mais quente do que
Julho de 2016.
Além do calor, partes do
mundo estão a sofrer uma seca
severa, fazendo de Julho o mês
mais seco do que a média em
algumas regiões da Europa,
América do Norte, América do
Sul, Ásia Central e Austrália.
A OMM é uma agência especializada da Organização
das Nações Unidas (ONU) com
sede em Genebra, na Suíça.
(Lusa)

PUBLICIDADE

Seca agrava-se na Europa

O CENTRO Comum de Investigação da Comissão Europeia
alertou esta semana que as condições de seca vão piorar e afectar 47 por cento do continente.
A título de exemplo, há
quase dois meses que não chove significativamente na Europa Ocidental, Central e do Sul,
e espera-se que o período de
seca continue a ser pior em 500
anos.
Andrea Toreti, investigador
sénior do Observatório Euro-

A UNIVERSIDADE Politécnica e
a Fundação SPROWT assinaram
recentemente, em Maputo, um
memorando de entendimento
com o objectivo de estabelecer
parcerias que permitam instituir conhecimento científico
nas iniciativas de intervenção
social.
O acordo visa garantir
também a cooperação entre as
instituições nas suas áreas de
actuação e de vocação, com
destaque para os programas
educacionais e de desenvolvimento organizacional.
Neste contexto, a Universidade Politécnica contribui
com formação e a Fundação
SPROWT com a promoção de
projectos de intervenção social
nas áreas de educação, género,
desenvolvimento organizacional e liderança.
Na ocasião, Narciso Matos,
reitor da Universidade Politécnica, referiu que o acordo entre
as duas instituições significa a
materialização das acções em
curso que vão exigir a entrega
e, automaticamente, a abertura de portas para o avanço nas
áreas de cooperação.
“Este acto significa a materialização das acções em curso
que vão exigir muita entrega
da nossa parte. O memorando

vegável da Alemanha, poderá
atingir níveis criticamente baixos nos próximos dias, devendo
cair para 35 centímetros perto
da cidade de Kaub, alertou Bastian Klein, do Instituto Federal
de Hidrologia alemão.
No Danúbio, as autoridades
na Sérvia começaram a dragar
para manter as embarcações em
movimento. Na Hungria, vastas
partes do Lago Velence, perto
de Budapeste, transformaram-se em manchas de lama seca,
enlameando pequenos barcos.
Países como Espanha e Portugal, mais habituados a longos
períodos sem chuva, registam
consequências ímpares da falta
de água. Na região espanhola da
Andaluzia, por exemplo, alguns
agricultores de abacate tiveram
de sacrificar centenas de árvores.
Devido à seca, a produção
de milho da União Europeia
deverá ser 12,5 milhões de toneladas abaixo do ano passado
e a produção de girassol deverá
ser 1,6 milhão de toneladas mais
baixa, de acordo com a S&P
Global Commodity Insights.
As condições de seca estão também a ser registadas na
África Oriental, no oeste dos
Estados Unidos da América e no
norte do México. (Lusa).

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial do Distrito Municipal KaMpfumu
5ª Secção Cível

ANÚNCIO
Pela Quinta Secção do Tribunal Judicial do Distrito Municipal KaMPfumu correm éditos de trinta
(30) dias, citando o executado OLÍMPIO JOAQUIM BAMBO, residente em parte incerta, para,
no prazo de 10 (dez) dias, que começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da
data referente a segunda e última publicação deste anúncio, pagar ou nomear bens à penhora,
podendo também deduzir oposição em sede da Acção Executiva para Pagamento da Quantia
Certa, com Processo Comum, Forma Ordinária nº 114/16-C, na qual a move o exequente
BANCO INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE (BIM), SA, pelos fundamentos constantes da
petição inicial, conforme o duplicado que se encontra à disposição no Cartório desta Secção, onde
o poderá levantar dentro das horas normais de expediente, sob cominação de vir a ser devolvido
ao exequente o direito de nomeação de bens à penhora.
KaMpfumu, aos 14 de Março de 2022
O Juiz de Direito
Dr. César Jorge Zunguze
Escrivão de Direito
Frederico Rúben Pelembe
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QUELIMANE

Catedral Velha
transformada
em centro cultural

A

“Miss Cumbana”
combate uniões prematuras
O GOVERNO do distrito de
Jangamo, em Inhambane, em
parceria com a Organização
Filimonine’s, lançaram no
sábado o concurso Miss Beleza para estudantes da Escola
Secundária de Cumbana, no
posto administrativo com o
mesmo nome.
O estabelecimento de ensino, que lecciona de oitava
a 12.a classe, conta com mais
de três mil alunos, mais de
metade raparigas. O concurso
tem como objectivo transmitir mensagens de combate às
uniões prematuras e gravidezes precoces.
As participantes priorizarão a roupa com base na capulana, característica na cultura
moçambicana, durante 10 galas com sistema de eliminatórias até Novembro.
Hélio Filimone, jornalista deste matutino e escritor,

mentor da iniciativa, diz ser
esta a forma que encontrou
para contribuir no combate às
uniões prematuras e desistências escolares da rapariga.
“Nós queremos raparigas que dêem o exemplo de
compromisso com os estudos
e mais tarde é que se pode
pensar no casamento.Vamos
exigir que as concorrentes
desfilem de trajes tradicionais. Não queremos promover
situações de cópias de outras
culturas. Vamos priorizar o
uso da capulana. Esta é a forma que encontramos para a
educação da rapariga e combate às uniões prematuras”,
explicou.
As raparigas afirmam estar preparadas para participar
do concurso. Para Cíntia da
Flora, uma delas, esta é “uma
mistura de sentimentos que
tenho. Partilharemos o que

sabemos fazer, de melhor, na
área da cultura e beleza”.
Para Beatriz Elias, estudante da 11.ª classe, o mais
importante é participar e ganhar, “porque seria inútil sair
de casa, num dia como este, e
não ganhar. Tenho de me dedicar muito”.
Já o Administrador do
distrito de Jangamo, José Jeremias, disse tratar-se de um
começo cujo objectivo é envolver todas as escolas secundárias da região para lançar
a mensagem de combate às
uniões prematuras e gravidezes precoces.
“É uma forma de ocupar
a nossa juventude, sobretudo meninas, de modo a olhar
para os estudos, evitando casamentos prematuros. Temos
de ajudar as meninas e as escolas que não estão abrangidas”, apontou.

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

PEMBA

vestidos mais 36 milhões de
meticais, colectados em duas
embaixadas, cidadãos e amigos
da urbe.
As obras estão em fase de
acabamento e recentemente
foram finalizadosos sanitários e
outros apetrechos.
Acrescentou que o espaço terá um centro de documentação e biblioteca, que
deverão reunir todo o acervo
histórico do país, em particular do Vale do Zambeze e da
Zambézia, abrindo assim uma
oportunidade para estudantes, professores e investigadores desenvolverem pesquisas e
reescrever a história.
Contará ainda com um atelier para exposição e venda de
artesanato no contexto da valorização do talento local.
A parte frontal do edifício
é uma recordação da presença
portuguesa em Moçambique e
a traseira uma reminiscência
da goesa no Vale do Zambeze.
O edifício foi construído
em 1776 e com o tempo, devido
ao desleixo, foi se degradando
a olhos vistos, tendo já havido
várias ideias de requalificá-lo.

A decisão de requalificar
o edifício foi tomada em 2017,
quando a Associação dos Bons
Sinais assumiu o desafio de
tudo fazer para que até ao octogésimo aniversário de Quelimane o centro cultural estivesse operacional.
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Com uma nova paisagem
a crescer, muitas pessoas, nos
últimos dias, acorrem ao local
para fazer fotos daquele edifício histórico, uma marca da
presença dos prazeiros do Vale
do Zambeze, criados pelo vice-rei de Goa.
O seu traço arquitectónico
é semelhante ao da igreja Santa
Catarina de Goa de 1512, com
material perecível, e recebeu
várias obras de beneficiação
utilizando madeira e palha por
Jesuítas.
Neste monumento encontram-se depositados restos
mortais de Carlos Fortunato
Generoso (filho de Cristóvão
Colombo e Emília de Assunção
Generoso), Emília António Generoso, Capitão Mor dos Rios
de Sena, Dona Maria Joana da
Cunha e o padre Francisco.
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FBI conclui que actor
Baldwin puxou o gatilho
O DEPARTAMENTO Federal
de Investigação (FBI) concluiu
que Alec Baldwin puxou o gatilho da arma com que matou
acidentalmente a directora de
fotografia Halyna Hutchins
durante as filmagens do filme “Rust”, contradizendo a
versão do actor americano,
que afirma não ter activado a
arma.
O relatório do FBI, citado pela cadeia “ABC News”,
diz que “o revólver estava em
boas condições e não podia ser
disparado sem alguém puxar
o gatilho”.
Numa entrevista cedida
ao mesmo órgão, em Outubro do ano passado, o artista
declarou que nunca puxou o
gatilho e esta disparou sozinha quando soltou o pino de
disparo, bem como não faz
“ideia” de como um projéctil
verdadeiro entrou no cenário
do seu filme “Rust”.
“Nunca apontaria uma

arma a ninguém e não puxaria
o gatilho”, assegurou, acrescentando que “alguém pôs
uma bala real na arma, uma
bala que nem sequer devia estar nas instalações”.
A 21 de Outubro do ano
passado, durante os ensaios
de uma cena na qual a personagem de Alec Baldwin tinha
de disparar uma arma, depois
de a retirar do coldre, uma
bala atingiu mortalmente a
directora de fotografia do filme Halyna Hutchins e feriu o
realizador Joel Souza.
Na altura, o relatório da
polícia considerou a morte de
Hutchins um acidente, uma
vez que não havia “provas
convincentes de que a arma
tenha sido intencionalmente
carregada com munições verdadeiras”.
Até agora, a procuradoria
local não apresentou queixa
contra Baldwin, que foi acusado de homicídio não vo-

MAPUTO
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luntário ou por negligência
pela família da vítima e está à
espera de obter os registos telefónicos do actor.
Na altura, o caso gerou
alguma controvérsia envolvendo não apenas o artista,
mas também o assistente de
realização que lhe entregou a
arma que, de acordo com a fabricante de adereços responsável pela arma, “já teria tido
práticas inseguras”.
O assistente de realização
teria mesmo sido antes despedido por um acidente semelhante no decorrer das filmagens de “Freedom’s Path”,
de acordo com um dos produtores do filme.
Em Abril, as autoridades
do Novo México multaram em
quase 140 mil dólares (cerca
de 8,9 milhões de meticais) os
produtores das filmagens, entre os quais o próprio Baldwin,
por violação dos protocolos de
segurança. (lusa.pt)

Mostra de pintura “casa” técnicas e artistas
“EXPRESSÕES Colectivas” é o título da primeira exposição de artes plásticas a ser hoje inaugurada
no espaço X-hub, em Maputo,
visando gerar sinergias criativas e

cruzar diversas técnicas e artistas.
A exposição pretende chegar a
uma nova nuance e criatividade,
visto que a curadoria do evento
também objectiva rejuvenescer

o mundo criativo moçambicano
e revestir de cor e vida a visão de
cada participante.
Segundo os organizadores, as
peças resultam de diversas refle-

xões e ambientes vividos durante
o isolamento causado pela pandemia da Covid-19, tanto é que celebra o “novo normal” que a pintura começou a ganhar, o da sua

comercialização digital.
Nesta mostra, os artistas exploram diversas técnicas e têm
como base madeira, ferro e plástico.

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E NOTARIADO

para no prazo de trinta dias, a contar da data da
publicação do presente anúncio, deduzirem, por
escrito, a oposição que tiverem direito de fazer.
Maputo, aos 9 de Agosto de 2022
O Director Nacional
Arafat Nadim de Almeida Jumá Zamila
(Conservador e Notário Superior)

Vértice

Latitude

Longitude

1

-17 25 20,00

37 42 0,00

2

-17 25 20,00

37 44 0,00

3

-17 25 30,00

37 44 0,00

4

-17 25 30,00

37 44 40,00

5

-17 26 0,00

37 44 40,00

6

-17 26 0,00

37 44 0,00

7

-17 26 30,00

37 44 0,00

8

-17 26 30,00

37 43 40,00

9

-17 26 40,00

37 43 40,00

10

-17 26 40,00

37 43 20,00

11

-17 26 50,00

37 43 20,00

12

-17 26 50,00

37 42 0,00

Maputo, aos 9/5/2022

Pela Décima Terceira Secção Comercial deste Tribunal, nos Autos de Execução
Ordinária nº 31/20-B, pendentes neste Cartório, movidos pelo exequente
BANCO ÚNICO, SA, com sede na Av. Julius Nyerere, nº 590, contra os executados:
TIAGO MANUEL SIMÕES DIONÍSIO e MIRRIAN NICOLA RODRIGUES
DIONÍSIO, com última residência conhecida na Av. Julius Nyerere, nº 3710, casa
nº 18, Bairro da Sommerschield e ABBEYCON MOÇAMBIQUE, LDA, com último
domicílio conhecido no Bairro da Polana, Av. Tomás Nduda, nº 1214, ora em
parte incerta, são estes citados, para, no prazo de dez dias, que começa a correr
depois de finda a dilação de trinta dias, contados da data da segunda e última
publicação deste anúncio, pagarem ao exequente a quantia de 4 573 348,16MT
(quatro milhões, quinhentos e setenta e três mil, trezentos e quarenta e
oito meticais e dezasseis centavos), em dívida, que por este Juízo e Cartório
do Único Ofício lhes move o referido exequente, ou no mesmo prazo, nomearem
à penhora bens suficientes para tal pagamento e do mais que acrescer ou
deduzirem oposição, querendo, nos autos acima indicados, nos termos do artigo
811º, nº 1 do Código do Processo Civil, sob pena de, não o fazendo, se devolver
esse direito ao exequente, nos termos do artigo 836º, nº 1 do C.P.C., prosseguindo
a execução seus termos, pelos fundamentos constantes da petição inicial, cujo
duplicado dos mesmos se encontra à disposição nesta Secção, onde poderão
solicitá-lo em qualquer dia útil dentro das horas normais de expediente.
Maputo, aos vinte e seis dias do mês de Outubro de dois mil e vinte e um

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

“Não desista de acreditar que o mundo pode
ser um lugar melhor!”
-Provérbio popular
PROGRAMAÇÃO DA
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE
06.00 HINO NACIONAL
06.05 FILME NACIONAL: MABATABATA
07.00 BOM DIA MOÇAMBIQUE
DIRECTO
09.00 RODA VIVA: “ABANDONO
ESCOLAR “
GRAVADO - GAZA
09.30 RODA VIVA: “ SAÚDE
MENTAL INFANTIL “
GRAVADO - SOFALA
10.00 RODA VIVA: “BULLYING E
PRECONCEITO “
GRAVADO - CABO DELGADO
10.30 HORA DO CTC - O TAXISTA
REPETIÇÃO
11.00 3600 SEGUNDOS
GRAVADO
12.00 TVM DESPORTO
DIRECTO
13.00 JORNAL DA TARDE
DIRECTO
14.00 OPINANDO COM SALOMÃO MOIANA
REPETIÇÃO
15.00 PELA LEI E ORDEM

4553

01.10- É 20.00- MOCAMBIQUE DE LÉS
A LÉSDESPORTO
02.10- SOLIDARIEDADE
MOCAMBIQUE
03.05- 100 BARREIRAS
04.30- ENERGIA PARA TODOS

A Juíza de Direito

Maria da Luz
7155

19.30

20.00
21.00

21.30

23.30
00.00

01.30 3600 SEGUNDOS
REPETIÇÃO
02.30 VIBRAÇÕES
REPETIÇÃO
04.00 PELA LEI E ORDEM
REPETIÇÃO
04.30 HAIR REALITY SHOW COQUE ESPIRAL
REPETIÇÃO
05.00 TVM DESPORTO
REPETIÇÃO

13.00- MOCAMBIQUE DE LÉS A LÉS
14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
14:30- RÁDIO NOVELA”OURO
NEGRO”
15.30- Á MULHER
16.10- SEGURANÇA RODOVIÁRIA

04.57- HINO NACIONAL

17.10- ECONOMIA PARA TODOS

05.10- CAMPO E DESENVOVIMENTO

17.15- COMPASSO

05.30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18.10- UMA DATA NA HISTÓRIA

05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA

18.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

06.00- JORNAL DA MANHÃ

18.55- UMA HISTÓRIA PARA TI

08.10- ECONOMIA PARA TODOS
08.15- INSS

19.00 - TÓPICOS DO JORNAL DA
NOITE

08.30- A CAMINHO DA FACIM

19.02- MAGAZINE DESPORTIVO

08.50- ENERGIA PARA TODOS

19.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

10.30- A CAMINHO DO CAN

19.30- JORNAL DA NOITE

11.20- ENERGIA PARA TODOS

20.00- PANORAMA POLITICO

12.00- TÓPICOS DO JORNAL DA
TARDE

Verifiquei

O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

19.00

MOS E CRÉDITO ROTATIVO
HAIR REALITY SHOW COQUE ESPIRAL
PROGRAMA 02
SOJOGO: 33.ª EXTRACÇÃO DA LOTARIA
/ TOTOLOTO / JOKER E
INFORMAÇÕES / TOTOBOLA
TELEJORNAL
DIRECTO
ESPECIAL INFORMAÇÃO:
SISTEMA AGRO FLORESTAL DA ZAMBÉZIA GRAVADO
GALA: MOOZIKA KIZOMBA FESTIVAL
3.ª PARTE
TENDA DA JUSTIÇA
REPETIÇÃO
CONVERSAS AO SUL

PROGRAMAÇÃO DA
RÁDIO MOÇAMBIQUE

11.30- PARABENS A VOCÊ

A Secretária Judicial
Lúcia Monjane

BAIXA-MAR - Às 0.39 horas e às
12.48, com 0.80 e 0.80 metros, respectivamente

FASE DA LUA

16.00 AGORA NÓS: A UNIÃO DE
FACTO É UM CASAMENTO?
GRAVADO
17.00 VIBRAÇÕES
DIRECTO/BEIRA
18.30 ASAS: GRUPOS AUTÓNO-

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
13ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
7286

AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz
saber que nos termos do artigo 27
do Regulamento da Lei de Minas
em vigor, aprovado pelo Decreto
nº 31/2015, de 31 de Dezembro,
correm éditos de 30 (trinta) dias,
a contar da segunda publicação no
jornal “Notícias”, chamando a quem
se julgue com direito a opor-se que
seja atribuída a Concessão Mineira
número 11001C para Areias
Pesadas, no distrito de Maganja da
Costa, na província da Zambézia, a
favor da requerente GALA PACOSS
MINING, LDA, com as seguintes
coordenadas geográficas:

PREIA-MAR - Às 06.36 horas, às 18.58
com 3.10 e 3.20 metros, respectivamente

15.30 TENDA DA JUSTIÇA

ANÚNCIO
Faz-se público que SABINO JÚLIO CHIRRUCO,
natural e residente em Inhacongo, distrito de
Inharrime, província de Inhambane, requereu
autorização para mudança do seu nome, para
passar a usar o nome completo de SABINO JÚLIO
TAMELE.
Nos termos do nº 1, artigo 360º do Código do
Registo Civil, são convidados todos os interessados

29/21
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BALEAMENTO MORTAL EM RODAGEM DE FILME

CatedralVelhafoiconstruídaem1776

CATEDRAL Velha,
um icónico edifício
e dos mais antigos de
Quelimane, capital
da Zambézia, está
a ser transformada em centro
cultural.
A iniciativa é liderada pela
Associação Bons Sinais (ABS),
uma organização que visa
preservar este património histórico-cultural e reescrever a
narrativa do país, em particular
sobre a presença portuguesa e
goesa na Zambézia e no Vale do
Zambeze.
O centro cultural será inaugurado a 21 de Agosto, data da
celebração dos 80 anos da elevação de Quelimane à categoria de cidade.
A cerimónia poderá contar
com a presença dos presidentes Filipe Nyusi, de Moçambique, e Marcelo Rebelo de Sousa, de Portugal, entre milhares
de cidadãos nacionais e estrangeiros.
Segundo Abdul Carimo, da
Associação Bons Sinais (ABS),
para a requalificação da Igreja
Nossa Senhora de Livramento (Catedral Velha) foram in-
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RECREIO & DIVULGAÇÃO

Terça-feira, 16 de Agosto de 2022

20.30- GIRAMUNDO
21.30- ÚLTIMO TEMPO
22.10- ENTRE ELAS

12.02- MAGAZINE DESPORTIVO

23.00- TÓPICOS DO ÚLTIMO JORNAL

12.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

23.15- INSS

12.30- JORNAL DA TARDE

23.30- ÚLTIMO JORNAL

NOTICIÁRIOS: 1,02, 03,04, 05, 06, 07, 08, 9, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30,
21, 22.00 E 23.30 HORAS.
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Terça-feira, 16 de Agosto de 2022

NECROLOGIA

ARGENTI NA ADOLFO

JOAQUI NA DA

M ATUSSE

CONCEI ÇÃO

(TINA)

FALECEU

Seus irmãos Esmeralda, Teresa,
Brito, Helena e Titos, filhos Nilza,
Alício, Vânia, Nasma e Aly, netos e genros comunicam com profunda mágoa e
consternação o falecimento do seu ente querido
ARGENTINA ADOLFO MATUSSE, ocorrido no dia
14/8/2022, cujo funeral se realiza hoje, terça-feira,
dia 16/8/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério de
Michafutene, antecedido de velório, pelas 8.30 horas, na capela do Hospital Central de Maputo. Que
a sua alma descanse em paz.
7271

OLGA DA
CONCEI ÇÃO
RAI M UNDO
GUAM BE

A Direcção Geral, membros do Conselho de Direcção, Corpo Docente, Corpo
Técnico Administrativo e estudantes
do Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria de Moçambique – ISCAM comunicam com profunda mágoa o
desaparecimento físico da Srª JOAQUINA DA CONCEIÇÃO,
mãe da Directora-Geral Adjunta desta instituição, ocorrido
no dia 14/8/2022, vítima de doença, cujo funeral se realiza amanhã, quarta-feira, dia 17/8/2022, no Cemitério de
Lhanguene, pelas 13.00 horas, antecedido de velório, na
Igreja Santa Ana da Munhuana, às 11.00 horas. O ISCAM
endereça à família enlutada as mais sentidas condolências.
Paz à sua alma.
7253

FALECEU
É com profunda consternação que a Direcção da
JFS Técnica Industrial, S.A. – Unidade de Pemba
comunica o desaparecimento físico da Srª OLGA
DA CONCEIÇÃO RAIMUNDO GUAMBE, ocorrido na
madrugada do dia 15/8/2022, vítima de doença, cujo
funeral se realizou no dia 15/8/2022, no Cemitério
Municipal da Cidade de Pemba. Neste momento de
dor, a JFS Técnica Industrial, S.A-Pemba endereça
as mais sentidas condolências aos pais, filhos, familiares, amigos e colegas. Paz à sua alma.
267

FRANCI SCO
ATI ANANENE
FALECEU

RAI M UNDO

JOAQUI NA DA

FERNANDES

CONCEI ÇÃO

FALECEU

FALECEU

O Conselho de Administração da
Empresa Portos de Cabo Delgado
S.A., Direcção Executiva e colaboradores em geral comunicam com profunda
mágoa e consternação o desaparecimento físico
do Sr. RAIMUNDO FERNANDES, pai do Sr. Abdul
Ngoque, colaborador desta empresa, ocorrido no
dia 11/8/2022, vítima de doença, cujo funeral se realizou no dia 12/8/2022, no Cemitério de Lhanguene.
À família enlutada endereçam as mais sentidas
condolências. Paz à sua alma.

Seus filhos Isabel dos Santos,
Abílio dos Santos, Francisca Ermelinda e Carla Moiana, netos, irmãos e demais
familiares comunicam a passagem para a eternidade de JOAQUINA DA CONCEIÇÃO, ocorrido no dia
14/8/2022, vítima de doença, cujo funeral se realiza
amanhã, quarta-feira, dia 17/8/2022, no Cemitério
de Lhanguene, pelas 13.00 horas, antecedido de
velório, na Igreja Santa Ana da Munhuana, às 11.00
horas. Que a sua alma descanse em paz.

ROSA JULI ETA M AZI VI LA

M ANUELA CECÍ LI A M ACI E

FALECEU

FALECEU

Sua Excelência Ministra do Trabalho e Segurança
Social, Sua Excelência Vice-Ministro do Trabalho
e Segurança Social, membros do Conselho Consultivo e funcionários em geral comunicam com
profunda dor e consternação o falecimento da Srª
ROSA JULIETA MAZIVILA, irmã da Srª Marta Florbela Mazivila, funcionária afecta neste ministério,
ocorrido no dia 14/8/2022, em Xai-Xai, província
de Gaza, vítima de doença, cujas cerimónias fúnebres se realizam hoje, dia 16/8/2022, às 10.00
horas. À família enlutada endereçam as mais
sentidas condolências.

Sua Excelência Ministra do Trabalho e Segurança
Social, Sua Excelência Vice-Ministro do Trabalho
e Segurança Social, membros do Conselho Consultivo e funcionários em geral comunicam com
profunda dor e consternação o falecimento da Srª
MANUELA CECÍLIA MACIE, mãe da ex-Directora
Nacional do Gabinete Jurídico, Élia da Glória Macie
Muiambo, ocorrido no dia 7/8/2022, em Maputo, vítima de doença, cujas cerimónias fúnebres se realizaram no dia 11/8/2022, no Cemitério da Texlom,
na Matola. À família enlutada endereçam as mais
sentidas condolências.
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ARGENTI NA
ADOLFO
M ATUSSE
FALECEU
O Conselho de Administração do Banco de Moçambique e todos trabalhadores comunicam com
profunda dor e consternação o falecimento da Srª
ARGENTINA ADOLFO MATUSSE, mãe da Srª Vânia
Muzemuk, trabalhadora deste banco, ocorrido no dia
14/8/2022, cujo funeral se realiza hoje, dia 16/8/2022,
pelas 11.00 horas, no Cemitério de Michafutene,
antecedido de velório, pelas 9.00 horas, na capela
do HCM. À família enlutada apresentam as mais
sentidas condolências. Paz à sua alma.
7261

AGOSTI NHO
TEOTÓNI O
NHACUM E
(Mano Rudy)
(30/11/1971 - 12/8/2022)
Sua mãe Helena Nhaca, irmãos
Angelina, Jorge, Arnaldo, Cristina, Ginoca, Delfina,
Helena, Sandra e Teotónio, cunhados, sobrinhos e
demais familiares comunicam com profunda dor
e consternação o desaparecimento físico do seu
ente querido AGOSTINHO TEOTÓNIO NHACUME,
ocorrido no HCM, no dia 12/8/2022, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 16/8/2022, pelas
11.00 horas, no Cemitério de Khongolote - Centro,
antecedido de velório, pelas 9.00 horas, na capela
do HCM. Que a sua alma descanse em paz.
7244
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PEREI RA PEDRO BI NASSE

PEREI RA PEDRO BI NASSE

FALECEU

FALECEU

Seus cunhados Frederico Jamisse, Carolina Jamisse, Orlanda
Jamisse, Eugênia Jamisse, Olga Jamisse, Hélder Jamisse, Helena
Jamisse, Nilza Saia, Melissa, Wanga, Wendy e demais familiares
comunicam com profunda mágoa o falecimento do seu ente querido PEREIRA PEDRO BINASSE, ocorrido na KaTembe, no dia 14/8/2022, vítima de
acidente de viação, cujo funeral se realiza amanhã, quarta-feira, dia 17/8/2022, no
Cemitério Eugénio, às 11.00 horas, antecedido de velório, às 9.00 horas, na Igreja
Católica Nossa Senhora do Livramento, no Bairro T3. Paz à sua alma.

O Conselho de Administração da Rádio Moçambique-EP, Comités locais do SNJ, SINTAC e trabalhadores em geral comunicam o falecimento de FRANCISCO ATIANANENE, vítima de doença, funcionário
aposentado desta estação emissora, cujo funeral se
realiza hoje, dia 16/8/2022, às 10.00 horas, no Cemitério de Michafutene. À família enlutada apresentam
as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

JOAQUI NA DA
CONCEI ÇÃO TEM BE
FALECEU

Sua mulher Teresa Jamisse, filhos Pedro Pereira, Aristides
Pereira, Páscoa Pereira, Nelmim Pereira e demais familiares
comunicam com profunda mágoa o falecimento de PEREIRA
PEDRO BINASSE, ocorrido na KaTembe, no dia 14/8/2022,
vítima de acidente de viação, cujo funeral se realiza amanhã,
quarta-feira, dia 17/8/2022, no Cemitério Eugénio, pelas 11.00 horas, antecedido
de velório, pelas 9.00 horas, na Igreja Católica Nossa Senhora do Livramento,
no Bairro T3. Paz à sua alma.

A família comunica com profundo pesar o
falecimento da sua mãe, avó e bisavó JOAQUINA DA CONCEIÇÃO TEMBE, ocorrido no dia 14/8/2022,
na sua residência, vítima de doença, cujo funeral se realiza
amanhã, dia 17/8/2022, pelas 13.00 horas, no Cemitério de
Lhanguene, antecedido de missa de corpo presente, na
Igreja da Munhuana, pelas 11.00 horas. Paz à sua alma.
7329

PUBLICIDADE

I SAURA FI LI M ÃO M AHENE
(Isaura Mabunda)
(Missa de um ano do seu desaparecimento físico)
Passa hoje, dia 16/8/2022, um ano depois que a nossa querida mãe e avó ISAURA FILIMÃO MAHENE, nos deixou para a
eternidade. Em sua memória, recordação e glorificação, no
sábado, dia 20/8/2022, vamos proceder à deposição de flores
na sua última morada, no Cemitério de Michafutene, pelas 9.00
horas e rezaremos missa, na residência da família, no Bairro Mumemo, pelas
10.00 horas. Descansa em paz, mamã. Mas tu não morreste e nunca morrerás,
vives e viverás para sempre nos nossos corações!
7270

LUÍ SA M ANUEL PATEGUANE
FALECEU
O Ministro dos Transportes e Comunicações, Vice-Ministro, Secretária Permanente, membros do Conselho Consultivo e funcionários em geral comunicam
com profunda mágoa e consternação o falecimento da Srª LUÍSA MANUEL
PATEGUANE, mãe do colega Ilídio António Laice, ocorrido no dia 12/8/2022, no
Hospital Provincial da Matola, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia
16/8/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério da Machava-Bedene, antecedido de
velório na Igreja do Nazareno, Bairro da Liberdade, pelas 8.00 horas. À família
enlutada apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
7246
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JOAQUI NA DA CONCEI ÇÃO
SANTOS

NUNO VASCO RODRI GUES
M ANHENGANE

FALECEU
Netos Kiki, Ademar, Duilio, Lodje, Nino, Ivandra, Zito, Gerson, Emerson, Pajó, Celso, Eunice, Cisco, Gaminda, Lica, Udah, Djuna, Larsen,
Shelzia e demais familiares comunicam o falecimento da sua querida
avó JOAQUINA DA CONCEIÇÃO SANTOS, cujo funeral se realiza
amanhã, dia 17/8/2022, no Cemitério de Lhanguene, pelas 13.00 horas, antecedido de
missa na Paróquia Santa Ana da Munhuana, pelas 11.00 horas. Avó, não há palavras para
descrever o quão importante foste nas nossas vidas! Paz à sua alma.
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FALECEU
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ANÚNCIO

Verba Única
Um imóvel tipo 3, situado no
Bairro Chingodzi, perto do
Mercado Goia-cidade de Tete,
avaliado em 1 894 705,07MT
(um milhão, oitocentos
e noventa e quatro mil,
setecentos e cinco meticais
e sete centavos).
Assim são convidadas todas
as pessoas com interesse
na compra do imóvel acima
mencionado a entregarem as
suas propostas no Cartório
da 5ª Secção Comercial deste
Tribunal, até dez (10) minutos
antes do início da sessão, que
está marcada para segunda
praça, no próximo dia 18 de
Agosto de 2022, pelas 13.00
horas, numa das salas de
sessões do Tribunal, data em
que proceder-se-á à abertura
das propostas pela metade do
preço da avaliação.
Poderão assistir ao acto o
executado, o exequente e os
proponentes.
Para constar passou-se o
presente anúncio e outros
de igual teor que serão
publicados no jornal de maior
circulação.
Tete, aos 5 de Agosto de 2022
P`la Escrivã de Direito
Maria da Conceição Santos
O Juiz de Direito
Dr. Solano Rota Sitão

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

ANÚNCIO
A
EXCELENTÍSSIMA
DOUTORA RAMIRA JOAQUIM
ROMÃO
COMÉ,
JUÍZAPRESIDENTE DO TRIBUNAL
JUDICIAL
DO
DISTRITO
MUNICIPAL KAMUBUKWANA
Pelo Cartório do Único Ofício,
pela Primeira Secção do
Tribunal Judicial do Distrito
Municipal
KaMubukwana,
correm éditos de trinta
dias, citando o executado
MARCELO
MAURÍCIO
MANJATE,
cuja
última
residência conhecida foi no
Bairro 25 de Junho, Qº nº 23,
casa, contacto: 84-8731161,
no prazo de cinco (5) dias,
a contar da segunda e última
publicação deste anúncio
para a quantia exequenda
ou nomear bens à penhora
querendo, nos Autos de
Acção Executiva de Quantia
Certa na Forma de Processo
Ordinário, nº 257/18, que
por Juízo e Cartório do Único
Ofício lhe move o exequente
REGINALDO
MANUEL
ARTUR FRANCISCO LOME,
pelos fundamentos constantes
do duplicado da petição
inicial, que se encontra à
disposição no Cartório desta
Secção, onde poderá ser
solicitado em qualquer dia
útil, dentro das horas normais
de expediente, advertindose-lhe que será devolvido
o direito ao exequente,
prosseguirão seus ulteriores
termos até final.
Maputo, aos dois dias do mês
de Agosto de dois mil e vinte
e dois
A Juíza de Direito
Drª Ramira Joaquim Romão
Comé

ARRENDA-SE

CASA tipo 1, de placa, num terreno de
50x50m, com projecto para moradia,
localizada perto da Universidade, no Belo
Horizonte, 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.

MORADIA tipo 4, de luxo, localizada
na zona nobre do Triunfo, com piscina,
jardim e cozinha americana, arrenda-se por 120 000,00MT. Contacto: 844471331 ou 82-5434146.

GEMINADA tipo 3, num 1º andar,
espaçosa, com quintal independente
e anexo tipo 1, na Av. Agostinho Neto,
próximo ao Mimmo’s, vende-se por 15
000 000,00MT; flat tipo 2+1, com wc
geral e wc de serviço, num 3º andar,
prédio organizado, na Pandora por 5
800 000,00MT. Contacto: 84-2141920
ou 84-3536800, Wilson.
7261

7195

É com profunda dor e pesar que sua mãe Ana Paula Rodrigues, padrasto Luís Rocha, irmãs Diana e Mónica, sobrinhos
Chantelle e Yago, filho Yaron e cunhado Jonas comunicam o
desaparecimento físico do seu ente querido NUNO VASCO RODRIGUES MANHENGANE, ocorrido no dia 14/8/2022, cujas cerimónias fúnebres se realizam
hoje, dia 16/8/2022, pelas 10.00 horas, na capela do HCM e funeral pelas 11.00
horas, no Cemitério de Lhanguene. Paz à sua alma.
7273

Faz saber que no Cartório da
Quinta Secção Comercial deste
Tribunal correm seus termos
uns Autos de Acção Executiva
para Pagamento da Quantia
Certa nº 24/2018, em
que é exequente JOSSAMO
MARCOS ELESSONE, move
contra o executado MARQUES
JOÃO MANHICANA, solteiro,
filho de João Manhicana e
de Paulina Messo, natural
de Búzi, de nacionalidade
moçambicana, titular do BI nº
11010100069541M, emitido
em 27/7/2015, com última
residência
conhecida
no
Bairro Chingodzi-Tete, na qual
foi requerida a venda judicial
por meio de arrematação,
que será proposta em carta
fechada do seguinte bem:

VENDE-SE

CASA tipo 3, com cozinha, 3wc, título
de propriedade, vende-se por 1 800
000,00MT, sita no Bairro 1º de Maio-Khongolote, sem intermediários. Contacto: 84-4516292.

FALECEU

www.jornalnoticias.co.mz
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7100

A Amaramba Investimentos, SA comunica com pesar o falecimento de NUNO VASCO RODRIGUES MANHENGANE, primo
do Director Executivo, ocorrido no dia 14/8/2022, cujo funeral se realiza hoje,
dia 16/8/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedido de
velório, na capela do HCM, pelas 10.00 horas. À família enlutada endereçam as
mais sentidas condolências. Que a sua alma descanse em paz, Nuno.
7272

NUNO VASCO RODRI GUES
M ANHENGANE

REPÚBLICA DE
MOÇAMBIQUE
TRINBUNAL JUDICIAL DA
PROVÍNCIA DE TETE
5ª SECÇÃO COMERCIAL
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE
REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E
TRABALHO
PRIMEIRO CARTÓRIO
NOTARIAL DE MAPUTO

REPÚBLICA DE
MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA
PROVÍNCIA DE NAMPULA
SEGUNDA SECÇÃO

EM QUALQUER PARTE
DO PAÍS OU MUNDO

APARTAMENTO espaçoso, tipo 3, com
suite, 2wc, garagem para viatura, num
16º andar, sem elevador, no Bairro da Polana, vende-se por 6 500 000,00MT; flat
tipo 2, espaçosa, no Bairro da Polana por
4 300 000,00MT. Contacto: 86-8747471
ou 84-4545181, Mbira.
7309

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção Cível do
Tribunal Judicial da Província
de Nampula correm éditos
de vinte dias, contados da
segunda e última publicação
deste anúncio, citando os
credores desconhecidos do
executado ANTÓNIO MASSAUA
SAIDE, maior de idade, natural
de Moma e residente na cidade
de Nampula, no Bairro de
Mutauanha, Unidade Comunal
Samora Machel, quarteirão 11,
para, no mesmo prazo, posterior
ao dos éditos, reclamarem o
pagamento de seus créditos
pelo produto do bem penhorado
sobre que tenham garantia
real nos termos do artigo 864º
do Código do Processo Civil,
na Acção Executiva para o
Pagamento de Quantia Certa
com Forma Ordinária nº
61/2019, movida por ZITO
SAIDE MUANE.

GEMINADA tipo 3, num 1º andar, no B.
Central, vende-se por 15 000 000,00; flat
tipo 3, num R/C, no B. Central por 10 000
000,00; flat tipo 2, num 2º andar, na Polana por 6 000 000,00; flat tipo 2, num R/C,
no B. Central por 5 000 000,00; flat tipo 3,
num R/C, no Fajardo por 3 500 000,00.
Contacto: 84-3966886 ou 82-5754440.
7299

Leia Notícias

EM PRIMEIRA MÃO

ARRENDA-SE

7162

FLAT tipo 2, num 2º andar, na Coop
PH2, arrenda-se por 35 000,00; flat tipo
2, num 2º andar, mobilada, na Polana
por 40 000,00; flat tipo 3, num 2º andar,
no Ponto Final por 30 000,00; flat tipo 3,
num R/C, na F. Salazar por 22 000,00;
flat tipo 2, num R/C, na Polana por
25 000,00. Contacto: 84-3966886 ou
82-5754440.
7299

FLATS todas no B. Polana: tipo 3, com
3wc, num rés-do-chão, arrenda-se por
55 000,00MT, próximo do Shopping Polana; tipo 3, com 3wc por 50 000,00MT,
próximo do H. Cardoso; vivenda tipo 5,
com 4wc, mobilada, num condomínio
privado, próximo da E. Portuguesa por
140 000,00MT; tipo 2, com 2wc, no B.
Polana, vende-se por 7 500 000,00MT.
Contacto: 84-4310449.
7290

PRECISA-SE
IMOBILIÁRIA Mbira precisa para comprar ou arrendar flats, apartamentos,
lojas, moradias, armazéns, propriedades, dependências e outros, nas cidades de Maputo, Matola e arredores.
Têm clientes em carteira. Contacto:
86-8747471 ou 84-4545181, Mbira.
7309

TRESPASSA-SE
TERRENO de 40x60m, na localidade
de Magul, à beira da estrada, ideal para
bombas de combustível, armazém,
supermercados, ferragens, igrejas ou
bancos, trespassa-se. Contacto: 845969418, Eng. Artur, a qualquer hora.
7333

APARTAMENTO tipo 4, num 1º andar,
no Condomínio Marés, na Marginal, com
vista para o mar, arrenda-se. Contacto:
84-3210000.
7233
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HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS POR ÓBITO
DE FRANCO MABILANE
Certifico, para efeitos de
publicação, que por escritura
de quinze de Agosto de dois mil
e vinte e dois, lavrada a folhas
cinquenta e um 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 FRANCO
MABILANE, casado que era,
natural de Maputo, falecido no
dia vinte e quatro de Setembro
de mil novecentos e noventa e
sete, filho de Mungone Mabilane
e de Lida Miambo, com última
residência habitual no Bairro
Vinte e Cinco de Junho, nesta
cidade de Maputo, que não
tendo deixado testamento nem
qualquer outra disposição da
sua última vontade, sucede-lhe
como única e universal herdeira
de todos seus bens móveis e
imóveis, a filha LIDA CARLOTA
MABILANE, solteira, maior,
natural de Maputo, residente
nesta cidade de Maputo.
Que não existem outras pessoas
que segundo a lei prefiram à
declarada herdeira ou com ela
possam concorrer na sucessão
à herança do referido FRANCO
MABILANE.

O Escrivão de Direito
Ussene I. Cantassula
Verifiquei
O Juiz de Direito
Dr. Boliz Júlio

Sabia que pode ler os seus jornais
no seu smartphone ou computador

Termos e condições aplicavéis

Apoio ao cliente:

+258 84 3400623
Info@snoticias.co.mz

SAIBA O QUE ACONTECE
NO SEU MUNICÍPIO

Está Conforme
Maputo, aos 15 de Agosto de
2022
O Notário
(Ilegível)

BAIXE JÁ
O APLICATIVO NA

É Simples, Rápido e Prático.

262

7314

A Escriturária Provincial
Albertina Augusto Mulungo
9354

sua Subscrição
dos jornais?

7201

O NOTÍCIAS DEDICA DIARIAMENTE
UMA PÁGINA À CIDADE DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

*Termos e condições aplicáveis

30

Terça-feira, 16 de Agosto de 2022

DESPORTO

Bruno Langa vence duelo
moçambicano na Madeira

O

DESPORTIVO de Chaves, do lateral esquerdo Bruno Langa, venceu ontem o Marítimo,
de Zainadine Júnior
e Clésio Baúque (não convocado), por 1-2, em jogo da segunda
jornada que teve o condão de ser
o primeiro embate entre atletas
moçambicanos na I Liga Portuguesa de Futebol.
Com Zainadine Júnior a titular, capitão e totalista no jogo, o
Marítimo foi a primeira equipa a
marcar, por intermédio do avançado camaronês Joel Tagueu, aos
39 minutos, levando o jogo ao intervalo com a vantagem da equipa
da casa.
Mas, num embate em que o
Chaves, que teve Bruno Langa
igualmente a titular e a cumprir
a totalidade dos 90 minutos, foi a
todos os capítulos superior, podia
ter empatado antes do intervalo,
mas, aos 45+10 minutos, o médio
ofensivo português João Teixeira
falhou uma grande penalidade.
Na segunda parte, em cinco
minutos, aos 70 e 75 minutos, João
Teixeira, a redimir-se do penalte
desperdiçado ainda na primeira
parte e o internacional angolano
João Batxi marcaram os golos da
reviravolta.
Com o resultado, o Chaves,
que na ronda inaugural perdeu
em casa do Guimarães, por 1-0,
obteve a primeira vitória e subiu
ao oitavo lugar, enquanto o Ma-

Bruno Langa saiu-se melhor no confronto com o Marítimo, de Zainadine e Clésio

rítimo, que abriu o campeonato
sendo goleado pelo FC Porto (51), ocupa o 17.º e penúltimo lugar,
ainda sem pontuar, em igualdade
de circunstâncias com o Rio Ave
e Famalicão, em antepenúltimo
(16.º) e último (18.º) lugar, respectivamente.
Na próxima jornada, enquanto o Chaves recebe o Vizela, o Marítimo tem uma deslocação difícil
à casa do Sporting de Braga.
RENILDO ENTRA A
GOLEAR
O Atlético de Madrid, com
Reinildo a alinhar a central, numa
linha de cinco defesas, venceu na

noite de ontem o Getafe, por 3-0,
na La Liga, edição 2022-2023.
Reinildo alinhou durante
todo o jogo, deixando mais uma
vez evidente que é das unidades
indispensáveis na equipa de Diego Simeone.
Com dois golos, o avançado
espanhol Morata foi a figura do
encontro, numa noite em que
João Félix esteve em grande no
ataque, ao fazer as três assistências para os golos dos “colchoneros”.
Morata abriu caminho para a
vitória com golos aos 15 e 59 minutos e Griezmann encerrou a
contagem aos 75.

Com este resultado, o Atlético
soma três pontos e assume a liderança por ter melhor “goal-average” que o Real , Villarreal, Osasuna, Valência e Real Sociedad,
vitoriosos na ronda inaugural.
Na próxima ronda, o Atlético
recebe, sábado, a partir das 19.30
horas, o Villarreal.
MIQUISSONE NOS
“QUARTOS”
O Al Alhy, clube onde actua o
internacional moçambicano Luís
Miquissone, apurou-se, na noite
de domingo, para os quartos-de-final da Taça do Egipto ao vencer
o Misr El-Makkasa, por 1-0.

Luís Miquissone foi um dos
jogadores lançados de início pelo
treinador português, Ricardo
Soares, e foi dos seus pés que nasceu a primeira grande oportunidade de golo para o Al Alhy. Bem
enquadrado com a baliza, “Konde
Boy” rematou forte, mas a bola
foi desviada por um defesa. Esse
lance deu-se aos 32 minutos, o
que reflecte bem o início de jogo
lento dos “Vermelhos”, que esta
temporada não têm convencido.
Apesar do domínio de jogo,
a história do jogo não alterou na
segunda parte. O Al Alhy tinha
dificuldades em criar situações
de golo. Aos 52 minutos, voltou
a levar o perigo junto à baliza do
guarda-redes Ahmed Tarek Soliman, que foi chamado a parar
o cabeceamento de Mahmoud
Metwally.
O gigante do Cairo chegou ao
golo da vitória aos 90 minutos,
através de um penalte convertido
por Ramy Rabia a castigar mão de
Hesham Hafez, que acabou sendo
expulso devido a protestos contra
o árbitro.
Em vantagem, o Al Ahly jogou a mais até ao final do encontro.
A turma de Luís Miquissone
segue em frente na Taça e aposta
forte na conquista do troféu, visto
que no campeonato o rival Zamalek está bem lançado para arrebatar o segundo título consecutivo.

Selecção Nacional já prepara participação na Taça COSAFA

TAÇA COSAFA EM FEMININOS

Moçambique no grupo
de Angola e África do Sul
MOÇAMBIQUE vai disputar o Grupo A com Angola,
África do Sul e Maurícias
na X edição da Taça COSAFA, a realizar-se de 31
de Agosto a 11 de Setembro na cidade sul-africana de Port Elizabeth.
Medalha de bronze no ano
passado, depois de ter suplantado a África do Sul
nas grandes penalidades

(4-3), a Zâmbia é cabeça
de série no Grupo B, onde
está a Namíbia, Lesotho
e Eswatini, enquanto no
Grupo C a convidada e
campeã em título, Tanzania, vai bater-se com Botswana, Malawi e Comores.
A prova será composta
por 12 equipas divididas
em três grupos de quatro
clubes cada. Segundo o

regulamento da competição, apenas o primeiro classificado de cada
grupo avançará para as
meias-finais, juntamente com o segundo melhor de todos os grupos.
Refira-se que a equipa
moçambicana está concentrada em Maputo,
onde prossegue com a
preparação do evento.

Dérbi de Londres: golos, emoção e tensão

O CHELSEA empatou na recepção ao Tottenham (2-2) na segunda jornada da Premier League. Um dérbi de Londres que
teve as emoções ao rubro.
Contratado esta época ao
Nápoles, Koulibaly (19) estreou-se a marcar pelo Chelsea a passe
do outro grande reforço para a
defesa, o espanhol Marc Cucurella (19). Em desvantagem, o Tottenham chegou ao empate aos
68, por Hojbjerg, num golo que
despertou o primeiro momento
de tensão no banco, com Antonio Conte a festejar na cara de
Thomas Tuchel, levando à intervenção de elementos externos
para separar os dois técnicos.
Quando Reece James (77)
voltou a adiantar os “blues”.
Tudo fazia prever que o primeiro jogo da era Todd Boehly em
Stamford Bridge ia terminar com
o sorriso dos da casa, mas Harry Kane tinha outras intenções.
Na sequência de um canto, aos
90+6, o avançado inglês selou
o empate. Com este resultado,
os dois conjuntos somam agora
quatro pontos.
A jornada ficou ainda marcada pela derrota do Manchester
United no campo do Brentford
por 4-0. Os “Red Devills” continuam sem ganhar na Premier
League. Já o rival da mesma cidade, o City, campeão em título,
somou o segundo triunfo, desta
feita diante do Bournemouth,
por 4-0.
Outros resultados: Aston Villa – Everton, 2-1, Southampton
– Leeds, 2-2, Wolverhampton –
Fulham, 0-0, Brighton – Newcastle, 0-0 e Arsenal – Leicester,
4-2. 4-0.
REAL SOFRE
MAS VENCE
O campeão espanhol e europeu de futebol, Real Madrid,
venceu na noite de domingo na
visita ao Almería por 2-1, na primeira jornada do campeonato, e
ficou no topo da tabela, juntamente com Villarreal, Osasuna,

Real Sociedad e Valência.
Os “merengues” viram-se em desvantagem logo aos
seis minutos, graças ao golo do
avançado belga da equipa andaluza Ramazani, mas o médio
Lucas Vázquez, aos 61, e o defesa
austríaco Alaba, aos 75, reverteram o marcador a favor dos madridistas.
A Real Sociedad ganhou na
deslocação a Cádiz por 1-0, tal
como o Valência na visita a Girona, enquanto Villarreal e Osasuna já tinham batido Valladolid
por 3-0, fora, e Sevilha, por 2-1,
em casa, respectivamente.
O Barcelona arrancou com
o pé esquerdo com um empate
sem golos na recepção ao Rayo
Vallecano.
BAYERN CUMPRE
O Bayern recebeu e venceu,
domingo, o Wolfsburgo por 2-0,
em jogo da segunda jornada da
Bundesliga.
O emblema bávaro logo aos
20 minutos chegou ao golo por
Sadio Mané, mas o VAR anulou
o lance. O Bayern inaugurou
o marcador por Musiala (33) e
Muller (44) estabeleceu o resultado final.
Após este resultado, o campeão alemão está em primeiro
com dois jogos e duas vitórias.

MARCANO SALVA
PORTISTAS
Um golo de Iván Marcano,
de cabeça, aos 90, assistido por
Galeno, saído do banco na segunda parte, rendeu três pontos
ao campeão FC Porto, em Vizela,
onde sentiu grandes dificuldades.
O golo surgiu aos 90 minutos
(seriam disputados ainda mais
seis de compensação). Galeno,
após livre, recebeu a bola sobre
o lado esquerdo e cruzou, com
muita categoria, para a cabeça
de Iván Marcano, a fugir à marcação e a cabecear como bem
quis, fora do alcance de Buntic.
Os rivais Benfica e Sporting
também fizeram a sua parte,
com vitórias sobre o Casa Pia
(1-0) e Rio Ave (3-0), respectivamente.
Porto, Benfica, Boavista e
Guimarães estão colados na liderança com seis pontos.
Na próxima jornada, realiza-se, no sábado, o clássico Porto-Sporting.
MILAN CONVENCE
NO ARRANQUE
Embora com alguns percalços, o campeão Milan derrotou
a Udinese por 4-2, em jogo da
ronda inaugural da liga italiana.

A Udinese chegou a estar à
frente, após o golo madrugador de Becao (2), mas o campeão deu a volta após os golos
de Hernández (g.p. 12) e Rebic
(15). Só que o adversário não se
deu por vencido e empatou por
Masina (45+4).
Na segunda parte, o Milan
garantiu a vitória na sequência
dos golos de Diaz (46) e Rebic
(68).
O Inter teve muitas dificuldades para vencer no terreno
do Lecce (2-1). Lukaku, que
regressou ao Inter após a passagem pelo Chelsea, logo aos dois
minutos, voltou aos golos. Só
que o Lecce, na segunda parte, reagiu e conseguiu empatar
a partida, após a finalização de
Ceesay (48). No período de descontos, Dumfries (90+5) garantiu a vitória ao Inter.
PSG GOLEIA
O PSG recebeu e venceu o
Montpellier (5-2) na segunda
jornada da Ligue 1. E a goleada começou a ser construída
quando Sacko (39’) errou na
baliza e deixou o PSG na frente do marcador. Seguiu-se o
show de Neymar, que bisou
(43min gp e 51min), com Mbappé (69) e Renato Sanches (87)
a fecharem as contas do con-

Kane cabeceia para o golo do empate

Conte e Tuchel expulsos
TERMINOU de forma escaldante o dérbi
entre Chelsea e Tottenham. Se durante o
jogo Antonio Conte e Thomas Tuchel já
tinham sido separados uma vez, a tensão
transbordou após o apito final.

Durante o habitual cumprimento, os
dois técnicos voltaram a encostar a cabeça e tiveram novamente de ser separados. Ao aperceber-se do sucedido, o árbitro acabou por dar ordem de expulsão

ao técnico.
Recorde-se que já após o golo de Hojbjerg, que fez o 1-1 para o Tottenham, os
dois treinadores envolveram-se numa
troca mais acelerada de palavras.

junto de Galtier.
Pelo meio, Khazri (58min)
e Tchato (90+1) apontaram os
PUBLICIDADE

golos de honra do Montpellier,
que sofreu a primeira derrota
na Ligue 1.

O PSG somou o segundo
triunfo e é agora líder isolado
com seis pontos, já que Mar-

selha, Mónaco, Lyon e Lille
perderam os primeiros pontos.
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CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESTRANGEIRA

Entrada a todo gás dos anfitriões
SÉRGIO MACUÁCUA

O

CROCODILOS doZambeze de Tete, em
ambos os sexos, entrou a todo o gás nos
Campeonatos Nacionais de Andebol que decorrem
desde ontem na cidade de Tete.
Em masculinos, numa
autêntica propaganda do andebol, o Crocodilos bateu o
vizinho Amigos de Andebol de
Moatize, por 30-27. Três bolas de diferença que atestam
o quão equilibrada foi a contenda. Aliás, a primeira parte
terminou com a vantagem da
turma de Moatize, por 16-14,
com os anfitriões a operarem
a reviravolta na etapa complementar.
Já em femininos, naquele que foi o embate que abriu
o certame, o Crocodilos do
Zambeze derrotou Trovoada de

Chimoio, por 32-17. Outro filme de andebol foi parte inicial
de grande nível das visitantes
que, com o decurso de tempo,
foram perdendo fôlego, permitindo a recuperação da turma
da casa, saindo vergada por
uns impressionantes 15 golos
de diferença.
Em Tete, estão 14 equipas, sendo oito masculinas e
seis femininas, divididas em
duas séries. Em masculinos
são quatro em cada série, enquanto em femininos três. Em
ambos os sexos vai se jogar
no sistema clássico de todos-contra-todos em duas voltas, passando para a seguinte
(meias-finais) os dois primeiros. A meia-final será num
único jogo, enquanto a final
será num “play-off” a melhor
de três.
A prova prolonga-se até ao
próximo dia 26 de Agosto.

Hoje teremos seis jogos
ENTRETANTO, os “Nacionais” de
Andebol prosseguem hoje com
mais seis aliciantes jogos com
início às 10.00 horas no pavilhão
Municipal da Cidade de Tete.
Em femininos, Série “B”, o
Kanjere de Sofala mede forças
com o Ferroviário de Maputo. As
“locomotivas” marcarão o seu
regresso aos palcos nacionais
desta modalidade cerca de 20
anos depois. O Ferroviário havia
suspenso a modalidade por razões organizacionais. Para a Série
“A”, teremos Clube de Dondo-Matchedje, campeão nacional
em título.
Em masculinos teremos quatro embates. Na Série “A”, o Crocodilos do Zambeze a jogar com
todo-poderoso
Malhangalene,
o principal candidato ao título e
Amigos de Andebol de Moatize
enfrenta Troavada de Chimoio.
Na Série “B”, o Clube de Dondo (Sofala) bate-se com o Desportivo de Pemba, esta última
que representa a província de

Cabo Delgado e o Cadeco de Sofala vai medir forças com a Escola
Secundária Sansão Muthemba,
que representa a capital do país.
EIS OS JOGOS DE HOJE (PRIMEIRA
JORNADA)
Femininos
13.30 horas: Kanjere-Ferroviário de
Maputo
16.30 horas: Crocodilos do Zambeze
-Matchedje
Masculinos
10.00 horas: Amigos de Andebol de
Moatize -Trovoada
12.00 horas: Malhangalene-Crocodilos
do Zambeze
15.00 horas: Clube de Dondo-Desportivo de Pemba
18.00 horas: Cadeco-Sansão Muthemba
RESULTADOS DE ONTEM
Femininos
Trovoada de Chimoio -Crocodilos do
Zambeze (17-32)
Masculinos
Crocodilos do Zambeze -Amigos do

Andebol de Moatize (30-27)

FER. BEIRA APLICA
“CHAPA 100” EM SOFALA
Entretanto, na província de Sofala, o campeão nacional, Ferroviário da
Beira, ultrapassou a barreira dos 100
pontos nas duas primeiras jornadas do
Campeonato Provincial de Basquetebol
de Sofala, em seniores masculinos, ao
vergar o BC Manga e Sport Center, por
119-46 e 108-45, em jogos disputados
na sexta-feira e sábado último, respectivamente.
Na ronda inaugural do “Provincial”
de Sofala, Casarão Team venceu a Sport
AC UNIAC, por 63-54, e a ABS superiou
a Sport Center, por 71-61.
Na segunda jornada, para além do já
anunciado triunfo dos “locomotivas”
do Chiveve sobre o Sport Center Center (108-45), ABS vebceu a Sport AC
UNIAC (76-55), Afanados, que na ron-

JOAQUIM ROMEU

Acolher este evento
desafia-nos a continuar
a investir no andebol
“ACOLHER os ‘Nacionais’ de andebol na nossa província é uma honra e
privilégio para nós, mas também um
desafio para continuarmos a investir
para alcançarmos os altos patamares
no andebol”. Esta tese foi defendida
por Joaquim Romeu, representante
do governador de Tete, Domingos
Viola, na abertura do evento.
Romeu vincou ainda que o evento
acontece numa altura em que a nível
central tem se registado uma acelerada reforma legal na área desportiva,
como a revisão da Lei do Desporto,
a aprovação do Estatuto do Atleta,
entre outros, o que visa melhorar e
adequar o nosso desporto aos padrões
actuais.
Sublinhou que o governo de Tete
tem vindo a trabalhar para o cres-

cimento do movimento associativo
desportivo, como distribuição de
materiais e equipamentos desportivos ao fazedores, apoio na participação e organização dos campeonatos
regionais de andebol e basquetebol
ou organização das assembleias gerais
das associações para além do apoio
multiforme.
Apelou à juventude de Tete a
apostar massivamente na prática
desportiva e dessa forma desviando-se de males sociais como drogas e
álcool, exortando aos participantes
dos “Nacionais” de andebol a transformar este evento num autêntico
festival juvenil, onde a convivência,
irmandade, unidade nacional e o respeito mútuo são as principais bandeiras.

da inaugural não jogou com o Detroit
devido a questões técnicas, superou o
BC Manga (67-58) e o Clube Municipal
da Beira aplicou 50 pontos de diferença
ao Detroit (80-50).
No sector feminino, onde só há três
equipas em competição, no único jogo
disputado, o Clube Municipal da Beira derrotou o Ferroviário da Beira, por
71-60, enquanto que o Casarão Team
ficou de fora devido ao número ímpar
de participantes.
DOLPHINS MOSTRA
CREDENCIAIS EM I’BANE
Na província de Inhambane, o Dolphins de Vilankulo venceu o Clube de
Massinga, por 109-38, em jogo da segunda jornada do Campeonato Provincial de Basquetebol de Inhambane, disputado na tarde de sábado, no ginásio
da Escola Secundária 29 de Setembro,
na cidade da Maxixe.
Na estreia na prova, o Dolphins
mostrou credenciais de sério candidato

ao título, impondo a primeira “chapa
100” na prova e liderando, por isso, a
competição com dois pontos, tanto
quanto do Eagles, Escola Superior de
Hotelaria e Turismo (ESHT) que também venceram, respectivamente o
Clube de Massinga (84-47) e Renegados de I’bane, na primeira e segunda
jornadas. Os dois últimos lugares de
uma prova disputada por cinco equipas
são ocupados pelo Clube de Massinga,
com dois pontos em igual número de
jogos e Renegados de I’bane, com um
ponto em um jogo.
No sector feminino, igualmente em
jogos da segunda jornada, Traquejadas de I’bane se estrearam com triunfo sobre Eagles da Maxixe A (40-34) e
a ESHT ganhou à Eagles da Maxixe B.
Na pauta classificativa, com três pontos em dois jogos, Eagles A lidera com
três pontos, mais um que a dupla ESHT
e Traquejadas com um jogo disputado.
Em último, com um ponto em dois jogos, está Eagles B.

O TREINADOR do Ferroviário
de Nampula, Nelson Santos,
mais conhecido por “axinene”, foi convidado a abandonar o país, por não reunir
documentos legais que permitem a sua permanência em
Moçambique e exercer actividade desportiva, segundo
Sheila Capela, porta-voz da
Direcção Provincial de Migra-

ção em Nampula.
As autoridades da Migração
em Nampula alegaram como
causa da medida, a falta de visto que lhe permite trabalhar em
Moçambique como treinador
de futebol. Segundo a Migração, Nelson Santos tinha um
visto de turista e de negócios e
não de treinador desportivo, o
que violava gravemente a lei e

as regras da Federação Moçambicana de Futebol (FMF).
Sheila Capela, porta-voz
da Direcção Provincial de Migração em Nampula, explicou,
em conferência de imprensa
realizada ontem naquela cidade nortenha do país, que
as autoridades realizaram um
trabalho rotineiro de verificação dos documentos de todos
os estrangeiros e constataram
que o treinador do Ferroviário
de Nampula, de nacionalidade
portuguesa, estava sem autorização para trabalho.
Segundo a fonte, a instituição orientou ao cidadão que se
retirasse voluntariamente do
país e fosse tratar o visto que
lhe permite o exercício das
funções de treinador de futebol. A porta-voz acrescentou
que Nelson Santos só deverá
regressar e trabalhar em Moçambique, depois de cumprir
todos os requisitos exigidos
para o efeito.
Antes do Ferroviário de
Nampula, Nelson Santos já
exerceu as funções de treinador em dois dos maiores clubes do país, nomeadamente os
rivais Costa do Sol e Ferroviário
de Maputo. Neste momento, a
equipa locomotiva da capital
do norte está a sob comando
de Paió Amarchande.

FUTEBOL DA II DIVISÃO

Matchedje e Maxaquene
com adversários “acessíveis”

Depois de vencer o Desportivo, no sábado, o Maxaquene defronta esta tarde a Académica

MAXAQUENE

Patrocinadores ausentes na eleição de Muianga
AS empresas integradoras ou patrocinadoras
do Clube de Desportos do Maxaquene, Linhas
Aéreas de Moçambique (LAM) e Aeroportos de
Moçambique (ADM) estiveram ausentes no dia
da eleição de Abraão Vasco Muianga ao cargo
de presidente de direcção do clube “tricolor”,
facto não justificado pelas mesmas.
Refere-se entre os associados que as duas
empresas não foram contactadas por Abraão
Muianga antes das eleições de sábado para saber se estas apoiavam ou não a sua candidatura,
pese embora lhes estejam reservados cargos,
como são os caso da Mesa da Assembleia Geral,
Administração e Finanças, além do Património.
A nossa Reportagem soube que na sexta-feira, um dia antes da realização da Assem-

das leis nacionais, cabendo às federações e
clubes cumprirem com as leis migratórias.
Ficou claro aos presentes que os vistos de turistas não devem substituir os de trabalho na
contratação de treinadores e atletas estrangeiros.
Recentemente, após denúncia, os serviços de Migração decidiram deportar o treinador de atletismo Alberto Lario para Portugal devido à falta de documentação para
residir e trabalhar em Moçambique. Seguiram-se denúncias públicas de ilegalidade
dos treinadores de futebol dos Ferroviários
de Maputo e Nampula, Jeans Loscuito Nelson
Santos, respectivamente de nacionalidades
belga e portuguesa.

Nelson Santos convidado
a abandonar o país

Textáfrica e Kudjeca vitoriosos em Manica
e por, apenas o Distrito de Manica ser o
único local, fora da cidade de Maputo,
com equipas na competição.

SED recomenda federações
para cumprimento da lei
A SECRETARIA de Estado do Desporto (SED)
recomendou ontem às federações desportivas nacionais para o cumprimento rigoroso
das leis em todas as situações de contratação
de mão-de-obra estrangeira para servir a actividade desportiva.
A orientação foi do secretário de Estado do Desporto, Gilberto Mendes, durante
o encontro que realizou com o movimento
associativo desportivo e no qual estiveram
presentes dirigentes de modalidades como
atletismo, natação, futebol, basquetebol,
voleibol, judo, boxe, andebol, entre outras.
Tal como apurou o nosso Jornal, Gilberto
Mendes reforçou que a Secretaria de Estado
do Desporto não vai interferir para a violação

CAMPEONATOS PROVINCIAIS DE BASQUETEBOL

O TEXTÁFRICA de Chimoio e o Kudjeca
foram as primeiras a ganhar no Campeonato Provincial de Basquetebol de Manica, em seniores masculinos, que sábado
último arrancou naquela parcela do país
com a participação de um total de cinco
formações, todas da capital Chimoio.
No primeiro dia da competição, o
histórico Textáfrica venceu a Liga Desportiva de Chimoio, por 60-48, em jogo
disputado no campo da Escola Secundária Geral Vila Nova. No domingo, Kudjeca impôs-se ao Madodas Team, por 10
pontos de diferença (66-56). O Clube
Municipal de Chimoio ficou de fora devido ao número ímpar das equipas na
competição.
Refira-se que, para além do escalão
de seniores masculinos, o “Provincial”
de Basquetebol de Manica arrancou,
também, nos escalões de iniciados, juvenis e juniores, em ambos os sexos. Pela
negativa, o arranque da competição é
marcado pela ausência de equipas inscritas no escalão de seniores femininos
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DESPORTO

bleia Geral Extraordinária, 40 sócios da colectividade “tricolor” fizeram um abaixo assinado,
por considerar que a lista de Abraão Muianga
não satisfazia os anseios dos “tricolores”.
Os argumentos desses associados eram de
que a lista de Abraão Muianga não tina apresentado o manifesto eleitoral ou programa
para dirigir o clube que vive os piores momentos da sua existência.
O ponto da contestação foi levada e submetida à votação na agenda da Assembleia
Geral, prevalecendo a vontade dos restantes
associados, sobretudo os apoiantes do agora
presidente do Maxaquene, que vai comandar os destinos do clube nos próximos quatro
anos.

Abraão Muianga é novo presidente do Maxaquene

O TRIO constituído por Matchedje, Maxaquene
e Estrela Vermelha tem hoje adversários teoricamente acessíveis em partidas a contar para a 21.ª
jornada do Campeonato Nacional de Futebol da II
Divisão - fase da Cidade de Maputo, o que vaticina a continuidade de uma disputa acesa pelos lugares de apuramento à fase regional sul da prova.
Os “militares” jogam no Estádio da Machava com o oitavo posicionado Águias Especiais
e o Maxaquene vai ao Campus da Universidade Eduardo Mondlane enfrentar a Académica,
12.º classificado. O Estrela Vermelha, por sua
vez, defronta o penúltimo classificado Racing.
Noutras partidas, Vulcano joga no “Matchiki-Tchiki” com Costa do Sol B, Mahafil recebe Ferroviário B, Nacional bate-se com 1.º de Maio e o líder Black Bulls B vai à casa da Liga Desportiva B.
Black Bulls B lidera a prova com 44 pontos, os
mesmos do Matchedje. Seguem Maxaquene
(41), Estrela Vermelha (40), Vulcano (33), Fer-

roviário B e Águias Especiais (31), Nacional (28),
Costa do Sol B (25), Desportivo (24), Académica
(21), Ferroviário das Mahotas (18), Liga Desportiva B (16), Racing (9) e 1.º de Maio (5).
FER. QUELIMANE
ALARGAVANTAGEM
Na Zambézia, o líder Ferroviário de Quelimane venceu domingo o Sporting de Quelimane,
por 1-0, mesmo resultado alcançado pelo Djerre
de Inhassunge frente ao Matchedje de Mocuba B.
Efwua de Namacurra empatou a dois golos com
Associação Desportiva 3 de Fevereiro e Ferroviário de Nicoadala perdeu 1-2 diante do 1.º de Maio.
O Ferroviário de Quelimane é líder da prova
com 33 pontos, mais seis que Sumeia FC. Djerre
tem 24 pontos, 1.º de Maio 21 pontos, Sporting
17, AD 3 de Fevereiro (11), Efwua (10), Matchedje de Mocuba B (9) e Ferroviário de Nicoadala (1).

SAIBA O QUE ACONTECE
NA SUA CIDADE OU VILA AUTÁRQUICA

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA MAIS PRÓXIMO
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COMPROMISSO COM OS FACTOS

Revolta após incêndio que
matou 41 pessoas no Egipto

William Ruto eleito novo
presidente do Quénia
que venceu uma das eleições
mais renhidas da história do
Quénia.
Minutos antes do anúncio dos resultados, que aconteceu três horas depois do
previsto, a vice-presidente
da comissão eleitoral independente do Quénia (IEBC)
anunciou que quatro dos
sete membros daquele órgão
rejeitavam os resultados.
“Pela natureza opaca do
processo não podemos assumir a responsabilidade
pelos resultados anunciados”, disse a vice-presidente Juliana Cherera, ladeada
por outros três comissários,
pedindo “calma” aos quenianos.
“As pessoas podem re-

correr à Justiça, por isso
pedimos aos quenianos que
sejam pacíficos, porque o
Estado de direito prevalecerá”, disse ainda, numa altura
em que a tensão aumentava
e as brigas eclodiam no centro onde a comissão eleitoral
está a gerir os resultados.
Seis dias após 22,1 milhões de quenianos terem
sido chamados às urnas,
o país conhece assim o
nome do sucessor de Uhuru
Kenyatta, que cumpriu dois
mandatos desde 2013, e estava por isso impedido de
voltar a concorrer.
A IEBC tem, legalmente, até à noite de hoje para
anunciar os resultados finais
das eleições. (Lusa)

Últimos militares
franceses deixam Mali

REUTERS/THOMAS MUKOYA

O

ACTUAL
vice-Presidente
do
Quénia, William
Ruto, ganhou as
eleições presidenciais conquistando 50,49
por cento de votos, segundo
os resultados publicados ontem pela comissão eleitoral
do país.
O seu principal adversário, o ex-primeiro-ministro e líder da oposição Raila
Odinga, obteve 48,85 por
cento do sufrágio.
Citado pela agência France-Presse, o Presidente da
comissão eleitoral, Wafula
Chebukati, disse que Ruto
recebeu mais de 7,17 milhões de votos, contra 6,94
milhões para Odinga, pelo

UM dia após o incêndio que matou 41 pessoas numa igreja copta no Cairo, testemunhas do drama acusaram ontem as autoridades egípcias de negligência, por terem levado mais de uma
hora para reagir. O incêndio, causado por um curto-circuito,
ocorreu durante uma missa na igreja Abu Sifin, num beco do
populoso bairro de Imbaba. Várias testemunhas criticaram a
demora dos serviços de emergência, que chegaram “uma hora
e meia” depois. A indignação se espalhou entre os moradores
do bairro e depois nas redes sociais, em meio a críticas à “negligência” das autoridades. De acordo com um comunicado do
Ministro da Saúde, Khaled Abu Ghafar, “as ambulâncias foram
informadas do incêndio às 8.57 horas (hora local)” e as primeiras “chegaram ao local exactamente às 8.59 horas”, o que as
testemunhas negam.

OS últimos militares franceses da força especial Barkhane deixaram ontem o Mali ao fim de nove anos a combater o fundamentalismo islâmico no país, anunciou o Estado-Maior General
das Forças Armadas francesas. “Hoje às 13.00 horas (13.00 horas
em Maputo) o último destacamento da força Barkhane presente
no solo maliano cruzou a fronteira entre o Mali e Níger”, anunciou o Estado-Maior em comunicado. Ao fim de nove anos de
presença no Mali, a força Barkhane reorganizou-se para sair do
país “em menos de seis meses”. “Este grande desafio logístico militar foi cumprido em boa ordem e segurança, bem como
com total transparência e em coordenação com os parceiros”,
refere a nota. Num outro comunicado, a Presidência francesa
garantiu que o país “continua envolvido no Sahel”, assim como
“no golfo da Guiné e na região do lago Chade.

Sindicatos planeiam greve PROCESSO ELEITORAL EM ANGOLA
Sociedade
civil
convoca
geral na África do Sul
A COSATU, maior organização
sindical sul-africana, anunciou
ontem que vai realizar uma
greve nacional a 24 de Agosto,
em protesto contra o aumento do custo de vida, subida do
preço dos combustíveis e os
sucessivos cortes de energia,
juntando-se às outras organizações sindicais que planeiam
manifestações naquele dia.
“A greve nacional é uma
resposta aos contínuos cortes
de energia, aumentos nos preços dos combustíveis e alimentos”, justifica em comunicado
a Congresso dos Sindicatos da
África do Sul (COSATU) .
Em Outubro do ano passado, a maior organização dos
trabalhadores da África do Sul
realizou uma greve nacional
por preocupações semelhantes. A confederação sindical

também realizou uma marcha
na Cidade do Cabo, em protesto contra os custos do transporte público no início deste
mês.
A organização promete actualizar a comunicação social
na quinta-feira sobre os detalhes e providências tomadas
no tocante à greve nacional.
A confederação trabalhista
alinhada ao Congresso Nacional Africano (ANC), partido
governamental na África do
Sul, realizará uma greve nacional no mesmo dia que a
Federação Sul-Africana de
Sindicatos (SAFTU), esta que
decidiu fazer a greve durante a sua Conferencia da Classe
Trabalhadora, no início deste
mês.
Na época, o Secretário-Geral da SAFTU, Zwelinzima

Vavi, disse que embora a confederação devesse permanecer
politicamente independente,
estava preparada para trabalhar com outras formações
para a mobilização no interesse dos trabalhadores.
Vavi foi secretário-geral
da COSATU até ser expulso da
confederação em 2015. Ele e
os seus sindicatos leais saíram
para formar a SAFTU, em 2017.
O porta-voz da COSATU, Sizwe Pamla, disse que
as datas semelhantes das
manifestações de COSATU e
SAFTU foram uma “coincidência”. No entanto, afirmou
que as duas confederações
reúnem-se amanhã para discutir sobre “trabalhar juntos” na coordenação das suas
respectivas manifestações.
(NEWS24)

UM ANO DOS TALIBÃS NO PODER

marcha “contra
irregularidades”
MEMBROS da sociedade civil e de organizações como a
Associação Nova Aliança dos
Taxistas de Angola (ANATA)
defendem a impugnação das
eleições, devido a irregularidades no processo eleitoral, e
convocaram para amanhã uma
marcha em defesa da transparência.
Em declarações à Lusa, o
porta-voz da ANATA, Alexandre Barros, adiantou que os organizadores da marcha querem
chamar atenção para as violações da Constituição e da Lei
eleitoral e pressionar o Tribunal
Constitucional para o manifesto, entregue semana passada,
em que pedem a impugnação
das eleições.
Angola está na fase final da
campanha eleitoral para a votação de dia 24, em que os elei-

tores vão escolher o Presidente
da República e os deputados à
Assembleia Nacional.
“Estamos a aguardar que o
TC se pronuncie sobre as nossas alegações e acreditamos
que vai anuir à anulação do
pleito eleitoral, existem evidências mais do que suficientes”, afirmou.
O manifesto aponta várias
irregularidades entre as quais
a contratação de uma empresa que vai assegurar a logística
eleitoral e que a oposição angolana acusa de estar envolvida
em processos fraudulentos.
Alexandre Barros salientou
que no desfile são convidados
a participar “todos os angolanos” que estejam solidários
com estas reivindicações, porque “algo tem de se fazer para
travar as violações do processo

eleitoral”.
O responsável da ANATA
salientou que as eleições não
interessam apenas aos partidos
políticos e estes não representam a vontade dos seus militantes ou simpatizantes, mas
sim do povo.
A campanha eleitoral tem
sido marcada pela denúncia de
várias irregularidades relativas
ao processo eleitoral de partidos da oposição, em particular
da UNITA, que já avançou com
queixas em sede do tribunal.
Do outro lado está o MPLA,
partido que governa Angola desde a independência, em
1975, que desvaloriza as reclamações dos adversários políticos, acusando os opositores de
recorrem ao discurso de fraude
porque não estão preparados
para ganhar. (Lusa)

Afeganistão regride
DERRUBE DO MH17
nas conquistas
Veredicto conhecido
alcançadas em 20 anos a 17 de Novembro
ONTEM foi assinalada a passagem do primeiro aniversário da saída dos Estados Unidos da América (EUA) e aliados do Afeganistão, permitindo o regresso dos talibãs no
poder.
Esse tempo bastou para o Governo dos
talibãs reverter duas décadas de progresso em direitos humanos no país, acusou a
Amnistia Internacional (AI) num relatório
publicado ontem, que denuncia “impunidade generalizada” para crimes como tortura e assassinatos por vingança.
“O que se seguiu ao fatídico dia de 15
de Agosto de 2021 é uma crise de direitos
humanos numa escala sem precedentes”,
aponta a AI num relatório documentado
com entrevistas e fotografias.
“Há um ano, os talibãs assumiram compromissos públicos para proteger e promover os direitos humanos. No entanto, a rapidez com que estão a desmantelar 20 anos
de ganhos é espantosa. Quaisquer esperanças de mudança evaporaram-se à medida que procuram governar através de uma
repressão violenta com total impunidade”,
disse Yamini Mishra, directora da AI para o
Sul da Ásia.

O “ataque sustentado” aos direitos humanos inclui perseguir grupos minoritários, reprimir violentamente os protestos
pacíficos, retirar os direitos das mulheres
e usar execuções e desaparecimentos extrajudiciais para “espalhar o medo entre os
afegãos”, revela-se no relatório “O regime
dos Talibãs: Um Ano de Violência, Impunidade e Falsas Promessas”.
Houve centenas de assassinatos extrajudiciais, com corpos encontrados com ferimentos de bala ou sinais de tortura, e dezenas de pessoas desapareceram por causa
do seu trabalho sob o Governo anterior ou
por suspeitas de resistência contra os talibãs.
As mulheres sofrem restrições crescentes, deixaram de poder circular livremente,
perderam o direito à educação e dezenas
foram detidas e torturadas por realizarem
protestos pacíficos exigindo os seus direitos.
A investigação da AI aponta o uso de
força excessiva em várias grandes cidades
pelas forças de segurança para dispersarem
protestos pacíficos, batendo e disparando
sobre manifestantes desarmados. (Lusa)

O VEREDICTO do processo
do derrube do voo MH17, da
Malaysia Airlines, que em
2014 provocou a morte de
298 pessoas sobre o leste da
Ucrânia, será conhecido a
17 de Novembro, anunciou
ontem o tribunal holandês.
Quatro homens, três
russos e um ucraniano, todos oficiais superiores dos
separatistas pró-russos do
leste da Ucrânia, são acusados de terem abatido o avião
com um míssil terra-ar.
A procuradoria holandesa pediu prisão perpétua
para os russos Oleg Pulatov, Igor “Strelkov” Girkin
e Sergey Dubinsky, e para
o ucraniano Leonid Kharchenko, que considerou
“totalmente responsáveis”
e “culpados” do “homicídio” dos 298 viajantes, um
crime que provocou a “comoção internacional que
ainda continua”.

Pulatov foi o único acusado que reconheceu o processo judicial, enviando
uma equipa de advogados
para defendê-lo em tribunal, mas considerou-se
inocente e acusou a procuradoria de “não ter o objectivo de conhecer a verdade,
mas sim de conseguir uma
condenação”.
Os outros três acusados
estão em paradeiro desconhecido, embora se pense
que estão escondidos na
Rússia, que se negou a entregá-los aos Países Baixos,
pelo que o julgamento se
realizou à revelia.
O julgamento começou em março de 2019, no
tribunal de alta segurança
de Schipol, depois de uma
equipa de investigadores internacional recolher
as provas que permitiram
identificar os suspeitos,
que no momento da tragé-

Inundações no Afeganistão
causam 29 mortos
PELO menos 29 pessoas morreram e dezenas de casas ficaram
destruídas no leste do Afeganistão, devido a inundações repentinas desencadeadas por fortes chuvas, informaram ontem
autoridades do país. As chuvadas caíram entre domingo e ontem nas províncias de Parwan, Kapisa e Nangarhar, segundo a
Agência France-Presse (AFP). Pelo menos 20 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas em Parwan, divulgou o porta-voz do Ministério de Gestão de Desastres, Mohammad Naseeb
Haqqani. Cinco pessoas morreram na província de Kapisa e
quatro na província de Nangarhar, acrescentou.”Colheitas, dezenas de casas e estradas foram destruídas”, disse Mohammad
Naseeb Haqqani à AFP. O porta-voz do governador da província, Hekmatullah Shamim, informou que cerca de 100 pessoas
ainda estão desaparecidas em Parwan.

Papa pede ajuda
para a Somália
O PAPA Francisco apelou no domingo à comunidade internacional para que ajude a Somália, que enfrenta uma grave seca
que já atingiu níveis sem precedentes e, segundo a ONU, provocou um milhão de deslocados. “Desejo chamar a atenção para
a grave crise humanitária que afecta a Somália e algumas zonas
dos países próximos. Os habitantes destas regiões, que vivem
já em condições muito precárias, atravessam agora um período
mortal devido à seca. Espero que a solidariedade internacional
possa responder eficazmente a esta emergência”, disse Francisco após a oração semanal do Angelus, no Vaticano. “Infelizmente, a guerra desvia a atenção e os recursos, mas estes são
os objectivos que requerem mais esforços: a luta contra a fome,
saúde e a educação”. A Somália e os seus vizinhos no Corno de
África, nomeadamente a Etiópia e o Quénia, enfrentam a pior
seca em mais de 40 anos.

Seul oferece apoio em troca
da desnuclearização

dia ocupavam cargos-chave
nos grupos rebeldes que lutavam no leste da Ucrânia,
onde se despenhou o avião.
A 17 de Julho de 2014,
o voo MH17 da Malaysia
Airlines - que partiu de
Amesterdão com destino
a Kuala Lumpur - caiu enquanto sobrevoava o leste
da Ucrânia, provocando a
morte dos 283 passageiros e
15 tripulantes a bordo. Entre os mortos estavam 196
cidadãos holandeses e 38
australianos ou residentes
naqueles países.
Uma equipa internacional de investigadores
afirmou que a aeronave foi
derrubada por um míssil
trazido de uma base militar russa, na região onde
estão baseados os separatistas pró-russos na Ucrânia. Moscovo sempre negou
qualquer envolvimento no
caso. (Lusa)

O PRESIDENTE sul-coreano anunciou ontem que vai oferecer
um importante pacote de ajuda a Pyongyang em troca da desnuclearização, um tipo de oferta há muito desprezada pela Coreia
do Norte. Yoon Suk-yeol afirmou que a desnuclearização é “essencial” para uma paz duradoura na península e explicou que a
oferta inclui alimentos e energia, mas também melhorias em infra-estruturas tais como portos, aeroportos e hospitais. O plano
“irá melhorar significativamente a economia da Coreia do Norte
e o nível de vida do seu povo se o Norte deixar de desenvolver o
seu programa nuclear e se envolver num genuíno e substancial
processo de desnuclearização”, disse Yoon, num discurso que assinala o aniversário do fim do domínio colonial japonês, em 1945.

Modi defende
fim do colonialismo
A ÍNDIA celebrou ontem o 75.º aniversário de sua independência com um comício no qual o Primeiro-Ministro, Narendra Modi, defendeu o fim do “colonialismo” em todas as suas
formas, num discurso no histórico Forte Vermelho, em Nova
Delhi. Modi disse que os indianos deveriam se livrar do “colonialismo na mente e nos hábitos”. “Centenas de anos de colonialismo restringiram nossos sentimentos, distorceram os
nossos pensamentos. Quando vemos a menor coisa relacionada
ao colonialismo, dentro ou ao nosso redor, devemos nos livrar
dela”, insistiu num discurso proferido no forte decorado com
retratos de heróis da independência. “A Índia auto-suficiente é
responsabilidade de cada cidadão, cada governo, cada unidade
da sociedade”, disse.
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