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Nyusi dirige cerimónia   
do 55.º aniversário da Luta
de Libertação Nacional
O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, dirige 
hoje, em Maputo, a cerimónia central do 55.º aniver-
sário do desencadeamento da Luta Armada de Liber-
tação Nacional e Dia das Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique. Além da deposição de flores na Praça 
dos Heróis Moçambicanos, o programa inclui a inau-
guração do monumento e centro de interpretação em 
homenagem aos combatentes da Luta de Libertação 
Nacional na Praça dos Combatentes. 

Bolsas para artistas dos PALOP 
SESSENTA bolsas de viagem serão concedidas a artistas nacio-
nais dos Países Africanos de Língua Portuguesa ou de Timor-
-Leste, nas áreas da música e das artes cénicas (teatro, dança, 
artes circenses, ópera e canto), no âmbito do projecto PRO-
CULTURA da União Europeia. As bolsas serão atribuídas pelo
Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, IP e a Fundação 
Calouste Gulbenkian visando apoiar a frequência de residên-
cias artísticas na Europa, Brasil, Austrália ou países vizinhos
dos PALOP e Timor-Leste e, desta forma, apoiar o desenvol-
vimento do seu trabalho em diálogo com outros contextos de
criação contemporânea, incentivar o seu reconhecimento e a
sua circulação internacional. O primeiro concurso para o efei-
to decorre entre 16 de Setembro e 31 de Outubro.

País prevê comercializar 12.7 milhões
de toneladas de produtos agrícolas

Dois terços da terra arável 
ociosos em Manica

Quatro acusados de saque 
de 371 milhões no INSS
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OS candidatos à Presidência da Repúbli-
ca têm estado a seguir o mesmo roteiro 
de campanha eleitoral, à excepção de Má-
rio Muquissince, da Acção de Movimento 
Unido para Salvação Integral (AMUSI), que 
trabalha na província de Nampula desde o 
início da “caça” ao voto, a 31 de Agosto úl-
timo.

Nos últimos dias, por exemplo, tanto Fi-
lipe Nyusi, candidato da Frelimo, como Da-
viz Simango, do MDM, e Ossufo Momade, 
da Renamo, convergiram suas rotas na pro-
víncia de Tete, onde prosseguiram com a di-
vulgação dos seus manifestos para conven-
cer o eleitorado a apostar nas suas agendas 
de governação para os próximos cinco anos. 
Denominador comum, todos os candidatos 
manifestaram solidariedade para com as ví-
timas do acidente de viação ocorrido no úl-
timo domingo na região de Songo.

Entretanto, Filipe Nyusi interrompeu na 
última segunda-feira a sua campanha elei-
toral para cumprir uma agenda como Chefe 
do Estado, tendo inaugurado o monumento 
aos mártires de Inhaminga, em Sofala. Hoje 
Nyusi dirige, na capital do país, as cerimó-
nias centrais do Dia das Forças Armadas de 
Defesa de Moçambique. 

Em Tete, Nyusi instou os jovens a não 
perderem esperança perante as adversida-
des da vida e a explorarem outras alternati-
vas para ganhar a vida que não seja apenas o 
emprego formal. 

Ainda assim, durante os comícios Filipe 
Nyusi comprometeu-se a criar três milhões 
de novos empregos e a alocar 10 por cento 
do Orçamento do Estado para o sector da 
agricultura, com vista a estimular esta acti-
vidade que é potencial geradora de emprego 
ao longo de uma vasta cadeia. Consta ainda 
do manifesto eleitoral do candidato da Fre-
limo, incentivos ao empresariado para aco-
lher jovens que entram pela primeira vez ao 
mercado de trabalho, busca de mais inves-
timentos estrangeiros, construção de infra-
-estruturas económicas e sociais e combate

à corrupção a todos os níveis. 
Ossufo Momade, concorrente pela Re-

namo, deixou ontem a província do Niassa 
com destino à Tete. No seu discurso de des-
pedida, no Aeroporto de Lichinga, disse aos 
militantes e simpatizantes do seu partido 
que iria voltar para agradecer a sua eleição a 
Presidente da República, pois está conven-
cido de que sairá vitorioso nas eleições de 
15 de Outubro próximo. No Niassa, Moma-
de prometeu dinamizar a pesca artesanal, 
melhorar as condições de trabalho e salariais 
dos funcionários públicos, capitalizar a agri-
cultura e combater a corrupção. Garantiu 
ainda melhorar a rede sanitária e oferecer 
um ensino de qualidade.  

Por seu turno, o aspirante à Ponta Ver-
melha pelo MDM, Daviz Simango, endere-
çou ontem condolências às famílias enlu-
tadas pelo acidente de viação registado no 
último domingo, no distrito de Songo, na 
província de Tete, onde também se encontra 
em missão de “caça” ao voto.

Falando em Nhamatica, na cidade de 
Tete, Simango disse que o país tem recur-
sos suficientes para tirar os moçambicanos 
da pobreza, por isso, pediu voto para que tal 
se efective pois, segundo ele, a sua governa-
ção vai apostar na melhoria da qualidade de 
vida da população. Assegurou ainda separar 
o partido do Estado, para que o combate a
corrupção, injustiça e roubos seja efectiva.

Por seu turno, Mário Muquissince, can-
didato do AMUSI, pediu voto ao eleitorado 
de Nacala-à-Velha, província de Nampula, 
em troca da industrialização do país, abrin-
do espaço para oportunidades de trabalho e 
desenvolvimento a todos os níveis. 

Prometeu ainda acabar com a crise de 
medicamentos nos hospitais e nas farmácias 
públicas, e com situações de insuficiência de 
profissionais de saúde. 

Muquissince é o único concorrente à 
Ponta Vermelha, que ainda não saiu da sua 
província de origem para pedir votos nas 
outras regiões.

Alcides TAmele

O 
PRESIDENTE da Re-
pública e Comandan-
te-Chefe das Forças 
de Defesa e Segurança 
(FDS) considera que já 

vai “bastante atrasada” a solu-
ção para o problema dos ata-
ques armados que ocorrem em 
alguns distritos da província de 
Cabo Delgado, desde Outubro 
de 2017.

Falando a um grupo de ofi-
ciais generais das Forças Arma-
das de Defesa de Moçambique 
(FADM), que o foram saudar, 
ontem, por ocasião da pas-
sagem, hoje, dos 55 anos do 
desencadeamento da luta ar-
mada de libertação nacional, 
Filipe Nyusi exigiu uma “res-
posta eficiente” face aos ata-
ques, de modo a restaurar-se 
a paz, segurança e tranquilida-
de para a população das áreas 
afectadas. Nyusi exigiu mais 
concentração aos comandan-
tes das tropas nacionais.

“Já está a ficar tarde para 
cuidar deste assunto. Se for 
preciso, voltem à preparação. 
Os comandantes devem estar 
no seu lugar. Não politizemos 
as Forças Armadas distribuindo 
cargos. Temos de agir com base 
na competência”, disse o Chefe 
do Estado.

Para Nyusi, é importante 
evitar a politização da situação, 
mas sim competência e dedica-
ção por parte dos comandantes 
das Forças Armadas de Defesa 

ATAQUES EM CABO DELGADO

PR exige eficiência 
na resposta das FADM

Candidatos presidenciais 
com roteiros coincidentes 

de Moçambique, a quem exige 
bastante concentração, prin-
cipalmente quando o povo está 
sob uma ameaça.

Mais ainda, de acordo com 
o Presidente da República, é
preciso reverter o actual ce-
nário que leva a população a
pensar que as FADM não estão
a fazer nada, identificando e
trazendo os autores dos ata-
ques a público para que sejam
responsabilizados pelos seus
actos.

“Valorizem a história dos 
heróis do 25 de Setembro de 
1974, criando condições para 
erradicar a violência que ame-
aça a população de Cabo Del-
gado e garantir a manutenção 
da paz em todo o território na-
cional”, exortou Filipe Nyusi.

Acrescentou que o Go-
verno vai prestar todo o apoio 
para as FADM cumprirem a 
sua missão, mas estas preci-
sam honrar os heróis nacionais 
que deram as suas vidas para a 

conquista da independência e 
da soberania nacional.

Na ocasião, o Chefe do Es-
tado Maior General das FADM, 
Lázaro Menete, afirmou que 
as Forças Armadas continuam 
em aptidão combativa para 
fazer face a qualquer tentativa 
que ponha em causa a integri-
dade territorial.

Afirmou que uma das for-
mas de tornar as FADM mais 
proactivas é melhorar a sua 
formação, daí estar em curso a 

revisão curricular dos progra-
mas das escolas militares, para 
torná-las mais relevantes e 
responder aos actuais desafios 
das Forças Armadas.

Sobre o Dia das FADM e 
dos 55 anos do início da luta 
de libertação nacional, Lázaro 
Menete afirmou que os mo-
çambicanos têm sabido ren-
der a necessária homenagem 
a todos aqueles que arriscaram 
a sua juventude e vidas pela 
causa nacional.

ÉPOCA CHUVOSA 2019-2020

Há 500 mil pessoas em risco de inundações
O PLANO de contingência 
para a época chuvosa 2019-
2020, aprovado ontem pelo 
Conselho de Ministros, esti-
ma que pelo menos 500 mil 
pessoas, em todo o país, se-
rão afectadas por inundações 
fluviais e urbanas.

Para a implementação do 
plano, segundo informações 
prestada pela porta-voz da 
29.ª sessão ordinária do ór-
gão, são necessários 1.7 mil
milhões de meticais, estando
para já garantidos 900 mi-
lhões, provenientes do Orça-
mento do Estado.

Segundo Ana Comoana, a 
implementação do plano de 
contingência vai cobrir, entre 
outras necessidades, a pro-
visão de material de abrigo, 
bens alimentares e de saúde.

Para mitigar o impacto 
dos fenómenos naturais, o 
Conselho de Ministros apro-

vou medidas como o levan-
tamento de diques de de-
fesa contra as enxurradas, 
o reforço dos sistemas de
controlo de cheias e secas, e
da vigilância epidemiológi-
ca. Acções complementares
incluem a capacitação das
equipas técnicas de assistên-
cia.

Comoana acrescentou 
que os comités de gestão de 
risco de calamidades já estão 
a instruir as comunidades no 
sentido de tomarem as ne-
cessárias precauções face à 
aproximação da época chu-
vosa.

“Esperamos que a expe-
riência anterior sirva de lição 
para que as nossas popula-
ções acatem as mensagens 
que são difundidas através do 
Instituto Nacional de Gestão 
de Calamidades e pelos meios 
de comunicação social”, dis-

estradas, postes de ilumina-
ção, escolas, hospitais, entre 
outras. 

Entretanto, o Executivo 
faz uma apreciação positiva 

da resposta humanitária, em 
que participaram entidades 
nacionais e parceiros de coo-
peração, sobretudo no resga-
te das vítimas. 

Manica e Sofala, sul da Zam-
bézia e parte da província de 
Tete. Na zona Norte do país, 
incluindo o norte da pro-
víncia da Zambézia, estão 
previstas chuvas normais, 
com tendência para abaixo 
do normal; chuvas normais 
vão incidir sobre o centro das 
províncias de Tete e Zam-
bézia.

Ainda na 29.ª sessão or-
dinária, o Conselho de Mi-
nistros fez o balanço da úl-
tima época chuvosa, que foi 
marcada pela ocorrência de 
tempestades, ciclones, inun-
dações e sismos. 

O rescaldo das calamida-
des naturais foi de 714 óbitos, 
1872 feridos, mais de 2.5 mi-
lhões de pessoas afectadas, 
146.862 casas destruídas, 
para além de diversas infra-
-estruturas sociais e econó-
micas, com destaque para

se a porta-voz, em alusão aos 
ciclones Idai e Kenneth.

De acordo com as previ-

sões meteorológicas, a época 
chuvosa 2019-2020 será ca-
racterizada por precipitação 

normal com tendência para 
acima do normal na zona sul 
do país, nas províncias de 

O plano de contingência aponta para um risco de ocorrência de inundações urbanas
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comandante-chefe dialogando com chefias das FdS: “está a ficar tarde para cuidar do assunto ataques em cabo delgado…”

A ALTA de preços de comercialização 
de cereais e oleaginosas está a animar os 
produtores do país; a empresa chinesa 
que produz e exporta placas de granito; 
e a exploração de gás que condiciona o 
crescimento da economia são assuntos 
que dominam o suplemento de economia 
inserido na presente edição. 

este caderno faz parte da edição do Notícias de 25 de Setembro de 2019, não podendo ser vendido separadamente 

Empresa chinesa 

exporta granito

gás natural condiciona

Crescimento económico

produtos agrÍcolas
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País prevê comercializar
12.7 milhões de toneladas

Web © SN 2018-Distribuição Punível Criminalmente



Quarta-feira, 25 de Setembro de 2019PriMEirO PLAnO2

N
O vigésimo quinto dia da campanha eleitoral, os candidatos à Pre-
sidência da república desdobram-se em argumentos políticos pelos 
diferentes cantos do país, com incidência para as regiões Centro e 
norte, procurando conquistar o voto do eleitorado no escrutínio do 
dia 15 de Outubro. Filipe nyusi, que concorre pela Frelimo, disse no 

distrito de Chiúta, na província de Tete, que os jovens não devem perder a 
esperança e ninguém lhes dará um cheque logo que terminarem a sua for-

mação. Acrescentou que caso vença a eleição o seu Governo vai continuar a 
apoiar iniciativas empreendedoras dos jovens. Por seu turno, o candidato da 
renamo, Ossufo Momade, que deixou ontem niassa com destino à provín-
cia de Tete, pediu voto no distrito do Lago, com a promessa de estimular a 
produção pesqueira. Enquanto isso,  Daviz Simango, concorrente pelo Mo-
vimento Democrático de Moçambique (MDM), endereçou em Tete condo-
lências às famílias enlutadas na sequência do acidente de viação registado no 

último domingo no distrito do Songo, em Tete, quando uma viatura lotada 
de simpatizantes da Frelimo despistou-se e capotou na serra Bonga, na Ma-
roeira, provocando a morte de quatro pessoas e mais de cinquenta feridos, 
entre ligeiros e graves. Já Mário Albino Muquissince, candidato presidencial 
pelo partido AMUSi, continua em nampula e prometeu em nacala-à-Velha, 
que caso vença o escrutínio, vai incentivar a formação de jovens em cursos 
técnicos-profissionais, para potenciar o país em mão-de-obra qualificada.

FelisBeRTO ARNAÇA

MUITOS jovens moçambicanos 
queixam-se de falta de empre-
go ou de oportunidades para 
singrarem na vida.

Porém, o que muitas ve-
zes não conseguem destrinçar 
é que não só do emprego vem 
a renda para o auto-sustento, 
para fazer face às dificuldades 
do quotidiano. Nisto, o candi-
dato presidencial da Frelimo 
às eleições de 15 de Outubro, 
Filipe Nyusi, tem uma experi-
ência que pode ser assimilada 
por muitos jovens que hoje es-
peram por um emprego que não 
é “vergonhoso” ou que rapida-
mente proporciona altos ren-
dimentos, sem ter que “comer 
farinha”.

Em comícios realizados nos 
distritos de Tete, por exem-
plo, Filipe Nyusi contou a sua 
própria experiência, de um jo-
vem que, como muitos outros, 
nasceu de uma família pobre, 
estudou com muito sacrifício 
e numa escola que ficava bem 
distante da casa dos seus pais, 
percorrendo a distância a pé.

Porque sabia qu para se li-
vrar da situação que vivia não 
tinha hipótese, senão “agarrar-
-se” aos estudos, percorreu e
superou desafios até se formar
como engenheiro e começou a
trabalhar.

Em Chiúta, por exemplo, 
Nyusi disse aos jovens que não 
devem perder a esperança e 
ninguém lhes dará um cheque 
logo que terminarem a sua for-
mação.

Recorrendo a exemplos 
elucidativos de como se pode 
superar dificuldades e lograr 

BeRNARdO cARlOs 

O CANDIDATO do Movimento 
Democrático de Moçambique 
(MDM), Daviz Simango, apre-
sentou ontem publicamente 
“sinceras condolências” às fa-
mílias enlutadas na sequência 
do acidente de viação registado 
domingo no distrito de Songo, 
na província de Tete, resultan-
do na morte de seis pessoas e 
em mais de 50 feridos, entre 
graves e ligeiros.

“Ouvi pela rádio que o Go-
verno do distrito de Cahora 
Bassa vai se encarregar pelas 
despesas fúnebres destes ci-
dadãos perecidos no âmbito de 
uma campanha eleitoral de um 
partido, isso, significa que o 
Estado está capturado por este 
partido e é um gesto bastante 
feio”, lamentou Daviz Siman-
go.

Falando à população de 
Nhamatica, no Bairro Matun-
do, município da cidade de 
Tete, no encerramento da sua 
digressão pela província de 
Tete para “caça” ao voto, Da-
viz Simango disse que o país 
tem recursos suficientes para 
retirar o povo da pobreza, mas 
isso não acontece por causa da 
má-gestão do Governo da Fre-
limo.

Simango apelou aos mem-
bros e simpatizantes do MDM 

séRgiO FeRNANdO 

O CANDIDATO a Presidente 
da República pelo partido Ac-
ção do Movimento Unido para 
a Salvação Integral (AMUSI), 
Mário Muquissince, prome-
teu ontem em Nacala-à-Velha 
que caso vença as eleições de 
15 de Outubro vai incentivar a 
formação de jovens em cursos 
técnicos-profissionais, para 
potenciar o país em mão-de-
-obra qualificada.

O candidato prometeu ain-
da industrializar o país, abrindo 
espaço para oportunidades de
emprego para jovens e desen-
volver Moçambique a todos os
níveis.

Muquissince é o único con-
corrente à Ponta Vermelha que
ainda não saiu da sua província
de origem (Nampula), para pe-
dir votos nas outras regiões do
país.

Sobre este ponto, ele avan-
ça duas razões: a primeira tem a 
ver com o atraso no desembol-
so de fundos por parte dos ór-
gãos da administração eleitoral, 
devido a aspectos burocráticos.

A segunda está relacionada
com questões de segurança, na
sequência dos ataques protago-
nizados por indivíduos desco-
nhecidos contra um autocarro
de transporte de passageiros,
num incidente que provocou a
morte do motorista da viatura,
quando o candidato se prepa-

O CANDIDATO da Renamo a 
Presidente da República, Ossu-
fo Momade, que deixou ontem 
a província do Niassa, rumando 
para Tete, prometeu adoptar 
políticas que estimulam o au-
mento da produção pesqueira, 
através de acções que vão con-
sistir na concessão de crédito 
aos pescadores artesanais para 
aquisição de materiais para a 
construção de embarcações de 
pesca e respectivos apetrechos.

Falando em comício po-
pular no distrito do Lago, o 
candidato justificou que a sua 
aposta na pesca artesanal visa, 
essencialmente, promover o 
aumento da renda das famílias 
que praticam aquela actividade 
económica, por um lado, e, por 
outro, contribuir para a melho-
ria da dieta alimentar da popu-
lação. No Niassa, Ossufo Mo-
made trabalhou nos distritos de 
Lago, Ngaúma, Cuamba, Meca-
nhelas e cidade de Lichinga.

O acesso à água potável foi 
outra promessa deixada por 
Ossufo Momade, por todos os 
distritos por onde passou. 

Também garantiu que caso 
vença as eleições de 15 de Ou-
tubro vai priorizar o sector da 

VIGÉSIMO QUINTO DIA DA CAMPANHA ELEITORAL

Candidatos virados para o Centro e Norte

ACIDENTE DE SONGOPERANTE AS ADVERSIDADES
Daviz Simango solidário  
com famílias enlutadas

Nyusi encoraja jovens
a não perderem esperança

sucesso, o candidato da Frelimo 
à sua própria sucessão afirmou 
que há jovens que, com peque-
nas coisas ou recursos, estão a 
operar maravilhas em muitos 
cantos do país. São iniciativas 
que deverão continuar a ser 
apoiadas no próximo mandato, 
segundo prometeu.

No seu compromisso elei-
toral, Filipe Nyusi promete criar 
três milhões de novos empre-
gos no quinquénio 2020-2024, 
maioritariamente para jovens 
e alocar 10 por cento do Orça-
mento do Estado para a agricul-
tura, numa perspectiva de gerar 
mais emprego e trabalho.

Nyusi tem explicado que 
qualquer trabalho é útil e deve 
ser valorizado. Tem igualmente 
apelado à juventude a abraçar a 
agricultura.

Outro conceito que tem 

estado a merecer as atenções 
do eleitorado nesta jornada de 
“caça” ao voto é o da distribui-
ção da riqueza. Segundo o can-
didato, a riqueza que o país pos-
sui não é distribuída, entregado 
a cada cidadão um certo valor 
monetário, mas sim através da 
construção de escolas, hospi-
tais, fontes de água, assistência 
social a camadas vulneráveis, 
entre outras acções de promo-
ção do bem-estar dos cidadãos.

Nyusi disse que os recursos 
naturais de que o país dispõe 
são esgotáveis, recomendan-
do, por isso, a diversificação da 
economia.

O concorrente à Ponta Ver-
melha pelo partido Frelimo fala 
insistentemente da aposta do 
seu Governo, no próximo man-
dato, no emprego e trabalho, 
nos incentivos ao empresariado 

para acolher jovens que entram 
pela primeira vez ao mercado 
de trabalho e na atracção de 
mais investimentos estrangei-
ros no quadro da diplomacia 
económica.

Para além da paz que con-
tinua como prioridade no pró-
ximo mandato, Nyusi aposta 
também em infra-estruturas 
económicas e sociais e pretende 
inculcar nos cidadãos a cultura 
de trabalho.

A corrupção, qual mal que 
corrói tanto as instituições do 
Estado, como o sector privado, 
deverá ser combatida sem tré-
guas. 

O candidato presidencial da 
Frelimo interrompeu a sua jor-
nada para atender aos assuntos 
do Estado em Maputo, devendo 
retomar amanhã, quinta-feira, 
na província de Manica.

Perante as adversidades, o candidato da Frelimo, Filipe Nyusi, encoraja jovens a não perderem esperança

para a necessidade de olharem 
para as eleições de 15 de Outu-
bro como uma oportunidade 
para mudar a história do país, 
onde a corrupção e injustiça 
social estão ligadas em prejuí-
zo do desenvolvimento socio-
económico do resto da popu-
lação.

“Não podemos continuar a 
ver a nossa riqueza distribuída 
por um punhado de indivíduos 
e o povo remetido à pobreza”, 
disse Simango.

Ainda ontem, Daviz Si-

mango prometeu à população 
reassentada nas vilas de Cate-
me e Muaradzi a sua retirada 
das áreas operacionais da in-
dústria de exploração de car-
vão mineral na bacia da carbo-
nífera de Moatize.

Explicou que o MDM tem 
no seu manifesto o programa 
de reconstrução e melhora-
mento do Estado actual das ca-
sas que foram atribuídas pelas 
empresas Vale e Rio Tinto, cuja 
qualidade deixa a desejar.

“Estas coisas acontecem 

porque o Estado actual está 
tomado pelo partido Frelimo 
e, quando é assim, há espaços 
para a corrupção, injustiça e 
roubos. Prometo que se ven-
cer as eleições de 15 de Outu-
bro, juntamente com o partido 
MDM, vamos mudar esta situ-
ação”.

Já no final do dia, Daviz Si-
mango e sua delegação deixa-
ram a província de Tete com 
destino à Manica, onde vão 
prosseguir a sua campanha de 
“caça” ao voto.

Ossufo Momade diz que vai 
aumentar produção pesqueira

Muquissince promete massificar 
cursos técnicos-profissionais 

Educação, considerado chave 
para o desenvolvimento indivi-
dual e colectivo.

Disse que o seu partido 
aposta na educação, porque 
confere conhecimento inte-
lectual e profissional para a 
transformação sustentável dos 
vastos recursos naturais de que 
o país dispõe, para o bem da so-
ciedade.

Entretanto, o manifesto 
eleitoral da Renamo preconiza a 
expansão da educação gratuita 

para o nível da décima classe, 
equipar as escolas de ensino ge-
ral, técnico-profissional e uni-
versidades públicas em recursos 
humanos, infra-estruturas e la-
boratórios que possam absorver 
e capacitar os formandos, ele-
vando a qualidade de ensino em 
todos os níveis e subsistemas.  

A segurança pública é con-
siderada pela Renamo e Ossufo 
Momade como um dos sectores 
que merece especial atenção. 
Para o efeito, o rigor profissio-

nal, a moralização e moderni-
zação dos diversos ramos e in-
teligência policial vão merecer 
especial atenção.

Para a concretização deste 
sonho, Ossufo Momade disse 
que depende do voto popular 
no dia 15 de Outubro. 

O candidato da Renamo 
prometeu retornar à província 
do Niassa se vencer as eleições, 
para agradecer o voto que terá 
sido depositado por aquele elei-
torado.

rava para escalar a província do 
Niassa.

Entretanto, em contacto 
com os potenciais eleitores de 
Nacala-à-Velha, Muquissince 
afirmou que não fazia sentido 
existir grande número de jo-
vens locais sem emprego for-
mal numa região que é parque 
industrial, por acolher empre-
sas envolvidas na extracção do 
carvão mineral.

“Temos jovens desespe-
rados por não encontrarem 
a solução para o problema de 
acesso ao primeiro emprego”, 

referiu Muquissince, prome-
tendo uma industrialização do 
país, através de políticas que 
possam dar espaço aos recursos 
minerais, onde 35 por cento da 
mão-de-obra seja local.

Reconhece que há dificul-
dades de identificar pessoas 
qualificadas, por isso, vai in-
centivar as empresas a criar 
pacotes de formação em cursos 
técnicos-profissionais para que 
haja mão-de-obra capaz de 
responder as necessidades das 
empresas.

No sector da Saúde, o can-

didato do partido AMUSI para 
a Ponta Vermelha quer acabar 
com a crise de medicamen-
tos nas farmácias públicas, 
insuficiência de profissionais 
que, por conta disso, acabam 
assumindo uma carga horá-
ria pesada, facto que afecta no 
desempenho profissional e na 
qualidade do atendimento.

As intervenções que Mu-
quissince e o seu governo pro-
metem realizar visam, essen-
cialmente, garantir a melhoria 
das condições de vida das co-
munidades.

aMuSi promete massificar cursos técnicos-profissionais para jovens
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Farmácias DE sErviço 

corPo DE saLvaçÃo PÚBLica

chamadas de socorro   ---------- 82 198
Geral:  21322222

21322334

PoLícia

PoLícia:   --------------------------------- 199

corpo da Polícia

maputo:   ------------------------ 21622001

21625031

   21327206

socorros: ----------------------------- 197

crUZ vErmELHa

HosPiTais

serviço Geral ------------------  21629554

Banco de socorros Hcm ---- 21620448

serviço Geral ------------------- 21620457

Hospital militar ------------- 21616825/8

José macamo ------------------- 21600044

                  idem ------------------- 21600045

Geral de mavalane ------------ 21675167

mUsEUs

museu da revolução – Av. 24 de Julho, 
n.º 2999

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

museu Nacional da moeda – Rua 
Consiglieri Pedroso

museu Nacional de arte – Av. Ho Chi-
-Min, n.º 1233

roTUNDa – Av. Vladimir Lenine, 2791

socorro – Av. Agostinho Neto, 190 

FraNca – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

moDErNa – Av. Eduardo Mondlane, 1425

Dia E NoiTE – Av. Julius Nyerere,  764

7724

Publicidade

MAIS de 10 mil cães e gatos foram vacinados 
contra o vírus da raiva desde Janeiro, na cida-
de de Maputo, num esforço para a contenção 
da doença.

A vereadora de Saúde e Acção Social, no 
Conselho Municipal da Cidade de Maputo

(CMCM), Alice de Abreu, acrescentou 
que, em igual período, mais de mil cães

vadios foram recolhidos da rua.
A fonte disse que esta medida é a melhor 

forma de prevenir a ocorrência da raiva em 
humanos em caso de mordedura, porque 

o tratamento é bastante oneroso e apresenta
elevados índices de letalidade.
“A vacinação e captura de caninos e feli-

nos têm acontecido, nos sete distritos 
municipais, uma actividade coordenada 

entre o CMCM, a Direcção da Agricultura e 
Segurança Alimentar e a Veterinária. Pre-

vemos vacinar, este ano, 13 mil animais e já 

imunizamos 10 mil cães e gatos, até ago-
ra”, explicou. 

Alice de Abreu alertou os munícipes so-
bre a importância de cumprirem com os ca-
lendários de vacinação dos animais, de modo 
a contribuírem para a saúde da família e pú-
blica.  

“Verificamos nos últimos anos, um au-
mento significativo da população canina, 
sobretudo nos distritos de KaMubukwana e 
KaMavota. Os casos de mordedura também 
cresceram pelo que é importante se manter 
o calendário de vacinação dos cães e gatos,
principais portadores do vírus, para reduzir
a zero as ocorrências de raiva em humanos”,
apontou.

Lembre-se que em 2018 foram inventa-
riados 3 613 casos de mordedura canina, um 
aumento em 1 543 ocorrências em relação a 
2017.

MUNÍCIPES em situação de 
vulnerabilidade vão benefi-
ciar, nos próximos tempos, 
de formação em matéria de 
corte e costura, no âmbito das 
acções da edilidade, visando 
o empoderamento económi-
co deste grupo social.

A capacitação, que será 
orientada no Centro de For-
mação de Magoanine, na zona 
de Matendene, resulta da dis-
ponibilização de 20 máquinas 
de corte e costura pela Agên-
cia Turca para a Cooperação 
Internacional (TIKA).

Com efeito, o presiden-
te do Município de Maputo, 
Eneas Comiche, recebeu, 
segunda-feira, o equipa-

mento que vai responder às 
necessidades de formação 
profissional e acesso ao em-
prego dos residentes dos 
sete distritos municipais.

A formação será minis-
trada em duas fases, sendo 
a primeira reservada à ca-
pacitação dos formadores 
e a outra aos munícipes em 
situação difícil. 

Intervindo no evento, 
Comiche disse que a doação 
vai fortalecer a capacidade 
dos beneficiários realizarem 
actividades de auto-empre-
go, para o reforço da renda 
familiar e da sua subsistên-
cia.

“Acreditamos que este 

gesto vai ajudar a promo-
ver o empreendedorismo, 
as habilidades e potencia-
lidades dos beneficiários da 
formação, para a elevação da 
auto-estima e seu bem-estar 
social”, acrescentou.

O dirigente afirmou que 
as máquinas de costura vão 
apoiar na concretização do 
que vem plasmado no Plano 
de Desenvolvimento Mu-
nicipal (PDM 2019-2023), 
nomeadamente garantir a 
formação e o desenvolvi-
mento do auto-emprego aos 
jovens, raparigas, mulheres 
e chefes de agregados fami-
liares sem meios de subsis-
tência.

A 
MOBILIZAÇÃO de 
recursos para o finan-
ciamento de infra-
-estruturas de utilida-
de pública, habitação

social, bem como a melhoria 
da qualidade dos serviços pú-
blicos, são alguns dos desafios 
impostos aos novos dirigen-
tes da área de Economia Local 
do Município de Maputo, para 
o plano de governação 2019-
2023.

A directora e director-
-adjunto da secção foram em-

possados, segunda-feira, pelo 
Presidente do Conselho Mu-
nicipal da Cidade de Maputo 
(CMCM), Eneas Comiche, que 
instou-os a criar condições 
para atrair investimentos pú-
blicos e privados para a cidade.

Segundo Comiche, estas 
acções vão permitir a abertu-
ra de mais postos de emprego 
para a juventude.

“Neste contexto, é neces-
sário que promovam mecanis-
mos com vista a conferir maior 
celeridade na aprovação de 

projectos e licenciamento para 
o exercício da actividade eco-
nómica”, referiu. 

O edil da capital moçam-
bicana afirmou ainda que os 
novos dirigentes devem forta-
lecer a cadeia de valor da agri-
cultura, pecuária e pesca, com 
vista a estimular a produção de 
hortícolas, animais e produtos 
do mar, respectivamente, sem 
descurar a necessidade de criar 
unidades de processamento e 
conservação de produtos fres-
cos para reduzir a importação.

A nova directora da área, 
Emilinha da Rocha, disse estar 
preparada para trabalhar com 
vista a vencer os desafios im-
postos no plano de governação 
2019-2023.

Na mesma data foram em-
possados novos dirigentes para 
área de Mercados e Feiras, Des-
centralização, Boa Governação 
e Recursos Humanos, Protec-
ção Social, Empresa Munici-
pal de Mobilidade e Estacio-
namento e Comandante dos 
bombeiros municipais.

Maputo busca 
financiamento
para infra-estruturas 
públicas

 empossados novos dirigentes no cMcM 

Pessoas carenciadas 
aprendem corte e costura

Mais de 10 mil animais 
vacinados contra a raiva
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  109/19

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 24 Setembro
de 2019

CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS COMPRA VENDA

Estados Unidos(a)      Dolar 61,27 62,48

2. OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 4,12 4,20
  Botswana Pula 5,58 5,69
  Swazilândia Lilangueni 4,12 4,20
  Mauricias Rupia 1,69 1,73
  Zâmbia Kwacha 4,71 4,80

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

       PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 569,09 580,39
  Malawi Kwacha 84,22 85,89
  Tanzânia Shilling 26,72 27,25
  Zimbabwe Dólar 162,08 165,30

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 14,72 15,01
  Canada Dolar 46,23 47,14
  China/Offshore       Rememb 8,63 8,80
  China Rememb 8,62 8,79
  Dinamarca Coroa 9,03 9,21
  Inglaterra Libra 76,33 77,84
  Noruega Coroa 6,79 6,92
  Suécia Coroa 6,31 6,44
  Suíça Franco 61,94 63,17
  União Europeia       Euro 67,38 68,71

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   5,0000000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  2,0585000  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.521,16820
Venda..............  1.521,56820

Maputo,  26.09.2019
(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.

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

1. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO 2. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DO BANCO DE MOÇAMBIQUE
(Valores expressos em Milhões de Meticais) (Valores expressos em Milhões de Meticais)

Permutas de Liquidez entre Instituições de Crédito Bilhetes do Tesouro - Emissão Primária

Facilidades Permanentes de Depósito e de Cedência (FPD e FPC) BT em Carteira
Taxas BT em Carteira 

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

Venda de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Recompra
Transacções de Títulos entre Instituições de Crédito

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

3. COMPRA E VENDA DE TÍTULOS (b) NO MERCADO SECUNDÁRIO

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

Venda de Títulos com Recompra / Compra de Títulos com Revenda
Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro

Bancos p/ Público
Taxa Méd. Pond.
Público p/ Bancos
Taxa Méd. Pond.
Bancos p/ Bancos
Taxa Méd. Pond. Compra Definitiva de Bilhetes do Tesouro
Vendas de Títulos Definitivas
Vendas por prazo
Bancos p/ Público
Taxa Méd. Pond.
Público p/ Bancos

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS

Bancos p/ Bancos

Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.   

Descrição
Taxa de juro de política monetária (MIMO)
Indexate Único
Prémio de Custo 6% 5%

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

9.75% 0.00

11/out/16

13.30%

52,534.38

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

11/out/16

13.97%
11/out/16

17.00%
11/out/16

14.89%

0.00
+ de 7 dias

0.00
2 - 7 dias

0.00
Overnight

+ de 7 dias

-
0.00

2 - 7 diasOvernight

21.00%
1,989.66

Total / Média63 dias2 - 28 diasOvernight

21.00%
1,989.66

Total / Média

-
0.00

11.80%

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

115,347.00100,261.0010,332.00
12.87%
4,754.00

Valor Títulos Vendidos

Descrição

51,829.63315.4751,829.63

Taxa Média Ponderada - 11.33% 11.23% 11.28%
Data última colocação n.a 16/set/19 16/set/19 16/set/19

Data da última compra

Facilidade Permanente de Depósito (FPD) - depósitos livres em moeda nacional efectuados pelos operadores do mercado 
que se encontrem com excessos temporários de liquidez.

1 - 30 dias

192.99
+ de 63 dias

Operações com acordo de recompra – venda de títulos com o acordo de recompra assumido pelo vendedor, 

conjugadamente com acordo de revenda assumido pelo comprador, para liquidação em data pré-estabelecida.

Facilidade Permanente de Cedência (FPC) - cedência de liquidez pelo Banco de Moçambique aos operadores do mercado 
que se encontrem com défices temporários de liquidez.

Valor colocado Tipo B 0.00 336.00 293.00 629.00

31 - 63 dias

11,090.44 14,236.78
Total / Média

Bilhetes do Tesouro (BT's) - são valores mobiliários escriturais representativos de empréstimos de curto prazo da 
República de Moçambique, denominados em moeda nacional  e destinam-se ao financiamento do défice de tesouraria 
corrente do Estado e às intervenções do Banco de Moçambique no âmbito da política monetária. Os BT's são vendidos
em sistema de leilão aos operadores do mercado monetário.

Valor Títulos Comprados

18.30%
520 p.b.
13.10%

Taxa de juro de Política monetária (MIMO) - principal sinalizador e taxa de intervenção do BM
no MMI. É fixada pelo Comité de Política Monetária (CPMO).

2,953.34

Operações com acordo de revenda - compra de títulos com o acordo de revenda assumido pelo comprador, 
conjugadamente com o acordo de recompra assumido pelo vendedor, para liquidação em data pré-estabelecida.

Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro - operação através da qual o Banco de Moçambique vende títulos (BT's) aos 
operadores do mercado por via de leilão e absorvendo excessos de liquidez.

Compra Definitiva de Bilhetes do Tesouro - operação através da qual o Banco de Moçambique compra por via de leilão, 
títulos (BT's) que estão na posse dos operadores do mercado e injectando liquidez no mercado.

Taxa Média Ponderada

-

Indexante Único - taxa média ponderada das operações realizadas no MMI para prazos
overnight , entre o dia 16 de cada mês até o dia 15 do mês seguinte.

-

10,968.45

12.75%

Taxa

0.00 0.00 3.00

-

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 104,378.55

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0.00

-

1 - 91 dias 92 - 182 dias 183 - 364 dias

Total / Média

- -

Overnight -
12.80%155.00

0.00

Vendas por prazo 1 - 91 dias

7
0.00
Valor

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias)

VENDA COM RECOMPRA/
COMPRA COM REVENDA

TaxaValor

Overnight

OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
24 de setembro de 2019

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo 91 dias 182 dias 364 dias Total/Média
(dias) Valor Taxa Valor Taxa Valor colocado Tipo A 43.00 1,180.00 8,705.00 9,928.00

Overnight 0.00 - 0.00 - Taxa Média Ponderada
2 360.00 12.75% 0.00 - Data última colocação 18/set/19 18/set/19 18/set/19 18/set/19

11.90% 12.07% 12.21% 12.19%

13.02% 13.00%
12.34% 12.17%Taxa últimas 6 colocações 12.85% 12.53%

Prazo

12.81%
Valor Taxa(a)

FPD FPC

12.75% 12.75%

15.75%889.33

12.75%
Data da última venda 23/set/19 24/set/19 11/set/19 24/set/19

Taxa Média Ponderada

6/nov/17 n.a. n.a. 6/nov/17

0.00 0.00 0.00 0.00 Total / Média

92 - 182 dias

- - - -
- - - -

0.00
0.00

n.a. n.a. n.a. n.a.

0.00 0.00 0.00 0.00
- -

- -

- - -
0.00

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-09-2019 A 30-09-2019)

- - - -

- -

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
-

0.00 - 0.00 -
0.00 -…

0.00

0.00 -

VENDA DEFINITIVA

Taxa

0.00 0.00 0.00

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 24 de Setembro de 2019. 

                                              BANCO DE MOÇAMBIQUE
                     TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES
                                              MOEDAS : [USD/MZN ]

DATA :24/09/2019

       09:30              12:30              15:30       

BANCOS   TAXAS DE CÂMBIO    TAXAS DE CÂMBIO    TAXAS DE CÂMBIO  

  COMPRA   VENDA    COMPRA   VENDA    COMPRA   VENDA  

 BARCLAYS  61,27    62,50   61,30    62,53   61,30    62,53 

 BCI  61,30    62,52   61,30    62,52   61,30    62,52 

 BIM  61,30    62,53   61,30    62,53   61,30    62,53 

 BNI  61,23    62,45   61,23    62,45   61,23    62,45 

 BTM       -        -        -        -       -        -

 BancABC  61,25    62,47   61,35    62,50   61,25    62,47 

 Banco Mais  61,30    62,52   61,30    62,53   61,30    62,52 

 CBM  61,27    62,49   61,35    62,49   61,27    62,49 

 ECOBANK  61,20    62,42   61,23    62,45   61,23    62,45 

 FNB  61,25    62,47   61,30    62,53   61,25    62,47 

 MZB  61,17    62,39   61,20    62,42   61,17    62,39 

 SB  61,25    62,47   61,30    62,52   61,35    62,57 

 SG  61,22    62,44   61,25    62,48   61,23    62,45 

 UBA  61,27    62,49   61,30    62,49   61,30    62,49 

 UNICO  61,25    62,48   61,25    62,48   61,25    62,48 

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA DE REFERÊNCIA    61,25    62,47    61,28    62,49    61,27    62,49 

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA  24.09.2019

      COMPRA              VENDA              MÉDIA       

TAXA DE CÂMBIO 61,27 62,48 61,88 

CONTRIBUIÇÃO PARA SEGURANÇA SOCIAL 

INSS sensibiliza 
entidades religiosas

O 
MINISTÉRIO do Traba-
lho, Emprego e Segu-
rança Social (MITESS), 
através da Delegação 
do Instituto Nacional 

de Segurança Social (INSS) da 
cidade de Maputo, está a sen-
sibilizar as entidades religiosas 
a integrar os seus trabalhadores 
no Sistema de Segurança Social 
obrigatória. Para o efeito, o MI-
TESS se reuniu recentemente 
em Maputo com representan-
tes de entidades religiosas para 
abordar questões relacionadas 
com a segurança social obriga-
tória e o papel dos contabilistas 
na prossecução dos objectivos da 
segurança social obrigatória em 
Moçambique.

De acordo com Jafar Buana, 
director do Trabalho, Emprego 
e Segurança Social da cidade de 
Maputo, os grupos seleccionados 
para o encontro são influentes 
no que se refere às contribuições 
para a segurança social, “uma 
vez que a nossa preocupação 
central é de não comprometer o 
futuro dos trabalhadores e seus 
dependentes”.

O sistema, conforme susten-
tou Jafar Buana, está preparado 
para abarcar todos os grupos de 
trabalhadores, daí a necessidade 
de uma coordenação de acções 
para não influenciar negativa-
mente na cobrança da dívida.

“É importante que se cana-

O NÚMERO de chegadas e partidas de visitantes es-
trangeiros e sul-africanos decresceu em Julho, in-
formou a Stats SA, na segunda-feira.

O total de chegadas de estrangeiros, numa base 
anual, diminuiu 5% em Julho, de acordo com os 
dados mais recentes da agência sobre turismo e 
migração, enquanto as chegadas e partidas dos sul-
-africanos caíram 11,8% e 11,6%, respectivamente.

De acordo com a edição “Business Day”, o nú-
mero de turistas de nove dos dez principais países
responsáveis pela maior parte de todos os turistas

estrangeiros no SA, em Julho, diminuiu.
O sector do turismo é visto como chave para au-

mentar o emprego e a economia. Mas a indústria lo-
cal, nos últimos anos, vem lutando contra os efeitos 
de regulamentos de imigração controversos, parti-
cularmente, em torno de documentação de viagem 
para crianças, bem como o impacto do crime em 
visitantes estrangeiros.

Os 10 principais países estrangeiros - que repre-
sentam 74% dos turistas estrangeiros, para a África 
do Sul - são EUA, Reino Unido, Holanda, Alema-

nha, França, Austrália, China, Brasil, Índia e Bélgi-
ca. A China liderou a queda, com visitantes, caindo 
21,3%, com apenas os Países Baixos tendo um au-
mento de 6,3%.

No que diz respeito aos países de SADC, turistas 
de seis, dos dez principais países da organização re-
gional, caíram ano após ano, a saber, Lesotho, Na-
míbia, Zâmbia, Moçambique, Zimbabwe e Botswa-
na. O número de turistas, para os quatro restantes 
- Angola, Tanzania, Malawi e Suazilândia - aumen-
tou.

A EMPRESA Nacional de Hidro-
carbonetos (ENH) disponibiliza 
ao consumidor meios alter-
nativos para a aquisição de gás 
canalizado para as famílias da 
região Sul, numa primeira fase.

A iniciativa resulta de um 
protocolo de parceria firma-
da ontem, em Maputo, entre a 
empresa e o Banco Comercial e 
de Investimento (BCI), que es-
tabelece o modelo de coopera-
ção na prestação de serviços de 
venda de gás pré-pago, assegu-
rando que os usuários possam 
comprar as recargas pré-pagas 
electronicamente.

Segundo José Furtado, ad-
ministrador do BCI, a sua ins-
tituição disponibiliza os canais 
electrónicos e serviços online 
que, assentes na proximidade 
com os consumidores em todo 
o país, suportando a venda das
recargas para a utilização ime-
diata nos contadores, o crédito
dos valores em conta e a recon-
ciliação automática de transac-
ções.

A fonte acrescenta ainda 

que, o actual contexto da toma-
da da decisão final de investi-
mento gera enormes e fundadas 
expectativas, onde a empresa 
ENH é um agente central em 
todo o processo, o compromis-
so do BCI com o desenvolvi-
mento do país está patente na 
actividade que desenvolvem no 
dia-a-dia.

Por seu turno, o presidente 
do Conselho de Administração 
(PCA) da ENH, Omar Mithá, 
disse que os consumidores se-
rão, não só institucionais, mas 
também empresas, hotéis e do-
mésticos.

Considera ainda que o BCI 
tem uma grande capacidade 
de triagem de consumidores, 
uma vez que este é um projecto 
destinado às famílias, e prevê-
-se que venha a ter um enorme
impacto.

Os residentes da cidade de 
Maputo vão assim ter gás na-
tural canalizado nas suas resi-
dências, onde nesta primeira 
fase apenas 400 famílias vão ser 
abrangidas.

lize as contribuições, pois não 
basta apenas inscrever os traba-
lhadores no sistema, mas tam-
bém proceder a canalização das 
contribuições para poder usu-
fruir dos benefícios”, afirmou.

Por sua vez, Rui Guimarães, 
delegado do INSS da cidade de 
Maputo, disse que os seminários 
acontecem numa altura em que 
o Sistema de Segurança Social faz 
30 anos, sendo oportuno reflec-
tir sobre como integrar os traba-

lhadores das  entidades religiosas 
no sistema, sobretudo em rela-
ção aos que não fazem parte do 
seu efectivo e que, entretanto, 
prestam serviços para elas.

O delegado do INSS da cida-
de de Maputo, explicou que as 
congregações religiosas devem 
aderir ao sistema, pois são ins-
tituições que envolvem traba-
lhadores, alguns dos quais são 
considerados activistas, cujo 
enquadramento não cabe no re-

gime de Trabalhadores por Conta 
Própria. Por sua vez, Luísa Qui-
lambo, pastora e chefe dos Re-
cursos Humanos da Igreja Meto-
dista Unida, disse acreditar que 
a partir desta interacção muitas 
dúvidas foram esclarecidas, pois 
“conversamos acerca das vanta-
gens que o sistema oferece, uma 
vez que já estamos inscritos”. 
Na igreja, conforme sustentou, 
tem rendimentos todos aqueles 
que prestam serviços: “Dentro 

de uma congregação religiosa, 
é normal que haja actividades 
relacionadas com a assistência 
social, comissões que tratam da 
vida dos pastores, dos idosos 
e de crianças órfãs”, explicou, 
acrescentando que fazem, igual-
mente, trabalho remunerável as 
pessoas que desempenham car-
gos pastorais, secretários, admi-
nistrativos e todos os que estão 
nos escritórios, escolas, univer-
sidades e orfanatos. 

GÁS CANALIZADO PARA REGIÃO SUL

ENH disponibiliza meios
alternativos para aquisição

Segundo Titos Nhabom-
ba, director comercial da ENH, 
houve um primeiro desenvol-
vimento, o da fase piloto, que 
era essencialmente para testar 
as tecnologias que serão imple-
mentadas em Maputo.

“Os contadores que estão 
instalados nas residências têm 
de estar em contacto com o 

nosso sistema de vendas insta-
lado na ENH. Há um conjunto 
de elementos que do ponto de 
vista de tecnologias precisa-
vam de ser ensaiado. Já foram 
ensaiados. Estamos seguros de 
que nos próximos dias o gás po-
derá começar a fluir na casa das 
famílias”, garantiu Titos Nha-
bomba.

De recordar que nesta fase 
preliminar foram investidos 
cerca de 17 milhões de meticais, 
e já estão assegurados outros 
investimentos para a fase sub-
sequente, estando agora na fase 
de estudos, sendo que o início 
da sua implementação está pre-
visto para Janeiro do próximo 
ano.

Reduz número de turistas
que visitam África do Sul
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A Associação ActionAid Moçambique (AAMoz), com sede em Maputo, na Rua Coronel Aurélio Benete 
Manave, nº 208, é uma Organização Nacional Não-governamental anti-pobreza, que trabalha em 
Moçambique, aliando-se às pessoas que vivem em situação de pobreza e exclusão.

No âmbito das suas acções desenvolvidas no sector da Educação, no distrito da Manhiça, a AAMoz, 
em parceria com o Núcleo Académico para o Desenvolvimento Comunitário (NADEC), convida as 
empresas interessadas a apresentarem propostas em carta fechada para a contratação de empreitada 
de obras públicas, de acordo com a tabela abaixo:

N° de 
Concurso

Objecto de 
Contratação

Modalidade 
de 

Contratação

Data e hora de 
visita ao local 

das obras

Data e hora da 
entrega das 
propostas

Data e hora de 
abertura das 

propostas

01/
AAMoz/

NADEC/19

Construção de três 
(3) salas de

aulas na EPC de 
Condlana. 

Concurso 
Limitado

Data: 
27/09/2019

Hora: 9.00

Data: 1/10/19
Hora: 9.00

Data: 1/10/19
Hora: 9.15

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso 
ou levantá-los pela importância não reembolsável de 300.00 MZN (Trezentos Meticais) e submeter as 
suas propostas no escritório do NADEC, localizado na Estrada Nacional n° 1, ao lado da EPC Palmeiras 
(cerca de 97km da cidade de Maputo). 

Manhiça, aos 24 de Setembro de 2019
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS 

CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
3.º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE 

DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, n.º 1472-1.º andar

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 

ÓBITO DE SALVADOR
ALBERTO MIAMBOCertifico, para efeitos de 

publicação, que por escritura 
de dezanove de Setembro de 
dois mil e dezanove, exarada de 
folhas cinquenta e seis verso a 
cinquenta e oito verso, do livro 
de notas para escrituras diversas 
número oitocentos e sessenta 
e quatro, traço “D”, 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 SALVADOR ALBERTO 
MIAMBO, no estado de divorciado, 
natural de Maputo, residente que foi no Bairro Central, sendo filho 
de Alberto Nhachezane Miambo e 
de Celeste Muianga.

Que ainda pela mesma escritura 
pública foram declarados como 
únicos e universais herdeiros 
de todos os seus bens e direitos, seus filhos: Beatriz Tembe 
Miambo, casada com Fernando 
Virgílio Mondlane, sob o regime 
de comunhão geral de bens, João 
Salvador Miambo, casado com 
Laura Inocêncio Silvestre Monjane, 
sob o regime de comunhão geral de 
bens, Madalena Maria de Jesus 
Miambo, casada com Alexandre 
Lourenço Chabane, sob o regime 
de comunhão geral de bens e Ana 
Paula Miambo Marõa, casada 
com Dimas da Conceição Valente 
Maroa, sob o regime de comunhão 
geral de bens, todos naturais de 
Maputo onde residem.

Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos 
declarados herdeiros ou com eles 
possam concorrer à sua sucessão.

Está conforme
Maputo, aos 22 de Setembro de 2019

A Notária
(Ilegível)

12196

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE 

LICHINGA

EDITAL
O MERITÍSSIMO DOUTOR 
LESTER BRUNO GREGÓRIO 
MANHAMANHA, JUIZ-
PRESIDENTE DO TRIBUNAL 
JUDICIAL DA CIDADE DE 
LICHINGA

Faz saber ao público em geral 
que correm seus devidos 
éditos em processo de Acção 
Declarativa de Condenação 
para Pagamento de Quantia 
Certa com Processo 
Sumário, registado sob 
o nº 23/2019, em que
Adérito Manuel Catarina
Pagere, casado, maior
de idade, funcionário do
Banco de Moçambique,filho de Manuel Pagere e de 
Catarina Aranica, natural de
Quelimane e residente no
Bairro Massenger, contactável 
pelo nº 84-5156162/82-
6042855, move contra o
réu Abdul Charles Kuale,
solteiro, dono da Empresa
Flyturs, Lda., residente na
cidade da Beira, contactável
pelo nº 84-8166434.A fim de se realizar a 
audiência preliminar para o 
dia 3 de Outubro de dois 
mil e dezanove, pelas 9.00 
horas, que terá lugar na sala 
de Audiências de Discussão 
e Julgamento do Tribunal 
Judicial da Cidade de Lichinga. 
Advertindo-o que na falta de 
comparência será julgado à 
revelia.

Lichinga, aos 20 de Setembro 
de 2019

O Escrivão de Direito
Tuaha Alique Salimo

O Juiz-Presidente
Dr. Lester Bruno Gregório 

Manhamanha
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Incentivada adesão 
da mulher no sector da marinha 

A
S mulheres ligadas à 
marinha foram incen-
tivadas a atrair outras, 
para o sector, de forma 
a equilibrar o desen-

volvimento económico e social 
da região.

O apelo foi lançado pelo 
presidente do Conselho de 
Administração da Empresa 
Moçambicana de Dragagem 
(EMODRAGA), Domingos Bié, 
numa palestra realizada, se-
gunda-feira, nas instalações da 
Universidade Zambeze (Uni-
Zambeze), cidade da Beira, 
acto, que marcou a abertura da 
semana da marinha.

Bié sublinhou que as boas 
práticas desenvolvidas por 
mulheres, que já se encontram 
a actuar na indústria  marítima, 
podem fazer com que outras 
ganhem interesse pela activi-
dade.

Na palestra que decorreu 
sob o lema “Empoderamen-
to da Mulher na Comunidade 
Marítima”, Bié elucidou que 
apenas 10 por cento dos profis-
sionais da indústria marítima 

Questões de género
na estratégia 
da UniZambeze

a inserção de mais mulheres 
para trabalharem nesta in-
dústria, pois elas também têm 
capacidade de desenvolver ac-
tividades do sector”, apontou.

A título de exemplo, Do-

mingos Bié revelou que na 
instituição que dirige existem 
duas mulheres, que fazem di-
ferença, sendo que uma é pilo-
ta de navios e outra engenheira 
de máquinas.

Reafirmou que uma das 
suas apostas é, precisamente, 
elevar estas mulheres aos pa-
tamares mais altos, fazendo o 
seu acompanhamento e dando 
estímulos.

são mulheres.
“É tendo em conta este 

aspecto, que a Organização 
Marítima Internacional (IMO) 

e outros empregadores estão 
a incentivar mulheres, a fazer 

parte desta área. Nestes ter-
mos, Bié defendeu ser urgente 

O DIRECTOR do Gabinete de Relações Interna-
cionais da UniZambeze, Ivan Matos, em repre-
sentação do reitor Nobre dos Santos, recordou, 
que o lema “Empoderamento da Mulher na Co-
munidade Marítima” se enquadra nos objecti-
vos do desenvolvimento do milénio, que visa al-
cançar a igualdade de género e empoderamento 
da mulher e da rapariga.

Matos revelou que a questão do género cons-
ta no plano estratégico da UniZambeze e tem 
sido abordada, como um elemento transversal, 
que versa todas as áreas de intervenção daquela 

instituição.
Entretanto, as comemorações do Dia Mun-

dial da Marinha prosseguem amanhã, com a rea-
lização de outras palestras nos institutos de For-
mação de Professores da Manga e Inhamizua, nas 
quais serão relatadas experiências de mulheres 
que já actuam nesta área. 

De acordo com uma nota informativa rece-
bida na nossa Redacção, as comemorações ter-
minam, na sexta-feira, prevendo-se que o en-
cerramento seja orientado pelo Ministro dos 
Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita.

O TRIBUNAL Judicial de Sofala acaba de 
condenar, na cidade da Beira, três réus 
indiciados de violação de mulheres e as-
saltos à mão armada, a penas que variam 
de 12 a 18 anos de prisão maior. 

Trata-se de O. Rosário, L.Araujo e A. 
Manuel sentenciados pelo juiz da Sexta 
Secção Criminal a 12, 16 e 18 anos de pri-
são. 

O juiz Martinho Muchiguere referiu 
que por serem recorrentes os casos de 
abusos sexuais seguidos de roubo, o tri-
bunal decidiu aplicar penas pesadas de 
forma a desencorajar tais práticas. 

O trio violou, a 14 de Fevereiro, igual 
número de mulheres, perante os seus 
companheiros. Estes últimos não reagi-
ram por temer à morte. 

A informação do tribunal indica que 
uma das mulheres violadas estava grá-
vida de três meses e teve um aborto, na 
sequência deste acto criminoso. 

“Os arguidos, além de roubar bens, 
satisfizeram os seus desejos sexuais. 
Agiram assim de forma livre, consciente 
e propositada, com a intenção clara de 
roubar e violar sexualmente. Eles sa-
biam que a sua conduta é reprovável”, 
disse o magistrado. 

A sentença proferida é considerada 
como a mais pesada para casos de viola-
ção sexual, na cidade da Beira. 

Na semana finda, duas mulheres fo-
ram encontradas sem vida nos bairros da 
Munhava e Muchatazina, com sinais de 
violação sexual. 

as mulheres são chamadas à indústria marinha para se empregarem

algumas delas a serem capacitadas na beira

ivan Matos, representante do reitor da uniZambeze

Violadores condenados 
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JOSÉ CHISSANO, 
NO GUIJÁ

A
RRANCOU a elabora-
ção da estratégia na-
cional para o desen-
volvimento das zonas 
áridas e sem-áridas, 

instrumento que poderá me-
lhorar a vida de cerca de 2.8 
milhões de habitantes que en-
frentam secas cíclicas.

Até ao momento, o Ins-
tituto Nacional de Gestão de 
Calamidades (INGC) que apoia 
as administrações dos 27 dis-
tritos que enfrentam escassez 
de precipitação, e os diversos 
parceiros, actuam de forma 
desarticulada o que, não raras 
vezes, põe em causa a susten-
tabilidade e eficácia dos pro-
gramas de desenvolvimento 
socioeconómico que imple-
mentam.

Falando ontem ao “No-
tícias” no distrito de Guijá, o 
director nacional das Zonas 
Áridas e Semi-Áridas no INGC 
garantiu que a elaboração da 
estratégia exige o envolvi-
mento de todos os parceiros 
que trabalham nos 27 distri-
tos das províncias de Maputo, 
Gaza, Inhambane, Manica, 
Tete, Nampula e Sofala.

Paulo Tomás, que falava 
após visitar Guijá e Chigubo, 
em Gaza, disse que no início 
do próximo ano já haverá re-
sultados palpáveis.

A SALVAGUARDA dos direitos 
sexuais da rapariga e a pro-
tecção das uniões prematuras 
e gravidezes precoces exige a 
efectiva penalização dos pro-
motores, bem como o acesso 
aos serviços de educação e saú-
de.

A posição foi defendida, 
segunda-feira, em Maputo, 
pelo membro do secretariado 
da Coligação para a Eliminação 
dos Casamentos Prematuros 
(CECAP) e director executivo 
da AMODEFA, Santos Simione, 
na tomada de posse dos novos 
órgãos de coordenação desta 
plataforma.

Simione defendeu na oca-
sião, a necessidade de garan-
tir a implementação da lei de 
prevenção e combate às uni-
ões prematuras, aprovada pela 
Assembleia da República e que 
aguarda promulgação pelo Pre-
sidente da República.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

9ª SECÇÃO (Comercial)

ANÚNCIO
FAZ saber que, nesta Secção e Cartório correm termos processuais 
uns Autos de Carta Precatória, registados sob o número 28/19/H, 
em que o exequente FNB - First National Bank Moçambique, SA, 
move contra as executadas Yolanda Páscoa Andrade Fernandes, 
residente na Av. Alberto Massavanhana, n.º 1205, Bairro da Matola 
“A”, província de Maputo e Yola, Limitada, para o pagamento da 
quantia exequenda no valor de 44 520 000,00MT (quarenta e 
quatro milhões e quinhentos e vinte mil meticais), foi designado 
o dia 8 de Outubro de dois mil e dezanove, pelas 9.00 horas, para
a abertura de propostas, a serem apresentadas no Cartório deste
ribunal em carta fechada, até trinta minutos antes da hora marcada,
para a venda em primeira praça dos bens abaixo indicados:

Verba nº 1
Um imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob o n.º 123, a fls. 156, do livro B/206 e inscrito sob o n.º 80.701, a fls. 08, do livro G/113, a favor da Yolanda Páscoa Andrade 
Fernandes, e com hipoteca registada sob o n.º 69144, a fls. 37, do Livro 37, do Livro C/91, a favor do exequente FNB - Moçambique, 
SA, pelo preço mínimo de 15 000 000,00MT (quinze milhões de 
meticais);

Verba nº 2
Imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob o n.º 60 997, a fls. 91 versos, do Livro B/210 e inscrito sob o n.º 80 701, a fls. 08, do Livro G/113, a favor da Yolanda Páscoa
Andrade Fernandes  e com hipoteca registada sob o n.º 69 114,a fls. 37 do Livro 37, do Livro C/91, a favor do exequente FNB -
Moçambique, SA, pelo preço mínimo de 9 000 000,00MT (nove
milhões de meticais.

Verba n.º 3
Imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob o n.º 60 996, a fls. 91, do Livro B/210 e inscrito sob o n.º 80 701, a fls. 08, do Livro G/113, a favor da Yolanda Páscoa Andrade 
Fernandes e com hipoteca registada sob o n.º 69 144, a fls. 37 do Livro 37, do Livro C/91, a favor do exequente FNB - Moçambique, 
SA, pelo preço mínimo de 9 000 000,00MT (nove milhões de 
meticais.

Os imóveis localizam-se no Condomínio OTTOMAS, sito na Av. União Africana, talhão nº 03/A, Bairro da Matola “A”, e podem 
ser examinados nos dias úteis, das sete horas e trinta minutos às quinze horas e trinta minutos, ficando o fiel depositário obrigado 
a mostrar os imóveis que se pretendem examinar, nos termos do artigo 891 do CPC.
Mais faz-se saber aos titulares de direito de preferência da venda 
acima e da data e hora descritas.

Matola, aos dezasseis dias do mês de Setembro de dois mil e 
dezanove

A Escrivã de Direito
Atália Manjate

Verifiquei
O Juiz de Direito
Domingos Samuel 7716

Estratégia nacional 
vai desenvolver 
zonas áridas

Um simpósio realizado 
em Julho indicou que uma 
correcta estruturação e coor-
denação de acções pode me-
lhorar a provisão de água nas 
zonas áridas e semi-áridas do 
país, aliviando o sofrimento 
de 2.8 milhões de habitantes. 
A reunião, realizada na cida-
de de Maputo, visava buscar 
as melhores estratégias de 
desenvolvimento das zonas 
propensas à seca e conse-
quente escassez de alimen-
tos.

A estratégia vai identificar 

as melhores formas científicas 
e tecnológicas para utilização 
e gestão sustentável de re-
cursos naturais, com enfoque 
para a provisão de água, reflo-
restamento, controlo da ero-
são, bem como a recuperação 
e protecção das terras usadas.

Quanto ao aproveita-
mento das zonas baixas, nas 
imediações das fontes de 
água que vão sendo abertas 
em Gaza, Paulo Tomás dis-
se ter ficado impressionado, 
tendo encorajado os gover-
nos locais a continuarem a 

acompanhar os esforços da 
população. Disse ainda que 
se vai disseminar a técnica 
de dessalinização de água 
para o reaproveitamento dos 
furos com elevado teor de 
salobridade como acontece 
na localidade de Dzindzine, 
no Guijá.

Contudo, a população de 
Dzindzine quer que haja  ca-
nalização de água para a zona 
de abeberamento de gado 
para que se possa isolar uma 
área a ser usada para a pro-
dução agrícola.

a provisão de água é um dos dilemas nas zonas áridas e semi-áridas

Quatro arguidos acusados 
no saque de 371 milhões

O GABINETE Central de Combate à 
Corrupção (GCCC) acusou formalmente, 
na segunda-feira, quatro arguidos de ur-
dir um esquema que resultou no saque de 
371 milhões de meticais dos cofres do Ins-
tituto Nacional de Segurança Social. 

Trata-se de Francisco Mazoio, presi-
dente do Conselho de Administração do 
Instituto Nacional de Segurança Social 
(INSS), Baptista Machaieie, antigo direc-
tor-geral da mesma instituição, Emiliano 
Finnoci, proprietário da empresa Índico 
Dourado, e Henrique Joaquim Macuácua, 
advogado da ex-ministra Helena Taipo.

Segundo dados em nosso poder, os 
arguidos são acusados de crimes como 

peculato, falsificação e burla por defrau-
dação. O correspondente processo foi re-
metido segunda-feira ao Tribunal Judicial 
da Cidade de Maputo para prosseguimen-
tos subsequentes que irão culminar com o 
julgamento. 

A acusação refere que a empresa Índi-
co Dourado, do italiano Emiliano Finno-
ci, recebeu o montante de 371 milhões de 
meticais para supostamente desenvolver 
um projecto imobiliário no distrito de Na-
cala-a-Velha, em Nampula. Uma vez com 
o montante na sua conta, Emiliano Fin-
noci transferiu uma parte para o advogado 
Henrique Macuácua que, por sua vez, fez
chegar o valor que cabia a Helena Taipo,

Francisco Mazoio e Baptista Machaieie.
Dados em poder do “Notícias” indi-

cam que o advogado Henrique Macuácua 
encontra-se em parte incerta, enquanto 
Emiliano Finnoci terá saído do país para 
a sua terra natal, Itália, depois de pagar 
uma caução de 20 milhões de meticais, 
no chamado “Caso Oderbrecht”, em 
que foi acusado em parceria com os ex-
-ministros dos Transportes e Comunica-
ções Paulo Zucula e das Finanças Manuel
Chang.

Por isso, foram emitidos mandados 
de captura internacional contra Henrique 
Joaquim Macuácua e Emiliano Finnoci, 
por serem fugitivos da justiça. 

CASAMENTOS PREMATUROS

Protecção da rapariga 
requer acções concretas

“ A erradicação das uniões 
forçadas requer muito mais do 
que aprovação de legislação. 
Exige um investimento na me-
lhoria dos cuidados de saúde e 
acesso à educação de qualida-
de. É necessário também que 
trabalhemos na sensibilização 

para a mudança de atitude nas 
nossas comunidades”, acres-
centou.

Benilde Nhalevilo, mem-
bro do secretariado cessante, 
entende que o reforço das ac-
ções de divulgação da legisla-
ção sobre o combate às uniões 

Membros do secretariado da cecaP

prematuras vai elevar a cons-
ciência da sociedade sobre a 
responsabilidade criminal e 
judicial dos actores envolvidos 
na união marital de menores de 
idade.

“Um dos grandes ganhos 
que alcançamos, nos últimos 
anos, foi garantir a aprovação 
da lei de combate às uniões pre-
maturas. Temos consciência de 
que isso só não é suficiente para 
erradicar este mal, daí que seja 
necessária a divulgação massi-
va deste instrumento normati-
vo”, afirmou.

A CECAP passou, em Agos-
to último, a ser coordenada por 
um novo comité presidido pelo 
Fórum das Rádios Comunitárias 
(FORCOM), com a AMODEFA 
no secretariado executivo e um 
grupo técnico composto por 
nove organizações que traba-
lham na promoção e protecção 
dos direitos da criança.
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mUsEUs 

PoLicia 

HosPiTais 

crUZ vErmELHa

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

serviço Geral –  26213693

Hospital central de Nampula - 
846397669/840142500
Hospital Geral de marrere - 
872477831

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

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

corPo DE saLvaçÃo PÚBLica 

Farmácias DE sErviço 

Farmácia caLÊNDULa - av.EDUarDo moNDLaNE
Farmácia FraNça - rUa Da FraNça carrUPEia
Farmácia HaYaT - av. FPLm (coNTroLo)
Farmácia PoPULar - rUa Dos sEm mEDo
Farmácia viNaYaK - av.Do TraBaLHo
Farmácia virGo - av.Do TraBaLHo FaiNa
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1. De acordo com o despacho de 19/08/2019, do Exmo. Secretário Permanente da

Província do Niassa, está aberto o concurso para contratação de 10 Médicos

de clÍnica Geral, na Categoria de Médico de Clínica Geral de 2ª, 47 Técnicos

Superiores de Saúde N1, distribuídos nas seguintes Categorias: 05 Técnicos

de Anestesiologia A, 05 Técnicos de Laboratório A, 05 Farmacêuticos ‘A, 10

Enfermeiros A, 04 Técnicos Superiores de Cirurgia A, 10 Psicólogos Clínicos A,

05 Enfermeiras de Saúde Materno A, 03 Técnicos de Anatomia Patológica A,

180 Técnicos de Saúde, distribuídos nas seguintes Categorias: 35 Técnicos de

Medicina Preventiva, 35 Técnicos de Medicina Geral, 10 Técnicos de Fisioterapia,

10 Técnicos de Psiquiatria, 05 Técnicos de Anestesiologia, 20 Técnicos de Nutrição, 

05 Técnicos de Otorrinolaringologia, 10 Técnicos de Odontoestomatologia, 25

Técnicos de Laboratório, 25 Técnicos de Farmacia, 15 Técnicos de Estatística

Sanitária, 05 Técnicos de Manutenção Hospitalar, 05 Técnicos de Radiologia, 02

Assistentes Técnicos de Saúde, na categoria de Enfermeiras de Saúde Materno

Infantil, 02 Auxiliares Administrativos, 05 Agentes de Serviço.

2. Para o provimento das referidas vagas a Direcção Provincial de Saúde pretende

recrutar para o seu Quadro do pessoal candidatos com os seguintes requisitos:

a) Idade igual ou superior a 18 anos;

b) Nacionalidade moçambicana;

c) Não ter sido aposentado ou reformado;

d) Habilitações literárias mínimas do segundo grau de nível primário do SistemaNacional de Educação ou equivalente, ou habilitações especificamente exigidasno respectivo qualificador profissional.

3. A admissão é solicitada ao Exmo. Senhor Secretário Permanente da Província

do Niassa, por meio de requerimento com a assinatura reconhecida e instruído

com os seguintes documentos:

a) Certidão de nascimento ou Fotocópia do B.I. reconhecido.

b) Certificado de habilitações literárias ou profissionais;
c) Declaração do candidato, sobre o compromisso de honra, comprovativa de não se

encontrar em situação de aposentado ou reformado

4. Os concursos serão realizados nas modalidades de prova documental,

entrevista profissional, prova escrita e prática.

5. Os documentos de candidatura deverão ser entregues no Departamento de

Recursos Humanos desta Direcção, sita na Av. do Trabalho, C.P nº 33, nas

horas normais de expediente no prazo de 30 dias a contar da data da publicação

do presente aviso.

6. As Entrevistas versarão sobre as seguintes matérias:

Ø	Cultura Geral;

Ø	Decreto 30/2001;

Ø	Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado.

Ø	Matéria específica de cada área de candidatura.
7. O concurso é válido por três anos a partir da data de Publicação no Boletim da

República.
Lichinga, 3 de Setembro de 2019

O Director Provincial

José Alberto Manuel

(Médico de Clínica Geral)

Publicidade

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
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CERCA de trezentas individualidades e asso-
ciações económicas e comerciais que de for-
ma singular ou em grupos se notabilizaram 
no estímulo e desenvolvimento do ambiente 
de negócios, ao longo do presente ano em 
Nampula, acabam de ser distinguidos com 
vários prémios, no decorrer da “Gala Em-
presarial” anual, que teve lugar há dias na 
cidade.

Mohamed Yunus, presidente da delega-
ção empresarial de Nampula, considerou a 
realização do evento como uma prova de que 
o diálogo entre os sectores público e priva-
do é salutar na província de Nampula e tem
vindo a estimular o crescimento económico
e social da região. 

O dirigente empresarial explicou que 
este ano a gala teve uma dimensão maior, a 

ponto de premiar mais de trezentas entida-
des e individualidades, porque os parceiros 
do evento apostaram em várias vertentes nos 
agentes económicos da província de Nam-
pula. “Os galardoados são agentes económi-
cos e associações que participaram e se dis-
tinguiram de forma visível no fortalecimento 
permanente da interacção público-privada, 
permitindo que haja melhoria do ambiente 
de negócios na província de Nampula, por-
que só assim é que teremos mais investimen-
tos”, sublinhou.

A Associação dos Transportadores Rodo-
viários de Nampula (ASTRA), Associação Co-
mercial e Industrial de Nampula (ACIANA), 
Associação Moçambicana de Panificadores 
(AMOPAO) e a direcção provincial da Indús-
tria e Comércio, foram, entre outras, algu-

mas das instituições que receberam prémios. 
O governador da província de Nampula, 

Victor Borges, que dirigiu a “Gala Empresa-
rial”, elogiou o facto de ela ter sido a melhor 
do presente quinquénio, sobretudo em as-
pectos de organização, qualidade e partici-
pação dos empresários, o que, na sua óptica, 
reflecte o crescimento económico da região. 

Apelou aos empresários de Nampula para 
que continuem junto do Governo a ter maior 
participação nos diversos projectos virados 
para o desenvolvimento económico e social 
da província.   

Os prémios consistiram essencialmente 
em estímulos materiais e morais, como tro-
féus, diplomas e outros que deixaram os con-
templados satisfeitos pelo reconhecimento 
do seu trabalho. 

ESTÍMULO AO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

Gala empresarial distingue individualidades

A ESCOLA Superior de Estudos Universitá-
rios de Nampula (ESEUMA), uma unidade 
orgânica da Universidade Politécnica, acaba 
de introduzir um programa de encontros 
com estudantes do ensino secundário de-
nominado “dia aberto”, com objectivo de 
consciencializá-los sobre a importância de 
ingressarem ao ensino superior, optando por 
vários cursos ministrados naquela escola.

O coordenador da extensão de Nampu-
la, José Guina, explicou que o “dia aberto” 
é uma convivência entre os estudantes da-
quela escola e das outras secundárias da ci-
dade de Nampula, onde os últimos recebem 
explicação sobre os requisitos de ingresso e 

metodologias de estudos numa universida-
de, assim que terminarem o nível, não só na 
A Politécnica, como em qualquer outra uni-
versidade.

Referiu que, desde que se decidiu imple-
mentar o programa, constata-se o despertar 
de consciência dos estudantes de nível se-
cundário em aderir ao ensino superior. 

O “dia aberto” não só é realizado naque-
la universidade, como em algumas ocasiões 
são os próprios docentes da A Politécnica que 
se deslocam às escolas secundárias da cidade 
para troca de impressões com os alunos. 

Entretanto, os estudantes das escolas 
secundárias da cidade de Nampula louvam 

a iniciativa, considerando que a mesma in-
centiva-os a continuar os estudos nas uni-
versidades. 

Carla Garcia, aluna da 12.ª classe, des-
tacou a importância do “dia aberto” para a 
divulgação dos cursos que são ministrados 
pela instituição, tendo em conta que há alu-
nos que não conhecem a utilidade de certos 
cursos universitários. 

“Por exemplo, com este programa, um 
estudante que quer fazer o curso de Econo-
mia sabe quais são as vantagens e, sobre-
tudo, as cadeiras básicas. E se ele for fraco 
à Matemática, acredito que possa recuar”, 
comentou.

A Politécnica promove intercâmbio “dia aberto” 

A
GENTES de farmá-
cia, na cidade de 
Nampula, exigem 
melhorias das con-
dições de trabalho, 

para que possam exercer a 
profissão com a dignidade. 

A exigência foi feita no 
último fim-de-semana, no 
decurso de numa marcha 
realizada por ocasião da ce-
lebração, hoje, do Dia In-
ternacional do Farmacêu-
tico. 

Amade Rafael, falando 
em representação dos far-
macêuticos de Nampula, 
disse que mesmo assim, a 
classe farmaceutica esfor-
ça-se em prestar serviços 
que dignificam a profissao, 
tendo presente a vida dos 

Farmacêuticos exigem 
melhores condições de trabalho

doentes e de outros utentes 
das farmácias. Até porque 
estes profissionais sabem 
que em primeiro lugar está 
a saúde dos pacientes. 

“Porque sabemos que o 
restabelecimento depen-
de sobretudo da explicação 
correcta do farmacêutico 
sobre o processo de medi-
cação prescrita na receita 
pelos médicos ou enfermei-
ros, comprometemo-nos a 
continuar a dar assistência 
farmacêutica de qualidade 
aos doentes”, acrescentou, 
sem, no entanto, detalhar 
o tipo de condições ora em
falta na classe.

A representante da Di-
recção Provincial de Saúde, 
em Nampula, Celma Xavier, 
destacou o facto de ser na 
farmácia o local onde o do-
ente dever ser acarinhado, 
o que passa necessaria-

mente pela boa postura no 
atendimento pelo farma-
cêutico.  

“Pedimos que os far-
macêuticos facultem o 
tratamento merecido aos 
pacientes, diminuindo o 
tempo de espera. Não va-
mos despachar, porque é 
importante também que 
sejamos capazes de ensinar 
os pacientes o uso correcto 
dos fármacos que lhes são 
prescritos pelos médicos”, 
apelou.

Os profissionais da área 
dizem que um dos grandes 
desafios dos farmacêuticos 
da província de Nampula é 
a criação de uma associação 
que possa velar pelos seus 
interesses.  

No fim da marcha, os 
farmacêuticos organizaram 
uma feira de saúde, sob o 
lema “juntos para a presta-

ção de cuidados farmacêu-
ticos à população”. 

O número de farmácias 
privadas cresceu de forma 
significativa nos últimos 
tempos na cidade de Nam-
pula e, consequentemen-
te, aumentou o número de 
agentes a trabalhar nestes 
estabelecimentos, sen-
do uma parte considerável 
formados no nível básico 
pelo instituto de ciências 
de saúde local e outros de 
nível superior formados 
pela Universidade Lúrio.

De salientar que a ce-
lebração da data acontece 
num momento em que as 
farmácias estatais do país 
enfrentam uma crise sis-
temática de medicamentos 
essenciais, privando de fár-
macos doentes sem meios 
financeiros para recorrer a 
farmácias privadas.

agente em plena actividade
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OS partidos políticos continuam a diversificar as 
estratégias de “caça” ao voto, no prosseguimen-
to da campanha eleitoral, tudo na perspectiva de 

atrair o eleitorado que se mostra, cada vez mais, 
esclarecido sobre o que espera dos candidatos. Es-
tes vão prometendo emprego, água, melhoria das 

formas de fazer agricultura e processamento dos 
produtos agrícolas. À medida que a “caça” ao voto 
ganha maior dinâmica em todo o território nacio-

nal, as formações políticas concorrentes procuram 
alcançar zonas mais distantes e, desta maneira, 
chegar a mais eleitores. A situação de ataques em 

Cabo Delgado está a preocupar os concorrentes, 
porque pode deixar de fora algumas pessoas das 
zonas afectadas. 

HÉLIO FILIMONE

A FRELIMO na província da 
Zambézia faz um balanço positi-
vo da sua actividade de “caça ao 
voto” nas primeiras três sema-
nas do processo.

Num encontro havido na 
sede do partido no distrito de 
Mocuba, Jaime Basílio Monteiro, 
chefe da brigada central de assis-
tência à província da Zambézia, 
destacou o facto de os eleitores 
estarem a acatar a mensagem 
deixada pelos militantes e sim-
patizantes, prometendo votar 
neste partido e no seu candidato 
nas eleições de 15 de Outubro.

Na reunião que contou com 
a presença dos representantes 
das brigadas que trabalham nos 
22 distritos da província, a Freli-

JOCAS ACHAR

O CABEÇA-DE-LISTA pela 
Frelimo e candidato a governa-
dor da província da Zambézia, 
Pio Matos, afirmou ontem no 
decurso da campanha eleito-
ral que, em caso de vitória, irá 
construir mais fontes de água 
próximo dos aglomerados po-
pulacionais, para evitar o con-
flito homem/fauna bravia no 
distrito de Mopeia. 

Segundo Pio Matos, o dis-
trito é atravessado por braços 
do Rio Zambeze e, nalgumas 
vezes, a população recorre a 
estes cursos para buscar água 
de uso diário, o que a torna 
vulnerável aos ataques de cro-
codilos, o que resulta em mor-
tes e mutilação.

Para suprir esta situação, de 
acordo com Matos, o programa 
de governação da Frelimo pre-
vê a construção de mais fontes 
de água nas regiões do interior, 
como medida para prevenir 

que as pessoas sejam atacadas 
por estes répteis quando recor-
rem ao rio para buscar água.  

O candidato a governador 
da Zambézia trabalhou nalgu-
mas povoações, incluindo do 
posto Campo e mais tarde na 
vila-sede distrital de Mopeia, 
no prosseguimento da sua 
campanha eleitoral. 

Assegurou aos residen-
tes de Mopeia que, em caso 
de vitória da Frelimo e do seu 
candidato a Presidente da Re-
pública, Filipe Nyusi, será revi-
talizada a agricultura comercial 
para aproveitar as potenciali-
dades existentes em todos os 
distritos da Zambézia. Duran-
te o comício que orientou na 
sede distrital, Pio Matos disse 
que serão também reabilitadas 
as estradas que dão acesso aos 
principais centros de produção 
agrícola para ligá-los ao mer-
cado e facilitar a colocação e 
comercialização dos produtos 
por parte dos agricultores.  

reNaMO Fala de 
traNSParêNcia Na 
juStiça 
A Renamo, no distrito de 

Mopeia, privilegiou ontem o 
contacto interpessoal para pe-
dir o voto a favor do seu can-
didato presidencial, Ossufo 
Momade, e do partido, como 
forma de trazer emprego e jus-
tiça ao alcance de todos os mo-
çambicanos.  O delegado po-
lítico da Renamo em Mopeia, 
Chico Andrade, esteve no bair-
ro Samora Machel, onde andou 
de casa em casa a prometer que 
o seu partido irá, em caso de
vitória, mobilizar investimen-
tos para criar empresas agrí-
colas e de pesca para empregar
mais jovens.  Chico Andrade
pediu à população de Mopeia
para votar na mudança de go-
vernação do país, assegurando
que a Renamo é o único partido 
que pode trazer nova forma de
dirigir a nação de maneira fa-

vorável para o povo. 
Criar uma cultura de trans-

parência no funcionamento 
dos órgãos de administração 
da Justiça e aproximá-los cada 
vez mais ao cidadão é uma das 
apostas da Renamo que, se-
gundo o seu delegado político, 
caso vença as eleições, não irá 
interferir no funcionamento 
dos tribunais.

De acordo com Andrade, 
faz parte da agenda da Renamo 
criar indústrias transforma-
doras em Mopeia, pois nada 
justifica que o distrito não te-
nha unidades desta natureza se 
possui potencialidades agríco-
las, madeireiras, pesqueiras e 
mineiras suficientes para criar 
postos de emprego.

PrM regiSta SeiS 
ilícitOS eleitOraiS 
A Polícia da República 

de Moçambique (PRM), na 
Zambézia, registou seis ilíci-
tos eleitorais desde o início da 

campanha no dia 31 de Agosto. 
Os mesmos ocorreram nos dis-
tritos de Alto Molócuè, Guruè, 
Nicoadala, Molumbo e Derre.

O porta-voz da corporação 
na Zambézia, Sinder Lonzo, 
disse ontem que se encontram 
detidos três indivíduos acusa-
dos de diferentes actos classi-
ficados como ilícitos eleitorais, 
pelo que deverão ser responsa-
bilizados criminalmente.

Dentre as infracções co-
metidas e denunciadas às au-
toridades policiais, aponta-
-se casos de agressões físicas,
destruição de material de pro-
paganda, entre outros ilícitos
reportados e abertos os respec-
tivos autos.

Entretanto, Lonzo infor-
mou ainda que o indivíduo, 
que há duas semanas, agrediu 
um casal de membros da Re-
namo no distrito de Derre, viu 
a sua prisão legalizada em Mor-
rumbala, aguardando pelos 
passos subsequentes.

Novos mecanismos para “caçar” voto

Chilundo defende 
boa governação

A RENAMO, no distrito de Chókwè, em Gaza, tra-
balhou no sexto e sétimo bairros, onde prometeu 
mecanizar a agricultura para aumentar o rendimen-
to por hectare, de modo a espevitar a economia dos 
produtores e do país.

Pretende apostar também no sector da educa-

ção, com a melhoria da qualidade a partir da forma-
ção de professores e intervenção nos programas e 
nos conteúdos do ensino. 

Por outro lado, o cabeça-de-lista da Renamo, 
Mouzinho Gama, trabalhou nos bairros 8, 9 e 12 da 
cidade de Xai-Xai, onde prometeu melhorar a vida 

dos jovens, criando condições de acesso ao emprego 
e facilidade de investimentos. 

Gama assegurou que em caso de vitória da Re-
namo e do seu candidato a Presidente da República, 
Ossufo Momade, serão melhoradas as condições de 
trabalho dos professores e os respectivos ordenados.

CESÁR LANGA

O 
CHEFE adjunto da 
brigada central da 
Frelimo de assistên-
cia à Gaza, Arlindo 
Chilundo, continua 

na região norte da província à 
conquista do voto, prometen-
do a continuação de boa gover-
nação e implantação de mais 
infra-estrutura.

Depois de Massangena, 

Arlindo Chilundo trabalhou 
ontem no distrito de Mapai, 
no posto administrativo de 
Machaila, onde orientou um 
comício popular na localidade 
de Chidulo.

Na sua interacção com a 
população, pediu voto para 
a Frelimo e para o candida-
to presidencial, Filipe Nyusi, 
como forma de dar continui-
dade às realizações do Gover-
no no quinquénio prestes a 

Nova Democracia
segue para Massingir          
e Mabalane
O PARTIDO Nova Democracia 
(ND) irá escalar, nos próximos 
dias, os distritos de Massingir 
e Mabalane, no norte da pro-
víncia de Gaza, para persua-
dir o eleitorado a votar no seu 
manifesto. Segundo o director 
de campanha, Inocêncio Nha-
te, aquela formação política 
suspendeu temporariamente 
as suas actividades para tra-
tar da credenciação dos seus 
delegados que irão fiscalizar 

o processo de votação nos 14
distritos da província.

Este partido se queixa, 
igualmente, de sucessivos ac-
tos de perseguição política de 
que alega ser alvo ao nível da 
província, atribuindo tais ac-
tos aos órgãos de gestão elei-
toral em coordenação com 
alguns partidos políticos que, 
na sua óptica, se sentem inco-
modados com o crescimento 
do seu partido nesta parcela 

do país.
“As comissões distritais de 

eleições não estão a deixar-nos 
submeter as listas dos nossos 
delegados de candidaturas. A 
situação é agravante nos dis-
tritos de Chókwè, Guijá, Chi-
buto e Mandlakazi, onde os 
órgãos locais dizem que não 
conhecem a Nova Democra-
cia. Sabemos que isto é obra 
de certo partido”, queixou-se 
Inocêncio Nhate.

terminar.
“Votar no partido Freli-

mo e no seu candidato, Filipe 
Nyusi, é apostar na garantia 
de continuação da construção 
de sistemas de abastecimento 
de água, escolas apetrechadas 
com carteiras e vias de aces-
so para a zona norte de Gaza, 
para facilitar a circulação de 
pessoas e bens”, disse Chilun-
do. 

Ainda ontem, Chilundo 
orientou outro comício na 
vila-sede de Mapai, tendo de-
pois escalado a zona de Mapai 
Ngala, onde optou pelo con-
tacto interpessoal para pedir 
voto aos agricultores de uma 
associação local e depois tra-
balhou no Bairro 16 de Junho.

Já no distrito de Chókwè, o 
chefe adjunto da brigada dis-
trital de preparação das elei-
ções da Frelimo, Eceu Muian-
ga, orientou um comício no 
posto administrativo de Ma-
caretane, garantindo que só o 
seu partido o candidato Filipe 
Nyusi podem assegurar a con-
tinuidade do desenvolvimen-
to do país.

Simango 
esperado em Gaza
O MDM, em Gaza, prosse-
gue a sua campanha, mas está 
empenhado na preparação da 
chegada do seu candidato ao 
cargo de Presidente da Repú-
blica, Daviz Simango, que é 
esperado dentro de dias. 

Em Chókwè, o MDM, lide-
rado pelo seu delegado político 
distrital, Eliotério Mapsuan-
ganhe, trabalhou ontem no 
centro da cidade e na zona de 
Macaretane, pedindo voto de 
confiança para o partido e seu 
candidato, com promessas de 
mudanças e melhoria de vida 
da população. 

Por outro lado, a cabeça-
-de-lista do MDM e candida-
ta ao cargo de governadora da
província de Gaza, Clara Mu-
cavel, tem estado a intensificar 
os trabalhos de “caça” ao voto
na estratégia de porta-a-porta

e contacto interpessoal, privi-
legiando os principais centros 
comerciais dos distritos de 
Chibuto, Guijá e Chókwè.

Nestes contactos, o par-
tido tem estado a prometer 
melhorias no fornecimento 

de água potável, eletrificação 
e melhoramento das vias de 
acesso, combate à pobreza e 
gestão transparente dos bens 
públicos, invocando sempre o 
modelo de gestão de Daviz Si-
mango, na autarquia da Beira.

Mecanização da agricultura 
é aposta da Renamo

MONARUMO pede fim
de ataques em Cabo Delgado
O PARTIDO Movimento Nacio-
nal para Recuperação da Uni-
dade Moçambicana (MONA-
RUMO) mostra-se preocupado 
com os ataques em determi-
nadas zonas de Cabo Delgado, 
numa altura em que o país se 
prepara para as sextas eleições 
gerais, terceiras das assembleias 
provinciais e primeiras em que 
serão escolhidos os governado-
res.

A presidente desta formação 
política, Dorinda Pintane, con-
sidera necessário e urgente que 
este assunto mereça atenção de 
todos, Governo, sociedade civil 
e partidos políticos, de modo a 

abordá-lo com seriedade e im-
portância que merece e justifica.

No seu entender, se de um 
lado o país está em campanha 
eleitoral, momento que se quer 
de festa e celebração da demo-
cracia, do outro estão os cida-
dãos eleitores a ser mortos todos 
os dias por malfeitores, o que 
torna a situação do nosso país 
atípica.

“Penso que como partidos 
políticos estamos neste mo-
mento empenhados em passar 
a nossa mensagem e pedir votos 
para os nossos manifestos, mas 
estamos preocupados com os 
ataques que matam os nossos 

irmãos todos os dias em Cabo 
Delgado”, disse Dorinda Pinta-
ne, que considera preocupante 
a exclusão destes eleitores por 
conta da tensão que se vive nes-
te momento. Entretanto, a pre-
sidente do MONARUMO consi-
dera que a campanha eleitoral 
do seu partido está a decorrer 
normalmente, porque as briga-
das estão a contactar e a intera-
gir com o eleitorado.

Mesmo com dificuldades de 
ordem logística, devido à moro-
sidade no desembolso da segun-
da tranche do financiamento 
por parte da Comissão Nacional 
de Eleições (CNE), os membros 

estão a fazer campanha mesmo 
sem material de propaganda.

Depois de receber a primeira 
parte, o partido fez a impressão 
dos materiais de campanha e 
neste momento aguarda pela 
segunda parte para poder pros-
seguir com as actividades pre-
vistas.

Segundo Dorinda Pintane, 
o partido ainda não conseguiu
cobrir as oito províncias para as
quais concorre nas legislativas,
estando dependente do desem-
bolso dos valores por parte da
CNE para fazer as deslocações e
aquisição do material.

“Estivemos na CNE hoje 

(ontem), mas disseram que ain-
da não tinham a disponibilida-
de da verba e prometeram que 
dentro de dias receberíamos a 
mesma. Entretanto, o tempo 
não pára e temos que chegar a 
todos os pontos para divulgar o 
nosso manifesto”, referiu.

O MONARUMO concorre 
para as eleições legislativas nas 
províncias do Niassa, Cabo Del-
gado, Nampula, Zambézia, Tete, 
Inhambane, Gaza e Maputo Ci-
dade, mas, de acordo com a sua 
presidente, os círculos eleitorais 
de Nampula e Zambézia são os 
que especial atenção estão a me-
recer, por serem os maiores.

Frelimo faz balanço 
positivo na Zambézia

mo na Zambézia avalia positiva-
mente o seu desempenho e ins-
truiu a todos os membros para 
prosseguirem na mesma toada 
de sensibilização do eleitorado 
para votar no partido e em Fili-
pe Nyusi, seu candidato a Presi-

dente da República. 
Basílio Monteiro dirigiu a 

reunião de Mocuba com o pri-
meiro secretário do Comité 
Provincial e chefe do Gabinete 
Provincial de Preparação das 
Eleições, Paulino Lenço.

basílio Monteiro quer mais empenho no “namoro” ao eleitorado 

HOMEM/FAUNA BRAVIA

Pio Matos diz que vai dar 
água para evitar conflitos
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NilZA gUNe

A 
ESPOSA do candida-
to da Frelimo, Isaura 
Nyusi, almeja elimi-
nar as uniões forçadas, 
pois, retardam a vida 

de milhares de crianças, com-
prometendo a sua formação e 
estabilidade profissional.

Dirigindo-se aos resi-
dentes do distrito de Dôa, 
em Tete, no prosseguimento 
da campanha eleitoral para 
as eleições de 15 de Outubro, 
Isaura Nyusi manifestou o de-
sejo de não mais ouvir falar 
de uniões forçadas e doenças 
como o HIV/SIDA naquele 
ponto do país.

No seu entender, o Gover-
no da Frelimo, se ganhar as 
eleições, continuará a empe-
nhar-se no desenvolvimento 
de iniciativas que visam aju-
dar as crianças desfavoreci-
das, dando-lhes um futuro 
mais brilhante e próspero.

Para que essas iniciativas 

Isaura Nyusi aposta em 
eliminar uniões forçadas

sejam concretizadas, pediu à 
população para que deposite 
o seu voto a favor do candida-
to a Presidente da República,
Filipe Nyusi, e no partido Fre-
limo para as assembleias da
República e provinciais.

O momento de votação é 
um período ímpar, por isso, 
Isaura Nyusi exortou aos cida-
dãos que no dia 15 de Outubro 
devem votar com responsa-
bilidade e confiar os próximos 
cinco anos a pessoas idóneas 

que se preocupam, exclusi-
vamente, em garantir o bem-
-estar dos moçambicanos. 

A esposa do candidato da
Frelimo terminou a sua cam-
panha de “caça” ao voto na
província de Tete, sua terra

natal, onde, para além de Dôa, 
escalou também o distrito de 
Changara. Dentre tantas pro-
messas, Isaura Nyusi apelou à 
convivência e demonstração 
de amor pelos idosos, pois, 
estes são os que preservam a 
história de várias famílias e 
zelam pelo bem-estar dos ci-
dadãos.

Destacou, igualmente, o 
problema da gravidez pre-
coce e todo o tipo de violên-
cia contra a mulher. Neste 
ponto, Isaura Nyusi disse que 
vai se empenhar no desen-
volvimento de estratégias de 
acabar com essas situações e 
promover o empoderamento 
da mulher, pois, esta tem po-
tencial para participar e dirigir 
os destinos do país.

Depois de Tete, a esposa do 
candidato da Frelimo vai es-
calar outras províncias com o 
objectivo de continuar a mo-
bilizar os cidadãos a votar em 
Filipe Nyusi e no seu partido.

isaura Nyusi quer acabar com uniões forçadas

Renamo fala em reduzir
custo de vida dos cidadãos

HéliO NgUANe
A RENAMO, na cidade de Ma-
puto, garantiu que caso o par-
tido e seu candidato presiden-
cial, Ossufo Momade, sejam 
eleitos vai melhorar as condi-
ções de vida da população.

Em campanha porta-à-
-porta, a equipa dividiu-se
pelos bairros do Distrito Muni-
cipal KaMubukwana para con-
tactar e convencer os poten-
ciais eleitores a apostarem no
seu programa de governação e
no respectivo candidato.

Arlindo Bila, delegado do 
partido na cidade de Maputo, 
referiu que KaMubukwana é dos 
distritos municipais mais ex-
tensos e populosos da cidade de 
Maputo, sendo que a conquista 
deste local é uma das apostas da 
Renamo na capital do país.

“Só Ossufo Momade pode 
mudar as coisas. Só com o 
partido Renamo o país pode 
desenvolver-se. No dia 15 de 

Outubro vota na Renamo e no 
nosso candidato presidencial 
para garantir a mudança que 

se precisa no país”, disse o de-
legado do partido no contacto 
interpessoal.

arlindo bila, delegado da renamo na cidade de Maputo

MDM promete mudanças 
O MOVIMENTO Democrático de Moçambi-
que (MDM), dividido em brigadas, intensi-
ficou a campanha porta-à-porta no Distrito 
Municipal de Nhlamankulu, onde pediu voto 
para o partido e seu candidato presidencial, 
Daviz Simango.

Liderados por Adérito Mapera, chefe 
da campanha a nível da cidade de Maputo, 
membros e simpatizantes desta formação 
política divulgaram alguns dos pontos do seu 
manifesto eleitoral para convencer o eleito-

rado a votar no MDM e em Daviz Simango, 
seu candidato, que considera-no ideal para 
Moçambique.

“Queremos melhorar a condição de 
vida dos moçambicanos. Votem em nós, 
queremos promover a igualdade, garan-
tindo assim a melhoria das condições de 
vida dos cidadãos”, afirmavam, indicando 
que o MDM vai alterar a forma de governa-
ção do país, para o bem-estar dos moçam-
bicanos.

MdM continua a investir na sensibilização do eleitorado 

Mais postos 
de emprego 
para a população 

A BRIGADA central do 
partido Frelimo de assis-
tência à cidade de Mapu-
to continuou ontem a sua 
“caça” ao voto escalando 
o Distrito Municipal de
Nhlamankulu, onde pe-
diu a confiança dos elei-
tores com promessas de
criar mais de três milhões
de empregos no próximo
quinquénio.

Impulsionados pela 
presença do chefe adjunto 
de assistência ao Distrito 
Municipal de Nhlamanku-
lu, David Simango, a bri-
gada desdobrou-se em 
campanha porta-à-porta 
apelando aos moradores 
para votarem certo, op-

tando assim pela Frelimo 
e no respectivo candidato, 
Filipe Nyusi.

Na sua interacção, Da-
vid Simango referiu que a 
Frelimo é a única forma-
ção política capaz de ga-
rantir mais emprego para 
a juventude, assegurando 
o bem-estar da população.

“O programa da Freli-
mo propõem à criação de 
mais emprego. Quem sabe, 
um deles é o seu. Votando 
na Frelimo está a pensar 
no seu emprego também. 
Para garantir o seu futuro e 
o futuro dos seus, vote na
Frelimo e em Filipe Nyusi,
o candidato certo”, apelou
David Simango.

A PRESIDENTE da Assembleia 
da República, Verónica Maca-
mo, enalteceu ontem o em-
penho e a participação activa 
da deputada Albertina Jocia, 
falecida no dia 20 de Setembro 
do presente ano, vítima de do-
ença.

No seu elogio fúnebre, 
proferido ontem na sede do 
Parlamento, a Presidente da 
Assembleia da República su-
blinhou que da finada “fica o 
legado do seu trato fino, dos 
seus conselhos, ensinamentos 

e da vontade de servir a na-
ção”. 

Disse que foi notório o em-
penho de Albertina Jocia para 
a materialização dos desígnios 
constitucionais e regimentais 
da magna casa do povo. 

Eleita pelo círculo eleitoral 
de Sofala, pela bancada par-
lamentar da Renamo e natu-
ral do distrito de Chibabava, a 
deputada cumpria o primeiro 
mandato como representante 
do povo na Assembleia da Re-
pública.

Por seu turno, a bancada 
parlamentar da Renamo, em 
mensagem fúnebre apresen-
tada na ocasião, referiu que 
Albertina Jocia era uma mãe e 
exemplo de uma mulher ínte-
gra e defensora da moralização 
da sociedade moçambicana.

Os restos mortais da malo-
grada vão hoje enterrar no Ce-
mitério Santa Isabel, na cidade 
da Beira, província de Sofala, 
antecedido de velório de corpo 
presente na Igreja Católica de 
Matacuane. 

Verónica Macamo
enaltece feitos
de Albertina Jocia

restos mortais da deputada albertina jocia vão hoje enterrar na cidade da beira

O GOVERNO, através do Mi-
nistério da Defesa Nacional, 
renovou o pedido de apoio 
aos parceiros de cooperação 
para combater os homens 
armados que atacam alvos 
civis e públicos nalguns dis-
tritos da província de Cabo 
Delgado, causando mortes 
e destruição de infra-estru-
turas.

O pedido foi formu-
lado ontem, em Maputo, 
pelo titular do pelouro da 
Defesa Nacional, Salvador 
M’Tumuke, durante a ceri-
mónia em que acreditou adi-
dos de Defesa da Argentina, 
Botswana, Indonésia, Por-
tugal e Turquia.

Trata-se de Gonzalo 
Hermán Prieto (Argentina), 
Lesedi Katjikune Kapeko 
(Botswana), Bambang Su-
dianto (Indonésia), Paulo 
Manuel Gonçalves da Silva 
(Portugal) e Ali Kamil Yardi-
mci (Turquia).

Na ocasião, o ministro da 
Defesa Nacional disse que 
o apoio ao combate a estes
malfeitores pode ser ma-
terializado através da troca
de informações pontuais e

CABO DELGADO

M’Tumuke renova pedido 
de apoio contra malfeitores 

estratégicas entre as várias 
Forças de Defesa e Seguran-
ça.  

M’Tumuke afirmou que 
o apoio é reiterado não obs-
tante se verificar um incre-
mento assinalável na coo-
peração, como resultado de
diversas acções dos adidos

de Defesa acreditados no 
país, que tem contribuí-
do para a melhoria da ca-
pacidade e competências 
que potenciam a prontidão 
combativa das Forças Arma-
das de Defesa de Moçambi-
que (FADM).

“O anseio é de conti-

nuar a trabalhar de forma 
proactiva com os adidos de 
Defesa acreditados no país 
em prol da consolidação das 
relações bilaterais e multila-
terais, numa perspectiva de 
benefício mútuo e sem in-
terferência em assuntos in-
ternos”, disse o governante.

Aos novos adidos de De-
fesa, o ministro da Defesa 
Nacional encorajou a se tor-
narem elementos-chave na 
dinamização da cooperação 
militar entre os respectivos 
países e a República de Mo-
çambique, para a obtenção 
de ganhos recíprocos.

A acreditação dos adi-
dos de Defesa da Argenti-
na, Botswana, Indonésia, 
Portugal e Turquia ocorreu 
na véspera das celebrações 
do 25 de Setembro, Dia das 
Forças Armadas de Defesa 
de Moçambique (FADM) e 
dos 55 anos do início da luta 
armada de libertação nacio-
nal, que hoje se assinala sob 
o lema “FADM, Celebrando
o 55.º Aniversário da Luta
Armada, na Defesa da Pá-
tria, Manutenção da Paz,
Rumo ao Desenvolvimento
do País”.

Ainda ontem, o Ministro 
da Defesa Nacional dirigiu a 
cerimónia de inauguração 
do Centro de Medicina Ae-
ronáutica, trata-se de uma 
unidade instalada na Base 
Aérea de Mavalane, na cida-
de de Maputo.

Ministro da defesa Nacional pousa com adidos militares acreditados em Maputo

EM MENSAGEM PELO 25 DE SETEMBRO 

Frelimo pelo respeito
à diversidade de opinião
e de manifestação
A FRELIMO exorta aos moçambicanos a mante-
rem o carácter festivo da campanha eleitoral em 
curso no país, onde se respeita a diversidade de 
opinião e de manifestação, consolidando o Esta-
do de direito. 

Numa mensagem emitida ontem pela pas-
sagem hoje, 25 de Setembro, do 55.º aniversário 
do início da Luta de Libertação Nacional, o par-
tido exorta ainda aos seus militantes, membros, 
simpatizantes e moçambicanos, em geral, a fa-
zerem da efeméride uma ocasião de reflexão do 
que todos e cada um pode fazer em prol da paz, 
solidariedade, tolerância e respeito mútuo, como 
forma, em conjunto, de dar continuidade às con-
quistas iniciadas a 25 de Setembro de 1964 pela 
geração de compatriotas que pegou armas para 
combater a dominação estrangeira.

Homenageando aquela geração de homens e 
mulheres unidos primeiro sob a liderança de Edu-
ardo Mondlane, primeiro presidente da Frente de 

Libertação de Moçambique (FRELIMO), e depois 
de Samora Machel, seu sucessor, o partido reafir-
ma o reconhecimento aos seus feitos, pois, Mo-
çambique não seria hoje “um país, uma nação, 
um povo e território uno e indivisíveis”.

A 25 de Setembro de 1964 o Comité Central da 
FRELIMO anunciou desencadeamento da insur-
reição geral armada dos moçambicanos contra 
o colonialismo português, depois de goradas as
tentativas de obter a independência por via pa-
cífica.

A Frelimo reafirma a sua missão à busca de 
soluções viáveis que contribuam para o desen-
volvimento rápido e sustentável do país, para o 
que contam com os moçambicanos em geral, 
a quem exorta ainda a adoptarem uma conduta 
propícia e adequada ao progresso social, cultural 
e económico do país, combatendo todos os actos 
que comprometam a paz, tranquilidade, ordem 
pública e unidade nacional. 
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Ofertas Top, 
para quem 
quer mais

Activa já *248#

O futuro é tudobom.

Vamos?
Termos e condições: Oferta disponível para Clientes Pré-pago e Híbridos e válida por 30 dias. O Crédito pode ser usado para todas as redes móveis e fixas 
nacionais. O Cliente ganha um Bónus de 100 MT em Crédito ao activar uma destas ofertas para outro Cliente.  
Ao activar a Oferta Top 500, Top 1000 ou Top 1500, o Cliente tem atendimento prioritário na Linha do Cliente (84111).



PUBLICIDADE12 Quarta-feira, 25 de Setembro de 2019

7688

Oficial de Projecto: Baseado em Maputo, Moçambique
Duração: 12 meses  (renováveis dependendo do desempenho)

HelpAge International (www.helpage.org) é o secretariado para a Rede Global da HelpAge, 
que agrega uma variedade de organizações e indivíduos que trabalham juntos para a asse-
gurar que as pessoas idosas tenham uma vida digna, saudável, activa e segura. O secreta-
riado da HelpAge International está baseado em Londres, Reino Unido, mas opera em 41 
países. 

HelpAge começou a operar em Moçambique em 1988 e tem se engajado nos sectores te-
máticos de Protecção Social, Saúde e Cuidados, Respostas em Emergências e Capacitação 
Institucional para parceiros locais e membros da rede. A HelpAge também responde pelas 
necessidades de grupos marginalizados da população em geral, com especial foco em Mu-lheres Idosas, Pessoas com Deficiências e Crianças Vulneráveis. A HelpAge procura recrutar um Oficial de Projecto para a implementação da componente 
de saúde para pessoa idosa, num projecto regional implementado em Moçambique e no 
Quénia, e que conta com dois parceiros locais em Manhiça e Chibuto, e ligações com o 
Ministério da Saúde, desde o nível central ao distrital, incluindo unidades sanitárias nas 
localidades desses dois distritos. 

O candidato ideal será um indivíduo com vasta experiência em colaboração e apoio a 
parceiros locais e engajamento aos vários níveis com instituições governamentais, com 
habilidades comprovadas nas áreas de Saúde e Protecção Social. Fluência em Português e 
Inglês, pois terá de se comunicar regularmente com partes interessadas em Moçambique, 
Quénia e Reino Unido.

Para detalhes sobre a descrição de tarefas e informação de como se candidatar por 
favor siga este link:
 https://www.helpage.org/who-we-are/jobs/project-officer-bhopa-mozambique/
Candidatos interessados por favor enviem uma carta de interesse detalhando os 
requisitos para este posto e o curriculum vitae actualizado, para jobs.africa@helpage.org 
e helpagemoz@helpage.org até 30 de Setembro de 2019.

A HelpAge International é um empregador que prima pela igualdade de oportunidade e buscamos inclusão em termos de Idade em Deficiências nas nossas equipas. Mulheres com qualificações exigidas são encorajadas a concorrer.
7710
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS 
CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

CARTÓRIO NOTARIAL DA MATOLA

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 
POR ÓBITO DE LURDES 
SALVADOR MANDLATECertifico, para efeitos de publicação, que por escritura de cinco de Setembro de dois mil e dezanove, exarada de folhas vinte e sete verso a folhas vinte e nove, do livro de notas para escrituras diversas número cento e setenta e um traço “B”, deste Cartório Notarial, perante ARNALDO JAMAL 

DE MAGALHÃES, Conservador e Notário Superior em exercício no referido Cartório, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de LURDES SALVADOR 
MANDLATE, de trinta e quatro anos de idade, no estado civil que era casada com Paulino Jossias Guilosse, filha de Salvador Júlio Manjate e de Verónica José Mandlate, com última residência no Bairro de Infulene, cidade da Matola.Que a falecida não deixou testamento ou qualquer outra disposição de última vontade. Deixou como único e universal herdeiro dos seus bens, seu filho 
Nélio Paulino Guilosse, menor, natural da Matola e residente no Bairro de Infulene, cidade da Matola.Que segundo a lei não há pessoas que prefiram ou que possam concorrer a esta sucessão ao indicado herdeiro. Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis.

Está conformeCartório Notarial da Matola, aos dez de Setembro de dois mil e dezanove
A Notária Técnica(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS 
CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS 

2º CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 
POR ÓBITO DE PATRÍCIO 

JORDÃO SENDELA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de doze de Setembro de dois mil e dezanove, exarada de folhas oitenta e dois a oitenta e três, do livro de notas para escrituras diversas número trezentos e quarenta e cinco, traço “B”, do Segundo Cartório Notarial de Maputo, perante PEDRO AMÓS 
CAMBULA, Conservador e Notário Superior em exercício no referido Cartório, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de PATRÍCIO JORDÃO SENDELA, de oitenta e três anos de idade, no estado de viúvo, que era natural de Maputo, com última residência habitual em Muhalaze, filho de Jordão Sendela e de Julieta Moisés.Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade, deixando como únicas e universais herdeiras dos seus bens, suas filhas: Betrufa Patrício 
Jordão Sendela, solteira, maior, Júlia 
Patrício Jordão Sendela, casada com Ussumane Aly e Graça Patrício 
Sendela, solteira, maior, naturais de Maputo onde residem.Que segundo a lei não há quem com elas possa concorrer a esta sucessão, que da herança fazem parte bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias.

Está conformeMaputo, aos 19 de Setembro de 2019 
A Notária Superior (Ilegível)
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DIRECÇÃO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS 
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DEPARTAMENTO DOS REGISTOS E 
NOTARIADO

2º CARTÓRIO NOTARIAL DE 
MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 
POR ÓBITO DE ARTUR 
SALOMÃO MACHAVACertifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dezassete de Setembro de dois mil e dezanove, exarada de folhas noventa e um a noventa e três verso, do livro de notas para escrituras diversas número trezentos e quarenta e cinco, traço “B”, do Segundo Cartório Notarial de Maputo, perante mim PEDRO AMÓS 

CAMBULA, licenciado em Direito, Conservador e Notário Superior em exercício no referido Cartório, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de ARTUR SALOMÃO MACHAVA, de vinte e quatro anos de idade, no estado de solteiro, natural de Maputo, com última residência habitual no Bairro de Chamanculo, filho de Salomão Alfredo Machava e de Clara Isaias Notiço.Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade, deixou como única e universal herdeira de todos, sua mãe  
Clara Issaia Notiço, solteira, maior, natural de Maputo onde reside.Que segundo a lei não há quem com ela possa concorrer a esta sucessão, que da herança fazem parte bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias.

Está conformeMaputo, aos 20 de Setembro de 2019 
A Notária Superior (Ilegível)
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AVISOO Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro, correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar da segunda publicação no jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a opor-se que seja atribuída a Licença de Prospecção 
e Pesquisa número 10059L para Berilo, Lítio, Nióbio, Terras Raras e Minerais 
Associados, no distrito de Mocuba, na província da Zambézia, a favor da requerente 
Quelimane Mining Co, Limitada, com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude
1 -16  41     0,00 37    03    50,00
2 -16  41     0,00 37    12    30,00
3 -16  45    30,00 37    12    30,00
4 -16  45    30,00 37    04    50,005 -16  43    30,00 37    04    50,006 -16  43    30,00 37    03    50,00Maputo, aos 12/8/2019

O Director-GeralAdriano Silvestre Sênvano(Geólogo) 12176

AVISOO Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro, correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar da segunda publicação no jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a opor-se que seja atribuída a Licença de Prospecção e Pesquisa número 10013L, para Areias Pesadas, no distrito de Mecúfi, na província de Cabo Delgado, a favor da requerente Hua Xing Pesquisa & 
Design Moçambique, Lda., com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -13  08    50,00 40    33    40,00
2 -13  11    40,00 40    33    40,00
3 -13  11    40,00 40    33    30,00
4 -13  10    30,00 40    33    30,005 -13  10    30,00 40    33    10,006 -13  10     0,00 40    33    10,00
7 -13  10     0,00 40    33    30,00
8 -13  08    50,00 40    33    30,00Maputo, aos 10/9/2019

O Director-GeralAdriano Silvestre Sênvano(Geólogo) 12176
INSTRUMENTO DE REVOGAÇÃONo dia onze de Setembro de dois mil e dezanove, nesta cidade de Maputo e no Quarto Cartório Notarial, perante mim GIDEÃO NELSON JAMELA, Conservador e Notário Técnico do referido Cartório, compareceram como outorgantes: 

JOAQUIM FERNANDO MBALANE, casado, natural da Manhiça e residente em Maputo, titular do Bilhete de Identidade número 110105201665A, de vinte e cinco de Março de dois mil e quinze, e ANA RITA GEREMIAS SITHOLE, viúva, natural de Maxixe e residente em Maputo, titular do Bilhete de Identidade número 11010391730B, de dezoito de Fevereiro de dois mil e dez, ambos emitidos pela Direcção de Identificação Civil de Maputo, a segunda mandante outorga neste acto, na qualidade de sócia do COLÉGIO NYAMUNDA - Sociedade 
Unipessoal, Lda.E, por eles foi dito: Que, pelo presente instrumento, revogam e consideram nulo e de nenhum efeito, a partir desta data, o substabelecimento que outorgaram em doze de Março de dois mil e dezoito no Quarto Cartório Notarial de Maputo, perante Gideão Nelson Jamela, Conservador e Notário Técnico, do referido Cartório, a favor dos senhores Graciete Macitane Mucavele Chaquise, casada, natural de Maputo e residente na Matola, Lucinda Stella Elias Mucavele, casada, natural de Maputo, e residente na Matola e Dércio Timóteo Mucavele, solteiro, maior, natural e residente em Maputo.
Assim o disseram e outorgaram.Este instrumento foi lido em voz alta e explicado o seu conteúdo e efeitos aos mandantes que vão assinar comigo, seguidamente.

Joaquim Fernando Mbalane
(Ilegível)
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Paralisação de empresas 
retrocede produção de ouro

A 
PARALISAÇÃO de 
quatro empresas 
mineiras vocacio-
nadas à exploração 
de ouro, nomeada-

mente Mina Alumina, KD 
Prospero, Lda., HS Minning, 
Lda., e Clean Tech Minning, 
Lda., todas localizadas no 
distrito de Manica, contri-
buiu para o decréscimo da 
produção da indústria ex-
tractiva, segundo revelou 
há dias Francisca Maluana, 
secretária permanente pro-
vincial de Manica.

Falando em sessão do 
Governo de Manica, Fran-
cisca Maluana afirmou que 
dos 440 quilogramas pro-
jectados para o primeiro 
trimestre Manica conseguiu 
apenas 116.51 quilogramas, 
o que corresponde a uma
realização de 28.49 por cen-
to e uma variação negativa
de 42.36 por cento

No entanto, neste sector 
a fonte revelou que a produ-
ção de argila, granito e areia 
registou crescimento acima 
de 100 por cento, devido à 
maior procura destes pro-
dutos e à entrada em funcio-
namento da nova empresa 
de produção de granito, que 
elevou o número de unida-

período e 70.30 milhões 
previstos para todo ano de 
2019.

As restrições impostas 
pelo Ministério da Terra, 
Ambiente e Desenvolvi-
mento Rural na exploração 
e exportação de madeira fo-
ram apontadas entre as ra-
zões que estão na origem do 
decréscimo, segundo Ma-
luana, que apontou a Chi-
na como sendo o país que 
constituía o destino privi-
legiado das exportações da 
província.

Na ocasião a governante 
fez uma avaliação do de-
sempenho global da pro-
víncia em vários domínios, 
apontando o envolvimento 
do sector privado, da po-
pulação e o cumprimento 
do Programa Quinquenal 
do Governo como tendo 
contribuído para a contínua 
melhoria dos resultados du-
rante o período em alusão.

Acções nos domínios da 
Saúde, Educação, abasteci-
mento de água, construção 
de estradas e pontes, edifí-
cios públicos, electrificação 
e expansão de energia eléc-
trica constaram da avaliação 
feita pela secretária perma-
nente provincial de Manica.

Francisca Maluana, SP de Manica

Do Rosário pede
voto pelo futuro  dos
ex-trabalhadores da Textáfrica
O MEMBRO da Comissão 
Política da Frelimo e chefe 
da brigada central que dina-
miza as acções de campanha 
eleitoral em Manica, Carlos 
Agostinho do Rosário, pe-
diu aos ex-trabalhadores da 
Textáfrica a votarem na sua 
formação política e no seu 
candidato presidencial, Filipe 
Jacinto Nyusi, para que conti-
nuem a usufruir dos esforços 
do seu Governo que, confor-
me considerou, não se cansa 

em buscar soluções para os 
vários problemas que apo-
quentam o seu povo.

Carlos Agostinho do Rosá-
rio afirmou ter sido graças ao 
esforço do Governo da Freli-
mo e do Presidente Nyusi que 
os trabalhadores da Textáfrica 
herdaram as casas, tendo sido 
investidos mais de 160 milhões 
de meticais para ajudar os resi-
dentes da Soalpo a manterem-
-se nas mesmas.

Por isso, pediu aos presen-

tes a não se deixarem enganar 
por aqueles que prometem o 
que nunca vão cumprir, por 
serem pessoas que, segun-
do ele, até contribuíram para 
agravar os problemas econó-
micos e sociais que os moçam-
bicanos hoje enfrentam.

Para aquele dirigente po-
lítico, entre os concorrentes 
existem aqueles que destru-
íram o país, devastaram as 
empresas, mataram os traba-
lhadores ou seus parentes e 

deixaram vilas em escombros 
que pretendem que hoje sejam 
os melhores governantes do 
povo que eles próprios empo-
breceram.

Por isso, do Rosário aler-
tou aos eleitores a votarem 
correctamente, o que para ele 
significa reconduzir a Frelimo 
e Filipe Nyusi na liderança do 
país para que continuem a pro-
ver o bem-estar para todos e a 
resolver os problemas que os 
moçambicanos enfrentam.

A CABEÇA-DE-liSTA da 
Frelimo em Manica, Francis-
ca Tomás, que nos primeiros 
dias de campanha trabalhou 
nos distritos do norte da 
província, nomeadamente 
Macossa e Tambara, encon-
tra-se agora nos do centro, 
onde privilegia contactos 
interpessoais e comícios, 
nos quais ensina aos eleitores 
como votar na Frelimo e no 

seu candidato, Filipe Nyusi.
Francisca Tomás apela 

aos eleitores a não se deixa-
rem enganar, pois “as esco-
las onde estudam os filhos 
dos membros da oposição, 
os bancos onde levantam di-
nheiro, as estradas por onde 
passam, os hospitais onde são 
tratados, a água que conso-
mem, a energia que ilumina 
as suas casas, o emprego que 

têm, o telefone que usam nas 
suas comunicações, o trans-
porte que lhes leva de um 
ponto para o outro e as suas 
condições de vida que estão 
a melhorar é graças à visão e 
empenho exclusivo da Freli-
mo”.

Falando em línguas 
locais, nomeadamente 
Cinyungue, Chibarue, Chi-
manhica, Chiutee e Cindau 

apelou aos potenciais elei-
tores a preferirem a Frelimo 
e Filipe Nyusi nas eleições 
de 15 de outubro para que as 
condições que hoje têm me-
lhorem cada vez mais e Mo-
çambique continue a crescer 
e a desenvolver-se e para que 
a máquina da Frelimo conti-
nue a operar mudanças em 
prol do progresso do povo 
moçambicano.

Francisca Tomás ensina como
votar na Frelimo e Filipe Nyusi

Dois terços
de terra arável ociosos
DoiS terços de terra arável do 
distrito fronteiriço de Manica, na 
província com o mesmo nome, 
estão subaproveitados e ociosos. 
Dos 439.100 hectares aráveis 
apenas 96.414 estão em uso e na 
sua maioria por produtores do 
sector familiar.

o facto foi dado a conhecer 
há dias pelo administrador dis-
trital, Carlos Manlia. Debruçan-
do-se sobre as potencialidades 
do distrito, Manlia disse que da 
área aproveitada cada produtor 
tem uma ocupação média de 2.4 
hectares, nos quais cultiva cere-
ais, tubérculos, hortícolas, legu-
minosas, bananas e litchi.

Além da produção agrícola, 
Manlia informou que o distrito 
que dirige tem igualmente gran-
de potencial na produção pecu-
ária, destacando bovinos, ca-
prinos, frangos e suínos como as 
espécies mais abundantes, cuja 
carne abastece o mercado local 
e regional.

outro grande potencial do 
distrito de Manica reside na 
produção mineira, tendo o ad-
ministrador destacado o ouro, a 
bauxite e o granito negro como 
sendo os minérios mais explora-
dos e que constituem a principal 
base da economia da população 
daquela região fronteiriça.

As localidades de Mari-
dza, no posto administrativo 
de Machipanda, Macodamo e 
Nhandiro, em Mavonde, são 
algumas das regiões aponta-
das pelo administrador como 

carlos Manila, administrador do distrito de Manica

Acidentes de viação
matam e ferem na província
DuAS pessoas morreram e 
igual número ficou grave-
mente ferido em resultado de 
três acidentes de viação ocor-
ridos no pretérito fim-de-se-
mana nas estradas nacionais 
números 6 e 7, na província de 
Manica.

o primeiro sinistro foi um 
despiste e capotamento en-
volvendo uma viatura de car-
ga que fazia o trajecto báruè-
-Vandúzi, e chegado ao local
não conseguiu dominar a cur-

va, tendo ocorrido o aciden-
te. No sinistro uma pessoa, 
por sinal ajudante da mesma, 
perdeu a vida e a viatura teve 
danos irreparáveis.

o outro acidente foi cau-
sado pelo susto de dois mo-
toristas, que assistindo ao 
despiste do camião colidi-
ram frontalmente, causando 
danos avultados em ambas 
viaturas. o terceiro foi um 
atropelamento carro-peão 
na Estrada Nacional Núme-

ro Seis, defronte da fábrica 
Metalúrgica de Chimoio. A 
vítima perdeu a vida no lo-
cal. Segundo a polícia, os três 
acidentes foram causados por 
excesso de velocidade e falta 
de habilitação do condutor 
da viatura ligeira que atrope-
lou mortalmente uma cidadã. 
Ainda no mesmo período a 
polícia da república de Mo-
çambique em Manica deteve 
dois cidadãos indiciados do 
roubo de motorizadas, tendo 

sido recuperadas duas outras 
das suas mãos.

Segundo Mateus Mindú, 
porta-voz da prM em Manica, 
para roubarem os suspeitos 
ludibriavam os moto-taxistas 
fazendo-se passar por clien-
tes. Assim que eram trans-
portados e na medida em que 
percorriam zonas não muito 
habitadas e calmas apertavam 
o pescoço das vítimas e de
seguida apoderavam-se das
motos.

Superfície 62.272 km²

população  1 412 248 (2007); 12 Distritos

MANICA EM FOCO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GABINETE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA DE MOÇAMBIQUE

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO E INVALIDAÇÃO
De acordo com alínea d) do artigo 33, conjugado com o nº 2 do artigo 64, ambos do Regulamento de 
Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 
aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que os objectos dos concursos abaixo 
foram adjudicados as seguintes empresas.

N/O Objecto do Concurso Modalidade de 
Concurso

Valor de 
Adjudicação

Concorrente 
Vencedor

1
Renovação do Sistema de 
Segurança e de Controlo de 
acesso às instalações do GIFiM

Ajuste Directo 445.003,83 Mt Exys Moçambique, 
Lda

2
Fornecimento de Serviços de 
Limpeza às Instalações do 
GIFiM.

Concurso 
de Pequena 
dimensão

444.000,00 Mt Clean África 

3

Pintura parcial das paredes Interiores do edifício e cobertura 
do Parque de estacionamento de 
viaturas do GIFiM

Concurso por 
Cotações 322.586,55 Mt Montac, Lda

4

Consultoria para diagnostico e 
estudo das patologias ligadas à 
pintura do perímetro exterior do edifício do GIFiM. Ajuste 

Directo 286.666,38 Mt
TECH 

Consultoria & 
Projectos, Lda

5
Fornecimento, instalação e configuração de um Switch de 24 
portas.

Ajuste 
Directo 100.122,17 Mt Bytes & Pieces, 

Lda

6

Renovação da Licença anual do 
Sistema de Armazenamento e 
recuperação de dados (Backup) 
do GIFiM

Ajuste 
Directo 81.919,89 Mt Bytes & Pieces, 

Lda

7

Reparação e manutenção 
pontual de Certos compartimentos do edifício do 
GIFiM

Ajuste 
Directo 47.723,25 Mt I WELL 

Investimentos, Lda

Maputo, aos 20 de Setembro de 2019
Autoridade Competente

(Ilegível)

sendo potenciais na produção 
mineira, onde igualmente são 
reportados problemas ambien-
tais derivados do garimpo de-
senfreado que está na origem 
da poluição dos rios que correm 
o distrito.Entretanto, Manlia
informou que a produção glo-
bal do distrito registou ligeiro
incremento como resultado da
entrada em funcionamento de
oito novas empresas mineiras,
a apreciação dos preços dos
produtos mineiros no mercado
internacional, a boa precipi-
tação registada e o uso da se-
mente certificada na produção
agrícola.

Dos 116 milhões de meticais 
de produção global registados 

durante o primeiro trimestre a 
produção mineira contribuiu 
com cerca de 83 milhões de 
meticais, seguido da agricultura 
e produção animal, que regis-
taram 16.36 milhões, e pesca e 
aquacultura, que atingiram 15.38 
milhões. No sector agrário outro 
indicador apontado pelo admi-
nistrador como estando na ori-
gem da elevada produção global 
é a produção de fruteiras, como 
litchi e banana. 

Com uma população estima-
da em 225 mil habitantes e com 
uma superfície de 2531 quilóme-
tros quadrados, o distrito de Ma-
nica tem uma população econo-
micamente activa estimada em 
62.2 por cento. 

des processadoras destes 
minérios de uma para duas.

Na ocasião a governan-

te lamentou o decréscimo 
também registado nas ex-
portações, ao serem alcan-

çados apenas 34.14 milhões 
de dólares dos 38.26 milhões 
planificados para o mesmo 
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norberto Lourenço

UTENTES dos transportes públicos sabem de 
antemão que a atenção deve ser redobrada sem-
pre que pretender embarcar e desembarcar do 
“chapa”.

Infelizmente, a nossa forma de ser e estar 
deve se ajustar à triste realidade de conviver 
com os “carteiristas”que se fazem passar por 
passageiros interessados em chegar ao destino 
certo para fazer coisas úteis a si e a sociedade 
quando, na verdade, têm intenções maléficas.

É deste modo que sempre que nos fazemos 
à paragem, imediatamente temos que colocar o 
nosso cérebro a pensar em questões de seguran-
ça para evitar roubos. E, a mente obedece pois, 
sempre que se escala uma paragem ou terminal, 
algo diz que a atenção deve ser redobrada.

Porém, quando a aflição, sobretudo de em-
barcar, bate a porta, nem sempre os passageiros 
prestam atenção a estes pormenores, apesar de 
saberem que o risco de lhe ser retirado um bem é 
maior. Sendo assim, as vítimas acabam desper-

tando somente depois de terem sido despojado 
dos bens.

E, os bens eleitos pelos “carteiristas” são os 
telemóveis, carteiras, bolsas e pequenas trouxas. 
Para o efeito, estes nossos compatriotas usam 
várias artimanhas para lograrem os seus inten-
tos.

Regra geral, quando não há fila para embar-
car, os passageiros, até mesmo em número redu-
zido, têm a tendência de se empurrar, uns como 
forma de conseguir assento e outros somente 
porque querem furtar bens.

É nesta confusão que os “carteiristas” apro-
veitam para passear a sua classe. Entretanto, 
existem os que, não logrando os seus intentos 
preferem embarcar e seguir viagem na viatura. 
Normalmente, as horas preferidas pelos “car-
teiristas” são as de maior movimento, altura em 
que as viaturas ficam superlotadas.

Sendo assim, com a superlotação dos “cha-
pas”, eles conseguem retirar bens. Aliás, exis-
tem várias classes de “carteiristas”, sendo que 
há os que são portadores de pastas volumosas. 

Estas pastas servem para ocultar os movimentos 
das mãos na altura do furto.

Sendo assim, mais uma vez, os utentes dos 
“chapa”devem ser cautelosos ao embarcar e 
desembarcar. A aflição é maior mas, ficar sem 
um bem que levou muito tempo para adquirir é, 
igualmente, duro e difícil de aceitar.

Por isso, a presença dos agentes da polícia 
em locais de maior concentração é fundamental. 
É fundamental para que os cidadão se sintam 
seguros e, se estiver um intruso”, ou com inten-
ções maléficas, prontamente consigam agir em 
defesa dos cidadãos.

Os terminais de transporte, paragens com 
maior movimento, deviam ter agentes da lei e 
ordem permanentemente em actividade para de-
sencorajar os malfeitores.

E, os passageiros são chamados a ser vigi-
lantes. Vezes há que o sono invade mas, é pre-
ciso estar bem apertadinho aos seus pertences 
porque aquele que está sentado ao seu lado pode 
ser um dos “carteiristas”que fica a espera de 
oportunidade para poder agir.

gustavo mavie

 ‘’Dai-me a liberdade absoluta de pensar, 

falar e

argumentar de acordo com a minha cons-

ciência,

acima de todas as liberdades’’, John Mil-

ton, escritor

inglês que viveu neste mundo entre 1607 e 

1779.

A TESE, quanto a mim, falsa, que tem sido vei-
culada pelas potências ocidentais e seus servos 
“alojados” em países governados por regimes 
que ousaram lutar pelos direitos dos seus povos, 
como é o caso de Moçambique, sabiamente li-
derado pela Frelimo, está a ser muito difundida, 
sobretudo agora que o país está em campanha 
eleitoral. Os seus promotores espera, com isso, 
persuadir cada vez mais moçambicanos a vota-
rem contra este partido liderado na actualidade, 
pelo pragmático e pacifista Filipe Nyusi.

Para os que não estão familiarizados com 
os truques a que as potências ocidentais recor-
rem para justificar a sua intenção de mudar os 
regimes que não são do seu agrado, facilmente 
se deixam levar com a tal tese de que não pode 
haver desenvolvimento enquanto um país for go-
vernado pelo mesmo partido durante muito tem-
po, como é o caso de Moçambique que está a 44 
anos sob a direcção da Frelimo.

Pessoalmente, não sou contra a campanha 
em si, mas sou contra uma campanha em que 
os seus mentores optem por insultos, a injúria e 
sobretudo a mentira. O pior ainda é que são men-
tiras proferidas por gente que diz estar a falar em 

nome de nós, o povo. Não se pode aceitar que 
sejamos representados por gente, permitam-me, 
mal intencionada que das sua bocas só dizem as-
neiras e perpetuam falsas promessas.  Tais políti-
cos, melhor, politiqueiros de meia tigela e certos 
membros da dita sociedade civil que aceita ser 
comprada por simples euros e dólares têm repeti-
do também a tal tese falsa de que não pode haver 
desenvolvimento em Moçambique enquanto não 
houver a alternância política. Isto é, a mudança 
da Frelimo por outro partido da oposição! Mas 
que aberração!...

Trata-se de uma falsa tese amiúde, usada 
pelas nações ocidentais e seus servos agregados 
à “Quinta Coluna” para afastarem do poder os 
governos ou regimes que não servem os seus in-
teresses hegemónicos. O que prova que se trata 
de uma tese falsa é que há muitos países por este 
mundo fora que se desenvolveram à velocidade 
da luz e outros que se vão desenvolvendo sem 
que tenham observado, nalgum momento, a tal 
alternância política ou que tenha havido a ascen-
são de um outro partido em substituição do outro.

Entre os vários países que não observam tal 
tese vem à memoria Singapura e a China, que há 
mais de 50 anos são governados pelos mesmos 
partidos, mas que registam ao longo de mais de 
meio século, um desenvolvimento à velocidade 
de luz, quiçá, mais veloz ainda  que aqueles que 
têm tido a tal alternância.

No caso da Singapura, não só tem estado a 
ser governado pelo mesmo partido, o partido 
de Acção Popular (PAP), desde 1959, ou seja, 
um anos antes de Nyusi nascer, como tem sido 
governada por uma mesma e única família, por 
recorrente vontade do seu povo, vontade essa ex-

pressa nas urnas. O actual primeiro-ministro de 
Singapura responde sempre aos apelos da opo-
sição no sentido de não mais votarem no PAP, 
instando os seus compatriotas a tomarem as suas 
decisões baseando-se só e somente, no que o 
PAP fez para eles e não na falácia dos sedentos 
pelo poder.

‘’Caros compatriotas, olharem para o desem-
penho do PAP em vez de tomarem em conside-
ração as exigências de reformas que são feitas 
pela oposição’’, disse durante a campanha que 
antecedeu as últimas eleições. É uma asser-
ção que bem pode ser usada pelos dirigentes e 
membros da Frelimo, já que também eles têm 
um grande palmarés de desempenho que só não 
é visto por quem não tem olhos para ver, como 
dizia Jesus Cristo, ou pelos que usam óculos de 
madeira como dizia Fidel Castro. É um desem-
penho muito grande, não obstante as destruições 
de infra-estruturas e interrupções ao desenvolvi-
mento, causados por um dos partidos da oposi-
ção com um ADN belicista e que estranhamente, 
tem sido tolerado e beneficiado do ‘’apoio dos 
de fora’’, citando agora o conceituado académico 
moçambicano, Elísio Macamo. Quando a Freli-
mo proclamou a independência em 1975, mais 
de 90% dos 10 milhões de moçambicanos que 
perfaziam a população do país, eram analfabe-
tos. Só havia escolas secundárias na capital e 
uma única e pequena universidade também só na 
capital, contra mais de 40 que agora que se cons-
truíram pelas 10 províncias do país. Para Elísio 
Macamo, os tais de fora deviam era isolar tal par-
tido, como o têm feito nos seus próprios países, 
sempre que se guiam por políticas de jaez militar 
ou que actuem contra as leis e normas.

NOS finais de Novembro de 1986, o nosso professor de Jor-
nalismo, Dr. Augusto de Carvalho, teve uma deslocação a 
Portugal de umas duas semanas por aí. Não sabíamos ao 
certo o que ele ia fazer, mas achámos normal a sua saída, 
porque já tínhamos terminado com as nossas aulas.

Tínhamos sido um excelente grupo, não só a Jornalis-
mo, mas a todas as outras disciplinas. Nas classificações 
finais, o Inácio Nhantumbo tinha ficado em primeiro lugar, 
como melhor aluno, e eu em segundo, recebendo livros para 
enriquecermos as nossas bibliotecas, como prémios das 
mãos do director da escola.

Com o regresso do professor, ficámos a saber da notícia 
de que no início do ano seguinte, seguiríamos para Portugal, 
numa viagem acertada com as autoridades portuguesas pelo 
professor Carvalho. Seguiríamos todos nós os finalistas.

Em Dezembro de 1986, começámos a tratar da viagem 
junto do Ministério da Informação. Tínhamos que tratar das 
guias para comprar roupas e sapatos, escassos, na altura, e 
que só existiam em abundância, nas lojas especiais da ca-
pital. 

Aqui junto ao “Notícias” existia uma loja especial, que 
era a Saratoga da Baixa. Foi para aqui que o ministério me 
dirigiu, com uma guia assinada pelo ministro Rafael Ma-
guni, para comprar um fato, um sobretudo, porque íamos à 
Portugal no tempo de Inverno, umas camisas, sapatos, rou-
pa interior e umas peúgas.

A loja tinha dois pisos e estava dividida em secções dis-
to e daquilo.

Depois de nos prepararmos, chegou o referido dia da 
partida, no início do ano. Segundo o programa, íamos visitar 
o país todo e entrar em jornais e jornalecos, conviver com as
autoridades, visitar monumentos históricos e culturais, visi-
tar cidades e locais mais destacáveis e de atracção turística.

Comandava a comitiva o director da escola, Fernando 
Couto, pois o Dr. Carvalho havia ficado por cá, em terras 
moçambicanas. A viagem foi maravilhosa. Recordo-me, 
que fomos num avião da TAP e para muitos de nós era a pri-
meira vez que viajávamos. Por isso, tudo era pura novidade. 
Desde os fones ligados junto à cadeira do avião que nos tra-
ziam música e filmes, em vários canais, até ao atendimento 
quase VIP das hospedeiras. Éramos uma enorme delegação, 
por isso dávamos nas vistas. Eu chefiava o grupo, mantendo 
as minhas funções de chefe da turma.

Recordo-me, que no dia da chegada, fomos ao Palácio 
das Necessidades, que antigamente chama-se convento de 
Nossa Senhora das Necessidades, que se localiza no Lar-
go do Rilvas, em Lisboa. Era ali a sede do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros. As autoridades portuguesas tinham 
disponibilizado um autocarro para as nossas deslocações.

Admirámos um pouco a designação de Palácio das Ne-
cessidades para aquele local. Recordo-me que no primeiro 
dia de chegada, fomos recebidos pelo respectivo ministro 
dos Negócios Estrangeiros, que se chamava, salvo erro, Pe-

dro Pires de Miranda, que nos desejou as boas vindas e boa 
estada em terras lusas. O governo era da direita e estava com 
o PSD, de Cavaco Silva, como primeiro ministro. Houve
um almoço em nossa homenagem, nesse dia, e o vinho ro-
lou pelas nossas cabeças.

No dia seguinte, estava marcado um jantar com o Presi-
dente da República, na altura, Mário Soares, do PS. Era um 
senhor muito cheio de humor, que nos mostrou o Palácio 
de Belém e as fotografias dos anteriores Presidentes que o 
tinham ocupado, e nos contou muitas piadas, que só o deco-
ro, que preservámos, acho que ele também, nos impediu de 
rir às bandeiras despregadas de tudo o que se dizia, até nos 
atirarmos ao chão de barriga, para o ar e a doer.

Serviu ali o borrego e perguntou se comíamos tal ani-
mal. Outra grande risada na sala. Carne era carne, que viesse 
o tal de borrego. O jantar começara lá para às 20 horas, mas
até lá para às 23 horas, ainda estávamos ali com o Presidente
e o vinho.

O programa oficial da visita terminaria com uma deslo-
cação dia seguinte à Assembleia da República, para ir ver 
Fernando Monteiro Amaral, que era na altura o Presidente. 
Havia uma senhora simpática, que nos acompanhava no au-
tocarro e um motorista meio barbudo.

Depois, dia seguinte, começamos a parte mais leve da 
visita, com um almoço, no Sindicato dos Jornalistas, com a 
direcção do Sindicato e a partida para o Porto, para visitar 
dois jornais históricos, como o Jornal de Noticias (JN) e o 
Diário de Notícias (DN).

Um dos momentos de destaque aconteceu já no meio 
da viagem, meados de Janeiro. Visitando o Diário do Mi-
nho, fomos surpreendidos ali mesmo com o lançamento 
aqui, do PRE. Estávamos ainda a visitar o jornal, quando 
alguém veio nos dizer, que “estão a falar do vosso país no 
telex”. Admiramos. Fomos a correr para o lugar onde ficava 
o telex. Pudemos ver as notícias ainda quentes. O PRE, o
programa de reajustamento estrutural, do FMI, estava a ser
lançado.

Fomos depois a vários outros sítios, incluindo Fátima. 
Fomos também à Catedral de Braga, a várias docas, onde 
tínhamos como oferta, o vinho.  Estivemos em encontros 
com a juventude e outros.

Recordo-me que na véspera da nossa vinda, fomos rece-
bido pelo ministro adjunto, que na altura era Fernando No-
gueira, para as despedidas e responder à pergunta: gostaram 
de Portugal? Claro, tínhamos gostado. Nos despedimos, 
com uma ida à Feira da Espanha, comprar algumas coisas 
que nos faziam falta. Sobretudo, roupa e sapatos, para nós 
e os nossos. 

Regressámos, com uma escala em Luanda. Depois, vie-
mos apanhar a lista das nossas colocações nas Redacções 
pelo Ministério da Informação: Eu, no “Notícias”, Inácio, 
na Rádio Moçambique-Maputo, Santos, na AIM e por aí em 
diante. 

O TIPO não devia ter mais de um metro e sessenta centíme-
tros. Era literalmente minúsculo. Era dono de muitas alcu-
nhas, das quais duas sobressaiam: “Mr. Tango” e “Mbatas 
Boy”. Mr. Tango porque gabava-se de ser um exímio dança-
rino de Tango (apesar de nunca ninguém o ter visto a dar o 
mais simples passo de dança) e Mbatas Boy porque tinha a 
fama de resolver os seus diferendos, que não eram poucos, à 
porrada (apesar de sempre se ter esquivado da mais pequena 
arruaça).

Andava aprumado ao seu gosto, sempre de um amare-
lo esverdeado das calças e vermelho berrante da camisa a 
destoar com o cabelo oleado e encarapinhado desfrisado e 
com um toque ridículo à Elvis Presley. Era por demais flu-
orescente. Toda a gente sabia que Mbatas Boy andava com 
os circuitos da cachola ligeiramente queimados, mas ainda 
assim ninguém se furtava a dois dedos de conversa com o 
fulano. Não raras vezes o víamos adocicando o verbo para 
extorquir dinheiro de quem quer que fosse. O estranho era 
mesmo isso: apesar de toda a gente saber que Mr. Tango 
não “batia 100” ficávamos envolvidos nos seus esquemas 
de burla. Era um prodígio. Passava a ingrata sensação de 
se aproveitar do seu próprio desfasamento neurótico para 
extorquir. Dizia-se que tinha contactos com toda a gente: 
branco, negro, amarelo, mestiço, indiano, desde o mais ten-
ro funcionário do Estado até ministros, passando mesmo 
por PCA´s e deputados. Chegou-se mesmo a conjecturar 
que até o Primeiro-Ministro já tinha privado com Mbatas 
Boy, algures numa estância turística à brisa do mar encres-

pado. Adivinhem quem pagou a conta. A última vez que vi 
e caí na esparrela verbal de Mbatas Boy o tipo pilotava um 
Jaguar de cilindrada avulsa e propenso a devorar distâncias 
e vidas. Ainda com a ridícula moda das cores berrantes, 
tipo Tintas Robbialac, a idade já a pesar-lhe aos ombros. 
Parou a potente máquina e convidou-me a sorver um café, 
para “pôr a conversa em dia”, disse-me ele. “Pago a conta”, 
acrescentou, realçando o reluzir do ouro maciço por entre os 
dedos e dentes. Sorvemos o café e logo a seguir degustamos 
sofregamente um espadaúdo cozido à portuguesa, não sem 
antes Mbatas Boy ter pedido o melhor vinho da casa. Ainda 
exigiu ruidosamente a sobremesa, que foi aviada com re-
quinte. Pediu dois bagaceiros digestivos “São Domingos” 
e emborcou o dele num vigoroso “one time”. Ainda pali-
tando estrias de um bacalhau pardo, tossicou duas vezes 
como que espantando as agruras etílicas do “São Domin-
gos”, esboçou um roufenho “na buya” e…desapareceu da 
face da terra! Dei por mim rindo-me imbecilmente da mi-
nha própria máscara de espanto. Mais uma vez fui vítima 
do famigerado Mbatas Boy. Não mais o vi. Duas versões 
circulam pelo mundo dos burlados: uma dando conta que 
emigrou para a África do Sul, de onde terá levado um ba-
lázio por conta das suas “batidas”, outra versão indica que 
o minúsculo burla é visto, algures em Gondola, conver-
sando desalmadamente com a sua própria sombra, a quem
convida para um tango, que quase sempre acaba em pan-
cadaria. Parece-me que o tipo “pifou” de vez. Que pena,
até gostava dele.

“Carteiristas” continuam a fazer vítimas

A ida a Portugal

O domador de sombras

Sobre a alternância política (1)

NuM’VAl pENA!
Leonel Abranches
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CANTO DO INOVADOR

Atinja a casa dos 50 ainda jovem 

Países processados por inacção

Ainda não é demasiado tarde

500 milhões para proteger florestas
NiNGuÉM quer envelhecer rapidamente! Não
é? Apesar do processo de envelhecimento 
ser, absolutamente, natural, este não precisa 
acontecer, prematuramente, e, muito menos 
manifestar efeitos secundários devastadores. 

o envelhecimento precoce é um proces-
so de perda progressiva da reserva funcional, 
sem que comprometa as necessidades básicas 
de manutenção de vida. Acontece em função 
da alimentação desbalanceada, factores com-
portamentais e estilos de vida não saudáveis, 
tais como a inactividade física, stresse crónico, 
poucas horas de sono, excesso de bebidas al-
coólicas, entre outras. Estas situações são res-
ponsáveis pela maior parte do desgaste preco-
ce das células do corpo, levando a um processo 
de envelhecimento do organismo.    

Se por um lado, na percepção de muitos, 
a vida adulta começa aos 18 anos, o que leva 
muitos jovens a frequentar bares, discotecas, 
com um consumo abusivo de bebidas alcoóli-
cas, de cigarros, e, consequentemente, a perda 
de noites de repouso, por outro, estudos mos-
tram, que a herança genética e a hereditarie-
dade são importantes factores para determinar 
a velhice precoce. 

A pele da face, geralmente, mostra os si-
nais de envelhecimento mais rápido do que 
qualquer outra parte do corpo, porque está 
mais exposta aos raios solares sem protecção, 
poeiras, entre outros factores.

 A aplicação de cremes na pele pode con-
seguir um brilho temporário, mas muitas ve-
zes não é saudável. por exemplo, as mulheres, 
aplicam cremes para clareamento da pele no 
intuito de tirar possíveis manchas e atrair a 
atenção das pessoas, que estão à sua volta, 
podendo o seu uso provocar, nalgumas vezes, 
alergias e rugas na pele. 

COMO REVERTER O PROCESSO 
DO ENVELHECIMENTO PRECOCE
As células do nosso corpo têm uma capa-

cidade enorme de se regenerarem, ou seja, de 
renovar partes do corpo que se gastam, conti-
nuamente, como, por exemplo, a pele, por-
tanto, uma vida saudável atrasa as mudanças 
e o envelhecimento da pele. Embora não seja 
possível parar o envelhecimento em si, é 
provável  retardar e até mesmo revertê-lo, 
ou seja, rejuvenescer.

Deste modo,  torna-se essencial, que se 
conheçam, as ferramentas anti-envelhe-
cimento fundamentais que te irão ajudar a 
sentir-se bonito(a) e mais jovem por dentro e 
fora: um estilo de vida não agitado, deixando 
pouco tempo, para uma alimentação adequa-
da, como por exemplo o consumo de legu-
mes, verduras, tomate, batata-doce, abacate, 
maçã, azeite de oliveira, alho, gengibre, cane-
la, amêndoas, cacau, cenoura, ameixas secas, 
chá verde, ovo, peixe e carnes.

Deve-se evitar a exposição ao sol, prin-
cipalmente, durante as horas de maior calor, 
nomeadamente, entre 10.00 e 16.00 horas. 
Estas medidas simples podem ajuda-lo(a) a 
atrasar o envelhecimento e possível desenvol-
vimento do cancro da pele. 

utilize protectores solares, como factor de 
protecção elevado e não se esqueça de prote-
ger de forma conveniente a cabeça e os olhos, 
usando chapéu e óculos de sol. Alguns pesqui-
sadores acreditam que a exposição ao fumo de 
cigarro é prejudicial e contribui para o enve-
lhecimento da pele, assim como, a exposição 
aos raios solares.

os especialistas ressaltam, que é impor-
tante, que se cultivem hábitos saudáveis, pra-
ticando exercícios físicos (caminhada, nata-
ção) e que se passe a ter uma alimentação mais 
equilibrada, dando preferência às frutas, ver-
duras, legumes e proteínas.

Nunca é tarde demais para cuidar da sua 
saúde.

FONTE: MISAU 

Par de luvas converte
linguagem gestual em áudio

roY Allela é um jovem queniano de 25 anos 
que criou um par de luvas, que converte sinais 
gestuais em som, em resposta a um problema 
familiar.

A sobrinha de roy Allela, de seis anos de 
idade, nasceu surda, mas ninguém na sua 
família sabia a língua gestual, tornando di-
fícil a comunicação entre eles. Foi então que 
o inovador, que trabalha para a empresa de
tecnologias intel e ensina ciência de dados na
universidade de oxford, decidiu inventar um
conversor em tempo real, de movimentos
gestuais em áudio, com forma de luvas. 

“A minha sobrinha mete as luvas, empare-
lha-as com o seu telemóvel ou o meu, depois 
começa a falar em língua gestual e eu entendo 
o que ela está a dizer”, contou  Allela ao “The
Guardian”.

“Como todos os comunicantes de lingua-
gem gestual, ela é muito boa a ler os lábios, 
pelo que não precisa que eu responda em lin-
guagem gestual”, acrescentou

As luvas chamam-se “Sign-IO” e têm 
sensores flexíveis nos dedos que monitorizam 
o movimento destes e determinam o gesto,
que o utilizador está a fazer, utilizando, para
tal, uma base de dados interna baseada na
American Sign Language. 

As “Sign-IO” são emparelhadas com um 
smartphone através de Bluetooth, e é através 
de uma aplicação que o sinal das luvas é con-
vertido em áudio, com uma precisão de 93 por 
cento.

A aplicação, que foi, igualmente, desen-
volvida por Roy Allela, permite personalizar o 
género, o tom, o ritmo e o atraso da voz que 
representa a pessoa. 

“As pessoas falam em velocidades diferen-
tes e o mesmo acontece com quem comunica 
por gestos: algumas são, realmente, rápidas, 
outras são lentas, por isso, integramos isso na 
aplicação móvel para que seja confortável e 
qualquer um usá-la”, explica. 

Os utilizadores das luvas também vão po-
der personalizá-las e, assim, tê-las ao esti-
lo que pretendem, seja com um desenho de 
princesa ou com elementos do Spider-Man.

O sistema das “Sign-IO” (que significa 
“Sign-Input-Output”) usa inteligência arti-
ficial e aprendizagem automática para melhor 
entender e processar os gestos, e Roy Alle-
la está a aprender língua gestual para melhor 
compreender os desafios que a tecnologia lhe 
pode colocar. Apesar de terem sido desenvol-
vidas para a sobrinha, as “Sign-IO” têm sido 
criadas em conjunto com outros jovens que 
tenham deficiências auditivas ou de fala.

O projecto já ganhou um prémio mone-
tário do American Society of Mechanical En-
gineers (ASME), que está a ser utilizado por 
Roy Allela para aperfeiçoar a tecnologia. Está 
também entre os 16 projectos nomeados para 
a quinta edição do Africa Prize for Engineering 
Innovation 2019, uma iniciativa que premeia 
as melhores inovações do continente. 

O sistema das “Sign-iO” usa inteligência artificial para melhor entender e processar os gestos

Emoção, avisos e 
promessas marcam 
cimeira do clima

D
EZENAS de países 
assumiram o com-
promisso de acelerar 
o combate às mu-
danças climáticas, 

segunda-feira, na abertura 
da cimeira que ficou marcada 
pela ausência dos EUA, Brasil e 
Japão, mas também pelas pro-
messas dos líderes mundiais 
e pelo discurso emocionante 
da jovem activista sueca Greta 
Thunberg.

Na ocasião, António Guter-
res afirmou que a Cimeira da 
Acção Climática não foi convo-
cada para se fazerem discursos, 
nem negociações, mas, para se 
tomar medidas e assumir com-
promissos. Numa palavra, o 
que o secretário-geral das Na-
ções Unidas pretendia era “ac-
ção”, como indica o nome do 
encontro, que aconteceu antes 
do debate geral da 74.ª Assem-
bleia Geral desta organização, 
marcado para ontem, segundo 
avança o dn.pt. 

Nesse contexto, a ONU 
anunciou que 66 países aderi-
ram até agora ao objectivo de 
neutralidade carbónica (não 
produzir, nessa altura, mais 
gases de efeito estufa do que 
aqueles que conseguirem ab-
sorver) em 2050. 

A activista Greta Thunberg 
considera, no entanto, que 

À MARGEM da cimeira, 16 
jovens de 12 países, incluin-
do Greta Thunberg, anun-
ciaram que vão colocar uma 
acção judicial contra cinco 
países - Alemanha, França, 
Argentina, Brasil e Turquia 
- a propósito da inacção em
relação às mudanças climá-
ticas que consideram ser
uma violação da Convenção
Internacional sobre os di-
reitos da criança.

Assinada há 30 anos 
(Novembro de 1989), a 
convenção prevê a protec-
ção da saúde e dos direitos 
das crianças, mas os jovens 
consideram que os líderes 

mundiais “não cumpriram 
as suas promessas”.

Quase todos os países, 
com excepção dos EUA, ra-
tificaram a convenção, mas 
“cada um de nós viu esses 
direitos violados e nega-
dos”, e os nossos futuros 
“estão em vias de ser des-
truídos”, disse Alexandria 
Villasenor, considerada a 
Greta Thunberg americana.

Após a apresentação da 
queixa, o Comité dos Direi-
tos da Criança da ONU de-
verá investigar as supostas 
violações e, depois, fazer 
recomendações aos Estados 
para que tomem medidas.

PARA António Guterres, “ainda não é demasiado 
tarde” para atender ao que considera emergência 
climática mundial, mas o tempo está a esgotar-se. 
Na sua intervenção, o secretário-geral da ONU disse 
que “a emergência climática é uma corrida que es-
tamos a perder, mas que ainda podemos ganhá-la. 
A crise climática é provocada por nós e as soluções 
devem vir de nós. Temos as ferramentas: a tecnolo-

gia está do nosso lado”.
Entre outras acções, Guterres destacou o fim 

dos subsídios aos combustíveis fósseis e a impor-
tância de deixar de construir mais centrais eléctri-
cas a carvão.

A cimeira convocada por António Guterres é 
vista como uma forma de dar um novo fôlego ao 
Acordo de Paris, ao qual a Rússia irá, definitiva-

mente, aderir, como anunciou na segunda-feira 
o governo na sua página oficial: “O primeiro-
-ministro russo, Dmitri Medvedev, assinou uma
resolução governamental sobre a adopção pela
Rússia do Acordo de Paris sobre o clima”. O país
junta-se, assim, aos 195 Estados, que se compro-
meteram a reduzir a emissão de gases de efeito
estufa.

JÁ o Presidente francês, Emmanuel Ma-
cron, anunciou que vão ser criados pelo 
Banco Mundial, Banco Interamericano 
de Desenvolvimento e pela organização 
Conservação Internacional programas 
de protecção das florestas tropicais no 
valor de 500 milhões de dólares. Macron 
elogiou a Rússia e prometeu que as úl-
timas centrais a carvão da França serão 

encerradas até 2022.
Angela Merkel, a chanceler ale-

mã, reafirmou o seu compromisso de 
reduzir as emissões de carbono em 55 
per cento até 2030 (em relação a 1990). 
“Temos apenas uma Terra”, afirmou, 
destacando, que os países industriali-
zados têm “o dever de usar a inovação, 
a tecnologia e o dinheiro para construir 

um caminho de modo a travar o aqueci-
mento global”.

A participar na cimeira por video-
conferência, o Papa Francisco apelou a 
uma “verdadeira vontade política” para 
enfrentar as alterações climáticas, con-
siderando que os compromissos globais 
alcançados pelos Estados, “ainda são 
muito fracos” e “estão longe” da res-

posta que tem de ser dada ao problema.
O chefe da Igreja Católica, cuja men-

sagem foi interrompida por problemas 
técnicos, considera que “honestidade, 
responsabilidade e coragem” são os 
atributos necessários na “resposta co-
lectiva”, que os países têm de dar para 
cumprir o Acordo de Paris.

os líderes mundiais já estão a 
falhar. “Como é que se atre-
veram? Vocês roubaram-me 
os sonhos e a infância, com as 
vossas palavras vazias”, disse a 
jovem de 16 anos, num discur-

so emocionante que marcou a 
abertura da cimeira. 

“Eu não devia estar aqui, eu 
devia estar na escola, do outro 
lado do oceano”, afirmou Gre-
ta, lembrando, que há pessoas 

que sofrem e que estão a mor-
rer, ecossistemas inteiros a de-
saparecer, e que no planeta se 
está no início de uma extinção 
em massa. Ao mesmo tempo, 
criticou, os líderes mundiais 

apenas falam de dinheiro e 
“dos contos de fada do cres-
cimento económico eterno”. 
“O mundo está a acordar e a 
mudança a chegar, quer vocês 
gostem quer não”, afirmou.

 “a emergência climática é uma corrida que estamos a perder, mas que ainda podemos ganhar” - antónio guterres

a activista greta thunberg considera que os líderes mundiais já estão a falhar
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RECREIO  &  DIVULGAÇÃO

Neste mural está desenhada 
a cadeia subterrânea construída 
no complexo ferroviário da an-
tiga Trans Zambezian Railways, 
empresa da qual nasceram os 
Caminhos de Ferro de Moçambi-
que (CFM), depois da indepen-
dência nacional. De forma ilus-
trada vêem-se pessoas a serem 
presas e torturadas com choques 
eléctricos. Muitas destas pessoas 
eram enterradas vivas, porque 
não se podia disparar de modo a 
não despertar atenção. Tinham 
os olhos vendados, com os bra-
ços amarrados e atirados às va-
las e depois se tapavam as valas. 
Por isso temos a fechar o mural a 
bulldozer, que era conduzida por 
um senhor de nome Carlos, anti-
go funcionário da Câmara Muni-
cipal da Vila de Inhaminga.

Estes massacres foram os 
últimos actos de matança per-
petrados pelo regime colonial 
português em Moçambique an-
tes da proclamação da indepen-
dência nacional, em retaliação 
ao avanço impetuoso da luta de 
libertação nacional, conforme 
expressou o Presidente da Re-
pública, Filipe Nyusi, no acto de 
inauguração do monumento. 
Quando em 1971 a guerrilha fez 
a travessia do rio Zambeze e pos-
sibilitou estender a guerra para 
as províncias de Manica e Sofala 
aquilo foi considerado actuação 
no estômago do inimigo pelos 
guerrilheiros da FRELIMO.

Foi neste processo do avan-
ço da luta libertadora que no dia 
16 de Julho de 1972 um grupo de 
combatentes atravessou o rio 
luenha, entrando definitiva-
mente no território, que era co-
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PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO
25 de Setembro de 2019

MARÉS

FASE DA LuA

INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

PROGRAMAÇÃO DA TELEVISÃO DE MOÇAMBIQuE

PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO MOÇAMBIQuE

QUarTo miNGUaNTE – Será no dia 22 de Setembro, às 04.51 horas

01:30 – 5 MINuTOS DE DESPORTO
01:50 – VOTAR: uM DIREITO, uM DEVER
02:05 – MADRuGADA AMIGA
03:10 – HISTÓRIA DAS MÚSICAS 
04:10 – MADRuGADA AMIGA
04:55 – HINO NACIONAL 
05:30 – EDuCAÇÃO FINANCEIRA 
05:45 – uMA DATA NA HISTÓRIA
06:00 – JORNAL DA MANHÃ
08:15 – O NOSSO PORTuGuÊS
08:25 – TuBERCuLOSE TEM CuRA 
11:20 – VOTAR: uM DIREITO, uM DEVER
12:00 – SINAL HORÁRIO/TÓPICOS DO JORNAL DA TARDE
12:02 – MAGAZINE DESPORTIVO
12:20 – BOLETIM  METEOROLÓGICO
12:30 – JORNAL DA TARDE
13:30 – DIÁRIO DE CAMPANHA
14:10 – TuBERCuLOSE TEM CuRA 
14:25 – EDuCAÇÃO FINANCEIRA
16:10 – SEGuRANÇA RODOVIÁRIA
16:30 – COMPASSO
18:10 – uMA DATA NA HISTÓRIA
18:25 – EDuCAÇÃO FINANCEIRA
18:55 – uMA HISTÓRIA PARA TI
19:00 – TEMPOS DE ANTENA/CANDIDATOS A PR
19:20 – BOLETIM METEOROLOGICO
19:30 – JORNAL DA NOITE
20:30 – DIÁRIO DE CAMPANHA
21:05 – TEMPOS DE ANTENA/CANDIDATOS A DEPuTADOS DA ASSEMBLEIA 
DA REPÚBLICA
22:00 – TEMPOS DE ANTENA/CANDIDATOS A MEMBROS DAS ASSEMBLEIAS 
PROVINCIAIS 
23:00 – TÓPICOS DO ÚLTIMO JORNAL
23:20 – VOTAR: uM DIREITO, uM DEVER 
23:30 – ÚLTIMO JORNAL

NOTICIÁRIOS: 01, 02, 03, 04,  05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 
19.30, 21:00 E 23:30  HORAS.

05:40 - Hino Nacional 
05:45 - Ginástica: Dança 
06:00 - Bom Dia Moçambique (Directo)
08:00 - Desenhos Animados: SAMuRAI X - “A Tristeza de Sanozuki” 

(Episódio 75)
08:30 - Canal Zero (Repetição)
09:00 - Notícias 
09:05 - A Hora do CTP - Inhambane: “Inhambane em Diálogo” (Directo/

Inhambane)
10:00 - Tudo às 10 (Directo)
12:00 - Notícias 
12:05 - Telenovela: “Hino de Alegria” (Capítulo 40/42)
13:00 - Jornal da Tarde (Directo)
14:00 - Chá da Tarde (Directo)
15:00 - Notícias 
15:10 - Vibrações (Directo/Beira)
16:00 - Notícias 
16:10 - Alta Tensão (Directo/Maputo)
17:00 - Jornal em Línguas Moçambicanas (Directo)
18:00 - Primeira Página (Directo)
19:00 - Documentário: A Nova Face da China - “Basquetebol Júnior” 

(Episódio 04)
19:30 - Jornal de Desporto (Directo)
20:00 - Telejornal (Directo)
21:00 - PuB
21:15 - Grande Debate: Assinatura do Acordo de Paz Definitiva (Directo)
22:15 - Telenovela: “Entre o Teu Amor e o Meu Amor” (Capítulo 59/111)
23:30 - Último Jornal (Directo)
00:00 - Jornal de Desporto (Repetição)
00:20 - Telenovela: “Hino de Alegria” (Repetição/Capítulo 40)
01:05 - Chá da Tarde (Repetição)
02:00 - Primeira Página (Repetição)
03:00 - Tudo às 10 (Repetição)
04:50 - Vibrações (Repetição)
05:40 - Hino Nacional 
05:45 - Ginástica: Alongamento 
06:00 - Bom Dia Moçambique (Directo)

PrEia-mar – Às 03.12 e às 
15.36 horas, com 2,84 e 3,08 
metros, respectivamente 

BaiXa-mar – Às 09.20 e às 
21.48 horas, com 1,04 e 0,95 
metros, respectivamente 

INHAMBANE

22º –18º

VILANkuLO

24º– 18º

TETE

31º – 20º

QuELIMANE

28º  –20º

NAMPuLA

28º – 20º

PEMBA

29º – 22º
LICHINGA

27º – 13º

BEIRA

26º – 21º

XAI-XAI

22º – 18º

CHIMOIO

20º – 15º

MAPuTO

23º – 16º

“Cedo se exercita quem se quer tornar um mestre”.

- Johann christoph Friedrich von schiller (1759-1805), 
poeta, filósofo, médico e historiador alemão

Publicidade

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE MULHERES EMPRESÁRIAS/EMPREENDEDORAS

Em linha com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, particularmente o Objectivo 5: 
“Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e raparigas” e, com vista a 
diversificar a nossa cadeia de fornecimento, convidamos empresas detidas por mulheres a pré-
qualificarem-se como fornecedoras.
É mulher empresária/empreendedora? Tem o seu negócio registado? Está interessada em for-

necer bens e serviços a ONU Mulheres? Esta é a sua oportunidade! Solicite a pré-qualificação 
como fornecedora enviando os documentos necessários para os seguintes endereços- email: 
info.mozambique@unwomen.org ou para: rua das Orquídeas, nr 18,  Sommerschield 2, Maputo.

Documentos exigidos:
(a) Perfil da empresa,
(b) Certificado de registo definitivo,
(c) Alvará,
(d) NUIT,
(e) Informação bancária (Declaração do NIB),
(f) 2 referências de clientes e certificação de qualidade, caso disponíveis.

Bens e serviços a serem considerados:
Consumíveis e/ou serviços de limpeza, catering e/ou organização de eventos, artesanato, ser-

ralharia, canalização, carpintaria, mecânica-auto, consultoria (social e económica), tradução, 
produção de vídeos, design gráfico, serigrafia e/ou serviço de impressão, produtos e/ou ínsu-
mos agrícolas, viagens, rent-a-car, materiais de construção, mobiliário de escritório, manutenção 
(electricidade e pintura) e equipamento informático. 
Nota Importante:
Uma empresa detida por mulher(es) é: (a) Uma entidade comercial oficialmente registada, (b) 

Propriedade (51% ou acima detida por mulheres através de participação), gerida e controlada 
por mulher/mulheres moçambicana(s).

Data limite para inscrições - 20 de Outubro de 2019 
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HOMENAGEM AOS MÁRTIRES DE INHAMINGA

Um monumento para não 
esquecer o tempo que passou

Samora Machel mobiliza guerrilheiros e a população para o avanço da luta Presidente Nyusi contempla a estátua metálica

FRANciscO mANJATe

o 
MoNuMENTo cons-
truído em memória às 
mais de três mil pes-
soas massacradas pela 
tropa colonial por-

tuguesa entre Agosto de 1973 e 
Abril de 1974 na vila de inhamin-
ga deve servir como um lugar de 
revisitação da memória colectiva 
dos moçambicanos.

imponente, a infra-estru-
tura, inaugurada segunda-feira 
pelo Chefe do Estado, Filipe 
Nyusi, foi concebida pelo Minis-
tério da Cultura e Turismo e tem 
uma elevação em formato de 
montanha com trinta metros de 
diâmetro. 

No centro desta obra cons-
truíram-se duas bases decora-
tivas entrelaçadas nas quais está 
montada uma escultura metálica 
com seis metros de comprimen-
to. A mesma foi revestida, no in-
terior, com pedras decorativas e 
escultura e simboliza uma pessoa 
deitada como se estivesse numa 
vala comum. 

Compõem ainda o monu-
mento dois murais interpretati-
vos, ondulados, nos quais estão 
ilustradas histórias relacionadas 
com os massacres. Cada um dos 
murais mede, no ponto mais 
alto, quatro metros e oitenta 
centímetros, e o ponto mais bai-
xo mede dois metros e quinze 
centímetros. Enquanto um mu-
ral começa do ponto mais baixo 
e vai crescendo, o outro começa 
do ponto mais alto e decresce.

“Esta é uma perspectiva me-
ramente estético-decorativa. 
Também se tivéssemos paredes 
com quase cinco metros terí-
amos problemas de circulação 
do ar em caso de fortes ventos. 
Assim o ar circula melhor aqui 
dentro”, comenta Célio Tiuane, 
director nacional do património 
Cultural no Ministério da Cultura 
e Turismo.

Num dos murais interpreta-
tivos conta-se a história da luta 
armada de libertação nacional, 
uma vez que o massacre de inha-
minga acaba sendo consequên-
cia do avanço desta luta. 

Neste mural foi desenha-
da uma imagem do presidente 
Samora Machel, na altura co-
mandante-chefe da guerrilha, a 
fazer mobilização da população 
e dos guerrilheiros para o avan-
ço da luta. Depois mostram-se 
os guerrilheiros a atravessar o 
rio e o grande envolvimento da 
população na luta a transportar 
material bélico e víveres para 
abastecer os guerrilheiros. 

E como consequência da 
abertura da frente de Manica e 
Sofala, que na altura era mesmo 
distrito, o regime colonial por-
tuguês começa a retaliar sobre a 
população civil, fazendo matan-
ças em massa, uma vez que não 
conseguiam chegar aos guerri-
lheiros da Frente de libertação 
de Moçambique (FrEliMo). É 
esta história que é contada no 
segundo mural. Ao aterrori-
zar a população o regime colo-
nial acreditava que conseguiria 
demovê-la de prestar apoio aos 
guerrilheiros da FrEliMo.

nhecido como distrito de Manica 
e Sofala. 

E mais: o governo colonial 
estava a fazer todo o esforço para 
evitar a travessia do rio Zambeze. 
É por isso que aceleraram a cons-
trução da barragem de Cahora 
bassa (HCb), para ver se enchiam 
a Albufeira e impediam a passa-
gem para a Zona Sul. 

“A população das províncias 
de Manica e Sofala, sensibilizada 
e com alto sentido patriótico e 
imbuída de elevada consciência 
nacionalista, acolheu de forma 
calorosa os guerrilheiros da FrE-
liMo, desafiando a considerada 
implacável segurança das forças 
coloniais”, contou o Chefe do 
Estado.

o avanço da guerrilha preju-
dicou sobremaneira os interes-
ses vitais do colonialismo por-

tuguês, afectando o trânsito de 
bens e mercadorias ao longo do 
corredor ferroviário que ligava 
beira e inhaminga, Sena, Muta-
rara e Malawi, bem como os tro-
ços de Nhamatanda e Marromeu 

ou ainda Nhamatanda/Moatize.
porque a guerra abalava 

profundamente os interesses 
económicos e sociais, ao regime 
colonial não restou outra alter-
nativa senão intensificar o clima 
de terror sobre a população civil. 

“E foi neste ambiente de 
asfixia perpetrado pelos guer-
rilheiros da FrEliMo que as 
tropas coloniais recorreram a 
novas estratégias para impedir 
o avanço da guerrilha, forman-
do grupos especiais, forçando
a população para os campos de
concentração e eliminando-as
massivamente. Estas barbarida-
des devem ser conhecidas pelos
moçambicanos de todas as gera-
ções”, frisou o Chefe do Estado.

o mural fecha, na parte ex-
terior, com um comboio, pois 
a vila de inhaminga está muito 

associada à linha férrea. É o com-
boio que leva ao crescimento da 
vila, mas também muitas pesso-
as eram capturadas no comboio. 
portanto, os agentes da tropa 
colonial faziam patrulhamentos 

no comboio e bastava suspei-
tarem de pessoas logo que estas 
desciam da estação eram levadas 
para a prisão.

trêS PilareS, trêS 
valaS cOMuNS
o monumento tem ainda 

três pilares com uma altura de 
cinco metros e quinze centíme-
tros, que representam três valas 
comuns. É que quando come-
çaram os massacres a tropa co-
lonial abriu uma vala comum na 
zona que é hoje conhecida por 
Aeródromo, que dista a cinco 
quilómetros da vila de inhamin-
ga. Depois da denúncia popular 
os guerrilheiros da FrEliMo 
montaram uma emboscada, 
deixando um guerrilheiro a con-
trolar a zona. E numa noite em 
que a bulldozer ia tapar as valas 
o guerrilheiro deu três tiros e o
condutor abandonou-a, pondo-
-se em fuga. Depois abandona-
ram o local e passaram a enterrar 
os corpos numa zona que dista a
um quilómetro do primeiro lo-
cal. outra vez denunciados os
colonos voltaram a abandonar
este novo local, passando para
um terceiro. É por isso que exis-
tem três valas comuns num raio
de três quilómetros. 

Esses três pilares, pintados a 
vermelho, cor de sangue e sofri-
mento, representam as três valas 
comuns sobre os quais têm in-
formação didáctica. 

“As pessoas que visitam o 
monumento têm a possibilidade 
de contemplar a produção ar-
tística, mas também a informa-
ção didáctica sobre a história do 
massacre e depoimentos de tes-

temunhas e sobreviventes. 
Foi igualmente levada ao 

monumento a bulldozer que era 
usada para abrir as valas comuns.

Com efeito, depois da inde-
pendência nacional o presidente 
da Samora Machel visitou Che-
ringoma, visitou inhaminga e foi 
render homenagem às vítimas 
do massacre, orientando para a 
construção do primeiro monu-
mento, como forma de preservar 
o local.

“Nós preservarmos este pri-
meiro monumento e construí-
mos um outro, com dimensões 
maiores. A construção deste 
empreendimento responde à 
nossa legislação e orientação 
do Governo, que diz que onde 
aconteceram os factos históri-
cos, como lutas de resistência 
à ocupação colonial, massacres 
e foram bases da guerrilha da 
Frente de libertação de Moçam-
bique, automaticamente, são 
locais classificados como histó-
ricos. E a forma de preservá-los 
é ter aqui um bem patrimonial 
que conta essa história”, contou 
Célio Tiuane.

Esta é uma área verde, co-
berta de florestas densas, mas 
também temos uma comunida-
de muito dispersa.

“É esta história de coragem, 
de bravura e sacrifício dos nos-
sos compatriotas de Inhaminga 
que vimos aqui imortalizar com 
a inauguração deste monumento 
erguido em sua homenagem e o 
centro de interpretação que re-
latará as valências dos melhores 
filhos desta vila”, anotou o Chefe 
do Estado.
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PUBLICIDADE

RUTE ALFREDO LANGA
FALECEU

O Conselho de Administração do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) 
comunica com profunda dor e consternação o falecimento súbito da Sra. RUTE 
ALFREDO LANGA, mãe do Sr. Elizário Simião Maússe, funcionário deste institu-
to, ocorrido na manhã, do dia 24/9/2019, na província de Gaza, vítima de doença, 
cujo funeral se realiza amanhã, quinta feira, dia 26/9/2019, pelas 11.00 horas, no 
cemitério de Patrice, província de Gaza, antecedido de velório na sua residência 
no mesmo bairro, pelas 9.00 horas. À família enlutada endereçam as mais se mais 
sentidas condolências. Paz à sua alma.

7725

MICAS LUCAS
FALECEU

O Conselho de Administração do Banco de Moçambique e todos 
os trabalhadores comunicam com profunda dor e consternação 
o falecimento do Sr. MICAS LUCAS, pai de S.Exa. Rogério Lucas
Zandamela, governador do banco, ocorrido no dia 24/9/2019, cujo
funeral se realiza na sexta-feira, dia 27/9/2019, pelas 10.00 horas, no distrito de
Zandamela, província de Inhambane, pelas 10.00 horas, antecedido de velório na
Igreja Anglicana de Santo Estevão e São Lourenço da Maxaquene, sita na Av. 24
de Julho, amanhã, quinta-feira, dia 26/9/2019, pelas 8.00 horas. À família enlutada
apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.        7729

LAURA ROSALINA MUIAMBO

FALECEU

Foi com profunda mágoa que os sócios, advogados e colaboradores da CGA-
-COUTO, GRAÇA & ASSOCIADOS  tomaram conhecimento do falecimento da
Sra. LAURA ROSALINA MUIAMBO, mãe do seu colaborador, Sr. Pedro Chuquela
Langa, ocorrido no dia 23/9/2019, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje,
dia 25/9/2019, no Cemitério de Canhine, na Machava k15, pelas 14.00 horas. À
família enlutada apresentam as mais sentidas condolências. Que a sua alma
descanse em paz.

12227

VICTÓRIA MANUEL

FALECEU

O Conselho de Administração da Electricidade de Moçambique, EP, Comité da 
empresa e  trabalhadores em geral comunicam com profunda mágoa e conster-
nação o falecimento Sra. VICTÓRIA MANUEL, mãe dos senhores Salvador Chico 
e Domingo Chico, trabalhadores desta empresa, ocorrido no dia 22/9/2019, vítima 
de doença, cujo funeral se realizou no dia 24/9/2019, no Cemitério de Chissui, na 
cidade de Chimoio. À família enlutada apresentam as mais sentidas condolências. 
Paz à sua alma. 

7722

MICAS LUCAS 

ZANDAMELA

FALECEU

Sua esposa Mere Zere,  filhos 
Rogério Zandamela, Arsénio 
Zandamela, Horácio Zandame-
la, Carlos Zandamela, Pedro Zandamela, Maria Zan-
damela, António Zandamela, Eclisiana Zandamela, 
Adélia Zandamela, Helena Zandamela, Ana Nati-
vidade Zandamela, Ana Micas Zandamela, noras 
Christine Dieterich, Marcelina José, Hermenegilda 
Liquidão, Penina Tembe, Carla Buchua, genros Au-
gusto Waila, Calano e Aly Bicá, sobrinhos, netos e 
bisnetos comunicam com profunda dor e conster-
nação o desaparecimento físico do seu ente que-
rido MICAS LUCAS ZANDAMELA, ocorrido no dia 
24/9/2019, no HCM, vítima de doença, cujo funeral 
se realiza na sexta-feira, dia 27/9/2019, pelas 10.00 
horas, em Zandamela, antecedido de velório na 
Igreja Anglicana de Santo Estevão e São Lourenço 
da Maxaquene, sita na Av. 24 de Julho, amanhã, 
quinta-feira, dia 26/9/2019, pelas 8.00 horas. Que 
Deus lhe conceda eterno descanso.       7726

INOCÊNCIO FABIÃO 

MAHOCHE

FALECEU

A Direcção geral da Parmalat-
-Produtos Alimentares, SA. e seus trabalhadores
em geral comunicam com profunda mágoa e
consternação o desaparecimento físico do seu
colaborador, INOCÊNCIO FABIÃO MAHOCHE,
ocorrido no dia 23/9/2019, vítima de doença. À
família enlutada apresentam as mais sentidas
condolências. Que o Senhor nosso Deus lhe dê
um eterno descanso. Paz à sua alma.

12239

CELINA MANJATE
(Nwaxilumbelane)

(1913-2019)

FALECEU

Seus netos, bisnetos e trisnetos comunicam o falecimento da 
sua avó, bisavó e trisavó CELINA MANJATE, ocorrido no dia 
21/9/2019, em Maputo, cujo funeral se realiza amanhã, dia 26/9/2019, pelas 10.00 
horas, no distrito de Mandlakazi, província de Gaza, antecedido de velório na Igreja 
Presbiteriana de Moçambique, Paróquia do Khovo, hoje, dia 25/9/2019, pelas 10.00 
horas. Paz à sua alma.                12195

MARIA HELENA 

FERREIRA

FALECEU

Seu esposo Jorge Ferreira, filhos 
Jorge Júnior, Nilton, Yara e Vinícius, noras, Dulce, 
Umaida, sua mãe Maria Leonor, netos Júnior, Leninha 
e Yane, sobrinhos Celso, Natacha e demais familiares 
comunicam com profunda consternação o falecimen-
to de MARIA HELENA FERREIRA, ocorrido no dia 
21/9/2019, cujo funeral se realiza hoje, dia 25/9/2019, 
pelas 11.00 horas, no Crematório de Lhanguene, ante-
cedido de velório na capela do HCM, pelas 9.00 horas. 
Paz à sua alma.

7693

SÓNIA GUSTAVO MANJATE

FALECEU

O Conselho de Administração, Conselho Fiscal, 
Direcção geral e trabalhadores em geral da Auto-
ridade Reguladora das Comunicações de Moçam-
bique (ARECOM) comunicam com profundo pesar 
o falecimento da Sra.SÓNIA GUSTAVO MANJATE,
esposa do seu colega João Armando Cossa, ocor-
rido no dia 22/9/2019, em Maputo, vítima de doen-
ça, cujo funeral se realiza hoje, dia 25/9/2019, no
Cemitério de Michafutene, antecedido de velório
na capela do mesmo cemitério, pelas 10.00 horas.
À família enlutada apresentam as mais sentidas
condolências. Paz à sua alma.

12244

FERNANDO BINDA

FALECEU
S. Excias Ministro do Interior, Vice-
-Ministra, Cdte-Geral, S. Permanente
do MINT, Vice-Cdte-Geral, Oficiais
Generais, Superiores, Subalternos, Sargentos, Guardas
e funcionários do QTC comunicam com profunda má-
goa e consternação o falecimento do membro da PRM
FERNANDO BINDA, Adjunto do Comissário da Polícia na
situação de Reserva e antigo Comandante da UIR, ocor-
rido no dia 22/9/2019, no Instituto do Coração (ICOR),
vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, quarta-
-feira, 25/9/2019, pelas 14.00horas, no Cemitério de
Chissui, em Chimoio. Às famílias enlutadas endereçam
as  mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

12249

ESTEVÃO 
LANGA

FALECEU

A Direcção da empresa Ceta Engenharia e Constru-
ção, SA, Comité Sindical e trabalhadores em geral 
participam com profunda mágoa e consternação 
o falecimento do Sr. ESTEVÃO LANGA, ocorrido
no dia 22/9/2019, vítima de doença, cujo funeral se
realiza hoje, quarta-feira, dia 25/9/2019, no Cemitério 
de Michafutene, pelas 11.00 horas. À família enlu-
tada apresentam as mais sentidas condolências.
Paz à sua alma.

7733

VICTOR 
MANUEL 
FAFTINE

(Agradecimento)

Sua esposa Vanda Faftine, filhos Lesley, Malanie 
e demais familiares agradecem carinhosamente a 
todos que manifestaram condolências e pêsames 
pela perda do seu ente querido VICTOR MANUEL 
FAFTINE. Pelos gestos, palavras de conforto  cari-
nho e atenção, os nossos sinceros agradecimentos. 
Que Deus vos abençoe.

7736

MARIA HELENA 
GONÇALVES

FALECEU 

O Ministro,  Vice-Ministro,  Secretário Permanente 
os membros do Conselho Consultivo e  funcioná-
rios em geral do Ministério do Mar, Águas Interiores 
e Pescas comunicam com profunda mágoa, dor 
e consternação o desaparecimento físico da Sra. 
MARIA HELENA GONÇALVES, funcionária afecta 
ao Museu das Pescas, ocorrido no dia 22/9/2019, 
vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 
25/9/2019, pelas 11.00 horas, no crematório do Ce-
mitério de Lhanguene, antecedido de velório  na 
capela do HCM, pelas 9.00 horas. À família enlutada 
as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

7730



Quarta-feira, 25 de Setembro de 2019 21NECROLOGIA

n clAssiFicAdOs n  clAssiFicAdOs n
vende-se

PROPRIEDADE em frente ao Estádio 
do Zimpeto, com 1.6 hectare, vende-se 
por 21 000 000,00MT; flat t3, na Pandora 
por 5 800 000,00MT; flat t3, com anexos, 
zona da Ronil por 6 300 000,00MT; 
vivenda t4, num condomínio por 19 
000 000,00MT. Contacto: 84-5059396 
ou 84-2870056.                             11359

APARTAMENTO tipo 3, wc, num 
2º andar e único, com garagem e 
anexo comum, pronto a habitar, no B. 
Central, Pandora, vende-se por 8 000 
000,00MT; vivenda duplex, tipo 4, 2wc, 
sala comum, garagem e anexo, pronta a 
habitar, na Coop por 25 000 000,00MT, 
negociáveis. Contacto: 84-7465818, 
Progressiva Moz Imobiliária.

12212

TIPO 1, no bairro Costa do Sol, com 
parque para viaturas, jardim privado e 
piscina, arrenda-se por 12 000,00MT, 
mais cargas do condomínio. Disponível. 
Contacto: Baptista, 84-5488477 ou 
82-7847914.

12155

APARTAMENTO com duas divisões e 
wc, para escritório ou habitação, na bai-
xa da capital, ao lado do BM, arrenda-
-se. Contacto: 84-3246830.

12229

FLAT tipo 2, num 3º andar e único, em 
frente ao Charlot, num prédio pequeno, 
arrenda-se. Contacto: 86-4023951.

7731

ArrendA-se

CAMIÃO Daf 2006, contentorizada, 
vende-se. Contacto: 84-0224962

12056

BELTA, vende-se por 300 000,00; D4D 
por 1 750 000,00; Mercedes C200 por 
900 000,00; Sienta por 230 000,00; 
Quantamu por 850 000,00; X-Trail por 
390 000,00; Prado por 1 300 000,00; 
Mark X 2010 por 780 000,00; Verisa 
por 235 000,00; Dyna de 4 toneladas 
por 850 000,00; Ractz por 255 000,00; 
Porte por 200 000,00; Alfaro por 430 
000,00. Contacto: 82-5936339.

12087

viAturAs

PrecisA-se

FLATS, vivendas e geminadas, na 
Coop, Malhangalene, Alto Maé, B. Cen-
tral, Triunfo, Polana, Sommerschield e 
C. da Matola, precisa-se urgentemente 
para comprar ou arrendar. Contacto:
84-2870056 ou 84-5059396.       11359

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA

MAIS PRÓXIMO

SAIBA O QUE ACONTECE 
NO SEU MUNICÍPIO

UNIVERSIDADE LÚRIO
Faculdade de Engenharia

Unidade Gestora e Executora de Aquisição

Campus universitário, Bairro Eduardo Mondlane

ANÚNCIO DE CONCURSO
Concurso Publico nº 01/UNILÚRIO/UGEA/2019

1. A Faculdade de Engenharia da Universidade Lúrio convida as pessoas singulares, micro, pequenas e médias empresas inscritas no cadastro Único de Empreiteiros de 
Obras Publicas, Fornecedores de Bens e Prestação de Serviços a apresentarem propostas fechadas para Fornecimento de uma(01) Viatura cabine simples para aquela 
Faculdade, localizada em Pemba.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquiri-los na Unidade Gestora e Executora de Aquisições da
Faculdade de Engenharia da Universidade Lurio - Campus Universitário de Pemba, Cabo Delgado - correio electrónico: ugea.fe@unilurio.ac.mz, telefone n° 846254278 pela
importância não reembolsável  de 1.000,00MT em numeraria ou depósito bancaria na conta do BCI.

3. O prazo de validade da proposta será de 90 dias.

4. As propostas deverão ser entregues na Unidade Gestora e Executora de Aquisições no Campus Universitário de Pemba, em Cabo Delgado, até as 10 horas do dia 15
de Outubro e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço as 10 horas e 15 minutos, do mesmo dia.

5. O anúncio de posicionamento dos concorrentes será feito pelas 10 horas do dia 25 de Outubro em sessão publica, no mesmo endereço da abertura das propostas.

6. O concurso será rígido pelo regulamento de contratação de Empreitada de Obras Publicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, Aprovado pelo
decreto n° 5/2016, de 8 de Março.

Pemba, aos 24 de Agosto de 2019
A Autoridade Competente,

Ilegível

284

Faculdade de Engenharia, Bairro Eduardo Mondlane, Pemba.www.fe.ac.mz/ugea.fe@unilurio.ac.mz. Telemóvel: 846254278

“Ciência . Desenvolvimento . Compromisso” .

República de Moçambique
_____________

Província de Cabo Delgado
STAE – Secretariado Técnico Administração Eleitoral
UGEA – Unidade Gestora Executora das Aquisições

Anúncio de Adjudicação
Nos Termos do nº 3 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços, 

aprovado pelo  Decreto 5/2016 de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do  objecto do concurso abaixo descriminado:

Modalidade

Objecto Empresa Adjudicada Valor com IVAConcurso Público nº10/STAE/
UGEA/2019

Lote 1
Fornecimento de Lanches aos Formadores provinciais e Membros de Mesa de Assembleia de Voto na cidade de Pemba, Chiúre, Macufi e Metuge Macomia Take Way

12.694.800,00Mt

Lote 2
Fornecimento de Lanches aos Formadores provinciais e Membros de Mesa de 
Assembleia de Voto nos distritos de Montepuez, Namuno e Balama

Macomia Take Way
12.683.700,00Mt

Lote 3
Fornecimento de Lanches aos Formadores provinciais e Membros de Mesa de 
Assembleia de Voto nos distritos de Macomia, Muidumbe, Mueda, Nangade, 
Mocimboa da Praia e Palma

Macomia Take Way
13.725.900,00Mt

Lote 4
Fornecimento de Lanches aos Formadores  provinciais e Membros de Mesa de 
Assembleia de Voto nos distritos de Quissanga, Ibo, Meluco e Ancuabe.

Macomia Take Away
5.721.900,00MtMt

Pemba, 11 /09/2019

O Director Provincial

Assinatura Ilegível
___________________________________________________________________

Bairro de Alto Gingone, ExpansãoII ao lado da DIC, Telefax 272 21518
278

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

STAE - Secretariado Técnico de Administração Eleitoral

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO

1. O Secretariado Técnico de Administração Eleitoral-STAE convida as pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas
para apresentarem propostas fechadas para o concurso discriminado na tabela abaixo:

Nº de 
ordem

Modalidade 
contratação e 

respectiva referência

Objecto do
 Concurso

Concorrentes 
Elegiveis

Data e hora de entrega de 
documentos qualificação e 

propostas

Data e hora de 
abertura documentos 

qualificação e 
propostas

Validade das 
propostas

Garantia Provisória

Valor Validade

01
Concurso Limita-
do nº101/STAE/
UGEA/043.11/19

Fornecimento 
e Montagem de 

Persianas 

Nacionais  
Estrangeiros

10/10/2019 ás 
10:00horas

10/09/2019 ás 
10.30horas

90 dias 0 30 dias

2. Os Concorrentes interessados deverão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquiri-los no Secretariado Técnico
de Administração Eleitoral STAE - Central Rua Dr. Almeida Ribeiro nº100 Tel: 21430282 Fax 21427740 Maputo, no Departamento da UGEA –
Unidade Gestora Executora das Aquisições pela importância não restituível de 2.000,00Mts (Dois Mil Meticais).

3. Para efeito, deverão depositar a quantia na Conta Nº 1305106010001 BCI, em nome do STAE – Secretariado Técnico de Administração Eleitoral.4. Os concorrentes interessados deverão apresentar o Certificado de Cadastro Único actualizado e reconhecido.
5. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado na presença dos Concorrentes que desejarem comparecer.

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

Maputo, 23 de Setembro de 2019.
A Entidade Contratante

Ilegível
7675

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA CIDADE DE MAPUTO

DIRECÇÃO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS DA CIDADE
DEPARTAMENTO DOS REGISTOS E NOTARIADO

2.º CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR 
ÓBITO DE ALFREDO LUCAS

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e três de Setembro de dois mil 
e dezanove, exarada de folhas noventa e sete a noventa e oito verso, do livro de notas para 
escrituras diversas número trezentos e quarenta e cinco, traço “B”, do Segundo Cartório Notarial 
de Maputo, perante mim PEDRO AMÓS CAMBULA, licenciado em Direito, Conservador e 
Notário Superior em exercício no referido Cartório, foi celebrada uma Escritura de Habilitação 
de Herdeiros por óbito de ALFREDO LUCAS, de sessenta e oito anos de idade, no estado de solteiro, natural de Maputo, com última residência habitual no Bairro de Xipamanine, filho de 
Cliopas Domingos Lucas e de Virgínia Daniel Jovana Lucas.

Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade. 

Deixou como únicos e universais herdeiros da quota disponível de todos os seus bens, seus filhos: Virgínia Filomena da Graça Lucas, Alberto Luís da Graça, solteiros, maiores, Júlio 
Filomena da Graça, divorciado e Manuel Cliopas da Graça Lucas, casado sob o regime de 
comunhão geral com Loida Regina Mboa, naturais de Maputo onde residem.

Que segundo a lei não há quem com eles possa concorrer a esta sucessão. 

Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias.

Está conforme

Maputo, aos 24 de Setembro de 2019 

A Notária Superior
(Ilegível)

12251

REPÚBLICA DE MOÇAM-
BIQUE

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 
PROVINCIAL DE INHAMBANE

ANÚNCIO
Nos Autos de Acção De-
clarativa de Condenação 
com Processo Ordinário n.º 
01/2013-AC, interposto pelo 
Estado moçambicano re-
presentado pelo Ministério 
Público, contra a Empresa 
IVF Construções Lda., faz-
-se saber que correm éditos
de 30 (trinta) dias, contados
a partir da data da sua publi-
cação, citando a  Empresa 
IVF Construções Lda., que
se encontra em parte incerta,
para no prazo de 20 (vinte)
dias, que começa a correr de-pois de findo os éditos, tudo
a contar da segunda e última
publicação deste anúncio
apresentar, querendo, a sua
contestação nos termos do
artigo 64 da Lei n.º 7/2014,
de 28 de Fevereiro, cujos
documentos para o efeito
poderão ser levantados no
Cartório deste Tribunal, sob
cominação dos mesmos se-
guirem os seus termos legais.
E para constar se lavrou este 
edital e outros de igual teor,que vão ser afixados nos lu-
gares designados por lei.

Inhambane, aos 7 de Maio 
de 2019

A Ajudante de Escrivão de 
Direito

Lísia Júlia AlfredoVerifiquei
O Juiz Relator

Vasco Filipe Macudo

327

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

Anúncio                             
de Adjudicação

58A000141/CP/Nº09/FG/2018-Contratação de Agência de Viagens
De acordo com a alínea d) do nº 2 do 
artigo 33 conjugado com o nº 2 do artigo 
64 do Regulamento de Contratação 
de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação 
de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, 
comunica-se a adjudicação do objecto do 
concurso supracitado de acordo abaixo 
indicado: 

Concorrente Adjudicado: Cotur, Lda.

Preço: 118.919.461,34MT (Cento e 
Dezoito Milhões, Novecentos e Dezanove 
Mil, Quatrocentos e Sessenta e Um 
Meticais), por um período de um ano, cujo 
montante deverá ser pago em função do 
número de passagens emitidas e outros 
serviços prestados no mesmo âmbito 
durante o período acima proposto

Maputo, aos 23 de Setembro de 2019

A Entidade Contratante

7718

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DE NAMPULA
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DE GÉNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ACÇÃO SOCIAL
DELEGAÇÃO DO INAS TETE

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Comunicação de Adjudicação dos concursos abertos

De acordo com o artigo nº 32 e 33 do regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Pùblicas, 
Fornecimento de bens e prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo decreto 5/2016 de 08 de 
Março, comunica se que o objecto do concurso acima foi Adjudicado da seguinte maneira:

Concurso nº Designação  Designação do concorrente Adjudicado

Concurso Limitado 
n°04/INAST/UGEA/19

Serviços de 
Aluguer de 

Viaturas

Auto MR. Sociedade Unipessoal, Lda.
(1.389.375,00Mt-Um milhão, trezentos 

e oitenta e nove mil, trezentos e setenta e 
cinco meticais) 

Concurso Limitado 
n°05/INAST/UGEA/19

Aquisição de 
Acessórios 

para viaturas e 
Motorizadas

Auto MR. Sociedade Unipessoal, Lda.
(1.297.674,00Mt-Um milhão, duzentos e 
noventa e sete mil, seiscentos e setenta e 

quatro meticais)

Tete, aos 16 de Setembro de 2019

O Delegado
______________________

Carlos Pedro Constantino
(Técnico Superior N1)

308

Publicidade

O 
ARGENTINO Lionel 
Messi, eleito segun-
da-feira pela sexta 
vez o melhor jogador 
do mundo, isolou-

-se no comando com mais um
troféu que o grande opositor,
Cristiano Ronaldo.

Messi voltou a ser escolhi-
do o melhor do mundo após 
quatro anos, superando Cris-
tiano Ronaldo, avançado da 
Juventus, e Virgil Van Dijk, de-
fesa do Liverpool. 

Para ser eleito o “rei” pe-
sou o facto de Messi ter sido 
o melhor marcador das duas
principais competições que
disputou. Na Liga dos Campe-
ões Europeus marcou 12 golos,
mais quatro que o segundo - o
polaco Robert Lewandowski,
do Bayern de Munique. Já no
Campeonato Espanhol apon-
tou 36 golos, marca que lhe
rendeu a Bota de Ouro, galar-
dão entregue ao melhor mar-
cador dos campeonatos locais
europeus. A média de golos
por jogo foi de pouco mais de
um por jogo, tendo em 50 par-
tidas oficiais pelo barcelona
anotado 51.

Messi brilhou num barce-
lona que não mostrou a força 
de conjunto de outras tem-
poradas, mas o camisola 10 
assumiu-se como goleador e 
o mais criativo nas jogadas de
ataque. prova disso é que não 
foi só melhor marcador, mas 
também o jogador com mais 
assistências da Europa - fo-

BOLA DE OURO

Messi foge 
à concorrência

ram 22 assistências. Graças a 
esses números foi o principal 
responsável por conduzir os 
“catalães” ao título da la liga 
e levar a equipa às meias-finais 
da liga dos Campeões.

Considerado como um dos 
maiores jogadores de todos os 
tempos, Messi já tinha cinco 
prémios de melhor jogador do 
mundo, quatro dos quais con-
quistados consecutivamente 
e um recorde de seis botas de 

ouro. 
o argentino, de 32 anos, 

passou toda a sua carreira pro-
fissional no barcelona, onde 
conquistou 34 troféus, in-
cluindo 10 títulos do Campeo-
nato Espanhol, quatro da liga 
dos Campeões e seis da Copa 
do rei.

Craque e goleador, Messi 
detém, entre outras marcas, 
o recorde de mais golos em
jogos do Campeonato Espa-

nhol (419) e mais golos numa 
temporada na Europa (50). Já 
marcou 682 golos na carreira 
pelo clube e pela selecção da 
Argentina.

para os especialistas e ex-
-atletas, a qualidade técnica
de Messi, as jogadas inespe-
radas, velocidade, habilidade
com a pé esquerdo, trabalho
de equipa e faro de golo fazem
dele um dos melhores futebo-
listas de todos os tempos.

O estatuto de melhor marcador da liga dos campeões, da europa e da la liga foram determinantes para Messi vencer a bola de Ouro

MEGAN rapinoe, dos EuA, 
coroou-se a melhor jogadora 
do ano, depois de campanha 
extraordinária no “Mundial” 
de futebol feminino, onde 
venceu a bota e a bola de 
ouro.

A jogadora do reign FC 
subiu ao palco sucedendo a 
Marta Silva, do orlando pri-
de.

A atleta deixou palavras 
para a família, colegas e trei-
nadores assim como para 
as vítimas de discriminação 
raheem Sterling e Kalidou 
Koulibaly.

“Temos uma oportunida-
de de usar este desporto para 
mudar o mundo para me-
lhor”.

No que toca aos treina-
dores, a norte-americana 
Jill Ellis, que conduziu a se-
lecção do seu país ao título 
mundial, foi eleita a melhor 
treinadora de futebol femi-
nino. bateu agora phil Ne-
ville, seleccionador de in-

Megan Rapinoe 
melhor jogadora

glaterra, e Sarina Wiegman, 
seleccionadora da Holanda. 

Jill Ellis, de 53 anos, vence o 
prémio pela segunda vez, de-

pois de ter arrecadado o mes-
mo título em 2015.

Megan rapinoe sucede a Marta como a melhor futebolista do ano 

o AVANçADo argentino, 
Messi, eleito segunda-feira 
melhor jogador do mundo, 
votou no seu concorrente, 
Cristiano ronaldo para o pré-
mio The Best FIFA. O mesmo 
não se pode dizer do portu-
guês, que nem sequer teve o 
argentino entre os primeiros 
três da lista.

Messi elegeu Ronaldo 
como segundo melhor joga-
dor. O senegalês Sadio Mané 
foi a primeira escolha do cra-
que argentino e o terceiro foi 
De Light. 

Já Ronaldo optou por dar 
prioridade ao actual colega de 
equipa, De Light, seguindo-
-se Frank de Jong e Kylian
Mbappé.

Ronaldo não 
votou no vencedor

que mais títulos têm (sete ao 
todo). Fazem ainda parte do 
Grupo “B” Sp. Covilhã e Setú-
bal, que só entram em acção 
no dia 5 de Outubro.

O Porto, finalista venci-
do, está no Grupo “D”, onde 
além de medir forças com os 
açorianos enfrenta Casa Pia 
e Chaves. Os “dragões” vão 
procurar lutar para conquis-
tar o único troféu em falta até 
ao momento.

Gil Vicente e Portimo-
nense jogam antes, às 18.00 
horas.  

Amanhã Sporting inicia 
defesa do título defrontado, 
em casa, o Rio Ave na primei-
ra jornada do Grupo “C”. O 
jogo tem início às 21.00 horas. 

Apuram-se às meias-fi-
nais “final four” os primeiros 
classificados de cada grupo.

OS problemas defensivos têm 
assombrado o Sporting esta 
temporada, de tal forma que os 
“leões” somam, ao fim de oito 
jogos oficiais, o pior registo de 
golos encaixados desde… 1955.

Ao todo, entre Supertaça, 
seis jogos na Liga e o primeiro 
encontro na Liga Europa, os 
“leões” encaixaram 17 golos, 
mais de dois golos por jogo.

Em jogos oficiais são já 12 
consecutivos em que o con-
junto verde e branco sofre pelo 
menos um golo, com a última 
baliza inviolável a ter aconteci-
do em Abril, no triunfo por 2-0 
em Alvalade frente ao Vitória de 
Guimarães.

TAÇA DA LIGA PORTUGUESA

Arranca hoje fase de grupos

Sporting tão mal
como há 60 anos 

ARRANCA hoje a fase de gru-
pos da Taça da Liga Portugue-
sa, com três jogos, sendo de 

destacar o Benfica-Guima-
rães (20.00 horas) e Porto-
-Santa Clara (22.00).

Os “encarnados”, que 
chegaram às meias-finais 
na edição passada, são os 

benfica, que estreia-se diante do guimarães, é recordista em títulos (sete) 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Província de Tete

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com o número 3 do artigo 96 do Regulamento de contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação 
do objecto dos concursos abaixo indiciados:

Número de 
Concurso Modali-

dade
Objecto de Concurso

Concorrente
Vencedor

Valor da adjudi-
cação incluindo 

IVA (MT) 

2 7 / U G E A -
TJPT/2019

Ajuste Di-
recto

Fornecimento de Serviços de Alo-
jamento da Escrivã de Direito Pro-
vincial, para participar na reunião Nacional de Oficiais de Justiça Soditur, Lda 34.000,00

2 8 / U G E A -
TJPT/2019

Ajuste Di-
recto

Aquisição de passagens aéreas Nar Service, 
Lda.

374.900,00

3 3 / U G E A -
TJPT/2019

Ajuste Di-
recto

Fornecimento de Serviços de Alo-
jamento para o Juiz -Presidente 
do Tribunal Judicial do Distrito 
de Tsangano

Empreendimen-
to Tsangano 35.210,00

3 5 / U G E A -
TJPT/2019

Ajuste Di-
recto

Arrendamento do Imóvel para 12 
Meses

Paulo Joaquim 
Nicolau

444.000,00 
(Anual)

Tete, 24 de Setembro de 2019
Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE

GOVERNO DO DISTRITO DE MASSINGA
SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE MULHER E ACÇÃO SOCIAL

UNIDADE GESTORA E EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES-UGEA

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

acima foi adjudicado de acordo com o seguinte:

Modalidade do con-
curso 

Objecto da contrata-
ção

Fornecedor ad-
judicado 

Valor Adjudi-
cado 

CLNº0004/041090241/
UGEA/2018

Fornecimento de 
Mobiliário para Con-

sultórios

Afu-Bens e Ser-
viços

687.000,00Mt

Massinga, 10 de Setembro de 2019
O Director do Serviço

_____________________
Dr Carlos Estêvão Cossa

(Médico da Clínica Geral)
345
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PELA primeira vez na história do “prémio Desafio 
- Melhor Jogador do Moçambola-2019”, o vencedor 
foi agraciado no estágio. para o efeito, ontem o staff 
do jornal “Desafio”, chefiado pelo director editorial, 
Almiro Santos, foi ao local do estágio do Desportivo 
de Maputo para premiar Sidique, que venceu a ca-
tegoria de jogador da 14.ª e 17.ª jornadas e do mês
de Agosto.

É intenção da Direcção levar o prémio aos clu-
bes de modo a torná-lo ainda mais popular e acima 
de tudo incentivar os jogadores a terem melhores 
exibições para valorizar não só o atleta, mas princi-
palmente o Moçambola. 

Na ocasião, Narciso Nhacila, jornalista, explicou 
aos presentes como é feita a votação e destacou a 
importância do prémio, lembrando, por exemplo, 
que Sidique passou a ser votado pelos adeptos e em 
seguida os treinadores passaram a prestar maior 
atenção ao seu desempenho, daí que nos últimos 
quatro jogos dos “Mambas” tenha sido titular.

“Falo de Sidique, que é vosso colega, que vol-
tou a fazer parte dos elegíveis para a selecção e fez 
os últimos quatro jogos como titular. Mas também 
posso falar de Chico, que também tem sido valori-
zado pelo prémio. O que os adeptos apreciam nos 
jogadores em pouco tempo os treinadores também 
começam a prestar atenção. Trabalhem mais que os 
adeptos irão votar e compensar o vosso esforço atra-
vés do voto”. 

Neste momento organiza-se uma acção igual no 
Ferroviário de Maputo e no Costa do Sol para se pre-
miar Chico, que venceu na 12.ª, 15.ª e 16.ª jornadas, e 

Eva Nga, vencedor das últimas duas rondas.
Para votar via SMS basta entrar no campo de 

mensagens de qualquer operadora e escrever PD 
(espaço), seguido do número do código do atleta 
(estão inseridos em todas as crónicas publicadas 
nos jornais “Desafio”, “Domingo” e “Notícias”) e 
enviar para o número 99200. Cada SMS custa cinco 
meticais.

Também pode votar por cupão, que é encon-
trado na última página do semanário “Desafio”. 
Depois de recortado e preenchido é depositado em 
todas as delegações da Sociedade do Notícias, SA, 
espalhadas pelo país e na sede da empresa, em Ma-
puto.

O grande vencedor irá receberá uma viatura 
da marca Nissan NP 300 Hardbody, cabina dupla, 
2.5DTI, com direito a assistência gratuita no agente 
durante três anos ou até 100.000 quilómetros, se-
guro coberto pela Fidelidade e 600 litros de com-
bustível nas bombas da Petromoc durante um ano.

O vencedor será encontrado através de duas 
fases de votação, com os adeptos a terem peso de 
60 por cento e o júri, composto pelos 16 treina-
dores das equipas do Moçambola e os respectivos 
capitães, para além do seleccionador nacional e de 
cinco jornalistas da Sociedade do Notícias, SA, com 
peso de 40 por cento. O “Prémio Desafio - Melhor 
Jogador do Moçambola-2019” é uma iniciativa da 
Sociedade do Notícias, SA, que para tal tem como 
parceiras a Liga Moçambicana de Futebol, Nissan 
MotorCare, Zap-Moçambique, Lacatoni, Fidelida-
de e Petromoc.

Batalha de colossos no Chiveve

A 
GRANDE batalha da 
21ª jornada do Moçam-
bola-2019 será travada 
esta tarde, a partir das 
15.00 horas, no Chiveve, 

quando o Ferroviário da Beira re-
ceber o líder Costa do Sol.

Trata-se de uma partida im-
própria para cardíacos, se aten-
dermos que os “canarinhos” co-
mandam a prova com 41 pontos, 
mais oito que os “locomotivas”, 
e querem alargar esse fosso de 
modo a chegarem rapidamente 
ao almejado título, enquanto os 
beirenses já não querem perder 
mais pontos e pretendem encos-
tar os da frente para continuarem 
a sonhar com o canecão. 

Uma derrota para os “loco-
motivas” seria um autêntico KO 
na luta pelo título, enquanto para 
os “canarinhos” seria um retro-
cesso nos seus objectivos, que 
passam por conquistar o campe-
onato.

Para já está tudo aberto para 
que se assista a um bonito espec-
táculo de futebol.

Ainda hoje, a começar por 
Maputo, o aflito Maxaquene re-

cebe o Têxtil do Púnguè, num 
encontro em que os “tricolo-
res” são de longe favoritos. A 
Liga Desportiva terá a visita do 
Clube do Chibuto, numa par-
tida em que o factor casa pode 
ser determinante. Mas, atenção! 
O Chibuto está a fazer um bom 

campeonato, estando neste mo-
mento em quinto lugar com 29 
pontos, enquanto os “muçul-
manos” ocupam a 13ª posição 
com 22 pontos, na zona de des-
promoção.

Em Xinavane, na província 
de Maputo, lá para as bandas do 

canavial, o Incomáti recebe o 
Desportivo de Nacala, num con-
fronto entre equipas que lutam 
pelo mesmo objectivo: a manu-
tenção.

O Ferroviário de Maputo, por 
sua vez, desloca-se ao sempre 
terreno “escorregadio” da So-

alpo para enfrentar o Textáfrica, 
ferido no seu orgulho pelo Fer-
roviário de Nampula na última 
ronda, com quem perdeu por 
0-2. Os “locomotivas” da capital 
se quiserem continuar a sonhar 
com o título têm de pontuar no 
Chimoio. Caso contrário podem 
hipotecar o sonho de lutar pelo 
trono esta temporada.

A União Desportiva do Son-
go, segunda classificada, des-
loca-se a Nacala para encontrar 
um “búfalo ferido”, o Ferroviário 
local, que no fim-de-semana 
perdeu com o seu rival Despor-
tivo. A avaliar pela bravura que 
os locais têm demonstrado, tudo 
indica que o Songo vai enfrentar 
muitas dificuldades para pontu-
ar.

Finalmente, o Baía defronta 
o Ferroviário de Nampula. Em
Pemba os donos da casa normal-
mente pontuam. Esperamos que 
a tradição se mantenha, até por-
que os “locomotivas” de Nam-
pula, tirando a vitória do último 
fim-de-semana, têm andado 
muito longe das melhores exibi-
ções a que nos habituaram.

“canarinhos” jogam cartada difícil esta tarde na beira Sidique premiado no estágio 
O director editorial almiro Santos procedendo à entrega dos prémios a Sidique, momentos antes do jogo de ontem 

MELHOR FUTEBOLISTA DO MUNDO

Dominguez votou em Messi
O CAPITÃO da Selecção Nacional 
de Futebol, Dominguez, votou 
em Messi, enquanto o ex-selec-
cionador, Victor Matine, elegeu 
Cristiano Ronaldo para eleição do 
prémio FIFA The Best (melhor jo-
gador do mundo), cerimónia que 
decorreu segunda-feira em Milão, 
Itália.

Dominguez viu a sua escolha 
ser coroada da melhor forma, visto 
que o avançado argentino foi eleito 
o melhor do mundo, tendo leva-

do para casa a sexta Bola de Ouro. 
Já Matine, que ganhou direito de 
voto, visto que na altura era o se-
leccionador dos “Mambas”, op-
tou pelo avançado português, que 
nem esteve presente em Milão.

Como segunda e terceira esco-
lhas Dominguez elegeu Cristiano 
Ronaldo e Kylian Mbappé como 
melhores jogadores do mundo, 
respectivamente, enquanto Vic-
tor Matine elegeu Messi e Van Dijk 
pela mesma ordem. 

dominguez contribuiu para que 
Messi conquistasse a sexta bola 
de Ouro 

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Mexer e Reinildo em acção
OS FUTEBOLISTAS moçambi-
canos Mexer e Reinildo estarão 
esta noite, a partir das 19.00 
horas, em acção na Liga Fran-
cesa.

O defesa central Mexer, 
que tem ocupado lugar de des-
taque na sua nova equipa, o 
Bordeaux, após três épocas no 
Rennes, deve alinhar de início 
no embate com o Brest. 

Já Reinildo, após ter sido 
titular pela primeira vez no úl-
timo domingo no empate com 
o Rennes (1-1), é bem provável

que volte a entrar no onze no 
duelo com o Strasburg.

O Lille ocupa o sexto lugar 
com dez pontos e o Bordeaux é 
oitavo com nove.

DOMINGUEZ VENCE 
ORLANDO PIRATES

O Bidvest Wits venceu o 
Orlando Pirates por 4-3, com 
o internacional moçambica-
no Dominguez a assistir a vi-
tória do banco de suplentes.
Com este triunfo a equipa

“universitária” subiu ao se-
gundo lugar com 11 pontos, 
menos um que o Polokwane 
City, que bateu o Sportsport 
por 3-1, e é o novo coman-
dante isolado da “Premier 
Soccer League”. 

O Baroka FC, de Kam-
bala, não foi feliz na re-
cepção ao Highlands Park, 
tendo perdido por 2-1. Kam-
bala alinhou os 90 minutos. 
A equipa do médio moçam-
bicano ocupa o nono lugar 
com oito pontos.

ZAINADINE EMPATA EM 
BRAGA

Numa das partidas que fe-
chou a sexta jornada da Liga 
Portuguesa, o Marítimo, de 
Zainadine Jr, foi à casa do Braga 
arrancar um empate a duas bo-
las. Zainadine fez uma boa exi-
bição, embora tenha cometido 
penalty sobre André Horta que 
originou o primeiro golo dos 
bracarenses. Os maritimistas 
ocupam a 15ª posição com cin-
co pontos.

WITTI ASSISTE PARA 
O SEGUNDO GOLO

O extremo moçambicano 
fez a assistência para o segun-
do golo do Nacional da Madei-
ra na vitória sobre o Penafiel 
por 2-1, em partida da sexta 
jornada da Liga Ledman Por-
tuguesa, equivalente à II Di-
visão.

Os “insulares” ocupam o 
segundo lugar com 14 pontos, 
menos um que o Sp. Covilhã.

SALVADOR 

NHANTUMBO
DESPERDÍCIOS! O Despor-
tivo deixou “voar” pontos 
ontem mais uma vez, num 
jogo em que tinha tudo 
para vencer, dadas as opor-
tunidades criadas e desper-
diçadas de forma clamo-
rosa e aborrecendo os seus 
adeptos. O ENH mostrou-
-se feliz com o empate fora
de casa e vai alimentando 
a “caça” de pontos para a 
manutenção. 

O Desportivo teve a 
prerrogativa de vincar o 
facto de ser anfitrião, mas 

foi perdendo esse esta-
tuto ao longo da partida, 
isto porque o ENH foi des-
pertando e reagiu ao golo 
madrugador apontado por 
Hammed, aos oito minu-
tos, de cabeça, na sequên-
cia de um livre. 

O tento “alvi-negro” 
justificou a entrada fulgu-
rante e uma aparição inicial 
tímida do ENH, que se foi 
se adaptando às circuns-
tâncias do jogo. Assentou-
-se com o andar do tempo
e com um futebol mais or-
ganizado chegou ao golo
do empate, apontado por
Eurico, aos 23 minutos,

também de cabeça. Parkim 
e Laque estiveram envolvi-
dos na jogada que terminou 
com golo de belo feito de 
Eurico.

Feito isto, assistiu-se a 
um jogo mais equilibrado. O 
ENH ganhou mais alento e 
jogo de igual para igual, re-
agindo cada vez mais às in-
vestidas “alvi-negras”.

Veio a segunda parte e 
com ela a vontade de ambas 
partes jogar como manda 
as regras. Aliás, o jogo teve 
as mesmas características 
desde o início, mas com o 
Desportivo mais forte na cir-
culação da bola. Pautou pelo 

mesmo diapasão na segunda 
parte e teve, na sequência 
disso, mais oportunidades 
de golo. Mafaite mandou o 
esférico ao poste na mar-
cação de um livre. Na se-
quência do lance, Hammed 
rematou desenquadrado 
com a baliza. O Desportivo 
continuou mais perigoso e 
o ENH confinou-se mais na
sua zona defensiva. Aos 80
minutos foi a vez de Flávio
desviar de cabeça para uma
defesa apertada de Valério
para canto. O perigo per-
maneceu em direcção à ba-
liza do ENH, mas sem tomar
rumo certo até ao apito final.

FICHA TÉCNICA
ÁRBITRO: Pereira Antó-

nio, auxiliado por Domingos 
Machava e Adão Tchucane. O 
quarto árbitro foi Arlindo Nu-
vunga. 

DESPORTIVO: Stefan; 
Allan, Sidique, Rui, Flávio, 
Hammed, Zé Luís (Gregório), 
Mafaite, Dinis (Malate) e Pe-
ter.

ENH: Valério; Obed, Beto, 
Ilísio, Laque, Manuelito, Jor-
ge, Quaresma, Parkim, Ama-
ras e Yóyó.

DISCIPLINA: Cartões 
amarelos para Hammed (Des-
portivo); Valério, Amaras e 
Rui (ENH).

DESPORTIVO, 1-EnH, 1

Alvi-negro deixa “voar” pontos!
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Bebés morrem num 
incêndio em maternidade
OITO bebés morreram na madrugada de ontem durante um 
incêndio numa maternidade no nordeste da Argélia, de acordo 
com um responsável da protecção civil argelina. O fogo foi de-
clarado às 03..50, hora local (04.30  horas em Moçambique), no 
hospital materno-infantil de El Oued Souf, no nordeste Saha-
ra argelino, segundo o capitão Nassim Bernaoui, da protecção 
civil. “Nós lamentamos infelizmente a morte de oito bebés, 
alguns queimados e outros asfixiados pelo fumo”, declarou. 
“Conseguimos salvar 11 bebés, 107 mulheres (…) e 28 funcioná-
rios do estabelecimento” hospitalar, acrescentou. O incêndio já 
está controlado. As causas do fogo não foram ainda esclarecidas 
pelas autoridades.

HRW pede denúncia 
de “autocratas populistas”
A HUMAN Rights Watch (HRW) pediu aos Chefes de Estado e 
de governo presentes na Assembleia Geral das Nações Unidas 
que denunciem e afirmem abertamente a rejeição às “políticas 
abusivas de autocratas populistas” e “promover maior respei-
to pelos direitos humanos em todo o mundo. Em comunicado 
divulgado segunda-feira, a organização de defesa dos Direitos 
Humanos referenciou quatro Presidentes – Donald Trump, dos 
EUA, Jair Bolsonaro, do Brasil, Abdel Fattah al-Sisi, do Egipto, e 
Recep Tayyip Erdogan, da Turquia – como exemplo de promo-
tores de políticas que têm desencadeado “ataques agressivos” 
aos Direitos Humanos.

Distúrbios fatais na Indonésia
PELO menos 26 pessoas morreram e 70 ficaram feridas em no-
vos distúrbios que eclodiram na Papua, província da Indonésia, 
atingida pela violência desde meados de Agosto, indicaram on-
tem as autoridades. Na segunda-feira, uma multidão enfureci-
da incendiou prédios, lojas e casas do governo local e ateou fogo 
a carros e motos na cidade de Wamena, na província de Papua, 
num protesto que eclodiu devido a suspeitas de insultos xenó-
fobos de um professor a um estudante indígena. Desde 19 de 
Agosto, muitas localidades em Papua assistem a manifestações, 
tendo sido também relançados os pedidos para um referendo 
sobre a independência.

Lula da Silva recusa 
regime semiaberto
O ANTIGO Presidente brasileiro Lula da Silva, a cumprir desde 
Abril de 2018 uma pena de oito anos e 10 meses de prisão por 
corrupção, prefere ficar na prisão do que beneficiar do regime 
semiaberto, ao qual tem legalmente direito desde segunda-
-feira, 23 de Setembro. “O ex-Presidente está consciente do
seu direito a pedir uma alteração do regime [de detenção], mas 
decidiu não fazê-lo porque quer recuperar a sua liberdade na
totalidade, e ver reconhecido o facto de que foi vítima de pro-
cedimentos considerados nulos, como as acusações sem fun-
damento do juiz Sérgio Moro”, refere um dos advogados de
Luiz Inácio Lula da Silva, em comunicado. 

Israel procura solução 
para novo governo
ISRAEL pode estar mais próximo de uma grande coligação. 
Depois de o líder do partido conservador Likud, Benjamin Ne-
tanyahu, ter falhado ser reeleito duas vezes nos últimos seis 
meses e do empate técnico com Benny Gantz, à frente do Azul 
e Branco, nas eleições de 17 de Setembro, o Presidente israeli-
ta, Reuven Rivlin, propôs aos dois a formação de um executivo 
conjunto. Ambos líderes estiveram reunidos com Rivlin e, se-
gundo o jornal israelita “Haaretz”, Netanyahu e Gantz concor-
dam em compor um governo de união, em que cada um seria 
primeiro-ministro por um período de dois anos, num sistema 
rotativo. No entanto, não concordaram sobre qual deles assu-
miria o cargo primeiro. As negociações continuam.

Museveni contesta sanções
O PRESIDENTE do Uganda contestou as sanções dos Estados 
Unidos contra um antigo membro da sua administração, acu-
sado de violações dos Direitos Humanos durante o desempe-
nho das suas funções à frente da polícia entre 2005 e 2018. Num 
comunicado dirigido à oposição interna ugandesa, Yoweri Mu-
seveni afirmou domingo que os alegados crimes imputados ao 
general Kale Kayihura “serão julgados no Uganda” e que visitar 
os EUA não é tão importante quanto pensam alguns oposito-
res. Washington anunciou no passado dia 13 sanções contra o 
antigo e poderoso inspector-geral da polícia do Uganda, de 62 
anos, por alegadas provas de práticas de corrupção e abusos dos 
Direitos Humanos, incluindo tortura e/ou tratamento cruel, 
desumano ou degradante.

Corpo de Franco deve sair 
do Vale dos Caídos
O TRIBUNAL Supremo espanhol autorizou ontem o governo a 
transferir o corpo de Francisco Franco do Vale dos Caídos para 
o cemitério de Mingorrupio, nos arredores de Madrid, ao recu-
sar a “totalidade” do recurso da família do ditador. Ao recusar
o recurso apresentado pelos netos do ditador, o Supremo dá o
seu apoio à decisão do governo espanhol de enterrar os restos
mortais no cemitério de Mingorrupio, na povoação de El Par-
do, arredores de Madrid. Francisco Franco Bahamonde foi um
militar espanhol que integrou o golpe de Estado que, em 1936,
marcou o início da Guerra Civil Espanhola, tendo exercido des-
de 1938 o lugar de Chefe de Estado, até morrer em 1975, ano em 
que se iniciou a transição do país para um sistema democrático.

M
AIS de dois milhões 
de habitantes de 
Harare e arredores 
estão sem água ca-
nalizada depois do 

encerramento da principal es-
tação de tratamento de água 
da capital do Zimbabwe, que 
ameaça a eclosão de surtos in-
fecciosos, como a cólera.

As autoridades de Harare 
deixaram de conseguir reunir 
o montante em divisas neces-
sário para suportar os custos
dos produtos químicos de tra-
tamento da água, na ordem
dos 2,7 milhões de dólares (162
milhões de meticais) mensais.
Isto, ao mesmo tempo que os
níveis de água em diques está a 
baixar devido à seca.

“Toda a gente a viver em 
Harare está afectada, não há 
água”, deixou claro o porta-
-voz do município da capital,
Michael Chideme, citado on-
tem pela Agência Associated
Press (AP). Admitindo que a
situação pode provocar riscos
sérios de saúde, o mesmo res-
ponsável disse que “a situação
pode ficar resolvida amanhã
[hoje, quarta-feira]”. “Mas não 
sabemos”, acrescentou.

Residentes de Harare 
vulneráveis à cólera

autoridades de Harare sem fundos para o tratamento da água 

CERCA 150 Chefes de Estado 
e de governo estiveram on-
tem na abertura dos debates 
da Assembleia Geral (AG)
das Nações Unidas, em Nova 
Iorque, EUA. O debate geral 
desta 74ª sessão tem como 
tema central a união de es-
forços multilaterais para a 
erradicação da pobreza, para 
uma educação de qualidade, 
para uma acção climática e 
para a inclusão.

O Secretário-Geral da 
ONU alertou ontem para o 
risco iminente do mundo en-

Trump e Bolsonaro exibem 
seus ultra-nacionalismos 
na Assembleia Geral da ONU

universal com respeito uni-
versal do Direito Internacio-
nal, um mundo multilateral 
com instituições multilaterais 
fortes”, afirmou o chefe da 
ONU, sem mencionar especi-
ficamente os EUA e a China.

Este risco “pode ainda não 
ser grande, mas é real”, afir-
mou.

Diante dos vários líde-
res mundiais presentes na 
sede das Nações Unidas, em 
Nova Iorque, Guterres enfati-
zou que este risco de fractu-
ra está a surgir no horizonte 

que enfrenta, entre outros as-
pectos, uma “crise climática”, 
uma “possibilidade alarman-
te” de um conflito no Golfo, 
uma ameaça do crescimento 
do terrorismo e um aumento 
das desigualdades.

Como é “norma’”, depois 
de Guterres, o Brasil foi o pri-
meiro país a falar, seguindo-
-se-lhe os Estados Unidos.

Ataques ao socialismo e a
defesa de valores patrióticos,
a resvalar para o chauvinis-
mo, mostraram alinhamento
ideológico entre os Presiden-

frentar uma “grande fractura” 
protagonizada por dois siste-
mas paralelos, numa referên-
cia implícita às duas maiores 
economias globais, Estados 
Unidos (EUA) e China.

António Guterres falava 
na abertura do debate geral da 
74.ª sessão da AG, que arran-
cou ontem e irá decorrer até o 
proximo 30.

“Devemos fazer todo o 
possível para evitar uma gran-
de fractura e manter um siste-
ma universal: uma economia 

num momento de “transição 
e disfunção das relações glo-
bais de poder”, mencionando 
as movimentações para criar 
sistemas rivais de Internet, fi-
nanceiros e monetários, bem 
como estratégias geopolíticas 
e militares.

Numa intervenção feita 
em três línguas (inglês, fran-
cês e espanhol) e que focou os 
vários temas, cenários e desa-
fios que marcam a actualidade 
global, o Secretário-Geral tra-
çou a imagem de um mundo 

tes brasileiro, Jair Bolsonaro, 
e norte-americano, Donald 
Trump.

Cerca de 35 outros líderes 
mundiais proferiram discur-
sos ontem.

A 74.ª sessão da Assem-
bleia-Geral da ONU, cujos 
trabalhos irão decorrer até 
Setembro de 2020, é presidida 
pelo diplomata nigeriano Ti-
jjani Muhammad-Bande, que 
assumiu este cargo anual na 
semana passada. -(LUSA/G1/
EL PAIS)

O PRESIDENTE angolano, João Lourenço, destacou segunda-feira 
o “esforço de mudança” em Angola, através do qual espera colocar
o país “no mesmo patamar em que se encontram as nações empe-
nhadas em promover o seu sucesso”.

“Está a realizar-se em Angola, com a participação de políti-
cos, da sociedade civil, da população em geral e do executivo, um 
esforço de mudança por via do qual pretendemos colocar o país, 
tão rapidamente quanto possível, no mesmo patamar em que se 
encontram as nações empenhadas em promover o progresso, o 
desenvolvimento e o bem-estar dos seus povos, através de boas 
práticas de governação”, afirmou o Chefe de Estado angolano no 
Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos, em Nova Ior-
que.

João Lourenço considerou que há resultados significativos no 
processo de transformação do país, mas assumiu que há “um défi-
ce de conhecimento” pelos norte-americanos do programa reali-
zado pelo seu Governo.

Nesse sentido, o Presidente angolano crê que a visita aos EUA 
“é uma oportunidade soberana para colmatar esse défice” e para 
falar sobre as medidas que o seu executivo está a adoptar para “su-
perar alguns vícios do passado”.

“Estamos a implementar um conjunto de medidas que se ins-
crevem num plano do executivo sobre o desenvolvimento de An-
gola, que assenta em alguns eixos fundamentais como o desenvol-
vimento económico sustentável, a boa governação, a integração 
regional e internacional, o desenvolvimento das infraestruturas”, 
referiu João Lourenço, que esta semana cumpre dois anos na lide-
rança de Angola.

“Para a sua concretização, torna-se necessário atrair investi-
mento estrangeiro para a nossa economia, a fim de a diversificar, 
aumentar a nossa produção interna e assegurar assim o aumento 
das exportações de bens diversos”, concluiu. -(LUSA)

João Lourenço 
destaca “esforço 
de mudança” 
em Angola

O presidente da assembleia geral, o nigeriano tijjani Muhammad-bande (centro), sinaliza a abertura dos debates da ONu 
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Muitos residentes estão a 
optar por adquirir água engar-
rafada ou a recorrer a poços.

No ano passado, morreram 

26 pessoas devido a um surto 
de cólera em Harare e o próprio 
Presidente do país, Emmerson 
Mnangagwa, lamentou publi-

camente o facto de os zimba-
bweanos estarem a ser vítimas 
de uma “doença medieval”. 
-(LUSA)

A GUINÉ BISSAU assinalou ontem, 24 de Se-
tembro, 46 anos da sua independência. O país 
prepara-se para as eleições presidenciais de 24 
de Novembro, numa altura em que uma crise es-
preita no Parlamento, que não consegue discutir 
o programa do governo.

O Presidente José Mário Vaz, apelou ontem
aos bissau-guineenses para votarem nas eleições 
presidenciais para escolherem o que querem para 
o futuro do país.“Convido todos os guineenses e
sem excepção para que no próximo dia 24 de No-
vembro não deixem de exercer o seu direito de
voto, um direito igual para todos, cada cidadão
vale um voto, e não votar significa não exercer o
direito que a Constituição lhe reserva”, afirmou
José Mário Vaz.

O apelo foi feito num discurso proferido por 
ocasião do 46.º aniversário da proclamação da in-
dependência.

“Votar nas próximas eleições presidenciais de 
forma consciente e em liberdade, é escolher o que 

pretendemos para o nosso futuro nos próximos 
cinco anos, sobretudo para manter a paz civil, 
tranquilidade interna e a liberdade, já conquista-
das”, salientou José Mário Vaz, que já anunciou a 
sua recandidatura ao cargo.

No discurso, o Presidente bissau-guineense 
voltou a elogiar o papel dos militares do país, que 
se têm mantido afastados das crises políticas.

Entretanto, para a realizadora bissau-guine-
ense Diana Andringa, a Guiné-Bissau vive “uma 
frágil democracia (...) Neste momento a data elei-
toral (das presidenciais) foi imposta pela comu-
nidade internacional. Esperemos que se cumpra 
e espero que haja uma escolha respeitada.”

Ontem, pelo aniversário da independência 
nacional do país africano lusofono, a televisão 
pública portuguesa, RTP, estreou o documentá-
rio “Guiné Bissau: Da memória ao futuro” de Dia-
na Andringa, que testemunha as esperanças e os 
bloqueios que foram construindo a Guiné-Bissau 
ao longo de mais de quatro décadas. -(RFI/LUSA)

O SUPREMO Tribunal britânico 
declarou ontem ilegal a suspen-
são do Parlamento decidida re-
centemente pelo primeiro-mi-
nistro. Enquanto o presidente da 
Câmara dos Comuns, John Ber-
cow, defende que os deputados 
devem voltar a “reunir-se sem 
demora”, Boris Johnson pede a 
realização de eleições.

Numa breve declaração à 
imprensa após a decisão do Su-
premo Tribunal sobre a suspen-
são do Parlamento, o primeiro-
-ministro defendeu que o Reino
Unido deve realizar eleições.

“O óbvio a fazer é organizar 
eleições. Jeremy Corbyn fala a 
torto e a direito, devia pedir elei-
ções”, disse Boris Johnson à saída 
de uma reunião com empresários 
em Nova Iorque, referindo-se ao 
líder do Partido Trabalhista bri-

tânico. O primeiro-ministro re-
cusou responder se vai demitir-
-se ou se colocou a rainha Isabel
II numa posição delicada com a
suspensão do Parlamento.

As declarações de Johnson 
foram feitas pouco depois de o 
seu gabinete ter anunciado que 
o primeiro-ministro vai encurtar 
a estada em Nova Iorque para es-
tar em Londres quando a Câmara 
dos Comuns retomar hoje os tra-
balhos.

A mesma fonte reiterou que 
Boris Johnson não tenciona de-
mitir-se por causa da decisão do 
Supremo Tribunal, que declarou 
ilegal a suspensão do parlamen-
to entre 9 de Setembro e 14 de 
Outubro, cerca de duas semanas 
antes do prazo para o Reino Uni-
do sair da União Europeia (‘Bre-
xit’).

Críticos, consideravam que 
o primeiro-ministro suspen-
deu o Parlamento para impedir
que os legisladores travassem o
“Brexit’”em 31 de Outubro com
ou sem acordo.

Na leitura da decisão, a juíza, 
Brenda Hale, disse que “a de-
cisão de aconselhar Sua Majes-
tade a suspender o Parlamento 
era ilegal porque teve o efeito de 
frustrar ou impedir a capacidade 
do Parlamento de desempenhar 
as suas funções constitucionais 
sem uma justificação razoável”.

Após o anúncio da decisão, 
o presidente da Câmara dos Co-
muns, John Bercow, convocou
a sessão parlamentar para hoje
às 11.30, embora sem a sessão de
perguntas ao primeiro-ministro
que ocorre habitualmente às
quartas-feiras. -(LUSA)

Guiné-Bissau: 46 anos 
de independência em 
frágil democracia

PM perde na justiça e pede 
eleições antecipadas
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Empresa de capitais 
chineses exporta granito
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MITESS supera meta 
de empregos para jovens

No âmbito da implementação da Políti-
ca de Emprego (PE), o Ministério do Traba-
lho, Emprego e Segurança Social (MITESS) 
gerou, em 2018, 85 por cento de empre-
gos activos para jovens, superando a meta 
do quinquénio, de um milhão e quinhen-
tos mil (1.500.000) postos de trabalho. 

A informação foi tornada pública recente-
mente, em Maputo,  por Marta Maté, Direc-
tora Nacional do Trabalho, que falava à mar-
gem da reunião de avaliação e monitoria da PE 
do MITESS, alargada aos directores de plani-
ficação, técnicos e parceiros de cooperação. 
Marta Maté disse, na ocasião, que a reunião 

A
EMPRESA de ca-
pitais chineses 
Huaxi Helin Mi-
ning, com sede 
em Chimoio, cen-

tro de Moçambique, produz 
e exporta anualmente para 
os mercados asiático e euro-
peu cerca de mil toneladas de 
placas de granito, segundo a 
Rádio Moçambique.

Trata-se de uma unidade 
industrial cuja implantação 
custou cerca de 8 milhões de 
dólares e que conta com duas 
pedreiras para a extracção de 
granito nos distritos de Moa-
tize, em Tete, e de Manica, na 
província do mesmo nome.

A fonte informou que os 
gestores da Huaxi Helin Mi-
ning, após terem atingido 
níveis satisfatórios de produ-
ção e exportação, solicitaram 
a utilização do selo “Made In 
Mozambique”, que foi for-

tinha, também, por objecti-
vo analisar a elaboração do 
Informe Anual da PE, prepa-
rar o Informe Semestral da 
PE de 2019, analisar os indi-
cadores de emprego a serem 
adoptados na monitoria da 
PE, a orçamentação e fazer 
ainda a advocacia para a or-
çamentação pró-emprego. 
“Nós temos alguns desafios 
em relação à qualidade de 
dados e discriminação de 
actividades e apreciação de 
alguns indicadores e orça-
mentação. A Política de Em-
prego e o Plano de Acção ca-
bem dentro do instrumento 
de planificação. Estamos a 
dar os primeiros passos para 
a elaboração de um infor-
me relativo ao segundo ano 
da implementação da PE 
2019. Temos tido encontros 
trimestrais com os pontos 
focais de vários ministérios 
e estamos a ver se o relató-
rio remetido ao Conselho 
de Ministros  pode ser me-
lhorado. Neste "workshop" 
estamos, igualmente, a 
analisar os orçamentos dos 
sectores prioritários no pilar 
três da Política de Empre-

go e a desenhar a estrutura 
do próximo relatório, não 
obstante este ano ter apre-
sentado resultados positi-
vos”, explicou Marta Maté. 
Por sua vez, Edmundo 
Werna, representante da 
Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT), dis-
se que a reunião serve de 
catalisadora para as vá-
rias organizações e braços 
parceiros do MITESS na 
avaliação e análise dos tó-
picos para a elaboração do 
informe anual da PE e dos 
indicadores de emprego. 
“Esta reunião é uma opor-
tunidade para se discutir o 
andamento da Política de 
Emprego com os parcei-
ros do Governo, para ver 
como eles podem poten-
cializar a criação de em-
prego nas suas determiná-
veis e diversas políticas”, 
referiu Edmundo Werna. 
Importa referir que a reu-
nião contou com a partici-
pação de representantes dos 
ministérios envolvidos na 
PE, parceiros sociais, Banco 
de Moçambique, OIT, entre 
outros. 

malmente entregue no sá-
bado passado, em cerimónia 
testemunhada por membros 
do Governo.

A mesma estação emisso-
ra noticiou, igualmente, que 
Moçambique vai exportar ta-
baco e feijão bóer para a Chi-
na e para Índia, no âmbito da 
internacionalização das ex-
portações moçambicanas, se-
gundo declarações proferidas 
pelo Ministro da Indústria e 
Comércio, Ragendra de Sousa.

O ministro, que intervinha 
numa recepção de beneficên-
cia, em Nampula, disse que os 
empresários moçambicanos 
têm oportunidade de expor-
tar mais de 60 mil toneladas 
de tabaco e 400 mil toneladas 
de feijão bóer para a China, 
ao abrigo de um programa de 
abertura do mercado asiático, 
recentemente acordado com 
o Governo moçambicano.
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O 
INÍCIO de explora-
ção dos depósitos 
de gás natural na 
bacia do Rovuma, 
em 2023, fará com 

que a economia de Moçambi-
que cresça, nesse ano, à taxa 
de 7,5%, afirma a Economist 
Intelligence Unit (EIU), no 
mais recente relatório sobre o 
país.

Até lá, Moçambique terá 
taxas de crescimento econó-
mico bem mais modestas, a 
começar pelo ano em curso, 
em que os analistas da EIU 
prevêem uma contracção de 
0,5%, antes de recuperar para 
valores positivos, a começar 
com 3,0%, em 2020.

Os anos de 2021 e 2022 
deverão ser, igualmente, de 
crescimento económico, com 
uma taxa de 5,6% em ambos 
os casos, à medida que a recu-
peração da economia progrida, 
depois dos danos causados por 
duas tempestades tropicais 
este ano.

O relatório recorda ter o 
grupo Anadarko Petroleum, 
entretanto adquirido pelo 
grupo Occidental Petroleum 
e parceiros, tomado a decisão 
final de investimento do bloco 
Área 1 em Junho de 2019.

Crescimento económico
dependente do gás natural

Recorda ainda que a estatal 
Empresa Nacional de Hidro-
carbonetos (ENH) tem uma 
participação de 15% neste 
projecto, tendo, por conse-
guinte, de angariar 2,3 mil mi-
lhões de dólares, processo que 
foi adiado pela administração 
da empresa, que argumentou 

com a necessidade de conse-
guir melhores condições.

O recente anúncio de que a 
quase totalidade dos credores 
das euro-obrigações emiti-
das pela estatal Empresa Mo-
çambicana de Atum aceitou 
a proposta de reestruturação 
apresentada pelo Ministério 

da Economia e Finanças pode-
rá ajudar a ENH a conseguir as 
mencionadas melhores condi-
ções.

O documento da EIU 
menciona, por outro lado, o 
anúncio efectuado pelo grupo 
ExxonMobil de adiamento da 
decisão final de investimen-

to do bloco Área 4, devido a 
incertezas políticas e de se-
gurança na província de Cabo 
Delgado, onde elementos mu-
çulmanos radicais têm efectu-
ado ataques contra instalações 
e população.

“Prevemos, no entanto, 
que o interesse comercial em 
Moçambique continue a au-
mentar, atendendo a que as 
oportunidades económicas 
(decorrentes da exploração 
de gás natural) são enormes”, 
pode ler-se.

O mesmo documento 
menciona, de qualquer modo, 
o facto de o mercado mundial
de gás natural estar, actual-
mente, saturado, com a oferta
a exceder a procura, “pelo que
não é de antecipar que traba-
lhos significativos nas instala-
ções em terra se possam iniciar 
antes de 2020.”

Em consequência, a for-
mação bruta de capital fixo 
que este ano irá crescer 8,2%, 
deverá situar-se entre um má-
ximo de 55,0%, em 2020, e um 
mínimo de 30%, em 2023, à 
medida que as empresas en-
volvidas naqueles dois projec-
tos de gás natural comecem a 
investir de forma acentuada. 
(Macauhub)

BCI acolhe estudantes de
Contabilidade e Auditoria

DEZENAS de estudantes de Con-
tabilidade e Auditoria do Instituto 
Politécnico de Tecnologia e Empre-
endedorismo (IPET) efectuaram, recen-
temente, uma visita de estudo à sede 
do Banco Comercial e de Investimento 

(BCI), em Maputo.
Para além de terem tido acesso a al-

guns dos sectores-chave do banco, os 
estudantes tomaram parte numa pa-
lestra sobre planeamento e educação 
financeira.

SEGUNDO A EIU

Segundo o facilitador e colaborador 
do BCI, Daudo Vali, esta foi uma ocasião 
para dar a conhecer aspectos importan-
tes sobre o planeamento e sobre a inde-
pendência financeira, entre outros, por 
meio de uma poupança eficaz.

Disse ainda que é prática do BCI es-
tabelecer uma interacção contínua com 
instituições de ensino básico, médio 
e superior, como forma de preparar os 
alunos, estudantes e futuros profissio-
nais para que sejam conhecedores da 
realidade e das actividades bancárias e 
que sejam economicamente  capazes de 
maior racionalização de recursos.    

Por seu turno, Rosalita Paulino, do-
cente do IPET, disse que com base na 
palestra os estudantes já têm uma visão 
geral sobre a banca e uma certa percep-
ção sobre o seu funcionamento.

“Tiveram aqui um contacto directo 
com o terreno, como forma de os levar a 
quebrar certos mitos. Muitas vezes pen-

sa-se que a banca é só lidar com dinhei-
ro. Ao saírem daqui partem com outras 
expectativas e com uma visão mais pró-
xima da sua área de formação”, disse.

Luís Bila, estudante de Contabilida-
de e Auditoria, considera que o encon-
tro foi muito produtivo, uma vez que 
deu-me mais motivação para concluir o 
seu curso, especializar-se e num futuro 
próximo aperfeiçoar profissionalmente.

Já para Anifa Ussene considera que, 
para além de ajudar a aprofundar os co-
nhecimentos que já adquiriu, o encon-
tro permitiu criar mais familiarização 
com o meio profissional e, no caso dela, 
vai ser possível aliar a teoria e a prática, 
e tornar a formação mais completa.

Refira-se que o IPET opera há cer-
ca de dez anos e oferece uma quinze-
na de cursos em Maputo, Sofala, Tete, 
Zambézia, Nampula, Cabo Delgado e 
Niassa.
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MOHAMED VALÁ, EM ENTREVISTA AO “NOTÍCIAS”

Produtores já negociam o preço na comercialização 
JOCAS ACHAR 

A 
ALTA de preços de 
comercialização de 
cereais e oleaginosas 
está a animar os pro-
dutores das regiões 

centros e norte do país, princi-
palmente das zonas fronteiriças. 
A campanha de comercialização 
está ainda no início e os produtores 
afirmam que os preços já são com-
pensatórios, fruto da capacidade 
de negociação com os potenciais 
compradores, experiência que re-
sulta da maturidade ganha ao lon-
go dos anos. 

O director-geral do Instituto 
de Cereais de Moçambique, Moha-
med Valá, que terminou há dias um 
périplo pelas regiões fronteiriças 
do centro e norte do país, confir-
mou o nível de satisfação dos pro-
dutores e afirmou, em entrevista à 
nossa Reportagem, a necessidade 
de reestruturação do movimento 
comercial rural para aprimorar as 
estatísticas do sector. 

Para ele, a subida do preço de 
cereais, oleaginosas e legumino-
sas e outros revela, de facto, que 
os produtores têm agora maior 
consciência, porque sabem ven-
der na melhor época e melhorou a 
capacidade de negociação com os 
intervenientes no processo. 

Em entrevista à nossa Repor-
tagem, Mohamed Valá disse que o 
país vai comercializar 12.7 milhões 

Mohamed valá,  director-geral do instituto de cereais de Moçambique 

comercialização agrícola. O que 
falta para que os preços com-
pensem os produtores? 

Mohamed Valá (M.V) - Nos 
últimos tempos vivemos uma 
situação de constantes reclama-
ções por causa do baixo preço, 
mas nesta campanha o cenário 
mudou completamente, porque 
os produtores estão satisfeitos 
com a alta de preços, pese em-
bora esta seja uma análise pre-
liminar, devo dizer que há boas 
perspectivas. Olha, nos últimos 
cinco anos o preço de milho 
rondava entre 4 e 5 meticais, 
mas quando passei por Úlonguè, 
Dombe, Palma, Nangade, Na-
mumo, Mandimba, Maúa, Nipe-
pe, Milange, Molumbo e Gurué 
constatei que o quilograma de 
milho está a ser comercializado 
a 16 meticais. Neste momento, 
nas regiões fronteiriças o milho 
custa 18 meticais o quilograma. 
Nessas regiões conversámos com 
os produtores, intervenientes e 
os governos distritais, e a cons-
tatação que tivemos é de que 
cresceu, por parte dos produto-
res, a capacidade de negociar o 
preço de venda e sabem em que 
momento podem comercializar.

Not. – Tem evidências…?
M.V. - Por exemplo, em Na-

muno, Palma e Montepuez, em 
Cabo Delgado, o gergelim está a 
ser comercializado a 68 meticais 
o quilograma. Estive em Mo-
peia, na Zambézia e reparei que
o gergelim está por 60 meticais
e já saíram quase seiscentas to-
neladas.

Há cinco anos, o Plano de 
Redução de Pobreza Absoluta 
(PARPA) dizia que as pessoas na 
zona rural viviam com menos 
de um dólar, mas quem vende 
duzentos quilogramas de gerge-
lim já ganha doze mil meticais. 
Então, o cenário mudou com-
pletamente. Estou a falar ape-
nas do gergelim, mas existem 
produtores agrícolas de diversas 
culturas. Constatei, igualmente, 
que o preço da soja subiu de 18 
para 21 meticais nas zonas fron-
teiriças. O movimento rural de 
comercialização está ligado às 
dinâmicas do mercado informal, 
por isso temos estado a trabalhar 
para reestruturar o mercado.

Um aspecto  para o qual te-
mos vindo a chamar atenção 
é a necessidade de se consti-
tuir uma reserva alimentar; o 
dinheiro é bom e toda a gente 
gosta, mas queremos evitar que 
o produtor deixe a família sem
comida, só porque o preço actu-
almente é bom.

Mercado agrícola nacional em reestruturação

Agro-processamento 
é desafio constante

NOT- Falou da necessidade de reestru-
turação de mercado. Como isso vai ser feito? 

MV- A nível do Ministério da Indústria
e Comércio estão em curso várias reformas 

para dinamizar o sector de comercialização 
agrícola, uma das quais é a introdução de 
cadernetas de comercialização para fazer 
melhor contabilidade do volume de produ-

de toneladas e o financiamento 
disponível é de 450 milhões de 
meticais. Por isso, aconselhou os 
agentes económicos para recor-
rerem a outras janelas, porque o 

fundo cobre apenas 15 por cento 
da meta prevista para a comercia-
lização. 

Valá falou também da pro-
blemática de gestão dos silos, do 

agro-processamento e a neces-
sidade de o país estar preparado 
para entrar com a soja no mercado 
chinês.  

Transcrevemos a seguir os 

principais excertos da entrevis-
ta: 

NOTICIAS (NOT) – Os pro-
dutores queixam-se dos bai-
xos preços praticados durante a 

tos comercializados e exportados. Esta me-
cânica vai permitir ao ministério fazer uma 
intervenção mais arrojada, em termos de 
definição de culturas que devem ser subsi-
diadas, caso isso se mostre pertinente. 

Um outro aspecto importante será 
olharmos para o movimento rural de co-
mercialização e as dinâmicas do mercado 
informal para induzirmos uma nova abor-
dagem. Por exemplo, na zona rural, o co-
merciante pode comercializar não só pro-
dutos alimentares, como também pode 
vender outras coisas que fazem falta à co-
munidade local, como enxada, semente, 
o sabão, açúcar para facilitar a comunida-
de local. Com isso não pretendemos dizer
que queremos reeditar a cantina rural, mas
queremos introduzir uma nova abordagem.

NOT- Há dinheiro para financiar os in-
tervenientes na comercialização? 

MV- Esta é que é a grande questão do
momento: o fundo de que dispõe o ICM são 

450 milhões de meticais para comercializar 
12.7 milhões de toneladas. O valor é exíguo 
e dá para cobrir 15 por cento do volume de 
excedentes previstos para esta campanha. 
Tivemos que fazer um exercício de inteli-
gência: financiar apenas a pequenos e mé-
dios operadores comerciais, uma vez que 
as grandes empresas que estão a operar no 
país, no ramo de comercialização, têm ca-
pacidade e podem recorrer às instituições 
financeiras nacionais e internacionais para 
a obtenção de financiamento. As grandes 
empresas, neste momento, estão a operar 
num contexto satisfatório, uma vez que 
para além da comercialização, a nível in-
terno, com volumes maiores de fundos, 
têm vindo a exportar os excedentes. Temos 
vindo a aconselhar as empresas para recor-
rerem a outras janelas de financiamento, 
como, por exemplo, os fundos da SUSTEN-
TA, Agência do Zambeze e outras institui-
ções financeiras internacionais. 

NOT- Será que os silos estão a ser bem 

aproveitados? 
MV- O problema dos silos está na ges-

tão. Quando foram desenhados, a ideia era 
privilegiar as parcerias público-privadas e, 
mesmo, agora continuamos a pensar que o 
sector privado tem um papel crucial na sua 
gestão. A cadeia de silos foi pensada em 
2008, no contexto da Revolução Verde e do 
Plano de Accão de Redução da Pobreza Ab-
soluta (PARPA) e  houve constrangimentos 
de vária ordem, mas não perdemos a visão 
de que  o sector privado é determinante, 
porque é, de facto, ele que está a comercia-
lizar e a exportar toda a produção nacional.

Repare que dos oito armazéns que te-
mos aqui em Milange, apenas um perten-
ce ao Instituto de Cereais de Moçambique 
e o que temos vindo a fazer é  aconselhar 
as empresas para melhorarem a gestão dos 
silos e transmitir técnicas para melhor con-
servação dos excedentes para que se redu-
zam as perdas pós-colheitas  e pós-arma-
zenamento.  

NOT- O agro-processamento parece um 
parto difícil em muitas províncias do centro 
e norte? 

MV- É um desafio constante, porque ainda 
estamos longe e o sector privado deve avan-
çar olhando um pouco pelas várias cadeias de 
valor.

Quando se fala, muitas vezes, em indus-
trialização, a ideia que vem a cima é a  de que 
a responsabilidade  de construir ou implantar 
indústrias é do governo. Este pode fazê-lo 
sim, mas é para induzir a ideia ao sector pri-
vado. 

Devo lhe dizer que, neste momento, esta-
mos a dar passos racionais e se, se recordar, há 
cinco anos o feijão bóer da produção nacional 
era exportado em bruto, mas hoje temos uma 
fábrica de processamento em Sofala, pena é 
que ela foi destruída pelo ciclone, ainda que 
seja um processamento primário, isso acres-
centa valor  à indústria.

NOT. - Há outras iniciativas?

M.V. - Para além disso, a ração que era
usada toda ela para a indústria avícola nacio-
nal era importada da África do Sul e hoje já 
temos indústria em Maputo e Nampula. Mui-
to em breve, Tete e Cuamba vão ter fábricas 
de processamento de ração, o que abre boas 
perspectivas para estimular a produção de 
milho e da soja no país. 

Neste momento estamos em trinta e qua-
tro por cento das necessidades de ração para o 
sector avícola e o país precisa de 160 mil tone-
ladas por ano. Agora só conseguimos 60 mil. 
Os produtores devem estar preparados não só 

para a indústria avícola, como também para a 
produção de matéria-prima para as empresas 
cervejeiras.  

NOT- Qual é o futuro da fábrica de proces-
samento de arroz de Namacurra?

MV- Neste momento há um pensamento
colegial entre o ICM e a Agência do Zambeze 
para a sua viabilização. Esta última esteve re-
centemente na China à busca de novas parce-
rias, decorrendo estudos de viabilidade téc-
nica e económica porque algum segmento da 
fábrica pode estar obsoleto, do ponto de vista 
técnico. Mas os empresários colocaram difi-
culdades, no que diz respeito à incapacidade 
de fornecimento de matéria-prima e, para 
além disso, na nossa produção local temos 
mistura de espécies de arroz, e uma fábrica 
com aquela tecnologia não admite isso. Aliás, 
mesmo as grandes cadeias de supermercados 
não aceitam comercializar esse tipo de arroz. 

NOT. - O que estão a fazer?

M.V.- O ICM está agora a negociar com o
governo distrital de Namacurra um DUAT de 
oito mil hectares, mas iremos começar pela 
metade. A ideia é que quando estivermos a 
negociar com os empresários tenhamos a 
fábrica e as áreas como activos. O empresá-
rio vai investir na tecnologia, na produção 
para alimentar a fabrica e vai poder produzir 
no modelo de produção por contrato, como 
acontece no Wambao, em Gaza. Temos po-
tencial que precisa de ser transformado em 
riqueza real, porque a importação de arroz 
tem efeitos muito pesados para a balança de 
pagamentos no nosso país. 

Mohamed valá aponta problemas na gestão dos silos

Sector privado deve  estar atento à cadeia de valores do agro-processamento
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Quem são os sujeitos passivos do IRPS?

PASSO A PASSO...

Elementos tóxicos do ciclo 
de negócios em Moçambique

PASSO A PASSO...

O negócio é, simultaneamente, arte e ciên-
cia. A componente artística advém de qualidades 
inatas ou culturais para lidar com investimentos 
e sua sustentabilidade. A componente científica 
advém do domínio de múltiplos instrumentos e 
conhecimentos desenvolvidos e apurados pela 
sociedade ao logo do tempo, possibilitando a 
economia de recursos e tempo.

No mundo moderno, uma boa combinação 
de ambas vertentes (artística e científica) pode 
garantir bons resultados, maximizando a desco-
berta de oportunidades, o desenvolvimento de 
uma visão sobre o mercado, a concepção do ne-
gócio, seu empreendimento, desenvolvimento e 
expansão.

Contrariamente ao que muita gente pensa, 
o negócio não depende de uma varinha mágica
ou “macumba”. É um caminho sinuoso e difí-
cil, que requer conhecimentos sobre o mercado, 
coragem para assumir riscos, tranquilidade para 
gerir o auge do sucesso, resiliência e persistên-
cia para ultrapassar as crises e ondas negativas, e 
reserva energética para recuperar das situações 
adversas e expandir.

O presente texto é uma proposta de debate 
sobre alguns dos factores mais tóxicos do am-
biente de negócios em Moçambique. A ideia é 
reconhecer que há alguns avanços, mas alertar 
para alguns nós de estrangulamento que impe-
dem o desenvolvimento mais acelerado e con-
sistente do sector. 

Quem vive a realidade dos negócios no país 
sabe que existem múltiplos desafios. Não sendo 
possível abordar todos, alguns parecem ter um 
peso assinalável: a ausência de uma cultura de 
empreendimento, a iliteracia financeira, o fra-
co desenvolvimento dos regimes institucionais, 
a falta de infraestruturas e serviços públicos no 
meio rural, as crises macroeconómicas, o fraco 
desenvolvimento e especialização dos recursos 

humanos e os conflitos armados. 
A ausência de uma cultura de empreendi-

mento no contexto nacional é evidente e tem 
um gigantesco poder retardador da capacidade 
de aproveitar o imenso manancial de oportuni-
dades. Resulta numa distração generalizada que 
permite a entrada em cena de empreendedores 
estrangeiros (asiáticos, nigerianos, malianos, 
sul-africanos, portugueses etc.). Também se 
constata uma flagrante falta de criatividade. A 
maioria dos moçambicanos que se aventuram 
na área de negócios aposta nas mesmas áreas já 
superlotadas (padaria/pastelaria, restauração, 
quiosque, chapa-cem, mercearia, boutique, 
mukhero, etc.). O efeito “manada” também se 
manifesta a nível das elites económicas, deten-
toras de algum capital e experiência, que prefe-
rem não arriscar em sectores produtivos (agri-
cultura e indústria), privilegiando os sectores 
financeiro e imobiliário, sujeitos a choques e 
bolhas.

A iliteracia financeira é outro ponto fraco. É 
notória a incapacidade de lidar com transações 
financeiras: crédito, juro, investimento, receita, 
lucro, imposto etc. Muitos confundem receita 
com lucro; crédito com donativo; juros e impos-
tos com prejuízos; investimento com despesis-
mo. Há quem misture despesas do negócio com 
as despesas familiares. É comum ver alguém que 
começa um negócio que gera alguma receita, 
e rapidamente se embriaga de entusiamo e se 
precipita em encontrar formas paralelas de gas-
tar o dinheiro e retirar energias ao seu negócio 
(uma segunda mulher, a construção de uma casa 
maior, uma viatura de luxo etc.).

Os regimes institucionais e as políticas públi-
cas representam uma forma privilegiada do go-
verno influenciar o ambiente de negócios. Con-
tudo, algumas das políticas e leis que regulam o 
desenvolvimento do negócio estão desajustadas 
ou desarticuladas, alimentando o aparato buro-
crático que se torna excessivo, deprimente e tra-

balhoso. Perante tal desarticulação, iniciativas 
como o balcão único funcionam apenas margi-
nalmente. Por exemplo, antes de depositar os 
documentos no balcão único é preciso ter uma 
sede. Para registar tal sede é preciso fazer roma-
rias intermináveis por municípios, registos pre-
diais e cartórios notariais. Essas romarias podem 
durar seis a doze meses de desgaste burocrático 
e financeiro (impostos absurdos e corrupção).

Os elevados custos de transação no meio ru-
ral, por falta de infraestruturas e serviços pú-
blicos não permite que o mundo rural cresça ao 
mesmo ritmo que o mundo urbano. Apesar das 
vastas oportunidades e vantagens comparativas, 
os empreendedores preferem acomodar-se nos 
meios urbanos, acelerando o êxodo rural e ou-
tros problemas com impacto na sustentabilida-
de.

Algumas crises macroeconómicas, como a 
desvalorização da moeda ocorrida em 2016 ou a 
perda de credibilidade resultante das chamadas 
“dívidas ocultas” acabam tendo um efeito do-
minó em todos os sectores da economia, e par-
ticularmente no empreendedorismo e pequenos 
negócios.

O fraco desenvolvimento e especialização dos 
recursos humanos também representa um ponto 
de reflexão. Sabe-se, por exemplo, que os países 
chamados “tigres asiáticos” e afins (Singapura, 
Hong-Kong, Coreia, Japão, Malásia, Tailândia e 
Indonésia) conseguiram o milagre económico 
do Leste Asiático apostando particularmente na 
formação dos seus recursos humanos.

Para completar a lista, alguns dos conflitos 
armados que acontecem no país, embora cari-
catos por serem feitos em nome do povo, têm 
um efeito devastador no campo dos negócios e 
na economia nacional. Denunciam uma incom-
preensível ausência de patriotismo e cultura de 
Estado. 

* Coordenador sub-regional da FAO para a
África Central

HÉLDER MUTEIA*

Hélder Muteia
hmuteia@yahoo.com.br

São todas as pessoas singulares que residem em 
território moçambicano e as que, nele não residin-
do, obtenham rendimentos através deste. Inclui-
-se aqui o agregado familiar daquele que incumbe
a sua direcção.

Quem compõe o agregado familiar?

De acordo com o artigo 18 do Código do Im-
posto sobre Rendimento de Pessoas Singulares 
(CIRPS), compõe o agregado familiar os cônju-
ges não separados judicialmente e seus depen-
dentes. Cada um dos cônjuges ou ex-cônjuges 

nos casos de separação judicial, nulidade, anu-
lação e dissolução do casamento e os dependen-
tes a seu cargo. Compõe ainda o agregado fami-
liar pai ou mãe solteiro e dependente a seu cargo, 
o adoptante solteiro e dependente a seu cargo.
Consideram-se dependentes todos aqueles que 
por alguma circunstância não podem auferir ren-
dimentos, nomeadamente filhos, adoptados e en-
teados, menos e não emancipados; filhos, adopta-
dos e enteados, maiores que, não tendo mais de 25 
anos e nem auferindo rendimentos superiores a 12 
salários mínimos nacionais mais elevados, tenham 

frequentado no período de tributação a 12a classe, 
estabelecimento de ensino médio ou superior ou 
cumprindo o serviço militar efectivo normal.

Ainda consideram-se dependentes filhos, 
adoptados e enteados, maiores, inaptos para o tra-
balho e para angariar meios de subsistência, quan-
do não aufiram rendimentos superiores a 12 salários 
mínimos mais elevados; e os ascendentes a cargo 
do sujeito passivo, incapazes para o trabalho e para 
angariar meios de subsistência, quando não aufiram 
rendimentos superiores ao equivalente a 12 salários 
mínimos mais elevados.
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Premiados reconhecidos pelo Governo

A 
delegação moçam-
bicana que partici-
pou, recentemen-
te, na ITU Telecom 
World 2019, em 

Budapeste, Hungria, apresentou, 
na última segunda-feira, 23 de Se-
tembro, em Maputo, ao Ministro 
dos Transportes e Comunicações, 
os prémios de “Melhor Participa-
ção” atribuído ao Governo de Mo-
çambique e o de “Solução Tecno-
lógica com Maior Impacto Social”, 
entregue à startup moçambicana 
UX/Biscate.

Na plataforma internacional, 
onde figuras influentes de gover-
nos, reguladores, investidores e 
operadores se juntam às Pequenas 
e Médias Empresas (PME) do sector 
das tecnologias para debater, parti-
lhar e expor tecnologias de ponta e 
estabelecer parcerias, foram ainda 
reconhecidas as startups moçam-
bicanas Output Tech/Xiphefu, 
finalistas na categoria “Solução 
Tecnológica com Maior Impacto 
Social” e a Ability, com o certifica-
do de excelência.

Para o Governo, segundo refe-
riu Carlos Mesquita, a distinção re-

ITU TELECOM WORLD 2019

presenta um profundo reconheci-
mento do trabalho que o Executivo 
tem vindo a realizar no desenvol-
vimento das telecomunicações em 
Moçambique, no âmbito do cum-
primento do Programa Quinque-
nal do Governo 2015-2019, sendo 
uma grande responsabilidade para 
os actores deste ramo manter e 
aumentar os níveis de reconheci-
mento internacional que o país está 
a atingir.

Em relação aos prémios arre-
cadados pelas startups nacionais, o 
governante felicitou aos jovens que 
“com o seu trabalho abnegado ele-
varam o prestígio de Moçambique 
nos organismos internacionais de 
telecomunicações”.

“Exortamos à Autoridade Re-
guladora das Comunicações de 
Moçambique (ARECOM) e de-
mais intervenientes para darem 
o acompanhamento e apoio ne-

cessários para o desenvolvimen-
to destes talentos e outros ainda 
por vir, implementando a nobre 
missão do Governo de assegurar a 
participação de todos os moçam-
bicanos na gigantesca e exaltante 
missão de edificar o Moçambique 
que queremos”, frisou o ministro. 
O presidente do Conselho de Ad-
ministração da ARECOM, Américo 
Muchanga, que chefiou a delega-
ção moçambicana à ITU Telecom 

World 2019, considerou que o pré-
mio dado ao Governo resulta da-
quilo que tem sido a sua acção na 
área das comunicações, em parti-
cular, por permitir que os jovens 
moçambicanos possam ter um pa-
pel cada vez mais relevante na cria-
ção de soluções que vão fazer com 
que as tecnologias de informação 
e comunicação não sejam usadas 
apenas para falar, mas que sejam 
efectivamente para o desenvolvi-
mento económico e social do País. 
Na exposição de serviços e solu-
ções tecnológicas das PME da ITU 
Telecom World participaram seis 
startups nacionais, nomeadamen-
te a UX/Biscate, Tabech, OutPut 
Tech/Xiphefu, Bacelapp, Ubi e 
Meu Taxi.

A UX obteve a distinção má-
xima na categoria de “Solução 
Tecnológica com Maior Impacto 
Social”. Trata-se de uma aplica-
ção de emprego, desenvolvida pela 
UX  Information Technologies, 
para o sector informal, que conecta 
trabalhadores de baixa renda, com 
telefones celulares básicos, sem 
recurso à internet, aos clientes/
potenciais empregadores na web.

Autoridade Tributária atenta às políticas fiscais
A AUTORIDADE Tributária (AT) 

acaba de organizar uma formação 
destinada aos diversos funcioná-
rios da instituição sobre microssi-
mulação das políticas fiscais, aná-
lise e gestão de impostos.

O evento surge no âmbito do 
memorando de cooperação exis-
tente entre a AT e a Embaixada da 
Espanha, que visa, entre vários as-
pectos, consciencializar o quadro 
técnico afecto à direcção de previ-
são e análise da receita.

O acordo visa ainda conscien-
cializar sobre as boas e mais avan-
çadas práticas internacionais no 
processo de análise e previsão de 
receitas, bem como dos modelos de 
análise de impacto para as reformas 
de políticas, entre elas as fiscais.

Falando na abertura do evento, 
o director da direcção de previsão

e analise de receita, Óscar Munguambe, 
afirmou que a capacitação é uma opor-
tunidade para os funcionários efectua-
rem uma actualização sobre as matérias 
em causa.

Apelou ainda à necessidade de se 
apropriarem-se das noções básicas para 
a simulação fiscal e estudos sobre im-
precisão económica das políticas fiscais.

A formação é ministrada por espe-

cialistas do Instituto de Estudo Fiscal 
Espanhol em coordenação com a Direc-
ção de Formação da AT e do Gabinete 
de Planeamento, Estudos e Cooperação 
Internacional. 
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