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PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

EDITORIAL

A SEMANA que amanhã termina foi rica em acontecimentos que 
enchem de orgulho os moçambicanos e aqueles que, realmente, 
acreditam no futuro deste país, apesar dos enormes desafios que se 
colocam. Referimo-nos à inauguração, quarta-feira, da Estação de 
Tratamento de Água de Sábie, distrito da Moamba, província de Ma-
puto, um evento que se seguiu à assinatura, dois dias antes, de acor-
dos importantes no valor total de 1.770 milhões de dólares norte-a-
mericanos, no quadro da decisão final de investimento anunciada 
em Fevereiro deste ano pela empresa petroquímica Sasol.

Também foi notícia o lançamento da 1.ª pedra para os trabalhos 
da reconstrução da linha-férrea Dona Ana-Vila Nova da Fronteira, 
que estabelece a ligação ferroviária com a República do Malawi, uma 
infra-estrutura paralisada desde Setembro de 1986, na sequência da 
guerra dos 16 anos. A inauguração do novo sistema de abastecimen-
to de água em Sábie vai fazer com que mais 650 mil pessoas de Ma-
puto, Matola, Boane e Marracuene tenham água potável captada no 
Rio Incomáti, saindo deste modo da dependência do abastecimento 
do recurso da pressionada Barragem dos Pequenos Libombos.

As obras, que vinham sendo feitas desde Dezembro de 2018, 
incluíram uma conduta adutora de 95 quilómetros da Barragem de 
Corumana até ao Centro Distribuidor da Machava, na Matola, com 
derivação na Matola-Gare, para Matlemele e Guava, 360 quilóme-
tros de rede de distribuição e instalação de 100 mil ligações domi-
ciliárias. Este investimento é, sem dúvida, um grande alívio tendo 
em conta a pressão que vinha sendo exercida sobre o sistema dos 
Pequenos Libombos que, nos últimos anos, tem-se revelado inca-
paz de responder ao crescimento populacional na região do Grande 
Maputo, ao mesmo tempo que se ressente das mudanças climáticas 
que, muitas vezes, provocam períodos prolongados de seca.

Ainda há muito por fazer com vista a assegurar que mais mo-
çambicanos tenham acesso a este recurso, tal como reconheceu o 
Chefe do Estado, Filipe Nyusi, mas a concretização do projecto é, 
quanto a nós, um passo decisivo para a solução de um dos grandes 
problemas da cada vez mais crescente região do Grande Maputo, sob 
ponto de vista populacional. Vale a pena recordar que, no quadro do 
Programa Água para a Vida (PRAVIDA), o Governo propõe-se a ele-
var os níveis de abastecimento do recurso de 52 a 70 por cento nas 
zonas rurais e de 83 a 90 por cento nas urbanas até 2024. Na compo-
nente saneamento do meio, este deverá passar de 32 a 55 por cento 
nas áreas rurais e de 56 a 80 por cento nos centros urbanos. 

São metas que, não obstante parecerem bastante ambiciosas, 
são possíveis de concretizar. E se as coisas correrem a este ritmo, não 
há dúvidas que serão alcançadas.

Por seu turno, os acordos envolvendo a Sasol são de importância 
estratégica, porquanto irão permitir a viabilização da construção da 
Central Térmica de Ciclo Combinado de Temane, da linha de trans-
porte Temane-Maputo e de uma unidade de processamento de pe-
tróleo leve e de GPL, popularmente conhecido como gás de cozinha.

A central térmica e a linha de transporte irão, igualmente, ga-
rantir disponibilidade de energia no âmbito da iniciativa “Energia 
para Todos”, que visa o acesso universal deste recurso a todos os 
moçambicanos até 2030.

Já a reconstrução da linha-férrea Dona Ana-Vila Nova da Fron-
teira com a República do Malawi irá permitir, numa 1.ª fase, a cir-
culação de comboios comerciais do Porto da Beira até ao vizinho 
Malawi; e, posteriormente, a circulação de comboios de passageiros.

É, na verdade, um marco que, para além de ser benéfico para os 
dois países, reveste-se de um simbolismo regional, tendo em conta 
os objectivos preconizados no protocolo da Comunidade de Desen-
volvimento dos Países da África Austral (SADC) sobre a livre circula-
ção de pessoas e bens e integração regional.

Todos estes feitos ganham notoriedade, sobretudo porque são 
concretizados num contexto de adversidades que o país enfrenta, 
nomeadamente o terrorismo em Cabo Delgado, os ataques protago-
nizados pela Junta Militar da Renamo, no centro, e a pandemia da 
Covid-19, pelo que, tal como referiu um dia o Presidente da Repú-
blica, constituem um sinal claro de que o país não parou no tempo.

PR nomeia
secretário de Estado
de Cabo Delgado...

O PRESIDENTE da República, Filipe Jacinto Nyusi, no uso 
das competências que lhe são conferidas pela alínea e) 
do número 2, do artigo 159, da Constituição da Repúbli-
ca, nomeou, através de despacho presidencial, António 
Njanje Taimo Supeia, para o cargo de secretário de Estado 
na província de Cabo Delgado, indica uma nota recebida 
na Redacção do “notícias”.
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Parque de Beluluane projecta
criar 20 mil postos de trabalho

Ajustar acções para travar
uniões prematuras

Moçambique e Tanzania
discutem Defesa e Segurança

A partir das evidências reunidas até ao momento, sabe-se que o coronavírus pode 
ser transmitido em TODAS AS REGIÕES, incluindo aquelas com tempo quente e 
húmido. Independentemente do clima, adopte medidas de protecção, a melhor 
das quais é lavar as mãos com frequência. 

INQUÉRITO 2020

O 
PAÍS espera atingir 
este ano um cresci-
mento de oito por 
cento no sector da 
agricultura, facto 

que irá consolidar a sua po-
sição de principal vector da 
retoma do desenvolvimento 
no país.

Os dados foram reve-
lados ontem, em Mapu-
to, pelo Ministro da Agri-
cultura, Celso Correia, na 
cerimónia de divulgação 
dos resultados do Inquéri-
to Agrário 2020. Conforme 
explicou, os 4,8 por cento 
de crescimento registados 
no primeiro trimestre des-
te ano animam o sector que 
se posiciona como um dos 
maiores contribuintes para 
o Produto Interno Bruto
(PIB).

No seu entender, com a 
divulgação dos resultados 
do Inquérito Agrário, o país 
está em melhores condições 
de projectar a sua produção 
nesta área no novo ciclo que 
se abre. O inquérito repre-

senta, segundo Correia, o 
primeiro marco estatístico e 
de referência que cobre um 
número abrangente de dis-
tritos, o que demonstra so-
lidez, transparência e cre-
dibilidade dos dados para a 
planificação que se pretende 
fazer.

Assim, o estudo, reali-
zado de Setembro de 2020 
a Maio último, analisou 
pequenas e médias explo-
rações agrícolas de culturas 
anuais e permanentes de 141 
distritos do país. De forma 
excepcional, o estudo não 
cobriu os distritos de Palma, 
Mueda, Macomia, Meluco, 
Quissanga, Ibo, Nangade 
e Mocímboa da Praia, em 
Cabo Delgado, devido a ac-
ções terroristas que afectam 
esta parcela do país. Para o 
caso do distrito de Chinde, 
na Zambézia, o mesmo de-
veu-se a questões de vias de 
acesso.

Ao todo foram abrangi-
dos 873 grandes explorado-
res de agricultura virada ao 

Há boas perspectivas
para produção agrária

O sector agrário revela-se como um dos maiores contribuintes para o PIB  

A ASSOCIAÇÃO dos Produtores e Comerciantes 
do Sal (APROCOSAL), que congrega produtores 
das províncias de Maputo, Inhambane e Sofala, 
recebeu ontem 4,7 toneladas de iodato de potás-
sio, um condimento essencial para a fortificação 
deste alimento. 

O acto teve lugar na Vila de Nova Mambone, 
distrito de Govuro, província de Inhambane, e 
foi dirigido pelo Ministro da Indústria e Comér-
cio, Carlos Mesquita. Na ocasião, este considerou 
que o produto disponibilizado irá contribuir para 
o combate à desnutrição crónica no país, que
afecta 43 por cento de crianças menores de cinco
anos. 

Mesquita referiu que a deficiência de iodo, 
associada à desnutrição crónica, faz com que se 
perpetue o ciclo de pobreza, impedindo o desen-
volvimento humano, isto é, a capacidade cogni-
tiva, académica e profissional. 

Segundo o ministro, reconhecendo a mal-
nutrição como um grave problema de saúde pú-
blica, o Governo aprovou e tem vindo a imple-
mentar várias estratégias, sendo a fortificação 
de alimentos massivos, nomeadamente o trigo, 
arroz, óleo, açúcar e sal, uma delas. O objectivo 
é reduzir a deficiência de micronutrientes, tais 
como vitaminas A e D, ácido fólico e iodo. 

Mesquita afirmou que a indústria salineira 
desempenha um papel-chave para a produção 
e comercialização do sal iodado em todo o país, 
sendo que, actualmente, o sector disponibiliza 
cerca de 155 mil toneladas por ano, provenientes 

de 438 salinas, localizadas nas províncias de Ma-
puto, Gaza, Inhambane, Sofala, Zambézia, Nam-
pula e Cabo Delgado. 

Destacou o facto de o Executivo ter cons-
ciência de que um dos principais problemas en-
frentados pelos produtores do sal é a dificuldade 
de obter iodo e, verificando esta fragilidade da 
indústria salineira em poder assegurar uma efi-
ciente distribuição de fortificantes, o seu pelouro, 
em parceria com a Global Alliance For Improved 
Nutrition (GAIN) e as associações regionais de 
produtores, desenhou um modelo para garantir 
a disponibilidade do iodato de potássio. 

Por sua vez, Gaspar Cuambe, director na-
cional da GAIN, uma entidade que opera no país 
desde 2011, afirmou que o iodo é um micronu-
triente importante para o desenvolvimento do 
organismo humano, sendo que a sua deficiência 
pode causar distúrbios que resultam em danos 
irreversíveis, como as malformações congénitas, 
cretinismo, surdo-mudez, bócio, entre outros 
males.

Assim sendo, anotou Cuambe, a iodização do 
sal pode ser vista como uma intervenção efecti-
va do ponto de vista de custo e benefício para a 
redução e potencial eliminação de doenças que 
resultam da sua não ingestão. 

A expectativa, segundo o director nacional 
da GAIN, é que a quantidade de iodo disponibi-
lizada ao sector beneficie mais de quatro milhões 
de pessoas por ano e, futuramente, a toda a po-
pulação moçambicana. 

Reforçado combate 
à desnutrição crónica

MOÇAMBIQUE está con-
fiante na sua eleição para 
membro não-permanente 
do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas (ONU) 
para o período 2023-2024, 
acto agendado para o pró-
ximo ano.

O optimismo assenta 
no facto de a candidatura 
ter merecido apoio total 
da Cimeira dos Chefes de 
Estado e de Governo da 
Comunidade de Desenvol-
vimento da África Austral 
(SADC) e também do en-
dossamento da União Afri-
cana e da Comunidade dos 
Países de Língua Oficial 
Portuguesa (CPLP).

Segundo a Ministra dos 
Negócios Estrangeiros e 
Cooperação, Verónica Ma-
camo Dhlovo, Moçambi-
que tem igualmente rece-
bido promessas de apoio 
de outros países. 

A chefe da diplomacia 
moçambicana falava, há 

dias, na reunião com re-
presentantes das missões 
diplomáticas acreditadas 
em Maputo. 

Apesar das garantias já 
recebidas, Verónica Ma-
camo reiterou o pedido 
para os diplomatas serem 
também embaixadores da 
candidatura de Moçambi-
que junto dos seus países, 
bem como das regiões em 
que estão integrados.

Assegurou que como 
membro não-permanente 
do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas, o país 
honrará o apoio através 
da clara visão e missão de 
busca da paz, estabilida-
de e segurança no mun-
do, protecção dos direitos 
humanos, erradicação da 
fome e da pobreza extre-
ma.

Vai ainda empenhar-
-se no combate a todas as
formas de discriminação
do homem,  contribuir

para a exploração susten-
tável dos recursos natu-
rais, proteger e preservar o 
meio ambiente e assegurar 
o respeito pela soberania,
integridade e autodeter-
minação dos povos.

Aproveitou a ocasião 
para agradecer os países da 
região e da União Africana, 
bem como os parceiros de 
cooperação pelo apoio à 
candidatura de Moçambi-
que. “No entanto, estamos 
cientes de que o trabalho a 
realizar para o alcance do 
nosso objectivo de ser elei-
tos por uma maioria con-
fortável nas Nações Unidas 
ainda é imenso”, disse.

O Conselho de Segu-
rança das Nações Unidas 
é composto por 15 mem-
bros, cinco permanentes 
e 10 não-permanentes, 
eleitos por mandatos de 
dois anos e em que cinco 
são substituídos em cada 
ano. 

CONSELHO DE SEGURANÇA DA ONU

Moçambique está
confiante na eleição

... e inaugura Centro

de Recursos de Chimoio
O CHEFE de Estado, Filipe Jacinto Nyusi, inaugura hoje, no pos-
to administrativo de Cafumpe, distrito de Gondola, província de 
Manica, o Centro de Recursos de Chimoio do Instituto Superior de 
Ciências e Ensino à Distância (ISCED).
O empreendimento é o primeiro edifício de raiz de um Centro 
de Recursos do ISCED, uma instituição moçambicana privada do 
Ensino Superior, criada em 2012 por um grupo de moçambicanos 
com larga experiência na educação aberta e à distância.
Nesta  cerimónia, o Chefe do Estado moçambicano far-se-á 
acompanhar pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Supe-
rior, Daniel Nivagara. 

comércio, 93.183 de média 
exploração e 4.167.702 de 
pequena exploração.

A título ilustrativo, o 
trabalho revelou que 6,9 
por cento têm acesso aos 
serviços de extensionis-
tas, 9,7 por cento usam se-
mente certificada e 0,6 tem 
acesso ao crédito agrícola. 
Mostra ainda que 39,9 por 
cento têm informação so-
bre os preços dos produtos, 
13,5 por cento têm perdas 
de colheita, números que 
continuam altos, e 9,1 por 
cento usam sistema de rega 
na produção, sobretudo nas 
províncias de Gaza, Maputo 
e Manica.

Com um orçamento de 
cerca de 200 milhões de 
meticais, o Inquérito Agrí-
cola foi realizado pelo Insti-
tuto Nacional de Estatística 
(INE) e contou com o apoio 
do Banco Mundial e a Or-
ganização das Nações para a 
Agricultura (FAO). Os resul-
tados definitivos serão di-
vulgados no próximo dia 15.
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EPISÓDIO social: dois filhos não contempla-
dos no testamento. Por este favorecer na to-
talidade do património o irmão do falecido, 
pretendem saber quais os passos necessários 
para reaver os seus direitos. Note-se que a viú-
va, no regime de separação de bens, também 
ficou de fora da disposição da última vonta-
de. O irmão, beneficiário, deseja, igualmente, 
perceber qual é o percurso após a abertura do 
testamento. 

DISCUTINDO
O discutir legal sobre as preocupações dos 

sujeitos da peça, acima ilustrada, pressupõe 
extrair da Lei das Sucessões o quadro norma-
tivo aplicável, mas também inspira a dar linhas 
de suporte a um debate contínuo quanto ao 
dever da solidariedade familiar, tendo como 
foco a salvaguarda não só de valores sociocul-
turais, como a dignidade da pessoa humana. 

Na arrumação normativa do problema, 
tem sentido iniciar pelos limites da liberda-
de de testar em face da posição familiar. Uma 
lição sobre a essência da família mostra que 
esta tem como fundamento a socialização da 
pessoa humana, sendo o cultivo do diálogo e 
a entreajuda uma das suas significativas in-
cumbências (ver artigo 1 da Lei da Família). 
Neste contexto, a assistência e a solidariedade 
colocam-se como elementos cruciais para a 
instituição familiar, servindo de alavanca para 
discutir todos os pontos conflituantes subja-
centes no episódio relatado.

O indivíduo tem, pela lógica do Direito 
Civil, uma ampla liberdade de dispor do seu 
património, mas, tratando-se de entrega gra-
tuita por morte, a lei impõe, com certo rigor, o 
cumprimento do papel natural da família, que 
é deixar os seus familiares amparados e não ca-
rentes. Afinal,  constituímos família para quê? 
Não seria para ampará-la, deixar-lhe o legado 
moral e material? Com efeito, e dando cobro 
a estas perguntas, a Lei das Sucessões institui 
no artigo 136 o conceito da legítima, porção de 
bens de que o testador não pode dispor, por ser 
legalmente destinada aos herdeiros legitimá-
rios (descendentes, ascendentes, cônjuge e o 
companheiro da união de facto). 

Assim, os dois filhos excluídos do testa-
mento têm a prerrogativa de requerer que a 
vontade seja reduzida até ao preenchimento 
da quota legítima que a lei lhes atribui. Para 
o caso em concreto, estando a viúva e os dois
filhos, todos partilharão 75 por cento (divisão

por cabeça e em partes iguais) do total do pa-
trimónio do falecido, restando para o irmão 
apenas 25 por cento.

DEBATE CONTÍNUO
A solução da nossa lei a este caso, orienta-

-nos para um debate contínuo, no sentido de
aprofundar a razão de ser da regulamentação.
O benefício do círculo mais próximo será para
ampará-lo por evidente carência? Ou apenas
do natural direito de ser familiar vinca o me-
recimento do património? No contexto socio-
cultural, a necessidade de amparo pode recair
sobre outros familiares excluídos da norma
que define quem são os herdeiros legitimários.  
Numa outra dimensão, os tais legitimários,
para além de não serem carentes, podem ter
desempenhado um papel menos relevante na
geração e manutenção do património da he-
rança. Olhe-se para um irmão mais velho do
falecido que, por sinal, foi determinante para
o sustento dos mais novos após a orfandade
(os pais falecerem em tenra idade dos filhos) e
que se tornou indigente, sem recursos de vida, 
dependente do falecido dono da herança, seja
afastado por filhos, maiores, com uma base
material de sobrevivência estável e que bem
distantes se encontravam da vida quotidiana
do pai à data da sua morte. Ou a situação do
cônjuge com quem se encontrava em separa-
ção de bens e separados de facto nos últimos
anos. Qual seria a razoabilidade de a lei afastar
o testamento a favor do irmão (seja primo, tio
ou outro familiar fora da “elite” de legitimá-
rios), tendo em conta a realidade dos factos
que suportaram a vontade de quem produziu
e sabe com quem contou (seja apenas moral-
mente) para a geração e manutenção da he-
rança?

Não será hora de repensar na questão de 
quem deva ser herdeiro legitimário, partindo 
do princípio da solidariedade familiar – reser-
vando, imperativamente, a herança àqueles 
familiares que realmente precisam, porque 
dependentes do falecido, ou porque menores 
e incapazes? A lei gera, a nosso ver, uma di-
minuição da dignidade de quem produziu a 
herança ao impor que seu suor vá (no silêncio 
dele, pela morte) a um grupo de pessoas (fa-
miliares) pré-concebido, apartando-se dos 
reais factores da vivência social do falecido e 
das exactas necessidades de outros familiares 
a quem ele, voluntariamente, quis beneficiar.

DISCUTINDO LEIS

Dignidade e direitos (17)

(Solidariedade familiar, liberdade individual, testa-
mento e a dignidade)

Jurista – didiermalunga@gmail.com
DIDIER MALUNGA

Ajustar acções para 
travar uniões prematuras

ANA RITA TENE

A
PROXIMADAMENTE 
130 raparigas casam-
-se precocemente em
média por dia no país,
o que corresponde a

cinco uniões prematuras por 
hora. Estatísticas do sector do 
Género, Criança e Acção Social 
(MGCAS) mostram que o fe-
nómeno ainda está muito longe 
de ser controlado.

De acordo com o Inquérito 
de Indicadores de Malária e HIV 
e Sida (IMASIDA-2015), 48,2 
por cento das raparigas ca-
saram-se antes dos 18 anos 
e, destas, 14,3 por cento es-
tiveram unidas antes dos 15 
anos.

Trata-se de raparigas 
que, não raras vezes, são 
obrigadas a abandonar os 
estudos para se juntar a ho-
mens muito mais velhos em 
pagamento de dívidas con-
traídas pelos pais, ou porque 
engravidaram cedo, com 

todas as consequências de 
saúde e sociais daí decor-
rentes.

O cenário é agravado pe-
los índices de gravidez na 

adolescência, que figura no 
topo das causas do abandono 
escolar. Anualmente, milha-
res de raparigas em todo o 
país deixam a escola devido a 

gravidezes indesejadas.
A situação é mais preo-

cupante nas zonas rurais, 
onde o baixo nível de esco-
laridade e as práticas cos-

tumeiras, configuradas nos 
ritos de iniciação, acabam 
empurrando as raparigas 
para uniões na adolescência.

O Ministério do Géne-
ro, Criança e Acção Social 
destaca que a avaliação da 
estratégia nacional consta-
tou que a mitigação, recu-
peração e empoderamento 
tiveram avaliação abaixo do 
desempenho esperado.

Por outro lado, a disse-
minação da Lei de Preven-
ção e Combate às Uniões 
Prematuras e capacitação 
dos diversos actores tiveram 
resultados encorajadores, 
apesar da persistência de 
lacunas na abrangência da 
divulgação.

O ministério aponta a 
definição de um sistema de 
monitoria da lei e definição 
de indicadores de resulta-
dos, agregação e documen-
tação como os principais de-
safios para reduzir os índices de 
uniões prematuras.

O NÚMERO de raparigas que se casam an-
tes dos 18 anos de idade continua elevado no 
país, evidenciando fragilidades na divulga-
ção e implementação da Lei de Prevenção e 
Combate às Uniões Prematuras.

A presidente da Comissão dos Assuntos 
Sociais, Género, Tecnologias e Comunicação 
Social na Assembleia da República (AR), Lú-
cia Mafuiane, refere que a existência de mui-
tas crianças submetidas a casamentos força-
dos revela limitações na divulgação das leis 
existentes sobre a matéria.

Mafuiane, que falava na recente Confe-
rência de Operacionalização da Lei 19/2019, 
sobre a Prevenção e Combate às Uniões Pre-
maturas, defende a adopção de estratégias 
concertadas entre os vários actores para ga-

rantir a sua divulgação e implementação.
“Estamos aqui para estudar mecanismos 

de mudar a estratégia inicial que não está a 
dar certo. Esperamos sair da conferência com 
ideias de como reforçar a divulgação da lei. 
Como terceira Comissão da Assembleia da 
República, estamos aqui para coordenar com 
outros actores a busca de novas estratégias”, 
disse Mafuiane.

A fonte acrescenta que a Assembleia da 
República tem estado a reforçar o seu papel 
de legislador e fiscal das normas.

Reconhece que a pandemia e ataques ter-
roristas na província de Cabo Delgado com-
prometeram os esforços visando à divulga-
ção da norma nas comunidades.

Há fragilidades na 
divulgação das leis

Covid-19 agrava 
situação da rapariga
AS restrições de mobilidade, 
em resultado da Covid-19, e 
ainda os conflitos armados no 
centro e norte aumentaram a 
incidência das uniões prema-
turas.

A presidente da Coligação 
para Eliminação de Uniões Pre-
maturas (CECAP), Ferosa Zaca-
rias, destaca que a pandemia e 
os ataques armados agravaram 
a situação dos direitos huma-
nos das raparigas e condiciona-
ram a operacionalização da lei.

“As uniões prematuras 
privam as meninas do aces-
so à educação, roubando-lhes 

oportunidades socioeconómi-
cas. Também limitam o seu po-
der de tomada de decisão sobre 
os seus direitos sexuais e repro-
dutivos”, acrescentou.

As doenças sexualmen-
te transmissíveis, a violência 
baseada no género, trabalho 
infantil, mortalidade materna 
e infantil e a fístula obstétrica 
representam alguns dos pro-
blemas que afectam as meni-
nas no país, comprometendo 
o gozo pleno dos seus direitos
e dificultando o seu empode-
ramento.

Refere, no entanto, que as 

raparigas em áreas urbanas co-
meçam a casar-se mais tarde, 
comparativamente às raparigas 
das áreas rurais, o que se traduz 
numa média mais elevada da 
idade para o casamento.

“Nas áreas urbanas, a mé-
dia é de 19,6 anos contra 18,2 
nas áreas rurais. Regista-se 
também menor proporção de 
raparigas casadas antes dos 15 
anos (11,5 por cento nos cen-
tros urbanos contra 16,1 por 
cento nas zonas rurais) e antes 
dos 18 anos (55,7 por cento nas 
áreas rurais contra 36,1 das ci-
dades)”, acrescenta.

AS uniões prematuras têm im-
pacto negativo na saúde e bem-
-estar das raparigas, nos índices
de mortalidade materna e infan-
til, devido às gravidezes preco-
ces, bem como do estado nutri-
cional e acesso à educação. 

O fenómeno está associado 
a uma alta taxa de desistência 
escolar das meninas, pois elas 
sofrem pressão social da família e 
da comunidade para se casarem. 
Por outro lado, a diferença de 
idade entre os parceiros concor-
re para uma dinâmica de poder 
desigual e abusivo, incluindo a 
violência de género.  Para a re-
presentante do Fundo das Na-
ções Unidas para Infância (UNI-
CEF), Luísa Fornara, as uniões 
prematuras negam às meninas as 
oportunidades económicas para 
sair da situação de pobreza.

Fornara entende que é im-
portante fortalecer a aplicação 
da lei aprovada em 2019 visando 
prevenir casamentos prematu-
ros, proteger as raparigas em ris-
co e atender às necessidades das 

Uma violação dos 
direitos da criança

raparigas afectadas, garantindo 
também abrigo e acolhimento.

“Também é necessário que o 
Governo tenha planos e recursos 
entre ministérios e departamen-
tos nos níveis subnacionais para 
operacionalizar e coordenar a 
prevenção e resposta a este mal 
que aflige a sociedade”, acres-
centou.

A fonte defende que todos 
têm um papel a desempenhar na 
prevenção de uniões prematu-
ras, na mudança de comporta-

mento, promovendo campanhas 
em prol de um ambiente familiar 
e comunitário de apoio aos direi-
tos da rapariga e a construção de 
consenso sobre alternativas aos 
casamentos prematuros. 

“As comunidades têm um 
papel a desempenhar no en-
caminhamento, denúncia e 
protecção das vítimas, respon-
sabilização dos perpetradores, 
garantindo uma resposta mul-
tissectorial através da gestão in-
tegrada de casos”, acrescenta.

Avanços
na protecção
das adolescentes
O AUMENTO da idade mínima de casamento e a revogação do Decre-
to Ministerial que obrigava à transferência das alunas grávidas para o 
curso noctuno são alguns dos avanços alcançados na protecção dos 
direitos da rapariga.

A representante do Fundo das Nações Unidas para a População 
(FNUAP), Andrea Wojnar, realça que Moçambique faz parte dos 42 
países que a nível global desenvolveram estratégias e planos de acção 
para erradicação deste mal.

Para Wojnar, a existência de leis é crucial, assim como a sua ampla e 
profunda disseminação, e acrescenta que a aprovação de instrumentos 
normativos ajuda a promover mudanças de comportamento e atitude.

“Uma das melhores maneiras de prevenir as uniões em adolescen-
tes é mantê-las na escola, mas para que lá permaneçam são necessários 
esforços para lidar com a discriminação e as normas sociais que de-
terminam as oportunidades e potencial disponível para elas”, afirmou.

No entender da fonte, as escolas devem ser seguras, ter instalações 
adequadas para atender às necessidades de meninos e meninas, ser 
acessíveis e fornecer educação de qualidade. 

A representante do FNUAP aponta ainda a necessidade de harmo-
nização da Lei da Família, adopção de planos de acção com interven-
ções claras para retardar as uniões prematuras, aumentar o investi-
mento nas meninas mais pobres e marginalizadas.

“Em quatro países da África Oriental e Austral, incluindo Mo-
çambique, há evidências de que as raparigas adolescentes estão sendo 
severamente afectadas pela pandemia e estão a registar aumento de 
casos de violência, uniões prematuras e gravidez precoce. Em parte, 
estas situações são causadas pelo encerramento de escolas e acesso li-
mitado aos serviços de saúde sexual e reprodutiva”, lamentou.

Preocupante índice de uniões prematuras no país

Diferença de idade perpetua violência contra a rapariga

“Covid-19 e conflitos agravaram vulnerabilidade da rapariga” - Ferosa Zacarias

Luísa Fornara defende maior protecção das meninas

“País registou avanços nos direitos da criança” - Andrea Wojnar
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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

6133

PUBLICIDADE

5405

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJECTO, ASSISTÊNCIA AO 

PROCUREMENT E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO DO POSTO ADMINISTRATIVO, NA VILA 

DO SONGO

CONCURSO Nº: HCB/DSA/CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO BLOCO DO 

POSTO ADMINISTRATIVO SONGO /011/2021

Hidroeléctrica de Cahora Bassa, S.A. («HCB»), no âmbito das suas actividades de responsabilidade 

Social pretende lançar um concurso para a contratação de um consultor que possa executar os serviços 

de Elaboração de Projecto, Assistência Técnica ao Procurement e Fiscalização das Obras de Construção do 

Bloco do Posto Administrativo, na Vila do Songo, Distrito de Cahora Bassa, Província de Tete. 

Para tal, as empresas interessadas em participar devem reunir os seguintes requisitos mínimos de 

elegibilidade:

1. Possuir, Certidão de registo comercial, Estatutos e Alvará actualizado da 3ª classe;

2. Possuir experiência em trabalhos de natureza e volumes similares (pelo menos 03 referências deexecução de projectos e fiscalização de obras de dimensões similares e, comprovados mediante a
apresentação de cartas abonatórias ou contratos devidamente assinados);

3. Possuir a situação regularizada nas Finanças e Segurança Social;

4. Não estar em processo de insolvência e recuperação;

5. Não estar em situação de conflito de interesse;
6. Possuir relatório de contas dos últimos 3 anos;As instituições interessadas e que reúnam os requisitos mínimos acima referidos poderão obter, 

sem quaisquer custos o caderno de encargos, mediante solicitação através do endereço electrónico:                                                         

concurso-postoadministrativo@hcb.co.mz, até ao dia 10 de Junho de 2021. 

Na referida Manifestação de Interesse, deverá constar no campo “Assunto” do e-mail o texto “ HCB/DSA/
CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO BLOCO DO POSTO ADMINISTRATIVO SONGO /011/2021– Manifestação 
de interesse”.

O concurso será regido pelos procedimentos de aquisição de bens e serviços em vigor na HCB.

Songo, aos 31 de Maio de 2021

O
s centros distribuido-
res de água de Matle-
mele, na Matola, e 
de Guava, distrito de 
Marracuene, entram 

em funcionamento dentro de 
dias, permitindo que mais fa-
mílias da província de Maputo 
tenham acesso ao recurso.

A garantia foi dada, quarta-
-feira, na Moamba, na cerimó-
nia de inauguração da Estação
de Tratamento de Água (ETA)
de Sábie, orientada pelo Pre-
sidente da República, Filipe
Nyusi. É desta estação que
parte a água bombeada para
os centros de Matlemele e de
Guava, cujas obras foram lan-
çadas em 2018. 

Trata-se, pois, de duas 
unidades integrantes do pro-
jecto de abastecimento de água 
ao Grande Maputo, a partir da 
Barragem de Corumana, que 
vem tirar a região da depen-
dência dos Pequenos Libom-
bos, que já se encontra no limi-
te de entrega. 

Matlemele e Guava começam
a consumir água de Corumana

Corumana passa a abastecer mais bairros de Maputo e Matola 

Com a entrada em funcio-
namento dos dois distribuido-
res, espera-se que mais de 400 
mil habitantes dos bairros cir-
cunvizinhos como Zona Verde, 

Ndlavela, 1º de Maio, Nkobe, 
Matlemele, Costa do Sol, Ma-
pulene, Albazine, Chiango, 
Guava, Jafar, Kumbeza, entre 
outros, passem a ter água da 

rede pública pela primeira vez, 
tendo já sido lançada a respec-
tiva rede de distribuição.

As obras, encarregues a um 
empreiteiro chinês, decorrem 

sob égide do Fundo de Inves-
timento e Património do Abas-
tecimento de Água (FIPAG) e 
deviam ter sido concluídas até 
ao ano passado.

Cada centro distribuidor 
terá a capacidade de armazenar 
7.500 metros cúbicos de água e 
vai ser ponto de partida de uma 
rede de distribuição pelos bair-
ros circunvizinhos.

Para a alimentação das duas 
unidades foi montada uma con-
duta adutora ao longo da Estrada 
Circular, a partir de Matola-Ga-
re, numa extensão de 18 quiló-
metros.  

Com o alargamento da rede 
de distribuição, a província de 
Maputo vai passar dos actuais 56 
para 70 por cento de abrangência 
até 2024, de acordo com o res-
pectivo Governador, Júlio Parru-
que, que  manifestou preocupa-
ção em relação a alguns distritos 
como Magude, Matutuíne e Na-
maacha, onde a população con-
tinua sem acesso à água segura 
e/ou em quantidades desejadas. 

DOIS  indivíduos, de 32 e 36 anos, encontram-se, des-
de ontem, sob custódia policial,  na 12ª Esquadra, no 
bairro do Mavalane, na cidade de Maputo,  indiciados 
de venda e consumo de drogas. 

Trata-se S. Mudhovo e M. Manhiça recolhidos pe-
las autoridades policiais numa zona considerada como 
sendo de venda e consumo de estupefacientes, no 
bairro da Maxaquene “B”. 

Os indiciados assumem as acusações que recaem 
sobre si e afirmaram que se dedicam à venda  de can-
nabis sativa,  vulgo soruma, há dois meses. 

Segundo Leonel Muchina, porta-voz do Coman-
do da Polícia da República de Moçambique (PRM), na 
cidade de Maputo, a detenção dos indiciados ocorreu 
na sequência de uma operação de combate às bocas de 
fumo. 

Na posse  dos indiciados a Polícia apreendeu cerca 
de três quilogramas soruma.  

O porta-voz apelou à vigilância dos cidadãos e a 
denúncia de consumidores e comerciantes de estupe-
facientes.

Detidos
por venda
e consumo
de drogas 

AMOPSI sensibiliza o cumprimento da prevenção no “Grossista” do Zimpeto 

Crianças expostas à Covid-19 nos mercados
OS mercados são um dos 
locais mais perigosos para 
as crianças em tempos da 
Covid-19, segundo alerta 
a Associação Moçambica-
na de Operadores e Pro-
dutores do Sector Informal 
(AMOPSI), que leva a cabo 
uma campanha de sensibi-
lização para desencorajar a 
exposição dos menores ao 
risco. 

A iniciativa, que se en-
quadra nas celebrações da 
semana da criança, consis-

te em alertar os vendedores 
e utentes para que evitem 
levar petizes para estes lo-
cais.

Segundo o presidente 
do conselho directivo da 
AMOPSI, Jordão Tangue-
ne, o incumprimento das 
medidas de prevenção por 
parte de menores, sobre-
tudo os que se dedicam ao 
comércio informal, é outro 
problema que merece es-
pecial atenção das autori-
dades. 

“Infelizmente, a nossa 
actuação limita-se apenas 
ao aconselhamento, mas a 
situação observada no ter-
reno é crítica”, lamentou. 

A título de exemplo, 
indicou que no Mercado 
Grossista do Zimpeto exis-
tem pessoas com idades 
tidas como de alto risco à 
infecção, que circulam com 
crianças nas costas sem, no 
mínimo, usarem a máscara. 

“Frequentam locais 
onde há aglomerados e ex-

põem os menores ao risco”, 
alertou. 

Jordão Tanguene re-
velou que, no decurso da 
actividade, a agremiação 
tem-se deparado com ven-
dedores que resistem em 
cumprir as medidas de pre-
venção, agindo como se a 
doença não existisse mais 
vítimas no país. 

“Usam a máscara quan-
do notam a nossa presença 
e logo a depoistiram”, des-
tacou.   
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ECONOMIA4 Sexta-feira, 4 de Junho de 2021

MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  043/21

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 03 Junho
de 2021

CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS COMPRA VENDA    MÉDIA

Estados Unidos(a)      Dolar 61,00 62,22     61,61

2. OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 4,48 4,57      4,53
  Botswana Pula 5,75 5,86      5,81
  eSwatini Lilangueni       4,48 4,57      4,53
  Mauricias Rupia 1,50 1,53      1,51
  Zâmbia Kwacha 2,71 2,76      2,74

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 554,80 565,89    560,35
  Malawi Kwacha 77,88 79,44     78,66
  Tanzânia Shilling 26,36 26,89     26,63
  Zimbabwe Dólar 161,38 164,60    162,99

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 12,01 12,25     12,13
  Canada Dolar 50,47 51,48     50,98
  China/Offshore       Renminbi 9,54 9,73      9,64
  China Renminbi 9,54 9,73      9,64
  Dinamarca Coroa 9,97 10,17     10,07
  Inglaterra Libra 86,32 88,04     87,18
  Noruega Coroa 7,30 7,44      7,37
  Suécia Coroa 7,34 7,48      7,41
  Suíça Franco 67,66 69,01     68,34
  União Europeia       Euro 74,15 75,63     74,89

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  0,1673800  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.880,02000
Venda..............  1.880,53000

Maputo,  04.06.2021
(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

Taxa

5,14

-

Valor Taxa(a)

-

Valor

…

0,00

0,000,00

-

0,00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA

VENDA DEFINITIVA

10,25% 0,00

0,00 - 0,00 -

Prazo

-

FPC

16,25%4.380,95

0,00 0,00

0,00

5,14

0,00

-

0,00
-

0,00

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-06-2021 A 30-06-2021)

- - -

12,35%

-

-12,35%

-

0,00

n.a. n.a. n.a. n.a.
0,00 0,00 0,00 0,00

- -
- - - -

- - - -
0,00

0,00

6-nov-17 n.a. n.a. 6-nov-17

0,00 0,00 0,00 0,00 Total / Média
92 - 182 dias

13,27%
Data da última venda 31-mai-21 26-mai-21 26-mai-21 31-mai-21

Taxa Média Ponderada 13,27% 13,38%

11,26% 12,13%
13,39% 13,40%Taxa últimas 6 colocações 13,33% 13,43%

13,14%

2-jun-21 2-jun-21 2-jun-21 2-jun-21
13,33% 13,45% 13,39% 13,39%Taxa Média Ponderada

0,00 - 0,00 - Data última colocação

Valor colocado Tipo A 760,00 339,00 5.060,00 6.159,00
Overnight 1.180,00 13,25% 0,00 -

n.a

91 dias 182 dias 364 dias Total/Média
(dias) Valor Taxa Valor Taxa

OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
3 de junho de 2021

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

0,00

Vendas por prazo 1 - 91 dias

0,00

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0,00

-

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

Total / Média

-

0,00 0,00 0,00

0,00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 124.840,11

-

Overnight 0,00

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

-

Prémio de Custo - margem que reflecte o risco de mercado. É definido pela Associação Moçambicana
de Bancos (AMB).

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.

-

8.888,90

13,25%

Taxa

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

Prime Rate do Sitema Financeiro Moçambicano - é a taxa única de referência para operações de
crédito de Taxa de Juro Variável do sistema financeiro moçambicano, composta pela soma do Indexante
Único e do Prémio de Custo.

18,90%
5,60%
13,30%

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.

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

Permutas de Liquidez - operações de transferência (empréstimo) de fundos entre as instituições participantes no MMI.

Nas operações do mercado secundário, entenda-se por público, o conjunto constituído por: Instituições Financeiras Não 
Monetárias, Empresas e Particulares, que realizam operaçoes de compra e venda de títulos com os Bancos.

Valor colocado Tipo B 0,00 1.597,00 480,00 2.077,00

31 - 63 dias
11.090,44

24-mai-21

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.

Descrição

14.236,78
Total / Média

1.548,12

Taxa Média Ponderada - 13,45% 13,39% 13,44%
Data última colocação 

Total / Média

24-mai-21 24-mai-21

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

133.729,0074.002,0035.192,00
13,33%

24.535,00

Valor Títulos Vendidos 40.100,33129,01

63 dias28 dias07 dias

21,00%
1.989,66

Total / Média

-
0,00

13,40%

+ de 7 dias

-
0,00

2 - 7 diasOvernight

21,00%
1.989,66

0,00
+ de 7 dias

0,00
2 - 7 dias

0,00
Overnight

11-out-16

13,97%
11-out-16

17,00%
11-out-16

14,89%
11-out-16

13,30%

40.100,33

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 03 de Junho de 2021. 

                                              BANCO DE MOÇAMBIQUE
TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES

                                              MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :03/06/2021

       09:30        12:30        15:30

BANCOS   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO

  COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA

 ABC  60,65  61,86   60,85   62,07  61,00  62,22 

 ABSA  60,80  62,02   61,00   62,22  61,00  62,22 

 BCI  61,00  62,22   61,00   62,22  61,00  62,22 

 BIM  61,00  62,22   61,00   62,22  61,00  62,22 

 BNI  60,30  61,51   60,45   61,66  60,50  61,71 

 ECOBANK  60,80  62,02   61,00   62,22  61,00  62,22 

 FIRST CAPITAL BANK S.A.  60,50  61,70   61,00   62,22  61,00  62,22 

 FNB  60,78  62,00   60,78   62,00  61,18  62,40 

 MZB  60,50  61,71   61,10   62,32  61,00  62,22 

 SB  61,00  62,22   61,00   62,22  61,00  62,22 

 SGM  61,00  62,22   61,01   62,23  61,00  62,22 

 UBA  60,50  61,71   60,75   61,97  60,75  61,97 

 ÚNICO  60,60  61,81   61,00   62,22  61,00  62,22 

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA PONDERADA  60,91  62,13  60,98  62,20  61,00  62,22 

 TAXA DE CÂMBIO MÉDIA DE REFERÊNCIA       61,52       61,59       61,61

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA  03.06.2021

      COMPRA        VENDA        MÉDIA

TAXA DE CÂMBIO 61,00 62,22 61,61 

ALGUMAS famílias que fugi-
ram dos ataques terroristas no 
distrito de Mocímboa da Praia, 
Quissanga e Macomia, em 
Cabo Delgado, e que actual-
mente se encontram na aldeia 
de reassentamento 3 de Feve-
reiro, em Mecúfi, pediram ao 
governador da província, Vali-
ge Tauabo, a abertura de linhas 
de micro-crédito para finan-
ciarem pequenos negócio.

Dirigindo-se ao governan-
te, aquando da sua visita à al-
deia, os deslocados congratu-
laram o Executivo e parceiros 

pela atribuição de terra para 
a prática da agricultura e pela 
canalização de apoio alimen-
tar.

Entretanto, afirmaram que 
necessitam de desenvolver 
outras actividades de geração 
de renda e estimular a reali-
zação de trocas comerciais na 
região.

Sualehe Juma, um dos 
deslocados, afirmou que mui-
tos dos que se encontram na 
aldeia não só se dedicavam à 
agricultura, como também aos 
pequenos negócios nas suas 

zonas de origem..
“Eu vendia quinquilharias 

e tinha machamba, onde pro-
duzia arroz, mapira e feijões”, 
afirmou.

Juma Anlawe, outro des-
locado, explicou que fazia pe-
quenos negócios, incluindo a 
venda de peixe seco e quinqui-
lharias.

“Todavia, por causa dos 
ataques, perdi todo dinheiro 
que tinha. Ouvi algures que o 
Governo vai financiar peque-
nos negócios. Peço para ser in-
cluso, porque quero  continuar 

a minha actividade aqui na al-
deia”, disse. 

Na sua interacção com as 
famílias deslocadas, o gover-
nador Tauabo garantiu que 

o Governo e parceiros vão
continuar a prestar apoio mo-
ral e material aos afectados dos 
ataques terroristas e pediu-as 
para que não percam a espe-
rança, “porque virão dias me-
lhores”.

Ainda na aldeia de reas-
sentamento 3 de Fevereiro, o 
governador de Cabo Delgado 
inteirou-se do programa de 

construção de 270 novas casas 
de tipo 2, com recurso ao ma-
terial misto.

Avaliadas em 15 milhões 
de meticais, as obras são fi-
nanciadas pela Caritas  Dioce-
sanas, braço humanitário da 
Igreja Católica.

Dados em poder do “No-
tícias” indicam que vivem 
actualmente na aldeia de reas-
sentamento 3 de Fevereiro, 
450 famílias, na sua maioria 
oriundas dos distritos de Mo-
címboa da Praia, Quissanga e 
Macomia.

O MINISTRO da Indústria e Comércio, 
Carlos Mesquita, exigiu transparên-
cia, responsabilidade e integridade 
aos funcionários e gestores do Bal-
cão de Atendimento Único (BAÚ) na 
província de Inhambane, com vista a 
cumprir a agenda do Governo no que 
concerne à melhoria do ambiente do 
negócio no país.

Mesquita conferiu posse, na cida-
de de Inhambane, ao novo director 
executivo do BAÚ, Ernesto Tafule, em 
substituição da Benilde Macuamule, 
nomeada para o cargo de directora 
provincial da Indústria e Comércio, na 
mesma província.

Mesquita afirmou que o Gover-

no decidiu, à luz do decreto número 
14/2007, criar os BAÚ para centralizar, 
de ponto de vista operativo, vários 
órgãos de administração pública, no 
sentido de tornar os serviços ao cida-
dão céleres, eficientes e eficazes.

“Assim, a partir de uma unidade 
central, pode-se oferecer serviços de 
licenciamento, registos e notariados, 
entre outros, com objectivo de me-
lhorar o ambiente de negócio junto 
do sector privado e público e, conse-
quentemente, atrair-se mais inves-
timentos para o país”, frisou Carlos 
Mesquita

No caso de Inhambane, o ministro 
da Indústria e Comércio sublinhou que 

na análise feita pelo sector que dirige 
se nota um passo positivo no que tan-
ge ao licenciamento de actividades 
económicas, promoção de turismo e 
mobilização de novos parceiros es-
trangeiros para investir na província.

Entretanto, o novo director Ernes-
to Tafula garantiu que vai apostar no 
uso das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC) para permitir que 
alguns trabalhos sejam feitos sem a 
necessidade dos utentes se dirigir ao 
BAÚ.

Para o efeito, Tafula prometeu in-
troduzir um sistema electrónico para 
facilitar o acesso aos serviços presta-
dos por esta entidade reguladora das 

actividades económicas na província.
Dados disponibilizados, à margem 

do acto de tomada de posse dos novos 
gestores do BAÚ, indicam que a insti-
tuição arrecadou, ano passado, pou-
co mais de dois milhões de meticais 
contra os mais de três milhões plani-
ficados, através da emissão de diversos 
tipos de licenças para a actividade co-
mercial.

Das 867 licenças planificadas para 
2020, foram apenas emitidas 747, 
contra 578 de 2019, o que representa 
um crescimento assinalável, apesar 
dos impactos causados pela pandemia 
da Covid-19, onde o ramo da indústria 
e comércio foi dos mais assolados.

O 
PARQUE Industrial 
de Beluluane, no dis-
trito de Boane, vai 
investir nos próximos 
dez anos 100 milhões 

de dólares na criação de mais 
de 200 empresas que poderão 
gerar mais de 20 mil postos de 
trabalho.

O facto foi revelado on-
tem, na Matola, pelo direc-
tor-geral do Parque, Onório 
Boane, no acto de entrega de 
equipamento informático ao 
Conselho Executivo Provincial 
de Maputo.

Num investimento de 1.5 
milhões de meticais, o equi-
pamento é composto por 
oito computadores portáteis, 
dois computadores de mesa, 
igual número de monitores e 
UPS, um kit para instalação 
de Internet e pagamento da 
mensalidade correspondente 
ao respectivo uso, durante o 
período de vigência deste me-
morando.

As mais de 200 empre-
sas, tal como indicou Onório 
Boane, poderão ser instaladas 
numa área remanescente de 
cerca de 400 hectares, onde 
o Parque Industrial detém
um DUAT. O dirigente refe-
riu que o Parque Industrial de
Beluluane projecta se instalar,
num futuro breve, em Moma,
província de Nampula, onde
ocorre a exploração de areias
pesadas. O Parque Industrial
de Beluluane, segundo o di-

COM UM INVESTIMENTO DE USD 100 MILHÕES EM CARTEIRA

Parque de Beluluane 
projecta criar 20 mil 
postos de trabalho

rector, pretende ser cada vez 
mais uma empresa de refe-
rência no acolhimento das 
preocupações do Executivo 
Provincial de Maputo. 

Por seu turno, Júlio Parru-
que, Governador da Província 
de Maputo, que testemunhou 
a assinatura do memorando, 
disse que o parque tem res-
pondido cabalmente as preo-
cupações das populações e 
como exemplo disso emprega 
actualmente sete mil traba-

lhadores locais.
“O memorando entre o 

Conselho Executivo Provincial 
de Maputo e o Parque Indus-
trial de Beluluane é a formali-
zação da nossa parceria, que já 
vem sendo materializada atra-
vés de várias acções”, disse.

O destaque, segundo suas 
palavras, vai para acções de 
sensibilização e mobilização 
da população para o combate 
à Covid-19, consubstanciadas 
na disponibilização de insu-

mos de prevenção.
Realça-se, ainda, a pro-

moção e patrocínio de estágios 
pré-profissionais remunera-
dos aos jovens da província, 
uma iniciativa que acrescenta 
valor aos esforços do Conselho 
Executivo Provincial, visando 
a redução dos níveis de de-
semprego.

“Agradecemos bastante 
este gesto do Parque Industrial 
de Beluluane, que é para nós 
uma demonstração clara da 

contribuição do sector privado 
para o reforço da nossa capaci-
dade institucional, enquanto 
órgão de governação descen-
tralizada”, disse.

Realçou que a província de 
Maputo é detentora do maior 
parque industrial do país, por 
isso, “esta condição desa-
fia o seu reposicionamento, 
no sentido de assumir a res-
ponsabilidade de ser um dos 
maiores contribuintes da eco-
nomia”.

Parque industrial entrega material informático ao Conselho Executivo Provincial de Maputo

Governo quer gestão
transparente do BAÚ

VÍTIMAS DOS ATAQUES TERRORISTAS

Deslocados pedem facilidade 
no acesso ao crédito para negócios
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Visita o nosso website
www.hcb.co.mz

segue-nos no:
Facebook: CahoraBassaMz

Linkedin: Cahora Bassa

Songo, 04 de Junho de 2021

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, (HCB), S.A., comunica que irá 
proceder o pagamento dos dividendos relativos ao exercício económico 
findo a 31 de Dezembro de 2020 no dia 14 de Junho de 2021.

A distribuição dos dividendos procede em cumprimento das deliberações 
da Assembleia Geral Ordinária realizada a 30 de Abril de 2021, cujo valor 
bruto aprovado pelos accionistas é 0,111 Meticais (zero vírgula cento e 
onze Meticais) por acção.

Os dividendos serão distribuídos pelos titulares das acções da sociedade 
à data de 08 de Junho de 2021, tendo sido o BCI nomeado como agente 
pagador. 

Para os accionistas da série B, os dividendos estão sujeitos a uma taxa 
liberatória de 10% em sede do imposto sobre o rendimento de pessoas 
singulares (IRPS), e impostos de rendimento de pessoas colectivas 
(IRPC) e outros encargos eventualmente cobrados pelas instituições 
bancária. 

A partir do dia 15 de Junho de 2021, os accionistas poderão confirmar o 
recebimento dos dividendos nas instituições bancárias onde as acções se 
encontrem depositadas na conta de registo de titularidade. 

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

Para informações adicionais, por favor contacte:
Equipa de Relação com o Investidor
Telefone: +258 21 350 700
Celular: +258 82 316 0390
E-mail: relacao.investidor@hcb.co.mz

“Cahora Bassa, o Orgulho de Moçambique”

Distribuição de Dividendos
(Aditamento ao comunicado publicado a 25 de Maio de 2021)

Comunicado

5617

“24 de Julho”
 vai ter pavês

O pavê vai substituir o asfalto na ligação entre Matacuane e Esturro

I
NICIOU há dias a colo-
cação de pavê na aveni-
da 24 de Julho, no limite 
que separa os bairros de 
Matacuane e Esturro, na 

cidade da Beira, actualmen-
te em estado avançado de 
degradação.  

O troço é de quase um 
quilómetro e parte do edifí-
cio conhecido por Café Ni-
cola até à Praça dos Profes-
sores. Passará a ser de pavê, 
ao invés de asfalto, para as-
segurar a sua consistência 
e longevidade, embora seja 
um processo caro.

De acordo com o verea-
dor para área de Construção 
e Urbanização do Conselho 
Municipal da Beira, Augus-
to Manhoca, que falava on-
tem ao nosso Jornal, subli-
nhou que a prioridade será 
do lado do bairro de Mata-
cuane, para permitir a cir-
culação de viaturas na outra 
margem.

“Se fecharmos os dois 
lados não haverá circulação 
de viaturas. Iniciamos em 
Matacuane e quando termi-
narmos passaremos para o 
outro troço”, explicou. 

Manhoca não avan-
çou o nível de execução 
da obra, mas garante que 
será de boa qualidade.  

Recordou, igualmente, 

que a entrega da obra esta-
va prevista para Março, mas 
foi alterada devido às chuvas 
que caíram e dentro de 60 
dias estará concluída.

Numa primeira 
fase, houve um trabalho de 
abertura do sistema de esgo-
to do lado do  de Matacuane 
para permitir o escoamento 
das águas pluviais.

“O desafio do municí-
pio era de assegurar que a 
componente de saneamento 

dos prédios estivesse ligada 
à rede de escoamento das 
águas”, elucidou.

Para o efeito, indicou que 
cada família residente nestes 
edifícios é responsável em 
conectar à caixa construída 
pelos Serviços Autónomos 
de Saneamento da Beira, 
cujo objectivo visa assegu-
rar que haja o escoamento 
das águas com qualidade.

Manhoca apelou a va-
lorização do bem pú-

blico, porque, segundo 
ele, quando existe vandali-
zação todos saem a perder.

Para a concretiza-
ção da empreitada foi as-
sinado contrato entre o 
falecido autarca, Daviz 
Simango, e o empreiteiro 
seleccionado para execução 
das obras. Na altura, a em-
preitada estava avaliada em 
30 milhões de meticais do 
cofre do município.

Rotary Club oferece
material ortopédico
DIVERSOS meios de compen-
sação foram entregues ontem 
ao governo em Sofala pelo Ro-
tary Club da Beira, gesto que 
tem em vista facilitar a locomo-
ção de pessoas com deficiência, 
nas unidades sanitárias.

Trata-se de 286 andarilhos 
simples e com rodas, 319 mu-
letas, 13 macas de madeira e 
plásticas e três carrinhas de mão 
para pessoas com deficiência e 
bebés.

Segundo o representante 
daquela organização interna-
cional, Wayne Allsopp, a doa-
ção resulta de contribuições de 
pessoas de boa vontade nos Es-
tados Unidos da América para 
África, destacando-se Moçam-
bique, concretamente a cidade 
da Beira.

Falando na recepção do 

doação vai ajudar na melhoria 
das actividades sanitárias, con-
siderando assim o Rotary Club 
mais um parceiro internacional 
que se identifica com o Governo 
e a população em geral.

“Por isso, agradecemos pela 
ajuda, num gesto de grande 
significado, sobretudo no con-
texto de solidariedade e con-
vivência social, que se reflecte 
na justiça, amor, solidariedade, 
empatia, amizade e compro-
misso com a vida que todos os 
homens devem praticar visan-
do o bem-estar”.

Neste sentido, o governante 
apelou ao uso racional e reco-
mendou para maior conserva-
ção sob forma de valorizar os 
esforços empreendidos na bus-
ca de soluções que o sector da 
saúde enfrenta.

donativo, o governador Lou-
renço Bulha agradeceu o gesto 
e apelou a outras organizações 
não-governamentais nacionais 
e estrangeiras e a empresários 
a seguirem o exemplo de soli-
dariedade para com quem mais 

necessita. Com efeito, apon-
tou que com aqueles meios de 
compensação vai se aumentar 
a capacidade instalada nos hos-
pitais e ajustar as respectivas 
necessidades.

Bulha referiu ainda que a 

Meios como este vão ajudar pessoas com deficiência nos hospitais públicos

Infracções levam à apreensão
de meios de transporte
PELO menos 139 viaturas de transporte se-
mi-colectivo de passageiros, 374 motoriza-
das, 128 moto-taxi (txopelas), 51 bicicletas 
e quatro colunas de som foram apreendidos 
pela Polícia Municipal, na Beira, durante o 
mês de Maio, por diversas irregularidades.

O chefe das operações daquela corpo-
ração, Manuel Gimo, sublinhou que, para 
o caso dos semi-colectivos, foram apreen-
didas por desvio e encurtamento de rotas, 
especulação de tarifas, não uso de másca-
ras, falta de licenças e vinhetas.

Para txopelas, o parqueamento foi 
devido à falta de licenças, que para a sua 
soltura foram obrigados a regularizar a si-
tuação do documento e o pagamento da 
respectiva multa, enquanto no caso das 
colunas foi por poluição sonora.

As motorizadas e bicicletas foram 
apreendidas por falta de capacete, cole-
te reflector, licenças e uso obrigatório de 
máscaras para os condutores e passageiros.

Gimo apontou ainda que as apreensões 
resultam de um trabalho de fiscalização 
dos meios que se fazem à via pública sem 
a observância das medidas de prevenção 
da Covid-19 e incumprimento das regras 
de trânsito. Durante o trabalho, a Polícia 
Municipal constatou que mesmo com a 
fiscalização, os automobilistas continuam 
a pautar pelo desrespeito às regras de trân-
sito e medidas de prevenção da Covid-19.

Indicou igualmente que os conduto-
res têm pautado pelo desleixo ao não re-
gularizarem os seus documentos para se 
fazerem à via pública e exercer a actividade 

legalmente, porque, conforme susten-
tou, quando são apreendidos o valor de 
multa é sempre superior à soma em que o 
indivíduo deveria tratar a licença ou outro 
documento.

A fonte acrescentou que quando os 
agentes da Polícia Municipal chegam aos 
locais de fiscalização, primeiro advertem 
os prevaricadores e caso persistam são 
aplicadas multas, que variam entre mil e 
dez mil meticais.

Para isso, foi criada uma equipa multis-
sectorial coordenada pela Polícia Municipal 
e de Trânsito e Associação dos Transporta-
dores da Beira (ATABE), sendo que juntos 
controlam o cenário que vem acontecendo 
nas diferentes rotas, principalmente contra 
a conduta negativa dos operadores.
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UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS

O Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique – INCM convida as empresas interessadas a apresen-
tarem propostas para os concursos abaixo indicados:

Concurso Descrição
Data-limite 
de entrega

Data e hora 
da abertura

Data e hora 
da visita

Garantia
Provisória 

(MT)

INCM/
CP/53/2021

Fornecimento, instalação e configuração de equipamento 
informático e de comunicações sem fio para o Campus Digital 
na Escola Secundária da Matola

30.06.2021
10:00 horas

30.06.2021
10:15 mins

15.06.2021
10:30 mins

20.000,00

INCM/
CP/55/2021

Aquisição de geradores para 
as Delegações Provinciais de 
Inhambane

13.07.2021
10:00 horas

 13.07.2021
10:15 mins

28.06.2021
10.00 horas

50.000,00

INCM/
CP/56/2021

Fornecimento e instalação 
da rede de dados, da rede de 
UPS, do sistema de segurança 
electrónica e do sistema de 
áudio e vídeo na Delegação 
Provincial de Inhambane

07.07.2021
10.00 horas

07.07.2021
10.15 mins

  21.06.2021
10.00 horas

100.000,00

Os interessados poderão adquirir o Documento do Concurso durante as horas e dias normais de expe-
diente na sede do INCM, pelo preço único de 500,00 MT (quinhentos meticais). O pagamento deverá ser 
feito por depósito ou transferência bancária para a conta do Millennium Bim, número 50731486; NIB 
000100000005073148657; IBAN MZ59000100000005073148657; Código Swift BIMOMZMXXXX. 

As propostas deverão ser submetidas no seguinte endereço: Praça 16 de Junho no. 340, Bairro da Malanga; Tel: 

(258) 21227100; Celular: (258) 82 3283850; Fax: (258) 21404631; Cidade de Maputo.

O período de validade das propostas é de 120 (cento e vinte) dias e o concurso será regido pelo Regulamento 
de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto nº 05/2016, de 8 de Março. 

Maputo, Junho de 2021

UGEA

Ilegível

6153 5616

O MINISTÉRIO da Saúde reitera o apelo para a observância escrupulo-
sa das medidas de prevenção da Covid-19, anotando que o alívio das 
restrições não deve ser encarado como o fim da pandemia no país. Fa-
lando recentemente, em Maputo, em conferência de imprensa sema-
nal sobre o actual estágio da pandemia no país, a directora nacional-
-adjunta da Saúde Pública, Benigna Matsinhe, lembrou que embora a
tendência da evolução da Covid-19 seja favorável no país, com redução
do número de casos, internamentos e óbitos, os continentes europeu,
americano e especialmente a Ásia continuam a registar um número
elevado de casos e óbitos. 

O cenário que se vive nesses continentes, segundo Benigna Mat-
sinhe, remete à necessidade de muita prudência, principalmente pelo 
facto de a República da África do Sul ter anunciado, fim-de-semana, 
a terceira vaga em pelo menos três províncias, incluindo uma que faz 
fronteira com o nosso país.

“Queremos, por isso, reiterar que o alívio das medidas restritivas 
não deve ser entendido como o fim da pandemia”, sublinhou. 

“O nosso apelo é para que todos os moçambicanos continuem a 
pautar por reduzir os comportamentos de risco e respeitar as medidas 
preventivas já conhecidas como única forma de atrasar a chegada e di-
minuir o impacto da terceira onda da Covid-19 no nosso país”, insistiu 
Matsinhe. Manifestou preocupação com o comportamento “irrespon-
sável” demonstrado por algumas pessoas que promovem festas e ou-
tros eventos sem a mínima observância das medidas de prevenção e 
algumas vezes até em violação do recolher obrigatório.

Na última comunicação à Nação sobre a situação da Covid-19, o 
Presidente da República, Filipe Nyusi, repudiou a atitude das pessoas 
que não levam a sério as medidas para conter a propagação do novo 
coronavírus, advertindo que o Governo pode voltar a reforçar as restri-
ções caso a situação de incumprimento persista. (AIM)

O TRIBUNAL Judicial da Provín-
cia de Cabo Delgado condenou 
terça-feira, na cidade de Pemba, 
onze cidadãos de nacionalidade 
paquistanesa a penas que vão de 
10 a 20 anos de cadeia por crimes 
de tráfico de drogas e substân-
cias ilícitas e associação para de-
linquir.

Segundo o juiz do caso, 
Bruno de Castro, depois de 
cumprida a pena, os onze pa-
quistaneses deverão ser ex-
pulsos do território nacional. 

Um dos arguidos vai cumprir 10 
anos de prisão, nove vão ficar na 
cadeia por 19 anos e um, por sinal 
o mais velho do grupo, recebeu a
pena mais pesada (20 anos), por, 
alegadamente, ter organizado
uma longa viagem que começou
na província de Baluchistão, na
República do Paquistão, numa
embarcação carregada de droga.

“Ele é o responsável máximo 
por este crime. Ele sabia o que, 
de facto, estava a acontecer. Sa-
bia da mercadoria que estava no 

barco. Precisou dos outros co-
-réus para baldear a mercadoria
ilícita do barco Alsalman para
um outro, denominado Indi-
ra Ghandi”, explicou Bruno de
Castro, para justificar as pesadas
penas aplicadas aos paquistane-
ses. O Ministério Público consi-
dera justa a condenação dos 11
arguidos por terem colaborado
com a rede internacional de trá-
fico de drogas.

“As penas que acabámos de 
ouvir representam uma vitória 

para o Ministério Público nesta 
luta contra a criminalidade e, 
em específico, o narcotráfico”, 
declarou Ângelo Sueta, repre-
sentante do Ministério Público. 
Segundo a sentença, este caso 
de tráfico de drogas começou 
no dia 23 de Dezembro de 2020, 
quando as Forças de Defesa e 
Segurança interceptaram uma 
embarcação de madeira ao lar-
go da baía de Pemba, com 13 
paquistaneses, dois dos quais 
perderam a vida antes do julga-

O 
FUNDO das Nações 
Unidas para a Infân-
cia (UNICEF) mani-
festou, esta semana, a 
sua preocupação face 

ao elevado número de casos de 
uniões prematuras no país.

A representante do UNI-
CEF no país, Maria Luísa For-
nara, que falava em Maputo, 
no balanço do progresso feito 
na implementação da Lei das 
Uniões Prematuras, disse que 
os mais recentes dados esta-
tísticos indicam que 41,1 por 
cento das mulheres com ida-
des compreendidas entre 20 e 
24 anos se casaram antes dos 
18 anos, uma diferença de 11,4 
por cento, se comparado com 
os homens.

”As uniões prematuras ain-
da constituem um dos maiores 
desafios para o país, elas têm 
um impacto prejudicial sobre 
a saúde e o bem-estar das ra-
parigas, impedindo que elas 
gozem dos direitos e escolhas”, 
lamentou. 

Fornara alertou para os re-
sultados negativos que esta 

SEGUNDO O UNICEF

Uniões prematuras 
preocupantes no país

Raparigas forçadas a casar prematuramente

Paquistaneses condenados por tráfico de drogas
mento. Durante a operação, fo-
ram encontrados 430 quilogra-
mas de drogas diversas, entre as 
quais heroína e mentafetamina, 
escondidas numa rede de pesca.

O advogado de defesa dos 
condenados não se mostrou 

disponível para falar à impren-
sa sobre a decisão tomada pelo 
Tribunal Judicial da Provín-
cia de Cabo Delgado. Apesar 
das investigações, o destino da 
droga e o dono da mercado-
ria continuam desconhecidos. 

para saírem da pobreza”, afir-
mou.

A representante do UNI-
CEF destacou outras causas 
que podem estar por detrás do 
elevado número de casos de 
uniões prematuras, a exemplo 
dos conflitos militares na re-
gião Centro e Norte do país e 
os desastres naturais, factores 
que, além de permitir que haja 
um elevado número de uniões 
prematuras, aumentam a po-
breza.

Por sua vez, a presidente da 
Coligação para Eliminação dos 
Casamentos Prematuros (CE-
CAP), Firosa Zacarias, fez refe-
rência ao relatório do Inquérito 
dos Indicadores de Imunização, 
Malária e HIV/SIDA (IMASIDA), 
referente ao ano de 2015, indi-
cando que 48,2 por cento das ra-
parigas em Moçambique se uni-
ram com os seus parceiros antes 
dos 18 anos, e 14,3 porc ento 
uniram-se antes dos 15 anos.

Estabelecendo uma compa-
ração, Firosa destacou a cons-
tatação de que na zona urbana 
a média é de 19,6 anos, con-

tra 18,2 anos nas áreas rurais.  
“Nas cidades regista-se uma 
menor proporção de raparigas 
casadas antes dos 15 anos”, su-
blinhou.

Como riscos que advêm das 
uniões precoces, Firosa Zacarias 
mencionou doenças sexual-
mente transmissíveis, a violên-
cia baseada no género, trabalho 
infantil e a fístula obstétrica, 
factores que contribuem para 
exclusão da rapariga na socie-
dade. 

“As uniões prematuras 
privam as meninas do aces-
so à educação, limitando suas 
oportunidades socio-econó-
micas. Também limita o seu 
poder de tomada de decisão 
sobre seus direitos sexuais e 
reprodutivos”, acrescentou. 
Uma das atribuições do UNICEF 
é apoiar a implementação dos 
princípios constantes na Con-
venção das Nações Unidas so-
bre os Direitos da Criança, que 
regula a vida e o tratamento das 
crianças vítimas e testemunhas 
de crimes, em contacto e em 
conflito com a lei. - (AIM)

Alívio das medidas 
não significa fim 
da pandemia

prática pode trazer no desen-
volvimento cognitivo emo-
cional das raparigas, podendo 
chegar ao ponto de afectar o 
estado nutricional, educacio-

nal e terminar em morte. 
”As uniões prematuras es-

tão associadas a uma alta taxa 
de desistência escolar das me-
ninas, pois elas sofrem pressão 

social da família e da comu-
nidade para se casarem […], 
além disso, elas impedem que 
as meninas tenham as mesmas 
oportunidades que os rapazes 

Covid-19 mata
mais uma pessoa 
MAIS uma pessoa perdeu a vida vítima da Covid-19 no país, se-
gundo anunciaram ontem as autoridades de Saúde. No mesmo dia, 
42 indivíduos testaram positivo e 86 foram declarados recuperados 
da infecção pelo novo coronavírus. 

De acordo com o Ministério da Saúde, a morte de um nacional 
de 66 anos de idade ocorreu fora do hospital, tendo sido confirma-
da a 29 de Maio, no distrito de Cuamba, província de Niassa. Ainda 
entre quarta-feira e ontem, houve registo de duas altas hospita-
lares e nenhum novo internamento, permanecendo 12 doentes a 
lutar pela vida nos centros de tratamento da Covid-19. Assim, o 
país conta com um cumulativo de 70.965 casos positivos, 69.641 
recuperados (98.1 por cento), 837 óbitos e 483 casos activos.  
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CIDADE DE NAMPULA 7

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

Sexta-feira, 4 de Junho de 2021

PUBLICIDADE

GABINETE DO DIRECTOR-GERAL
Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO
Concurso Limitado/88/SARH-ANE, IP/071/2021

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS

1. A Administração Nacional de Estradas, Instituto Público (ANE, IP) convida pessoas singulares, micro, pequenas
e médias empresas inscritas no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecedores de Bens e
Prestadores de Serviços, a apresentarem propostas seladas para a prestação de serviços de logística nos eventos
da ANE como: Congressos, Conferências, Seminários, Encontros, Simpósios, Convenções, Palestras e Workshops.

2. É obrigatória a apresentação do Certificado de Inscrição no Cadastro Único, documentos de qualificação jurídica,económico-financeira, técnica, e da regularidade fiscal.
3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar gratuitamente ou adquirir o Documento

de Concurso, no endereço abaixo indicado, a partir do dia 4 de Junho de 2021. A aquisição do Documento de
Concurso é contra o depósito da importância, não reembolsável de 1000,00MT, na conta bancária nº 66153128, 
NIB: 000.100.000.006.615.312.857 (MZM), Millennium bim, titular: Administração Nacional de Estradas.

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS- ANE, IP
Departamento de Aquisições - DEA

Av. de Moçambique, nº 1225, Telefone: 21-476 163/7, Fax: 21-477 235
Maputo – Moçambique

4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 30 de Junho de 2021 e serão 
abertas em sessão pública no mesmo endereço, às 10.15 horas do mesmo dia, na presença dos representantes das firmas que desejarem assistir ao acto, na Sala de Conferências.

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS - ANE, IP
GABINETE DO DIRECTOR-GERAL

Av. de Moçambique, n.º 1225 
Maputo – Moçambique

5. A ANE, IP conduzirá uma reunião de pré-concurso no dia 9/6/2021, pelas 14.00 horas, no endereço acima.

6. O anúncio de posicionamento dos concorrentes terá lugar às 11.00 horas do dia 21 de Julho de 2021, na Sala
de Conferências, nas instalações da ANE, IP, Av. de Moçambique, nº 1225.

7. As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias da data de entrega das propostas.

8. Não é requerida a apresentação da Garantia Provisória.

9. Não serão aceites propostas apresentadas sob qualquer formato electrónico.

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

Entidade Contratante

Maputo, aos 3 de Junho de 2021

5557

 REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
          _____________________________        

  TRIBUNAL  ADUANEIRO

EDITAL – VENDA Nº 05/TAM/2021

Torna-se público que, por despacho do Meritíssimo Juiz-Presidente do Tribunal 
Aduaneiro da Cidade de Maputo, vai se proceder à venda em hasta pública de 
mercadorias e viaturas, no dia 07.06.2021,  no Tirofer – Gare de Mercadorias 
pelas 9.00 Hrs  bem como no Armazém de Leilões – B6, pelas 10.30 Hrs. 

Os arrematantes depositarão, imediatamente, 10% acrescidos ao valor da 
arrematação de cada lote de mercadorias postas em praça, nos termos do artigo 
275 do Contencioso Aduaneiro.Se o arrematante a quem for adjudicado um determinado lote, não puder pagar os 10% referidos no parágrafo anterior, a adjudicação será diferida ao proponente 
seguinte na ordem decrescente. Os arrematantes deverão apresentar-se no 
local do leilão 30 minutos antes da hora marcada para o início da arrematação 
munidos do seu NUIT. Todas as mercadorias podem ser vistas durante o 
período normal de expediente nos locais abaixo indicados.

A entrega ao arrematante dos lotes constituídos por  bebidas alcoólicas 

fica condicionada à sua selagem, nos termos do número 3 do artigo 5 e 6 

do Regulamento de Selagem de Bebidas Alcoólicas e Tabaco Manufacturado, 

aprovado pelo Diploma Ministerial nº 59/2016 de 14 Setembro, sendo 

responsabilidade do arrematante requerer à aquisição dos referidos a selos. 

Todos os bens são vendidos no estado em que se encontram, daí ser de extrema 

importância que os arrematantes vejam os bens antes do leilão. 

É obrigatório o uso de máscara.
5597

A VOZ DO MUNÍCIPE

Degradação da via 
de Namiteka inquieta 
mototaxistas

MOTOTAXISTAS estão 
insatisfeitos com o acen-
tuado estado de degrada-
ção em que se encontra 
a estrada que dá acesso à 
zona de expansão habi-
tacional de Namiteka, no 
bairro de Muahivire, arre-
dores da cidade de Nam-
pula, que dificulta a circu-
lação de motorizadas e de 
viaturas de baixa suspen-
são. 

Raúl Sataca, operador 
de mototáxi, apelou às au-
toridades municipais da 
cidade de Nampula a inter-
virem o mais rápido possí-
vel fazendo pelo menos a 
terraplenagem da estrada, 
que é muito importante 
para os residentes daquela 
área.  Disse que a via está 
repleta de buracos que 
atingiram dimensões que 
não permitem as motori-
zadas e carros circularem, 
situação que foi agravada 
pela última queda de chu-

vas na cidade de Nampula.
Fábio Abreu, que tam-

bém exerce aquela activi-
dade e reside naquela zona, 
lamentou o facto de mes-
mo tendo conhecimento 
do que está a acontecer 
naquela estrada o Conse-
lho Municipal da cidade de 
Nampula não estar a fazer 
nada visando a melhoria da 
circulação rodoviária em 
Namiteka.

Um outro operador, 
Maico Age, pediu ao pre-
sidente do Conselho Mu-
nicipal da cidade de Nam-
pula, Paulo Vahanle, para 
que cumpra com as suas 
promessas de melhorar as 
condições de transição na-
quela via feitas no passado. 

Para Assanito Juma, a 
degradação da estrada faz 
com que aquela zona apa-
rente ser isolada das ou-
tras áreas habitacionais da 
cidade de Nampula, pois 
é a única estrada que dá 

Raul Sataca Maico Age

Assanito Juma 

Fábio Abreu 

acesso a Namiteka, daí a sua 
importância para os mora-
dores daquele bairro. 

Tal como os outros, 
Juma pediu aos gestores 
municipais para que façam 
o que estiver ao seu alcance
para que possam reabilitar
a estrada para o bem dos
munícipes.

CARREGAMENTO DE MERCADORIAS

Actividade 
que garante sustento 
a muitos jovens

MOUZINHO DE 

ALBUQUERQUE

“P
UATCHI” significa 
em língua macua 
trabalho de carre-
gamento de mer-
cadoria que alguém 

faz sem contrato em troca de um 
pagamento imediato. Os que 
fazem este trabalho são chama-
dos “napuatchis”. Surgiu com a 
dinâmica de desenvolvimento 
da cidade de Nampula, quando 
comerciantes de origem india-
na, que em tempos dominavam 
a actividade comercial na urbe, 
abriram muitas lojas, e porque 
havia falta de transporte para os 
clientes optavam por contratar 
estes carregadores.

A antiga actividade foi evo-
luindo e hoje expandiu-se pe-
las ruas e avenidas da cidade de 
Nampula, principalmente onde 
se situam armazéns, lojas, mer-
cados, supermercados e para-
gens dos transportes semicolec-
tivos de passageiros e tornou-se 
na fonte de rendimento que ocu-
pa centenas de jovens desem-
pregados, alguns deles com for-
mação técnico-profissional ou 
com nível médio e oriundos de 
todos os distritos da província 
de Nampula e de outros pontos 
do país.

Entrevistados pela nossa Re-
portagem, alguns carregadores 
afirmaram que o que acontece é 
que em Moçambique ser jovem 
constitui um grande desafio, 

sobretudo por causa do desem-
prego. 

Daniel José, de 25 anos e na-
tural do distrito de Meconta, faz 
o seu “puatchi” nos armazéns
de cimento da FAINA. Carrega e
descarrega sacos e outras mer-
cadorias de um camião porque
na cidade de Nampula não exis-
tem oportunidades de empre-
go para jovens. Segundo ele, as
poucas que surgem são difíceis
de aceder a elas “porque é preci-
so ter muito dinheiro para com-
prar emprego”. 

Para Daniel o “puatchi” é um 
trabalho duro, mas não desiste 
porque não tem outra alternati-
va de sobrevivência. Lamentou 
o facto de os “patrões” pagarem
mal, dando como exemplo que
dez “napuatchis”, por descarre-
garem 800 sacos de cimento de
um camião, recebem apenas 100 

meticais cada. 
Francisco Júnior, que tam-

bém desenvolve aquela activi-
dade, trabalha nas proximida-
des dos Armazéns Gulamo, no 
bairro Napipine. Diz que prefere 
trabalhar nas proximidades dos 
estabelecimentos comerciais 
porque aqui consegue algo para 
sustentar a sua família e com-
prar roupa e material escolar 
para os seus dois filhos.

Um outro entrevistado, An-
tónio Sousa, começou por dizer 
que não é possível que num país 
como Moçambique, em que há 
muitas pessoas que ainda não 
puderam se formar, os empre-
gadores exijam requisitos difí-
ceis de cumprir, como os muitos 
anos de experiência que se re-
quer para responder a propostas 
de emprego.  

“Eu próprio já tentei, como 

jovem que quer trabalhar, inú-
meras vezes concorrer a algu-
mas vagas de emprego na Saúde, 
Educação e Polícia, mas nunca 
tive sucesso. Por isso, prefiro 
estar todos os dias neste arma-
zém do bairro de Muacouanve-
la para fazer “puatchi”, em vez 
de enveredar pelo crime. Faço 
isto para ganhar a vida. Isto para 
dizer que mesmo com essas for-
mações exigidas não há empre-
go para jovens, desabafou.

O entrevistado pede às au-
toridades governamentais em 
Nampula mais atenção e direitos 
iguais quando se trata de em-
prego tendo em conta que nem 
sempre os processos de recru-
tamento são transparentes. Po-
rém, diz estar a conseguir algo 
para sobreviver com o “puat-
chi”.  Para Joaquim Samuel, que 
exerce a actividade na avenida 
do Trabalho, é lamentável que 
jovens que não conseguem in-
serção social pela via do trabalho 
remunerado na cidade de Nam-
pula busquem outras formas de 
sobrevivência, mesmo aquelas 
em que implica a prática de cri-
mes, o que, infelizmente, acaba 
levando alguns deles à cadeia.

Observou que numa cidade 
como Nampula, onde o merca-
do de trabalho é escasso, “é ób-
vio que a maioria dos jovens que 
não tenham possibilidades de 
emprego, mesmo com a sua for-
mação, opte por fazer trabalhos 
honestos para ganhar a vida, 
caso de “puacthi”.

Os “napuatchis” têm sustento carregando ou descarregando cimento 
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   PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOCAMBIQUE

SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E EMPREGO

INSTITUTO NACIONAL DA JUVENTUDE

Unidade de Gestão do Projecto

Solicitação de Manifestação de Interesse 

Contratação de um Oficial Junior de Procurement

O Governo de Moçambique, através do Instituto Nacional da Juventude (INJ), instituição 

tutelada pelo Secretário de Estado da Juventude e Emprego (SEJE)  com o suporte do 

Banco Mundial, está a implementar um projecto designado “Aproveitar o Dividendo 

Demográfico: Moçambique – Desenvolvimento e Empoderamento para Jovens”, 
enquadrado em dois programas denominados: “EU SOU CAPAZ”  e  “EMPREGA”, 

e pretende aplicar parte dos recursos para a Contratação de um  Oficial Junior de  
Procurement .

Objectivos da Contratação

O objectivo principal do posto de Oficial Junior de Procurement é de conduzir, 
aconselhar e apoiar os processos de procurement do PADD em conformidade com as 

leis e regulamentos de procurement do Governo de Moçambique e os procedimentos 

de Procurement do Banco Mundial.

Qualificações Necessárias:

O Consultor será responsável pelas actividades descritas nos Termos de Referência. Os 

seus requisitos incluem:

• Grau de  Licenciatura  em Administração, Engenharia, Contabilidade, e Gestão ou

equivalente;

• Certificação nacional e/ou internacional de formação em procurement;

• pelo menos cinco (5) anos de experiência profissional na área de procurement,
com pelo menos quatro (4) de Experiencia especifica em Projectos Financiados
pelo Banco Mundial na preparação de Documentos de Concurso de Bens, Obras e

Serviços e respectivos  Relatórios de Avaliação;

• Conhecimento dos procedimentos de licitação a nível nacional e internacional e
especificamente das Directrizes de Contratação de Bens, Obras e Serviços e das
Directrizes para a Selecção de Serviços de Consultoria do Banco Mundial ou do
Regulamento de Aquisições para Mutuários do Banco Mundial. Conhecimento no
uso da Plataforma STEP do Banco Mundial é um requisito indispensável.

• facilidade de comunicação oral e escrita nas línguas portuguesa e inglesa;

• experiência no uso de tecnologias de informação e comunicação (e-mail, internet,

Word, PowerPoint, Excel, MS Project e Database);

Neste Contexto, o Instituto Nacional da Juventude - Unidade de Gestão do Projecto, 

convida os Consultores elegíveis a manifestarem interesse para a prestação destes 

serviços de consultoria, com a duração de 12 meses, renováveis. O Candidato (a) deverá 

incluir uma lista com pelo menos duas (2) actividades em cada categoria (Bens, Obras 

e Serviços de Consultoria para firmas) que tenha sido responsável pela preparação do 
respectivo Documento de Concurso, incluindo o Nome do Projecto, a Referência e o 

Custo Estimado.

O processo de selecção será de acordo com os procedimentos estabelecidos no 

Regulamento de Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamento de 
Projectos de Investimento: Selecção e Contratação de Consultores pelos Mutuários do 
Banco Mundial, de Julho de 2016 (revisto em Novembro de 2017 e Agosto de 2018). 

Os interessados poderão obter informações adicionais por solicitação através do e-mail: 
informacoesdoconcurso@gmail.com

Os interessados deverão enviar uma carta de manifestação de interesse, bem como o 

Curriculum Vitae, em português, suas experiências, e contacto de três referências, para 

o endereço abaixo, até 15h30 horas do dia 21 de Junho de 2021, com a seguinte

descrição: “Oficial Junior de Procurement”.

Secretaria de Estado da Juventude e Emprego

Unidade de Gestão do Projecto

Endereço: Av. 10 de Novembro nº 74, Praceta 1196, R/C Esquerdo
Local: Cidade de Maputo
Endereço electrónico: informacoesdoconcurso@gmail.com
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A 
SITUAÇÃO política e 
militar polariza as aten-
ções da III Sessão da 
Comissão Conjunta de 
Defesa e Segurança Tan-

zania-Moçambique, que come-
çou ontem, em Dar-Es-Salaam, 
a capital tanzaniana, com a reu-
nião de peritos dos dois países. 
Intervindo na ocasião, o Secre-
tário Permanente do Ministério 
da Defesa Nacional (MDN), Ca-
simiro Mueio, recordou que o 
evento se realiza num momento 
em que a situação política e mili-
tar internacional convida a todos 
os intervenientes em questões 
de defesa e segurança a reverem 
conceitos e a reequacionarem os 
modelos até agora seguidos.

“Torna-se cada vez mais 
evidente que os chamados con-
flitos clássicos tendem a ser 
substituídos por conflitos de 
baixa intensidade, caracteri-
zados por acções de guerra as-
simétrica, em que se destaca o 
terrorismo, pirataria, imigração 
ilegal, narcotráfico, contraban-
do de armas, pesca ilegal, cri-
mes ambientais, entre outras 
ameaças, comuns aos nossos 
países irmãos e que, por conse-
guinte, nos colocam perante a 
necessidade de criar as sinergias 
necessárias para conjuntamente 
as enfrentarmos”, defendeu.

Para Mueio, a III Sessão da 
Comissão Conjunta Permanente 
de Defesa e Segurança Tanza-
nia-Moçambique, que decorre 
até amanha, traduz-se numa 
oportunidade soberana para o 
diálogo e interacção entre os 
dois países e permite passar em 
revista matérias relativas à defe-
sa e segurança com impacto di-
recto, não apenas nestes países, 

O PARTIDO Nova Democracia reafirma o 
seu compromisso de se empenhar na luta 
contra a corrupção que lesa a economia 
do país e apela ao envolvimento de todas 
as esferas da sociedade a desenvolverem 
acções que visam a construção de um 
país próspero. 

A exortação foi feita no âmbito da ce-
lebração do segundo ano da criação do 
partido, que hoje se assinala. Esta forma-
ção política convida ainda os cidadãos a 
promover acções de solidariedade para 
com as vítimas do terrorismo em Cabo 
Delgado.

A Nova Democracia entende que a 
celebração da sua criação acontece numa 
altura em que o país enfrenta problemas 
económicos, políticos e sociais, com des-
taque para a eclosão da pandemia da Co-
vid-19 e o terrorismo. 

O terrorismo tem ceifado muitas vi-
das humanas, provocando deslocados 
internos, assim como destruindo  infra-
-estruturas económicas e sociais que re-
sultam em avultados danos à nossa eco-
nomia.

“A Nova Democracia faz do seu se-
gundo aniversário uma oportunidade 
para promover jornadas de reflexão sobre 
os problemas com que os moçambicanos 
se confrontam. Também estamos a re-
flectir sobre a afirmação dos nossos ideais 
de justiça social e sobre o nosso projecto 
de esperança”, lê-se no comunicado. 

Refere que o partido está a caminho 
do I congresso e o seu propósito é um 
dia governar o país, criando uma pátria 
nova e inclusiva, bem como acolhedora 
e aberta. 

Sobre o congresso, o partido convo-

cou o encontro para 11 a 12 de Agosto do 
próximo ano, na província de Nampula, 
o mesmo que vai servir de ponte para a
preparação da  sua participação nas elei-
ções autárquicas de 2023 e gerais de 2024.

Com o lema “Tempo de vencer”, o 
congresso pretende reforçar a gover-
nação interna, coesão, identidade e in-
fluência com um programa alternativo 
inclusivo, assente num pensamento es-
tratégico e nas experiências alcançadas 
até aqui.

O congresso elegerá os órgãos so-
ciais e os candidatos do partido para os 
dois pleitos eleitorais; aprovará as li-
nhas-mestras do programa eleitoral 
2023/2024, a estratégia 2023/2030 e va-
lidará o hino do movimento, bem como 
facilitará a partilha de experiências entre 
os militantes.

FUNCIONÁRIOS do Gabinete do 
Provedor de Justiça estão a ser 
capacitados em matérias sobre 
os direitos da criança, de modo 
a dar um melhor contributo no 
tratamento de conteúdos liga-
dos à defesa dos interesses deste 
grupo.

A capacitação está a ser fa-
cilitada por especialistas na-
cionais e estrangeiros do Fundo 
das Nações Unidas para Infância 
(UNICEF). 

Entre os temas abordados, 
destaque foi para a prevenção 

do abuso e exploração sexual 
da criança; Convenção de Haia, 
sobre a adopção internacional; 
rapto parental e pensão de ali-
mentos.

Na cerimónia de abertura, 
o Provedor de Justiça, Isaque
Chande, afirmou que a forma-
ção é importante porque vai 
permitir aos beneficiários ter 
um conhecimento profundo e 
maior contacto com os instru-
mentos internacionais sobre a 
criança, ractificados por Mo-
çambique.

“Isso vai permitir um me-
lhor tratamento dos casos e/ou 
informações relativas à neces-
sidade da defesa, dos direitos da 
criança, sobretudo na advogacia 
dos interesses deste grupo-alvo, 
através da disseminação, a to-
dos níveis, dos vários protocolos 
internacionais sobre a criança”, 
afirmou

Acrescentou que a formação 
torna-se ainda mais importante 
por decorrer no mês da criança, 
concretamente a partir de 1 de 
Junho, em que se celebra o seu 

Dia Internacional.
Por sua vez, Katarina John-

son, em representação do 
UNICEF, valorizou a parceria 
existente com o Gabinete do 
Provedor de Justiça e explicou 
que a formação serve ainda 
para alertar sobre as dificulda-
des enfrentadas pelas crianças 
em Moçambique, devido aos 
conflitos armados, na região de 
Cabo Delgado, como também os 
diversos problemas sociais que 
põem em causa os seus direitos 
básicos.

Moçambique 
e Tanzania discutem 
Defesa e Segurança

como também em toda a região 
Austral de África. 

“Assim, no decorrer dos tra-
balhos desta sessão, para além 
da avaliação do grau de cumpri-
mento das decisões tomadas na 
última sessão, realizada em Ma-
puto, de 2 a 4 de Abril de 2013, 
estamos diante do imperativo 
de procedermos à análise do 
actual quadro político da nossa 
região”, afirmou Mueio, citado 
numa nota do MDN.

Para o efeito, segundo a fon-
te, as partes procurarão identi-
ficar caminhos sustentáveis que 
conduzam à superação de even-
tuais constrangimentos, no âm-
bito da consolidação do clima 
de paz, segurança e estabilidade 
na região, condições básicas e 
imprescindíveis para a concre-
tização de inúmeros projectos 

endógenos na nossa região. 
“Importa, igualmente, salien-
tar que no decorrer desta sessão 
reiteremos o nosso cometimen-
to para com acções concretas e 
susceptíveis de produzir resul-
tados tangíveis na vida do cida-
dão comum dos dois países, no 
quadro da provisão de seguran-
ça”, reiterou.

Disse desejar que a reunião 
de peritos seja tranquila e que 
traga bons resultados em ter-
mos de propostas de decisões a 
serem submetidos à aprovação 
da reunião ministerial, que se 
seguirá.

Mueio aproveitou a opor-
tunidade para reiterar o co-
metimento do país no cum-
primento dos programas de 
cooperação regional e continen-
tal, visando consolidar a paz e se-

gurança no continente africano. 
A III Sessão da Comissão Con-
junta Permanente de Defesa e 
Segurança Tanzania-Moçam-
bique foi sendo adiada desde 
2014, por motivos de agenda de 
ambas as partes.

O evento surge numa altura 
em que Moçambique enfrenta 
ataques terroristas na província 
de Cabo Delgado, junto à fron-
teira com a Tanzania que, desde 
Outubro de 2017, já provocaram 
a morte de mais de 2.500 pes-
soas e forçaram outras 800 mil 
a procurar abrigo em zonas mais 
seguras.

O último ataque terrorista, 
ocorrido a 24 de Março último, 
no distrito de Palma, provocou a 
morte de várias dezenas de pes-
soas e mais de 30 mil deslocados.  
- (AIM)

Equipa dos peritos de Moçambique e Tanzania que vão trabalhar nas questões de Defesa e Segurança

GABINETE DO PROVEDOR DE JUSTIÇA

Funcionários capacitados 
sobre direitos da criança

Nova Democracia reafirma 
aposta no combate à corrupção

Ace
ss

e 
no

ss
o 

Can
al 

no
 T

ele
gr

am
: t

.m
e/

Nov
ojo

rn
al



POLÍTICA Sexta-feira, 4 de Junho de 2021 9

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE SOFALA

SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

O Senhor Doutor António Mário Romão Charles, Juiz de Direito da Secção 

Comercial do Tribunal Judicial da Província de Sofala

Faz saber que neste Tribunal e no Cartório da Secção Comercial correm 

seus termos uns Autos de Acção Especial de Entrega Judicial da Coisa, 
registados sob número vinte e sete barra Secção Comercial barra dois mil 

e vinte, que é Autor Mediterranean Shipping Company (Moçambique), 
Limitada e ré Combined Logistics, Limitada, nos quais por este meio é 

citada a ré Combined Logistics, Lda., para no prazo de dez dias, finda que 
seja a dilação de mais cinco dias, contados a partir da data da última publicação 

do anúncio no jornal contestar, querendo, cuja cópia da petição se encontra 

à disposição do citando, podendo levantar nas horas normais de expediente.

Para constar se passou o presente anúncio que será publicado em duas edições 

seguidas no jornal com maior circulação no país.

Beira, aos 13 de Maio do ano de dois mil e vinte e um

O Juiz de Direito

Dr. António Mário Romão Charles

O Escrivão de Direito de 1.ª

Benício Casimiro Pacule
5598

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO E REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES

Unidade Gestora Executora das Aquisições

Solicitação de Manifestação de Interesse 

Ref.: Concurso 25A001652/PS/03/2021 – Assistente de Aquisições para o FGC

 Data: 4 de Junho de 2021

O Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD) é uma instituição do Estado criada em 
2020, pelo Decreto Presidencial nº 41/2020, de 28 de Dezembro, é a Entidade Coordenadora de Gestão e Redução 
do Risco de Desastres em Moçambique.    

Em 2017, o Conselho de Ministros aprovou o Plano Director de Redução do Risco de Desastres (2017-2030). O 
Plano Director visa reduzir o risco de desastres, a perda de vidas humanas e de infra-estruturas vitais, assim como 
prevenir o aparecimento de novos riscos de desastres através do aumento da resiliência humana e infra-estrutural 
perante eventos climáticos, naturais e antrópicos extremos ou recorrentes.

Visando operacionalizar o Plano Director de Redução do Risco de Desastres, o Governo de Moçambique, através do INGD e o Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH), recebeu um financiamento do Banco 
Mundial para implementar o Programa de Gestão do Risco de Desastres e Resiliência em Moçambique para um 
período de cinco anos (2019-2024). O Programa contempla duas componentes: (i) Programa por Resultados 
(PforR) e (ii) Assistência Técnica (AT). 

Assim, através do Fundo de Gestão de Calamidades (FGC), o INGD está a implementar acções que visem i) apoiar as necessidades de vários órgãos e entidades envolvidas na gestão de desastres em Moçambique, e ii) financiar 
actividades de preparação, resposta e recuperação pós-desastre e reconstrução. 

Através da componente do PforR e com vista a reforçar a sua capacidade na implementação das atribuições do 
FGC, o INGD pretende contratar um Assistente de Aquisições para integrar a Unidade de Gestão do Fundo (UGF). 

O trabalho para esta posição cobre um período de 3 anos (2021-2024), porém, o candidato seleccionado assinará 
contrato de 1 ano renovável anualmente, em função da avaliação anual de desempenho. A monitoria e avaliação 
regular do desempenho será efectuada pelo INGD com base nos resultados esperados. São qualificações e competências requeridas dos candidatos as seguintes: 
a. Mínimo de Licenciatura em Economia, Administração e Gestão de Empresas, Contabilidade, Finanças Públicas, Administração Pública, Arquitectura, Engenharia Civil, ou áreas afins;
b. Mínimo de 10 anos de experiência no sector público;
c. Mínimo de 2 anos de experiência numa instituição pública de gestão do risco de desastres;
d. Conhecimento e experiência comprovados na aplicação da legislação sobre aquisição de bens e serviços;
e. Fortes habilidades interpessoais e de comunicação;
f. Conhecimentos de informática na óptima do utilizador (Word, Excel, PowerPoint).
g. Capacidade de trabalhar em equipa e sob pressão;
h. Dinâmico, elevado sentido de responsabilidade e organização;
i. Ter nacionalidade moçambicana.

Neste contexto, o INGD convida a potenciais concorrentes para apresentar Manifestação de Interesse para a 
posição de Assistente de Aquisições, devendo para o efeito, apresentar Curriculum Vitae contendo informações que indiquem estar qualificado para a posição. 
A Manifestação de Interesse juntamente com os Curriculum Vitae deve ser entregue no endereço abaixo, num 
envelope selado, com a indicação Ref. Concurso 25A001652/PS/03/2021– Assistente de Aquisições para 
FGC, até as 15.00 horas do dia 21 de Junho de 2021.

O concurso será regido pelo Regulamento Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março. A modalidade de contratação 
será selecção de consultores individuais. 

Os Termos de Referência podem ser obtidos através do seguinte web: www.ingd.gov.mz/anuncios. 

Endereço:
Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres
Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA)
Rua do Gare de Mercadorias nº 690, AV. Das FPLM – Maputo
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA 
CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E 
TRABALHO

QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE 

MAPUTO

Rectificação 
HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 

ÓBITO DE IASSINE 
MUSSA CHANDE

Foi publicado no jornal 
Notícias de vinte e nove 
de Janeiro de dois mil 
vinte e um, extracto da 
publicação de Habilitação 
de Herdeiros por óbito de 
IASSINE MUSSA CHANDE, neste contexto, rectifica-se o 
estado civil do falecido para 
constar casado com HAWA 
BIBI MAHOMED JUSSUB, 
sob o regime de comunhão 
de bens adquiridos.
Está conforme

Maputo, aos três de Junho 
de dois mil vinte e um

O Conservador e Notário 
Técnico

(Ilegível)
6143

EM resposta a vários apelos 
lançados pelo Governo a di-
versos parceiros nacionais e 
estrangeiros, para apoiarem 
em todas as vertentes as 
populações afectadas pelos 
ataques terroristas na pro-
víncia de Cabo Delgado, a 
ADPP anunciou que dentro 
de dias poderão chegar ao 
distrito de Palma, um dos 
mais afectados, quantida-
des não especificadas de 
milho.

Falando esta quarta-
-feira a jornalistas, durante
o lançamento do relatório
anual da instituição, refe-
rente ao ano 2020, Birgit
Holm, directora executiva
da ADPP, explicou que de-
vido à persistência dos ata-
ques a organização não está
com projectos activos na-
quele ponto do país. “Mas
estamos a mobilizar os nos-
sos parceiros para presta-
rem apoios e já conseguimos 

A 
CHEFE da diploma-
cia moçambicana, 
Verónica Macamo 
Dlhovo, descreve a 
situação política do 

país como calma e estável e o 
processo democrático salutar 
e em constante aprofunda-
mento. 

A ministra dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação 
fez esta descrição no decorrer 
de um encontro que mante-
ve esta semana, em Maputo, 
com representantes do Corpo 
Diplomático acreditado em 
Moçambique. Contudo, as-
sume que a luta pela erradi-
cação da pobreza e a elimina-
ção do terrorismo continuam 
de entre outras as principais 
prioridades do Governo.

Avançou que o Governo 
continua empenhado na im-
plementação da sua agenda, 
assente fundamentalmente 
na criação de condições que 
favoreçam a consolidação da 
paz, a promoção do desen-
volvimento e a consequente 
melhoria das condições de 
vida das populações em todo 
o território nacional.  Assim,
o Executivo está a apostar no
desenvolvimento da agricul-
tura como sector fundamen-
tal da economia, plasmado na 
agenda de governação

“O Governo continua a 
envidar esforços para a mi-
tigação dos efeitos nefas-
tos dos ataques terroristas, 
a começar pela assistência 
humanitária a milhares de 
pessoas que perderam tudo 
e precisam do nosso apoio de 

CONSIDERA VERÓNICA MACAMO

Situação política 
do país é estável

emergência, bem como a re-
cuperação de vilas e aldeias 
destruídas pelos terroristas”, 
garantiu a diplomata.

Verónica Macamo Dlhovo 
partilhou com os diplomatas 
a situação de Cabo Delgado, 
afirmando que a província 
tem sido alvo de ataques e 
atrocidades protagonizados 
por grupos terroristas que já 
ceifaram muitas vidas hu-
manas, provocando cerca de 
8000 mil deslocados inter-
nos, assim como a destruição 
de infra-estruturas económi-

cas e sociais que resultaram 
em avultados danos à  eco-
nomia. Confessou que a mi-
gração forçada de centenas 
de milhares de cidadãos tem 
levantado problemas de reas-
sentamento populacional, 
assistência alimentar, neces-
sidade de cuidados médicos e 
sanitários a milhares de famí-
lias, sobretudo de mulheres, 
crianças e idosos. 

Por causa dessa situação, 
a diplomata revelou que as 
populações deslocadas aban-
donaram os seus pertences, 

campos agrícolas, colheitas 
e rebanhos para procurar lu-
gares seguros, o que provoca 
uma situação de emergência 
humanitária de proporções 
cada vez mais complexas.

“Em nome do Gover-
no de Moçambique agrade-
cemos todo apoio que tem 
sido concedido ao Executivo 
moçambicano liderado pelo 
Presidente Filipe Nyusi, para 
fazer face aos problemas de 
emergência na região norte 
de Cabo Delgado e não só”, 
agradeceu Verónica Macamo.

Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo

Parceiros mobilizam apoios 
para população de Palma

milho para Palma, embora 
ainda não possa avançar as 
quantidades”.

Disse que o fornecimen-
to do milho, processo que 
está na fase de aquisição, é 

financiado pela ExxonMo-
bil. “Tratando-se de uma 
emergência, esperamos que 
seja um processo muito rá-
pido”, disse.

Entretanto, o Programa 
Mundial de Alimentação 
(PMA), que está a prestar 
assistência alimentar a mais 
de 400 mil pessoas afecta-
das pelo conflito em Cabo 
Delgado, já alertou que 
milhares de moçambica-
nos correm risco de fome e 
desnutrição graves devido à 
escassez de financiamento. 

Devido à gravidade da 
situação em Cabo Delgado, 
a Ministra dos Negócios Es-
trangeiros e Cooperação, 
Verónica Macamo, reuniu 
com o corpo diplomático 
acreditado em Moçambique 
para pedir apoio na mobi-
lização de mais apoios para 
fazer face à emergência hu-
manitária provocada pelos 
ataques.

Birgit Holm, directora executiva da ADPP

NUM outro desenvolvimento, Bir-
git Holm fez saber que a ADPP foi 
forçada a fechar a sua escola de for-
mação de professores na vila-sede 
de Bilibiza, no distrito de Quissan-
ga, depois de sofrer ataques terro-
ristas.

A escola, que funcionava em re-
gime de internato, tinha 120 alunos 
e todos foram evacuados à cidade 
de Pemba, onde a instituição im-
provisou salas de aula. “Conse-
guimos graduar ainda este ano 60 
alunos e não estamos a abrir novos 

ingressos até que a situação se nor-
malize’, disse Birgit. 

No seu relatório, a ADPP indica 
que na área da educação o princi-
pal destaque vai para a graduação 
de mais 1,590 novos professores 
primários, elevando o total para 
22,530 graduados nas Escolas de 
Professores de Futuro desde 1993.

Refere ainda que do total das 
361,354 pessoas alcançadas por 
programas educativos, 90,000 
crianças beneficiaram de uma re-
feição diária, no âmbito do Projecto 

de Alimentação Escolar na Provín-
cia de Maputo e 435 estudantes de 
ensino à distância frequentaram 
diferentes cursos no Instituto Su-
perior de Educação e Tecnologia – 
ISET-One World.

Com 39 anos em Moçambi-
que trabalhando em projectos de 
desenvolvimento comunitário, a 
ADPP e seus parceiros implementa-
ram, em 2020, mais de 60 projectos 
nas áreas de educação de qualida-
de, saúde e bem-estar e agricultura 
sustentável e ambiente.

Escola de professores encerrada
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Anúncio de Vaga 

A Organização Internacional para as Migrações (OIM), uma Agência das Nações Unidas para as 
Migrações é uma organização intergovernamental dinâmica e em crescimento, com 172 Estados-
membros.  A OIM está empenhada no princípio de que “a migração humana e ordenada beneficia os 
migrantes e a sociedade”. Criada em 1951 e actualmente activa em mais de 440 locais de campo em 
todo o mundo, a OIM trabalha com parceiros, governo e sociedade civil para promover a cooperação 
internacional para enfrentar os desafios operacionais da migração e da mobilidade, ajudar na procura 
de soluções práticas para os problemas migratórios e prestar assistência humanitária aos migrantes 
necessitados, incluindo refugiados e pessoas deslocadas internamente. A OIM aborda o fenómeno 
migratório numa perspectiva integral e holística, incluindo ligações ao desenvolvimento, a fim de 
maximizar os seus benefícios e minimizar os seus efeitos negativos. 

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) Moçambique está procurando:

Oficial Nacional de Finanças 
Referência Nr: SVN/MZ10/2021/028

Posto de Trabalho: Maputo, Moçambique
Classificação: National Officer,  NOA
Tipo de Contrato: Special Short Term Graded Contract, 4 (quatro) meses com possibilidade de extensão 

Funções Gerais:
Sob a supervisão do Chefe de Gestão de Recursos e na supervisão geral da Chefe de Missão, o candidato 
seleccionado será responsável pela coordenação das funções contabilísticas, orçamentárias e de relatório 
financeiros da IOM Moçambique.

Como se Candidatar:

Os candidatos interessados são convidados a apresentar as suas candidaturas, com:

a) Carta de manifestação de interesse, especificar claramente e data de sua disponibilidade.
b) Currículo Vitae detalhado, incluindo histórico salarial e mínimos de três referências (de

preferência ex-supervisores directos.

Por favor, envie a sua candidatura por e-mail para iommzbvacancies@iom.int , indicando seu nome e 
o código de referência acima como assunto. O prazo para candidaturas é 10 de Junho de 2021.

Nota : 

1. Só serão considerados os candidatos que satisfaçam a qualificação acima referida
2. Sem Taxas: A OIM não cobra nenhuma taxa durante a fase do seu processo de recrutamento

(aplicação, entrevista, processamento, formação ou outra taxa). A OIM não solicita qualquer

informação relacionada com contas bancárias.

Para mais informações visite o site https://mozambique.iom.int/vacancies 

5588

5580

CENTRO DE ARBITRAGEM CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO

ANÚNCIO
O Doutor Nelson Osman Paulo Jeque, Presidente do Tribunal Arbitral Ad 

Hoc, no processo que corre os seus trâmites legais no Centro de Arbitragem, 
Conciliação e Mediação de Maputo:

Faz saber que no processo de Arbitragem Ad Hoc 01/Ad Hoc/CACM/21, 
pendente neste Centro de Arbitragem, em que é Requerente BCI – Banco 
Comercial e de Investimentos, S.A, com o sede na Av. 25 de Setembro, nº4, 
cidade da Maputo e Requerida, MOSEG – Segurança de Moçambique, S.A, 
com o último domicílio na Rua do Alba, nº 1347, Bairro da Malhangalene, 
Cidade de Maputo. É esta Requerida, citada para no prazo de dez (10) 
dias, finda que seja a dilação de trinta (30) dias, contados da última 
publicação do respectivo anúncio, apresentar a sua resposta no processo 
de arbitragem Ad Hoc acima indicado, com a advertência de que a falta de 
apresentação da resposta naquele prazo, o Tribunal Arbitral prosseguirá 
o processo arbitral à revelia, sem considerar esta falta em si mesma, como
uma aceitação das alegações do demandante.

Para constar se passou o presente e mais dois de igual teor que vão ser 
legalmente publicados.

Maputo, aos 27 de Abril de 2021

O Presidente do Tribunal Arbitral Ad Hoc

(Dr. Nelson Osman Paulo Jeque)

ANÚNCIO DE VAGA
O Fundo das Nações Unidas para População - UNFPA, é uma agência internacional de desenvolvimento 
que trabalha em prol de um mundo onde cada gravidez é desejada, cada parto é seguro e o potencial 
de cada jovem é realizado. O UNFPA solicita candidaturas de cidadãos moçambicanos qualificados e 
experientes para a seguinte vaga:  

Posto # e título:        Associado de Recursos Humanos
Número de Vagas:           Uma (1)
Tipo de contrato:         Fixed Term Appointment, G7
Local de Trabalho:            Maputo, Moçambique
Duração: 12 meses com possibilidade de renovação
Prazo de Candidatura:     Submissão de candidaturas até ao dia 4 de Junho de 2021

Link para Aplicação:
https://erecruit.partneragencies.org/psc/UNDPP1HRE/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_
CE.GBL?Page=HRS_CE_JOB_DTL&Action=A&JobOpeningId=37354&SiteId=1&PostingSeq=1& 

Posto nº 37354, Maputo - Moçambique       
…………………………………………………………………………………………….……………………………………….............

Qualificações e Experiência: 

É obrigatório o ensino médio completo (12ª Classe). Grau universitário: estar a frequentar o primeiro 
ano do nível superior em Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Empresas ou Administração 
Pública, Estudos de Desenvolvimento Internacional ou disciplina semelhante será uma vantagem. 
Experiência profissional mínima de 7 anos. Familiaridade com os procedimentos administrativos 
e de pessoal da ONU e capacidade de interpretar as regras, regulamentos e procedimentos 
administrativos e de pessoal e explicá-los de forma clara e concisa. Experiência comprovada e histórico 
de sucesso na gestão e implementação de políticas, processos e sistemas de RH em organizações de 
desenvolvimento. Experiência em trabalhar em equipa e liderar pessoas é altamente desejável. É 
necessário um excelente conhecimento prático de MS Office, ERP (por exemplo, PeopleSoft, Oracle, 
SAP e outros sistemas ERP), sistema de arquivamento electrônico e outros aplicativos de software. 
O candidato deve possuir excelente capacidade de comunicação oral e escrita em inglês e português.

Para mais informações relacionadas com os termos de referência, os interessados podem tê-las 
através dos links acima mencionados.

Como se candidatar: As aplicações/candidaturas devem ser submetidas através do link: https://
erecruit.partneragencies.org/psc/UNDPP1HRE/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_
CE.GBL?Page=HRS_CE_JOB_DTL&Action=A&JobOpeningId=37354&SiteId=1&PostingSeq=1& 

O UNFPA não faz nenhuma cobrança de taxa de candidatura, processamento ou de outra natureza. 
O UNFPA não solicita ou procura obter informações dos candidatos quanto ao seu estado de HIV ou 
SIDA e não discrimina com base na situação de HIV e SIDA. 

UNFPA, Fundo das Nações Unidas para População
Rua Orlando Mendes, Bairro da Sommerschield 2, PO Box 4595, 

Maputo - Mozambique

6252

Anúncio de Concursos
Nº de concurso Descrição Modalidade Data e hora de 

entrega de propostas
Data e hora de 

abertura de propostas
04/CP/CNCS/UGEA/B/
FG/2021

Aquisição de 1 viatura
Concurso 
Público

23 de Junho, às 10:00h 23 de Junho, às 10:15h

05/CP/CNCS/UGEA/B/
FG/2021

Aquisição de 
equipamento informático

Concurso 
Público

23 de Junho, às 13:00h 23 de Junho, às 13:15h

06/CL/CNCS/UGEA/B/
FG/2021

Aquisição de material de 
escritório

Concurso 
Limitado

15 de Junho, às 10:00h 15 de Junho, às 10:15h

07/CL/CNCS/UGEA/B/
FG/2021

Aquisição de mobiliário 
de escritório

Concurso 
Limitado

15 de Junho, às 13:00h 15 de Junho, às 13:15h

05AD/CNCS/UGEA/S/
FG/2021

Arrendamento de 
instalações

Ajuste 
Directo

18 de Junho, às 10:00h Não Aplicável

1. O Secretariado Executivo do Conselho Nacional de Combate ao SIDA (SE-CNCS) convida empresas
interessadas elegíveis a apresentarem propostas fechadas para os concursos referidos na tabela acima.

2. Os Concorrentes interessados poderão levantar os Documentos de Concurso no SE-CNCS, sito na Av. 25
de Setembro, prédio 1008, 8º andar, pela importância não reembolsável de 1000,00Mts (mil meticais)
para os concursos nº 04/CP/CNCS/UGEA/B/FG/2021 e 05/CP/CNCS/UGEA/B/FG/2021, 600,00Mt
(seiscentos meticais) para os concursos 06/CL/CNCS/UGEA/B/FG/2021 e 07/CL/CNCS/UGEA/B/
FG/2021. Os termos de referência do concurso nº 05AD/CNCS/UGEA/S/FG/2021 poderão ser obtidos
gratuitamente no mesmo endereço.

3. O período de validade das propostas é de 120 (cento e vinte) dias.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo.

5. A garantia provisória é requerida para os seguintes concursos:

• 04/CP/CNCS/UGEA/B/FG/2021 - 20.000,00Mt
• 05/CP/CNCS/UGEA/B/FG/2021 - 20.000,00Mt

6. O anúncio do posicionamento dos concorrentes será no dia 30 de Junho de 2021, as 10H00, no mesmo
endereço, para os concorrentes interessados.

7. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação Pública, aprovado pelo Decreto nº 5/2016,
de 8 de Março.

8. Os proponentes poderão obter esclarecimentos no endereço abaixo das 7h30 as 15h30 (de segunda a
sexta).

Conselho Nacional de Combate ao SIDA
Av. 25 de Setembro, prédio 1008, 8º andar
Telefones: 843890555, 823001102, 843890558
Maputo-Moçambique

Maputo, aos 31 de Maio de 2021
Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO NACIONAL DE COMBATE AO HIV/SIDA

SECRETARIADO EXECUTIVO

Missão: Coordenar, facilitar, monitorar e avaliar a Resposta Multisectorial de Combate ao HIV e SIDA
Av. 25 de Setembro prédio 1008 8º andar, Maputo 

Telefones: 843890555, 823001102, 843890558. www.cncs.org.mz
5515
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
__________

CONSELHO EXECUTIVO DA PROVINCIAL DE INHAMBANE

DIRECÇÃO PROVINCIAL DA AGRICULTURA E PESCAS   

CONCURSO PÚBLICO Nº 35I002261/CSE/CP/001/2021 

Concessão para a exploração de centro zootécnico de Inhamussua 

1. Nota Introdutória

O Centro Zootécnico de Inhamussua é uma unidade de produção Agro-pecuária, de pertença da
Direcção Provincial da Agricultura e Pescas de Inhambane, localizada no Distrito de Homoíne,
Localidade de Inhamussua. Compreende uma área de cerca de 350 há, contendo um conjunto de
infra-estruturas de apoio à produção nomeadamente, áreas de produção devidamente parceladas,
área de pastagem, vias de acesso, currais de suínos e caprinos, centro de treinamento (degradado),
residências para pessoal técnico, posto de transformação de corrente eléctrica, estação de
capacitação de água de rega, furo de água entre outros. O centro está conexo a dois cursos de
água, designadamente Nhanombe e Nhangjandje que são usados para irrigação dos campos e
abastecimento dos animais.

Com vista à promoção de boas práticas de gestão de solos, água e ambiente, a integração das 
comunidades locais e a promoção de desenvolvimento económico e social a nível local, a DPAI, 
pretende uma entidade para a exploração do Centro Zootécnico de Inhamussua .

2. Natureza do contrato

2.1 O Contrato a ser celebrado entre a Direcção Provincial de Agricultura e Pescas e a entidade
seleccionada será no modelo de concessão, não sendo aceite por conseguinte a solicitação 
do Direito de uso e Aproveitamento de Terra (DUAT) pelo concessionário;

2.2 Este contrato será a tempo determinado ou seja 5 renováveis por mais cinco, caso não haja 
qualquer razão que justifique a sessão do mesmo por uma das partes.

2.3 Será atribuído ao concessionário um período de 1 ano que servirá para avaliar a capacidade 
efectiva de exploração da Infra-estrutura.

3. Impedimentos ao concurso

Constitui impedimentos ao concurso os seguintes;
3.1 Os impedimentos previstos no Decreto 5/2016 de 8 de Março de 2016, Regulamento de 

Contratação de Empreitadas de Obras Públicas;

3.2 Pretender plantar culturas perenes (fruteiras e/ou florestais);

3.3 Não criar manadas superiores e capacidade de carga instalada . 

4. Requisitos para a candidatura
Parte dos requisitos previstos no Decreto 5/2016 de 8 de Março, Regulamento de Contratação de
Empreitadas de Obras, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, adicionalmente
os concorrentes devem reunir os seguintes requisitos:

4.1 Ter experiência comprovada na produção agro-pecuária e preferencialmente na gestão de 
infra-estruturas baseada no modelo de parcerias público privada;

4.2 Ter capacidade financeira e técnica comprovada;

4.3 Possuir maquinaria e equipamentos necessários para a exploração da unidade;

4.4 Estar disposto a trabalhar com as comunidades locais e garantir a transferência de tecnologia 
para produtores a volta do empreendimento;

4.5 Ter um projecto de exploração agro-pecuária com viabilidade económica;

4.6 No mínimo 50% da área existente de ser direccionada para área (pecuária, criação de suínos, 
caprinos e bovinos);

4.7 Reabilitar infra-estruturas existentes e construir outras em caso de necessidade e com o 
acordo mútuo.

Concorrentes interessados e elegíveis poderão obter mais informações e ou examinar os documentos 
do concurso no endereço abaixo, nos dias úteis da semana das 8.00 -15.00h ou ainda adquirí-los 
mediante depósito do valor de 2000,00 (dois mil meticais) correspondente e não reembolsável, na 
conta nº 0801103000127-Barclays- Direcção Provincial de Agricultura e Pescas – Inhambane. 
Os recibos serão emitidos na Secretaria desta Direcção mediante a apresentação do talão de 
depósito.

O período de validade das propostas é de 120 dias. 

As propostas serão entregues no endereço abaixo até ao dia 28/6/2021, pelas 9.00horas locais, e 
serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às 9.15horas do dia 28/6/2021.

O anúncio de posicionamento dos concorrentes será feito em sessão pública no dia 30/6/2021, 
pelas 10.00horas, na presença dos que desejarem. Caso haja alguma alteração os concorrentes 
serão comunicados por nota com antecedência.  

Endereço: Direcção Provincial de Agricultura, esquina das Av. Eduardo Mondlane e Revolução, CP. 
81, Telf. 293-20929 ou Telfax: 293-20223, CP 81 Cidade de Inhambane.

O Concurso será regido pelo Decreto 16/2012. Aprova o Regulamento da Lei n.º 15/2011, de 10 de Agosto, 
que estabelece os procedimentos aplicáveis ao processo de contratação, implementação e monitoria 
dos empreendimentos de Parcerias Público - Privadas, Projectos de Grande Dimensão e Concessões 
Empresariais e o Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de 
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 Março. 

Inhambane, aos 24 de Maio de 2021

O Director Provincial  

Francisco Feijão Matanguanhete 

(Especialista “C” )
187

 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
SECRETARIADO-GERAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

 ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 
De acordo com alínea d) do nº3 do artigo 33, conjugado com o nº2 do artigo 64 do Regulamento de 
Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado, aprovado pelo Decreto nº5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos objectos 
dos concursos abaixo mencionados 

Nº DO CONCURSO          OBJECTO DO CONCURSO
NOME DO 

CONCORRENTE

VALOR DA 
ADJUDICAÇÃO 

INCLUINDO IVA     

05A00141/
CL/00002/20

Contratação de serviços para 
manutenção de espaços verdes da 
Assembleia da República e Residências 
Protocolares

COGYM, LDA 1.345.032,00

05A00141/
CL/00006/20

Contratação de Provedor de material 
áudio visual para Assembleia da 
República

CHITARA SOUND 1.330.828,00

05A00141/
CL/00007/20

Contratação de serviços para 
manutenção de impressoras, 
computadores e fotocopiadoras

APPLY SOLUTION, 934.363,00

05A00141/
CP/00002/20

Contratação de serviços para 
fornecimento de consumíveis 
informáticos (Tonners) 

TECNOBYTE, LDA. 5.000.000,00

05A00141/
CL/00009/20

Contratação de serviços de reparação 
de viaturas multimarcas

MATCHEDJE 
MANUTENCAO 
E SERVICOS DE 
VEICULOS, LDA.

1.920.321,00

05A00141/
CP/00003/20

Contratação de serviços de aluguer de 
viaturas

Lote I- TPM –Tur, S.A
Lote II- Yassin Auto 
Aluguer
Lote III- Yassin Auto 
Aluguer

Lote I- 
5.000.000,00
Lote II- 
5.000.000,00
Lote III- 
5.000.000,00

05A00141/
CP/00004/20

Contratação de serviços para 
agenciamento de viagens

COTUR 19.000.000,00

05A00141/
CP/000012/20

Contratação de serviços para 
fornecimento de material de escritório

Real Bussines, Lda 5.000.000,00

05A000141/
CL/000003/20

Contratação de serviços de fumigação 
nas instalações da Assembleia da 
República e Residência Protocolares

KAMBENY 500.000,00

Maputo, aos 2 de Junho de 2021

A Autoridade Competente

(llegível) 

5600
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PUBLICIDADE12 Sexta-feira, 4 de Junho de 2021

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

PROJECTO “MELHORAR A APRENDIZAGEM E EMPODERAR RAPARIGAS EM 
MOÇAMBIQUE”

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
(CONSULTOR INDIVIDUAL) 

CONTRATAÇÃO DE UM ESPECIALISTA EM PROCURREMENT DO 
LIVRO ESCOLAR

1. O Governo de Moçambique (GdM) recebeu uma subvenção da Agência Internacional para o
Desenvolvimento (IDA) e do Parceiro Global para Educação (GPE) para o financiamento do Projecto
“Melhorar a Aprendizagem e Imponderar Raparigas em Moçambique”, e pretende aplicar parte dos
recursos deste crédito para a Contratação de um Especialista em Procurement do Livro Escolar para
o Departamento de Aquisições do Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH).

2. De entre várias tarefas, o Especialista de Procurement de Livro Escolar irá executar as seguintes
tarefas: i) gerir os processos referentes a aquisição de livros escolar, previstos no Plano de
Procurement; ii) elaborar critérios de avaliação, anúncios de concursos para o início do processo de
aquisição de matérias didácticos de acordo com os procedimentos de aquisições observados pelo
MINEDH; iii) providenciar capacitação em exercício e treinamento a técnicos do MINEDH na área
de aquisição do livro escolar; iv) preparar os documentos de concurso e solicitações de propostas
(RFP) em conformidade  com os métodos de aquisições nacionais e internacionais no âmbito do
Regulamento Nacional de Aquisições e o Regulamento de Aquisições para os Mutuários do IPF do
Banco Mundial; v) coordenar a submissão ao Banco Mundial via STEP de documentos e processos
sujeitos a revisão prévia para a emissão do “No Objection” v)  registar atempadamente as aquisições
com revisão á posterior;

3. Por conseguinte, o MINED convida consultores individuais elegíveis para a apresentarem o seu
interesse no provimento dos serviços acima mencionados. Os consultores interessados   deverão
apresentar, na altura da candidatura, uma carta de manifestação de interessente com Curriculum
Vitae e os documentos comprovativos das suas habilidades e experiência profissional.

4. Os consultores interessados devem possuir as seguintes qualificações: i) nível  superior nas áreas
de Gestão, Economia, Engenharia, dando se preferência em educação ou ciências sociais; ii) Deve ter
pelo menos sete (7) anos de experiência em Procurement financiado pelo Banco Mundial e parceiros
multi-laterais e com pelo menos cinco (5) anos de experiência em processos de aquisição de livro
escolar; iii) Conhecimento do Regulamento e Procedimentos de Aquisições do Banco Mundial e da
legislação nacional relacionada com contratos e processos de aquisições públicas; iii) Conhecimento
de conceitos, princípios e práticas que regem os contratos internacionais.

Chama – se atenção á atenção dos consultores interessados para a Secção III, parágrafos 3.14,3.16 e
3.14 do Regulamento de Aquisições para os Mutuários do “IPF” do Banco Mundial de Julho de 2016,
estabelecendo a política do Banco Mundial sobre o conflito de interesse.

5. O consultor será seleccionado de acordo como método de selecção para consultores individuais –
método estabelecido no Regulamento de Aquisições do Banco Mundial.

6. Os consultores interessados   poderão obter os Termos de Referência detalhados no endereço
fornecido abaixo, ou solicitar uma cópia electrónica através do seguinte endereço electrónico: L_
daqui@mined.gov.mz das 08.30 às 15.00 horas (GMT + 2) antes da data de encerramento;

7. As Manifestações de Interesse deverão ser entregues no endereço abaixo até às 15.00 horas (GMT
+2) do dia  21 de Junho de 2021.

Ministério da Educação e Desenvolvimento (MINED) 
Departamento de Aquisições
Avenida 24 de Julho,  7º Andar
Endereço Electrónico: L_daqui@mined.gov.mz   
Tel: Telefone (+258) 21 490335 ou (+258) 21 492973
Maputo – Moçambique

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

PROJECTO “MELHORAR A APRENDIZAGEM E EMPODERAR RAPARIGAS EM 
MOÇAMBIQUE”

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
(CONSULTOR INDIVIDUAL) 

CONTRATAÇÃO DE UM ESPECIALISTA EM PROCUREMENT

1. O Governo de Moçambique (GdM) solicitou um crédito da Agência Internacional para o
Desenvolvimento (IDA), para o custeio do Projecto Melhorar a Aprendizagem e Imponderar
Raparigas em Moçambique e, pretende aplicar parte dos recursos deste crédito para o pagamento, 
ao abrigo de um contrato de Serviços de Consultoria para a Assistência Técnica à contratação de
um Especialista em Procurement para o Projecto.

2. De entre várias tarefas, o Especialista de Procurement deve executar as seguintes tarefas: i)
preparar e actualizar quando necessário, o Plano Anual de Aquisições do projecto no STEP; ii)
preparar os documentos de concurso e solicitações de propostas (RFP) em conformidade  com
os métodos de aquisições nacionais e internacionais no âmbito do Regulamento Nacional de
Aquisições e o Regulamento de Aquisições para os Mutuários do IPF do Banco Mundial; iii) prestar 
assistência técnica e apoio sempre que necessário e solicitado pelos responsáveis do Ministério
de Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH); iv) garantir a compilação de informação
necessária para o processo de licitação e manter contacto permanente com as diferentes Unidades 
Orgânicas que requisitaram o processo de licitação; v) coordenar a submissão ao Banco Mundial
via STEP de documentos e processos sujeitos a revisão prévia para a emissão do “No Objection”
v) registar atempadamente as aquisições com revisão à posterior;

3. Por conseguinte, o MINED convida consultores individuais elegíveis para a manifestarem seu
interesse no provimento dos serviços acima mencionados. Os consultores interessados   deverão
apresentar, na altura da candidatura, uma carta de manifestação de interessente com Curriculum
Vitae e os documentos comprovativos das suas habilidades e experiência profissional.

4. Os consultores interessados devem possuir as seguintes qualificações: i) nível  superior nas áreas
de Gestão, Economia, Engenharia, dando se preferência em educação ou ciências sociais; ii) deve
ter pelo menos sete (7) anos de experiência em processos de aquisição de bens, prestação de
serviços e empreitada de obras, em projectos financiados pelo Banco Mundial e parceiros multi-
laterais; iii) conhecimento do Regulamento e Procedimentos de Aquisições do Banco Mundial e
da legislação nacional relacionada com contratos e processos de aquisições públicas.

Chama – se atenção á atenção dos consultores interessados para a Secção III, parágrafos 3.14,3.16 
e 3.14 do Regulamento de Aquisições para os Mutuários do “IPF” do Banco Mundial de Julho de
2016, estabelecendo a política do Banco Mundial sobre o conflito de interesse.

5. O consultor será seleccionado de acordo com o método de selecção para consultores individuais
– método estabelecido no Regulamento de Aquisições do Banco Mundial.

6. Os consultores interessados   poderão obter os Termos de Referência detalhados no endereço
fornecido abaixo, ou solicitar uma cópia electrónica através do seguinte endereço electrónico:
L_daqui@mined.gov.mz das 08.30 às 15.00 horas (GMT + 2) antes da data de encerramento;

7. As Manifestações de Interesse deverão ser entregues no endereço abaixo até às 15.00 horas
(GMT +2) do dia 21 de Junho de 2021.

Ministério da Educação e Desenvolvimento (MINED) 
Departamento de Aquisições
Avenida 24 de Julho,  7º Andar
Endereço Electrónico: L_daqui@mined.gov.mz   
Tel: Telefone (+258) 21 490335 ou (+258) 21 492973
Maputo – Moçambique

5602 5602

CONCURSO RFP 04/PSIMOZ/2021

AQUISIÇÃO DE  TABLETS BÁSICOS PARA VISUALIZAÇÃO DE 
CONTEÚDO AUDIOVISUAL E DOCUMENTOS

Population Services International – organização não-governamental, 
sem fins lucrativos, em Maputo Av. 25 de Setembro 420, Prédio JAT 1, 3º 
Andar Esquerdo convida - todos interessados a submeter propostas para 
Aquisição de tablets simples .

Objecto

Aquisição de tablets simples que permitam inserção de conteúdos através 
de um flash, e visualização do conteúdo. Não devem ter acesso à internet 
ou nem a softwares extra.

Os Termos de Referência poderão ser obtidos por solicitação através do 
email procurement@psi.org.mz. O presente concurso fecha dia 15 de 
Junho de 2021.

Maputo, aos 3 de Junho de 2021
6128

FAZ saber que, nesta Secção e Cartório correm termos 
processuais uns Autos de Carta Precatória, registados 
sob o número 09/21/C, em que é exequente FNB-
Moçambique, S.A,  com sede na cidade de Maputo, move 
contra o executado Alcides Paulo Chambal, residente no 
Bairro de Laulane, casa nº 04, quarteirão, nº 05, Distrito 
Municipal da Cidade de Maputo, e contactável pelo nº 
82-7220230, para o pagamento da quantia exequenda
no valor de 6.698.665,11MT (seis milhões, seiscentos
noventa e oito mil, seiscentos e sessenta e cinco
meticais e onze centavos), foi designado o dia 14 de
Junho de dois mil e vinte e um, pelas 10.30 horas,
para abertura de propostas, no preço de 6 700.000,00Mt 
(seis milhões e setecentos mil meticais), a serem
apresentadas no Cartório deste Tribunal em carta
fechada, até trinta minutos antes da hora marcada, para a 
venda em primeira praça do bem abaixo indicado.

Verba única 
Imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial 
da Matola, sob o número 5733, a folhas 190 versos, do 

livro B/16 e inscrito sob o número 8550, fls. 79 versos, 
do livro G-14, a favor do executado, pelo valor mínimo 
de 6 700.000,00MT (seis milhões e setecentos mil 
meticais).

O imóvel de cariz habitacional tipologia-T3, localizado 
no bairro Tchumene, casa nº 32, Condomínio “Queens 
Village”, Av. Samora Machel-EN4, cidade da Matola e 
pode ser examinado nos dias úteis, das sete horas e trinta 
minutos às quinze horas e trinta minutos ficando o fiel 
depositário obrigado a mostrar o imóvel que se pretende 
exeminar, 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 dezassete dias do mês de Maio do ano dois 
mil vinte e um

A Escrivã de Direito
Atália Manjate

Verifiquei 
O Juiz de Direito

 Salomão Manhiça

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

9ª SECÇÃO (COMERCIAL)

ANÚNCIO

5996

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS 

E RELIGIOSOS
DIRECÇÃO NACIONAL DOS 
REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO
Faz-se público que Elvira 
das Dores Araújo, natural 
de Quelimane, província 
da Zambézia e residente 
na Matola-700, Av. Joaquim 
Chissano, nº 1875, requereu 
autorização para mudança 
do seu nome, para passar a 
usar o nome completo de Iza 
Emmanuella de Araújo.

Nos termos do nº 1, artigo 
360º do Código do Registo 
Civil, são convidados todos 
os interessados para no pra-
zo de trinta dias, a contar 
da data da publicação do 
presente anúncio, deduz-
irem por escrito a oposição 
que tiverem direito de fazer.

Maputo, aos 5 de Maio de 2021

A Directora Nacional Adjunta
Fátima J. Achá Baronet

(Conservadora e Notária 
Superior)
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/ MAIS FORTES
/ MAIS INOVADORES
/ MAIS PRESENTES
/ MAIS GLOBAIS

http://mozambique.accessbankplc.com

https://www.bancabc.co.mz

O BancABC passa a estar integrado no Grupo Access.

Esta aquisição dá-nos ainda mais solidez e robustez, estendendo 
a presença do Access Bank Mozambique a nível nacional com 
presença em 6 províncias, 11 balcões e mais de 600 agentes 
bancários.

Qualquer dúvida ou necessidade de esclarecimento entre em 
contacto com o seu Gestor de Conta, ou através do número 92264 
ou 800 724 724 ou via e-mail: mz-callcenter@bancabc.co.mz ou 
contactcenter.moz@accessbankplc.com

amanhã,
seremos mais fortes.

mais que um banco

6537

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

2ª Secção Comercial

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção Comercial do Tribunal Judicial 
da Cidade de Maputo correm éditos de 30 (trinta) 
dias, citando o executado: AGRIPAH LAISSON KAND-
IERO, com última residência conhecida na Av. Olof 
Palme, nº 355, R/C, Bairro Central, nesta cidade, ora 
em parte incerta, para no prazo de 10 (dez) dias, que 
começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a 
contar da data da segunda e última publicação deste 
anúncio no jornal, pagar ao exequente: BCI-BANCO 
COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, SA, a quantia de 
3.518 610,47MT (três milhões, quinhentos e dezoito 

mil, seiscentos e dez meticais e quarenta e sete cen-
tavos), em dívida nos Autos de Execução Ordinária, 
nº 2/2021-I, que por esta Secção lhe move o referi-
do exequente ou, no mesmo prazo nomear à penhora 
bens suficientes para pagamento da dívida e do mais 
que acrescer ou deduzir a oposição que tiver, nos ter-
mos do artigo 811º, nº 1 do Código do Processo Civil, 
sob pena de, não o fazendo, se devolver o direito ao 
exequente, prosseguindo a execução seus ulteriores 
termos, conforme tudo melhor consta da petição ini-
cial, cujo duplicado se encontra à disposição desta 

Secção, onde poderá solicitá-lo em qualquer dia útil 
dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos 15 de Abril de 2021
O Escrivão de Direito

Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei
A Juíza de Direito

Nilza Neemias Covane
5581

5389

INSTITUTO NACIONAL DE GOVERNO ELECTRÓNICO

Anúncio de Mudança de Endereço

O Instituto Nacional de Governo Electrónico – INAGE 
comunica que a partir do dia 31 de Maio de 2021 passará a 
funcionar nas suas novas instalações, localizadas no seguinte 
endereço:

Avenida Vladimir Lenine, nº 598, 7º e 8º Andares, Bairro 
Central, Maputo – Moçambique. 

Ponto de Referência: Edifício do Instituto Nacional de 
Previdência Social.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

2ª Secção Comercial

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade 
de Maputo correm éditos de 20 (vinte) dias, contados da 
segunda e última publicação deste anúncio, citando os credores 
desconhecidos dos executados: ELEVOLUTION ENGENHARIA, 
SA, com sede na Av. Khenneth Kaunda, nº 833, R/C, nesta cidade, 
ELEVOLUTION GROUP, SGPS, SA, com sede na Quinta Grande, 
nºs 53 e 53ª, 4.ºB, Edifício Prima, Alfragide-Amadora, Portugal 
e ELEVOLUTION ENGENHARIA, SA, com sede na Estrada do 
Seminário nº 4, Edifício Elevo, Alfragide 2610-171, Amadora-
Portugal, para no prazo de 10 (dez) dias, posteriores àquele dos 
éditos, reclamarem, querendo, o pagamento dos seus créditos pelo 
produto dos bens móveis, constituídos por viaturas, instalação 
móvel de Britagem Metso NW200HPC, Instalação móvel de 
Britagem Metso NW200HPC+Acessórios Complementares, Ador 
de maxilas C116, Elementos Central Britagem, Freuhauf YBHS-
F2PP-7/20, CAT 120 120H-ES, Cisterna Jotex JM85-8, Cistema 
Betume Intrame FT44/6 e Dynapac CC122, penhorados, sobre 
que tenham garantia real, nos Autos de Execução Ordinária 
nº 183/2019-I, movidos pelo exequente: AFRICAN BANKING 
CORPORATION MOÇAMBIQUE, SA.

Maputo, aos 20 de Maio de 2021

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei

O Juiz de Direito
Hermenegildo Pedro Chambal
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1. A Universidade Zambeze (UniZambeze) convida empresas interessadas a

submeterem propostas para os seguintes concursos:

NÚMERO DE 
CONCURSO

OBJECTO 
MODALIDADE 

DE 
CONTRATAÇÃO

GARANTIA 

DATA E 
HORA 
FINAL 

ENTREGA

DATA E 
HORA DE 

ABERTURA

DATA E HORA 
DE ANUNCIO DE 

POSICIONAMENTO

01/
Unizambeze.

DA/2021

Contratação 
para aquisição 
de quites de 
primeiro socorro.

Concurso 
de pequena 
Dimensão  

Não Aplicável
15.06.2021

10:00h
15.06.2021
10:15min

23.06.2021
11:00h

08/
Unizambeze.

DA/2021

Contratação 
para aquisição 
e montagem de 
vitrinas no novo 
edifício da FCSH.

Concurso Por 
Cotações

Não Aplicável
10.06.2021
11:30min

10.06.2021
11:45min

17.06.2021
11:00h

11/
Unizambeze.

DA/2021

Contratação para 
fornecimento de 
material eléctrico 

Concurso por 
cotações 

Não Aplicável
10.06.2021

10:00h
10.06.2021
10:15min

17.06.2021
12:00h

12/
Unizambe 

ze.DA/2021

Contratação para 
aquisição de 
antivírus

Concurso por 
cotações 

Não Aplicável
10.06.2021

09:00h
10.06.2021
09:15min

17.06.2021
14:00h

18/
Unizambeze.

DA/2021

Contratação para 
fornecimento de 
equipamentos 
informáticos e 
seus consumíveis 
(para emissões 
de cartões)

Concurso 
Limitado 

Não Aplicável 
23.06.2021

13:00h
23.06.2021
13:15min

02.07.2021
12:00h

16/
Unizambeze.

DA/2021

Contratação 
para aquisição 
de combustível e 
lubrificantes.

Concurso 
Limitado

Não Aplicável
23.06.2021

10:00h
23.06.2021
10:15min

02.07.2021
10:00h

22/
Unizambeze.

DA/2021

Contratação para 
construção de 
alpendre para 
viaturas.

Concurso 
Limitado

Não Aplicável
23.06.2021

12:00h
23.06.2021
12:15min

02.07.2021
11:00h

23/
Unizambeze.

DA/2021

Contratação para 
aquisição de 
consumíveis de 
laboratórios para 
FCT.

Concurso 
Limitado

Não Aplicável 
23.06.2021

14:00h
23.02.2021
14:15min

02.07.2021
15:00h

2. Os documentos do concurso estarão disponíveis a partir do dia 3 de Junho
de 2021. A hora final para a entrega das propostas será de quinze minutos
antes da hora da respectiva abertura, devendo as mesmas serem entregues no

endereço indicado para aquisição dos documentos de concurso.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar

os documentos do concurso ou levantá-los no endereço abaixo indicado nas

horas normais de expedientes.

4. Para aquisição dos documentos do Concurso os concorrentes deverão

depositar a quantia de 1500,00 (Mil e quinhentos meticais) não reembolsável,

na conta nº0720106000550 ABSA a Favor da UNIVERSIDADE ZAMBEZE –

RECEITAS PROPRIAS, e o talão de deposito dever ser apresentado da Direcção

de Aquisições no Campus de Matacuane – Avenida Alfredo Lawley nº 1018 –

Sofala – Moçambique, telefone (+258)23-362489, Fax: (+258)23-362487. Os
termos de referência para os concursos por cotações podem serem levantados

sem pagamento de nenhuma quantia.

5. O período de validade das propostas será de 60 dias (sessenta) dias a contar
da data da abertura das mesmas.

6. O concurso sera regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de

Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Servicos ao Estado,
aprovado pelo Decreto nº5/2016 de 8 de Março.

Beira, aos 3 de Junho de 2021

DA

(Ilegível)

UNIVERSIDADE ZAMBEZE

Direcção de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS PÚBLICOS

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA

CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E AMBIENTE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/ DPDTA/UGEA/ 2021

1. Nos termos dos artigos 1, 2 e alíneas a) e b) do nº3, todos do artigo 33 do Regulamento do Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº5/2016, de 8 de Março, a Direcção Provincial de Desenvolvimento Territorial e
Ambiente de Nampula convida empresas interessadas a apresentarem propostas para os concursos abaixo:

N° do Concurso Objecto do Concurso Modalidade
Prazo de entrega 

das propostas

Data e hora de 
abertura das 

propostas

Data e hora da publicação 
do posicionamento dos 

concorrentes

33D000761/

CP/01/2021
Fornecimento de combustíveis e lubrificantes Concurso Público 

28/06/2021

Horas: 08:00h
28/06/2021

Horas: 08:10h
02/07/2021

Horas: 09:00h

33D000761/

CP/02/2021

Prestação de serviços de manutenção e 

reparação de veículos Concurso Público 
28/06/2021

Horas: 10:00h
28/06/2021

Horas: 10:10h
02/07/2021

Horas: 10:00h

33D000761/

CP/03/2021

Prestação de serviços de manutenção de 

equipamentos informáticos 
Concurso Público 

28/06/2021

Horas: 12:00h
28/06/2021

Horas: 12:10h
02/07/2021

Horas: 11:00h
33D000761/

CP/04/2021
Fornecimento de material de escritório Concurso Público 

29/06/2021

Horas: 08:00h
29/06/2021

Horas: 08:10h
05/07/2021

Horas: 09:00h

33D000761/

CP/05/2021

Fornecimento de géneros alimentícios e 
material de higiene e conforto  

Concurso Público 
29/06/2021

Horas: 10:00h
29/06/2021

Horas: 10:10h
05/07/2021

Horas: 10:00h

2. Os concorrentes interessados poderão obter informações adicionais, examinar os documentos dos concursos ou levantá-los nas horas normais de

expediente na Repartição da UGEA da DPDTA-NPL pela importância não reembolsável de 1000,00MT para cada conjunto.

3. As propostas deverão ser entregues até a hora e data-limite acima indicada em envelopes selados, com especificação do concurso e serão abertas
em sessão pública que terá lugar na sala de reuniões da DPDTA-NPL, na presença dos concorrentes ou dos seus representantes que desejarem
comparecer.

4. Os concorrentes deverão apresentar os documentos de elegibilidade actualizados e autenticados.

Nampula, aos 3 de Junho de 2021
A Autoridade Competente

__________________

Assinatura Ilegível

Endereço: DPDTA de Nampula, sita na Avenida de Trabalho 3508, edifício do Conselho Executivo Provincial, 1º Andar telefone 862246332 

5419

British Council

Hollard Building 
Ave. Sociedade de Geografia
269, Maputo

Telefone 21355000 | 840600830

info@britishcouncil.org.mz

WELCOME TO OUR WORLD OF ENGLISH

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

READY?

IMPULSIONE AS SUAS HABILIDADES 

ATRAVÉS DE UM CURSO DE LÍNGUAS 

COM OS ESPECIALISTAS MUNDIAIS 

DE INGLÊS 

LEARN
ENGLISH

FAÇA A SUA RESERVA HOJE para os nossos cursos de inglês presenciais 
e online a começar no dia 7 de Junho.

Horário de consultas:

Segunda à Quinta das 8h às 17h

Sextas das 8h às 12h

Testes escritos - Online!

Não perca a sua oportunidade de maximizar o seu potencial, 
com os especialistas mundiais em Inglês.

Consulte-nos para saber mais sobre novos horários e preçários.

261

50

Ace
ss

e 
no

ss
o 

Can
al 

no
 T

ele
gr

am
: t

.m
e/

Nov
ojo

rn
al



PUBLICIDADE16 Sexta-feira, 4 de Junho de 2021

5608

5533

96

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA 

DE SOFALA
4ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Pelo Juízo de Direito desta 4ª Secção do Tribunal Judicial da 
Província de Sofala-Beira correm termos uns Autos de Acção de 
Processo Emergente de Contrato de Trabalho, registados sob o 
númerio Setenta e um barra dois mil e vinte, movida pelos autores 
Jerónimo Nacho Cosso, António Roque, Adriano Eugénio 
Almeida e Victor Torres Quexe, todos residentes nesta cidade 
da Beira, contra a ré a TOVISI MOÇAMBIQUE, S.A., com sede na 
cidade de Maputo, representadA pelo senhor pedro Miguel da Silva 
Ramos de Sousa, com última residência conhecida na Av. Vladimir 
Lenine, 2882, cidade de Maputo e actualmente em partes incerta 
do país é esta ré TOVISI MOÇAMBIQUE, SA, citada para contestar, 
no prazo de 8 (oito) dias, querendo, que começa a correr depois de 
finda a dilação de quinze dias, contada da data da segunda e última 
publicação deste anúncio, pelos fundamentos constante da petição 
inicial, cujo duplicado se encontra no Cartório do Tribunal Judicial 
da Província de Sofala, Quarta Secção Laboral, à disposição do 
citando, durante as horas normais e de expediente, ficando ciente 
de que se não contestar não vier ao juízo e nem se fazer representar 
no prazo legal, será declarada revel, prosseguindo os autos nessa 
conformidade. 
Beira, aos vinte e seis dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte 
e um

O Juiz de Direito
Dr. Hélio do Rosário Luís Colaço

(Juiz de Direito “B”)
O Escrivão de Direito

Ariaga Omar
(Secretário Judicial)

1. No âmbito da execução das actividades programadas com o fundo de Apoio ao Sector da Educação (Fase), este sector convida empresas elegíveis
de fornecimento de serviços e bens interessados, desde que estejam devidamente registados no país, a participar nos concursos abaixo, cujo acto
Público de abertura das propostas terá lugar neste Sector (Rua Fernão Veloso nº54 – 1º andar) na data indicada no quadro abaixo.

Nº Concurso
Modali-

dade
Objecto de contratação

Local, dia e
horas da 

recepção das propostas 

Local dia e
hora de Abertura das pro-

postas

Local, dia e hora
do anuncio de Posiciona-

mento

Alvará
Mínimo

62L000441/CL/01/SAS
/UGEA/FASE/2021

C. Limi-
tado

Aquisição de 300 carteiras 
individuiais e cadeiras

Serviço de A. Sociais
21/06/2021 Até as 9.30Min

Serviço de Assuntos
Sociais,21/06/2021- 
10.00Horas

Serviço de A.
Sociais01/07/2021 -9Horas

2. Os Documentos do concurso estarão a venda ao preço de 2000,00Mt (dois mil meticais) não reembolsáveis, mediante o depósito bancário na conta
nº486335788-BIM, os mesmos estarão disponíveis a partir do dia 3 de Junho de 2021, na UCEE 4º Andar.

Para esclarecimentos os concorrentes deverão contactar o 4ºandar Gabinete Técnico da UCEE.

3. As propostas deverão ter uma validade de 90 dias.

4. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao
Estado, aprovadao pelo Decreto nº5/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos 3 de Junho de 2021

Autoridade Competente

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DE ASSUNTOS SOCIAIS – SECTOR DA EDUCAÇÃO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Rua Fernão Veloso nº 54, Telef. 21417014/6

ANÚNCIO DE CONCURSO LIMITADO

Grant Nr. 5900155016172 / 2100155040649
PROJECT ID Nr. P-ZI-DB0-222

The Republic of Mozambique has received financing from 
the African Development Fund (ADF) toward the cost of 
the Mueda – Negomano Road Project as part of Mtwara 
Development Corridor- Phase II Project and intends to 
apply part of the agreed amount to eligible payments 
under the contract for Consultancy Services for “HIV 
and AIDS, Road Safety and Gender Sensitization 
Program being executed alongside the R1251 
Mueda – Negomano Road Project Rehabilitation 
and upgrading and specifically for the Portion of 35 
km between Roma and Nambungale Lot A Phase II 
in Cabo Delgado Province”.

The services included under this 
consultancy refer to:
• For the HIV and AIDS programs, the main goal is

to prevent the transmission of HIV among the road 
workers and in the area influenced by the road 
project, through the implementation of awareness 
activities, and follow up with workers for testing 
and treatment for Sexually Transmitted Infections. 

• The activities should include HIV and AIDS
awareness and prevention campaigns as well as
initiatives for reducing the impact of the epidemic.

• For Road Safety the main goal has to be developed
by factual site visits on the entire alignment of
the road to identify in both the sections in which
the works are completed and/or are in progress
if all the means that have to be deployed by the
Contractor in charge for the civil works execution
concerning the Road Safety have been executed.

• For the Social Assessment being executed on the
concerned area the goal is to carry out small, rapid
and adequate quantitative and qualitative studies
including Inventory and Mapping, Observation,
Focus Groups Discussions and Interviews,
including also Local Communities and the road
workers Inquiries.

• For Gender Sensitization Program the goal is to
reduce the stigma and discrimination that maybe
present in all activities at any level. This issue
must be discussed and highlighted within each
of the activities described above and shall ensure
the protection and promotion of human rights to
enable a strong, effective equitable response.

• Legal Service related to the reduction of
discrimination against women in general and as
a consequence of gender-based violence shall
include legal information, advice and representation,
alternative or community-based of dispute
resolution.

This service will run for a period of not more than 
Ten (10) non-consecutive months following to the 
commencement date of the Contract.

The National Roads Administration, IP now invites 
eligible Consultants Firms to indicate their interest in 
providing these services. 
Interested Consultants must provide information 
indicating that they are qualified to perform the 
services (brochures, description of similar assignments, 
experience in similar conditions, availability of 
appropriate skills among staff, etc.). 

Consultants may constitute Joint-Ventures to enhance 
their chances of qualification. 

Eligibility criteria, establishment of the short-list 
and the selection procedures shall be in accordance 
with the African Development Bank’s “Procurement 
Framework dated 2015”, which is available on the 
Bank’s website at http://www.afdb.org.

Interested consultants may obtain further information 
at the address below during office hours from 07:30 to 
15:30 hours Monday to Friday.

Expressions of interest in English language must be 
delivered to the address below, before 10:00 hours 
Mozambique local time, on 07 July 2021 and must 
be clearly marked: “Consultancy Services for HIV 
and AIDS, Road Safety and Gender Sensitization 
Program being executed alongside the R1251 
Mueda-Negomano Road Project Rehabilitation and 
Upgrading and specifically for the Portion of 35 km 
between ROMA and NAMBUNGALE Lot A Phase II in 
Cabo Delgado Province”, Procurement Process Nr.: 
48/SEPRO-ANE,IP/360/2021.
Administração Nacional de Estradas, I.P. (ANE, I.P.)
Gabinete do Director-Geral
Avenida de Moçambique 1225, Room Nr.1
E-mail: mueda.negomano@ane.gov.mz
mueda.negomano@gmail.com
Maputo, Mozambique
Tel:+258-21-476163/7

CONCESSÃO Nº 5900155016172 / 2100155040649

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO Nº. P-Z1-DBO-222

A República de Moçambique recebeu financiamento do 
Fundo Africano de Desenvolvimento (ADF) para custear 
a implementação Projecto de Reabilitação da Estrada 
Mueda - Negomano, parte do Projecto do Corredor de 
Desenvolvimento de Mtwara – Fase II, e pretende aplicar 
parte dos fundos para o presente Serviço de Consultoria 
de “HIV & SIDA, Segurança Rodoviária e Programa de 
Sensibilização do Género a ser executado ao longo da 
Projecto de Reabilitação e Modernização da Estrada 
R1251 entre Mueda e Negomano, especificamente 
para a Secção de 35 km entre Roma e Nambungale, 
Lote A, Fase II em Cabo Delgado”.

Os objectivos dos serviços são os que seguem, contudo não 
se limitam a:

• Para Programas de HIV e SIDA o principal
objectivo é prevenir a transmissão do HIV entre os
trabalhadores da estrada, e na área de influência
da obra de estrada, por meio de realização de
actividades de sensibilização e acompanhamento
com trabalhadores para testagem e tratamento de
infecções sexualmente transmissíveis.

As actividades deverão incluir campanhas de 
consciencialização e prevenção do HIV&SIDA, bem como 
iniciativas para a redução do impacto da pandemia.

• Para a Segurança Rodoviária o principal objectivo
deverá ser alcançado por meio de visitas factuais
ao local da obra para identificar em todas secções
onde as obras estão concluídas e/ou em andamento
se todas as medidas e meios a serem utilizados pelo
empreiteiro para a execução das obras em segurança 
foram executadas.

• Para a Avaliação Social que está sendo executada
na área em questão, o principal objectivo é
realizar pequenos, rápidos e adequados estudos
quantitativos e qualitativos, incluindo inventários
e mapeamento, observação, focados em discussões
e entrevistas, incluindo também inquéritos ás
comunidades locais e aos trabalhadores da obra de
estrada.

• Para o Programa de Sensibilização do Género, o
objectivo é reduzir o estigma e a descriminação
que podem estar presentes em todas as actividades
a qualquer nível. Esta questão deve ser discutida
e destacada dentro de cada uma das actividades

descritas acima e deve garantir a protecção e 
promoção dos direitos humanos para permitir uma 
resposta justa e eficaz.

• O Serviço Jurídico relacionado a redução da
descriminação contra as mulheres em geral e como
consequência da violência de género deve incluir
informações legais, alternativas ou comunitárias
para a resolução de disputas.

A Administração Nacional de Estradas, IP convida firmas 
elegíveis a manifestarem o seu interesse em levar a 
cabo os serviços. As Firmas de Consultoria interessadas 
deverão fornecer informação demonstrando que possuem 
qualificações e experiência relevante para a prestação 
dos serviços (brochuras, descrição de trabalhos similares, 
experiência em condições similares, disponibilidade de 
habilidades adequadas entre a equipe, etc.).

Os critérios de elegibilidade, o apuramento da lista 
curta e os procedimentos de selecção devem estar 
em conformidade com o “Quadro de Contratação” 
do Banco Africano de Desenvolvimento datado de 
Outubro de 2015 [“Procurement Framework” dated 
October 2015], que se encontra disponível no website 
do Banco em http://www.afdb.org.

Os consultores interessados podem obter mais 
informações no endereço abaixo durante o horário de 
expediente 07:30 às 15:30 horas de segunda à sexta-feira.

As Manifestações de Interesse em língua inglesa deverão 
ser entregues no endereço abaixo, até as 10:00horas locais, 
do dia 07 de Julho de 2021, devidamente identificadas: 
“HIV & SIDA, Segurança Rodoviária e Programa de 
Sensibilização do Género a ser executado ao longo do 
Projecto de Reabilitação e Modernização da Estrada 
R1251 entre Mueda e Negomano, especificamente 
para a Secção de 35 km entre Roma e Nambungale, 
Lote A, Fase II em Cabo Delgado”, Concurso Nº 48/
SEPRO-ANE, IP/360/2021.

Entidade Contratante: Administração Nacional de Estradas,  
I.P. (ANE, I.P.)
Gabinete do Director-Geral

Endereço:  Av. de Moçambique, Nº 1225
País/ Cidade: Moçambique/ Maputo
Telefone: +258 21 476 163 / 7
Fax: +258 21 477 235
Correio Electrónico: mueda.negomano@ane.gov.mz

mueda.negomano@gmail.com

GABINETE DO DIRECTOR GERAL
Departamento de Aquisições - DEA

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST

(CONSULTING SERVICES)

Mozambique
Consultancy Services for “HIV and AIDS, Road Safety and Gender Sensitization Program being 
executed alongside the R1251 Mueda – Negomano Road Project Rehabilitation and Upgrading 

and specifically for the Portion of 35 km between ROMA and NAMBUNGALE Lot A Phase II in Cabo 
Delgado Province”

(Mtwara Development Corridor - Phase II Project)

Procurement Process Nr. 48/SEPRO-ANE, IP/360/2021

GABINETE DO DIRECTOR-GERAL
Departamento de Aquisições - DEA

ANÚNCIO DE EXPRESSÃO DE INTERESSE

(SERVIÇOS DE CONSULTORIA)

Serviços de Consultoria para “HIV & SIDA, Segurança Rodoviária e Programa de Sensibilização do 
Género a ser executado ao longo do Projecto de Reabilitação e Modernização da Estrada R1251 entre 

Mueda e Negomano, especificamente para a porção de 35 km entre Roma e Nambungale, Lote A, Fase II 
em Cabo Delgado”

(Corredor de Desenvolvimento de Mtwara – Fase II)

Concurso Nº 48/SEPRO-ANE, IP/360/2021
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CONSELHO  MUNICIPAL DA CIDADE DE CHÓKWÈ
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO

1. O Conselho Municipal da Cidade de Chókwè (CMCC) recebeu financiamento da Subvenção de Desenvolvimento Municipal do Projecto de
Desenvolvimento Urbano e Local (PDUL), financiado pelo Banco Mundial e pretende aplicar parte dos recursos para pagamentos no âmbito
de contratação de bens e serviços.

2. Nesse âmbito, convida empresas elegíveis, pessoas singulares e colectivas inscritas no Cadastro Único para apresentação de propostas para
o fornecimento de bens e serviços abaixo indicados:

Nº Objecto Nº do Concurso
Data e Hora  de 

Entrega
Data de Hora 
de Abertura

Garantia 
Provisória

01 Fornecimento de 6 estações de lavagem das mãos 01/FB/CMCC/ELM/21
25/6/2021  
10.00 horas

25/6/2021  
10.30 horas

N/Aplicável

02
Serviços de Consulotria para Estudos e Projectos 
Executivos para Reabilitação das estradas: Aveni-
da 25 de Junho e Rua dos Combatentes 

02/OP/MEU/PDUL/
CMCC/21

25/6/2021  
10.00 horas

25/6/2021 
10.30 horas

N/Aplicável

03  Fornecimento de material de proteção 03/PE/OP/CMCC/19
25/6/2021 
10.00 horas

25/6/2021 
10.30 horas

N/Aplicável

Os Documentos do Concurso e Termos de Referência ou informações adicionais poderão ser adquiridos, nas horas normais de expediente, a 
partir do dia 1 de Junho de 2021, no seguinte enderenço:

Conselho Municipal da Cidade de Chókwè – Av. Eduardo Mondlane – Praça dos Heróis Moçambicanos
Telefone Celular : (+ 258) 86 38 49 092 – Secretaria Geral

e-mail: ugea.municipiochokwe@gmail.com

Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de 
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

Chókwè, aos 3 de Junho de 2021
(Ilegível)

5545

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

INSTITUTO DE AMÊNDOAS DE MOÇAMBIQUE, IP

ANÚNCIO DE CONCURSOS 

O Instituto de Amendoas de Moçambique, IP (IAM, IP), nos termos do artigo 32 do Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de 
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, convida empresas interessadas a apresentarem propostas para os concursos em anexo:

Nº Concurso Objecto do Concurso Modalidade Garantia Provisória
Data de entrega 
das propostas

Hora de 
entrega das 
propostas

Hora de abertura 
das propostas

Valor do 
caderno

Data da visita

35A002141/
IAM/UGEA/CP/
CLC/04/2021

Fornecimento de Combustível e 
lubrificantes a cartão 

Concurso 
Público            2.000,00MT 24/6/2021 9.30 horas 9.45 horas 1.000,00MT N/A

35A002141/IAM/
UGEA/CPSCOGE/
CP/05/2021

Contratação para Prestação 
de Serviços de Consultória de 
Organização e Gestão de Eventos

Concurso 
Público 4.750,00MT 24/6/2021 10.30 horas 10.45 horas 2.000,00MT N/A

35A002141/IAM/
UGEA/PADF/
CP/06/2021

Empreitada para Reabilitação de 
escritórios 

Concurso 
Público 9.200,00MT 24/6/2021 11.30 horas 11.45 horas 2.000,00MT Dia:14/6/21

Hora: 10.00 horas

35A002141/
IAM/UGEA/SCF/
CL/07/2021

Contratação para Serviços de 
Fiscalização das obras

Concurso 
Limitado N/A

24/6/2021 14.45 horas 15.00 horas 1.000,00MT Dia:14/6/21
Hora: 10.00 horas

35A002141/
IAM/UGEA/CL/
CP/08/2021

Fornecimento de Insumos de 
Produção de Mudas

Concurso 
Público

Lote (1)   15699,20 
Lote (2)  9 736,50 
Lote (3)  3 441,25 
Lote (4)     6 994,50 
Lote (5)   2 070,00 
Lote (6)   5 105,00 
Lote (7)            3 653,00 
Lote (8) 2 910,00 
Lote (9)  2 070,00 
Lote (10) 2 280,00 
Lote (11) 1 450,00 
Lote (12) 1 375,00 
Lote (13) 1 110,00 
Lote (14) 1.000,00 

24/6/2021 13.30 horas 13.45 horas 2.000,00 N/A

1. Os  concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou levantá-los no valor não reembolsavel correspondente a cada caderno de
encargos, na Sede do Instituto de Amendoas de Moçambique, IP (IAM, IP), sito na Avenida Acordos de Lusaka nº1406, 2º andar, Maputo, Celular nº 87 30 69 660, no período normal
de expediente,  mediante a apresentação do talão de depósito efectuado na conta nº 005218519003/BM, em nome do INCAJU.

2. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado até à data e hora dos dias indicados para cada concurso e serão abertas em sessão pública na presença dos
concorrentes que assim o desejarem.

3. O período de validade das propostas é de 120 dias.

4. Todas as propostas deverão estar acompanhadas de garantia provisória, as referidas garantias poderão ser prestadas em uma das seguintes formas.
a) Garantia Bancária
b) Cheque Visado
c) Título de Dívida Pública
d) Seguro Garantia

A Autoridade Competente

(Ilegível)
5576

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CI-

DADE DE MAPUTO
5ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Pelo Juízo da Quinta Secção 
deste Tribunal correm éditos 
de trinta dias, citando o réu 
Jabley Aime Julius, de nacio-
nalidade moçambicana, natu-
ral de Lichinga, solteiro, com a 
última residência conhecida no 
distrito de Boane, bairro Belo 
Horizonte, casa nº 7, Quar-
teirão nº 17, actualmente aus-
ente em parte incerta, para no 
prazo de dez dias, que começa 
a correr depois de findo o dos 
éditos, tudo a contar da segun-
da e última publicação deste 
anúncio, pagar ao exequente 
BANCO COMERCIAL E DE IN-
VESTIMENTOS, SA, a quantia 
de 179.500,95MT (cento e 
setenta e nove mil, quinhen-
tos meticais e noventa e cin-
co centavos) em dívida nos 
Autos de Execução Ordinária 
nº. 106/2016/T, que por esta 
Secção lhe move o referido ex-
equente, ou no  mesmo prazo 
nomear à penhora bens su-
ficientes para tal pagamento 
e do demais que acrescer ou 
deduzir a oposição que tiver, 
nos termos do artigo 812º e 
seguintes do C.P.C., sob pena 
de não o fazendo, se devolv-
er esse direito ao exequente, 
prosseguindo a execução seus 
termos, conforme tudo melhor 
consta do duplicado da petição 
inicial, que se encontra arquiv-
ado no Cartório desta Secção à 
disposição do citando, poden-
do ser levantado dentro das 
horas normais de expediente, 
sob a cominação de que a falta 
de contestação, importa a con-
fissão dos factos articulados 
pelo exequente para todos os 
efeitos legais.

Maputo, aos vinte de Maio de 
mil e vinte e um

O Ajudante de Escrivão de 
Direito

Remónio Pedro Buqueiro
Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. Carlos Caetano

5607
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO E REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES 

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

No âmbito do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimentos de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 
Aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 08 de Março, O Instituto Nacional de Gestão redução do risco de desastres, convida as empresas 
interessadas a apresentarem propostas fechadas para o provimento dos seguintes, bens e serviços.

N.º Concurso Modalidade Objecto
Garantia 

Provisória

Data Hora 
Final Para 

Entrega

Data Hora Para 
Abertura

05/CL/25A001652/
INGD/2021

Concurso Limitado Prestação de Serviços de Manutenção de Edifícios Não Requerida
18/06/2021

08:30
     18/06/2021

09:00

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou adquiri-los no Instituto Nacional 
de Gestão de Calamidades – UGEA, sito na Rua da GARE nº 690, Parque do INGD Maputo, pela importância não reembolsável de 1000,00MT 
(mil meticais), das 8 horas às 14:30 horas e trinta minutos, de 2ª à 6ª feira.

Para o efeito os concorrentes deverão depositar a quantia na conta n° 576569 do BIM - Instituto Nacional de Gestão de Calamidades e 
apresentar o talão de depósito no endereço acima referenciado.

As propostas e documentos de qualificação deverão ser entregues na UGEA, sito na Rua da GARE nº 690, Parque do INGD Maputo, de acordo 
com o horário e datas indicados na tabela.

Maputo, Junho de 2021

Autoridade Competente

(Ilegível)
5595

MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE GAZA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO

1. O Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) – Delegação Provincial de Gaza convida a
todos os interessados que reunam os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas em
carta fechada e seladas, para o concurso discriminado na tabela abaixo:

N/o

 Modalidade 
de Contratação 

e respectiva 
referência

Objecto  Concurso   
Data e hora final 
para entrega das 

proposta

Data e hora 
de abertura 

das 
propostas

Data 
provável do 

posicionamento

1

Concurso Limitado

N˚04/INSS/DPG/
UGEA/071.1/2021

Fornecimento de Combustiveis 

líqidos, Lubrificantes e seus 
derivados aos meios Circulantes 

da Delegação do INSS Gaza.

Dia 16/06/21

09h:00

Dia 

16/06/21

10h:30min

Dia23/06/21

09h:00

2.Os concorrentes interessadas poderão obter mais informações, consultar ou comprar os Documentos 
de Concurso, nos escritórios da Delegação Provincial do INSS de Gaza, sitos no Bairro 10, Cidade de
Xai-Xai, Av.Samora Machel, Telef. 282 26 395.

3.Os documentos de concurso, poderão ser adiquiridos mediante o pagamento de uma taxa não
rembolsável no valor de 1500,00MT(Mil meticais), por meio de deposito bancário, para a conta
do INSS-Gaza n.º 5655489, s/BIM .

4.As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado, acompanhadas obrigatoriamente
com os documentos de qualificação actualizados e autenticados definidos no documento de
concurso.

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

Xai-Xai, 02 de Junho de 2021

A Delegada  Provincial

(Ilegível) 
119

MUNICÍPIO DE MAPUTO

CONSELHO MUNICIPAL
ADMINISTRAҪÃO DO DISTRITO MUNICIPAL NHLAMANKULU

NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o Senhor Edson Armandina Luís Ganegane, Assistente Técnico, 

exercendo as funções de Auxiliar de Limpeza, afecto no Departamento de 

Serviços Municipais, Sector de Desconcentração, na Administração do Distrito 

Municipal de Nhlamankulu, para comparecer na Secretaria Geral, sita no Edifício 
da Administração do Distrito Municipal de Nhlamankulu, Rua Dos Irmãos Roby 

n° 57, pelas dez (10:00) horas, do dia 09/06/2021, a fim de tratar assuntos do 
seu interesse.

Maputo, aos  04  de Junho de 2021

A Vereação

(Ilegível)
5615

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 Acção Executiva Para Pagamento de Quantia Certa na Forma Ordinária, 
em que que é exequente o Wan Peng, Limitada, com sede no bairro Fomento, 
Parcela nº 728 B, Talhão nº 1/14, Foral da Matola, província de Maputo, bem como 
os seus mandatários Judiciais, Drs. Alcides Malavone Alberto Novela, Américo 
Carlos Marindze, Julião Raul Massingue e Francisco José Tavares Tembe, com 
domicílio profissional na cidade de Maputo, na Rua casa nº 46, bairro da Coop, 
R/C, cidade de Maputo e, executado Alex José Banze, residente na Rua General 
Fondo, nº 53, cidade da Matola, contacto pelo nº 82-8524508, para o pagamento 
da quantia de 1.395.660,00MT (um milhão, trezentos noventa e cinco mil, 
seiscentos sessenta meticais), foi designado o dia vinte e oito do mês de Junho 
de dois mil vinte e um, pelas doze horas, para a abertura de propostas em carta 
fechada, que poderão ser apresentadas no Cartório deste Tribunal até trinta 
minutos antes da hora marcada, para a adjudicação do imóvel abaixo indicado ao 
preço oferecido pelo exequente.

Verba única
Um imóvel sito na Estrada Nacional nº 4, bairro de Mussumbuluco, casa nº 2, 
no preço de 1.395.660,00MT (um milhão, trezentos noventa e cinco mil, 
seiscentos sessenta meticais).
Para constar se lavrou o presente anúncio e outros dois de igual teor que serão 
afixados nos locais indicados na lei, sendo um à porta do Tribunal, outro no 
Conselho Municipal da Cidade da Matola e o último, na sede dos executados, nos 
termos do artigo 890, nº 2 e 3 conjugado com o artigo 248, ambos do C.P.Civil.

Matola, aos trinta e um dias do mês de Maio do ano dois mil vinte e um

A Escrivã de Direito
Atália Manjate

O Juiz de Direito
Dr. Salomão Paulo Manhiça

6096

Empresa de construção contrata:

Eng. Civil C/+ de 5 anos, experiência em 

direcção de obras; local de trabalho: 

Sofala/Zambézia.

E-mail:recrutamentocs2@gmail.com
6197

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
DEPARTAMENTO DE REGISTOS E NOTARIADO

3.º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO

Av. Vladimir Lenine n.º 1472 – 1.º andar

 HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE
ANTÓNIO BERNARDO MULATANE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dois de Junho de dois mil 
e vinte e um, exarada de folhas onze a folhas treze, do livro de notas para escrituras 
diversas número oitocentos e setenta e nove, traço “D”, no Terceiro Cartório Notarial, 
perante ANDRÉ CARLOS NICOLAU, licenciado em Direito, Conservador e Notário 
Superior, em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de ANTÓNIO BERNARDO MULATANE, no estado de viúvo, natural 
de Mambone, residente que foi no Bairro Khongolote, sendo filho de Bernardo Mulatane 
e de Carolina Macaiecane.

Que ainda pela mesma escritura pública foram declarados como únicos e universais 
herdeiros de todos os seus bens e direitos, seus filhos: Manuel António Mulatane, 
solteiro, Maria António Mulatane Bila,  casada com Alberto Olimpio Bila, sob o 
regime de comunhão geral de bens, Lídia António Mulatane, solteira, Safira António 
Mulatane Marrengule, casada com Januário Vicente Marrengule, sob o regime de 
comunhão geral de bens e Maria do Céu António Mulatane, solteira, todos naturais de 
Maputo, onde residem.

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

Está conforme
Maputo, aos 2 de Junho de 2021

A Notária
(Ilegível) 6130
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MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

ADMINISTRAҪÃO DO DISTRITO MUNICIPAL KAMPFUMU
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES DISTRITAL – UGEA 13

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d) do nº 2 do artigo 63, ambos do Regulamento de Contratação de Empreitada de 
Obras Publica, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, 
de 08 de Março, comunica-se adjudicação do objecto do concurso abaixo indicado, suportado pelo orçamento 
municipal:

Número do concurso  Objecto de concurso 
Modalidade 
de concurso

Nome do concorrente
Valor de 

adjudicação 

90L000141/CL/
ADMKaMpfumu/03/G/2021

Aquisição de Geleiras
Concurso por 
Cotações 

Costazmid Comércio e 
Serviços de frio, EI 48.700, 00MT

90L000141/CC/
ADMKaMpfumu/11/G/2021

Aquisição de Baterias, 
Macaco Hidráulico e 
Chave de Roda

Concurso por 
Cotações

TYRECOM, LDA 35.100,00MT

90L000141/CL/
ADMKaMpfumu/09/G/2021

Aquisição de 
Fardamento e Calçado

Concurso 
Limitado

IMAQ Industria de 
Malhas e Confecções

738.855,00MT

Maputo, Junho de 2021

A Vereadora do Distrito

(Ilegível)

Republica de Moçambique
Conselho Constitucional

Unidade Gestora Executora das Aquisições 

Concurso de Consultoria n.° 002/CC/UGEA/2020

CANCELAMENTO DE CONCURSO
De acordo com a alínea e) do n.º 2 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.°5/2016, de 8 
de Março, comunica-se que foi cancelado o concurso abaixo indicado em conformidade com o seguinte:

Nº de Ord Modalidade Objecto Motivo de Cancelamento

1
Contratação de Serviços de 
Consultoria

Contratação de Serviços de Consultoria para a Elaboração do Projecto Executivo para 
a Construção do Novo Edifício-Sede do Conselho Constitucional

- Não observância rigorosa dos requisitos previstos nos Termos de Referência
-Preterição de formalidades legais e ocorência de irregularidades insanáveis

Maputo, 02 de Junho de 2021
(A Autoridade Competente)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL DO NIASSA

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E AMBIENTE

LICHINGA

ANÚNCIO DE CONCURSO 

1. A DPDTA do Niassa, convida as empresas interessadas, inscritas
no Cadastro Único, pessoas singulares, micro e medias empresas
para apresentarem propostas em envelopes fechados para a
Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado conforme rege o
Decreto n˚ 5/2016, de 8 de Março, os seguintes objectos abaixo
discriminados:

Nº de Objecto
Designação do 

Objecto
Modalidade

Data e Hora 
de entrega das 

propostas

Data e Hora de 
abertura das 

propostas

33B000461/
CL/01/2021

Aquisição de 
Combustível e 
Lubrificantes.

Limitado
14/06/2021

09h00
14/06/2021

09h20

33B000461/
CL/02/2021

Aquisição de 
Diversos Material 

de Escritório 
e de Consumo 
Informático.

Limitado
14/06/2021

11h00
14/06/2021

11h20

33B000461/
PD/03/2021

Serviços de 
Manutenção e 
Reparação de 

Veículos.

Pequena 
Dimensão 

14/06/2021
13H00

14/06/2021
13h:20

33B000461/
PD/04/2021

Reabilitação 
de uma 

Dependência e 
Muro de Vedação 

na Residência 
Oficial da 
DPDTAN

Pequena 
Dimensão

14/06/2021
14H00

14/06/2021
14H20

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações,
examinar os documentos do concurso ou adquiri-los, na DPDTA
- Niassa, pela importância não reembolsável de 1000,00MT para
os concursos nº 01, 02 e 500,00MT para concursos nº03 e 04).

3. O período de validade das propostas é de 90 dias.

4. As Propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, a partir
das 09h00 do dia 11/06/2021 e serão abertas na sessão pública
no mesmo dia nas horas acima mencionadas, na presença dos
concorrentes que desejarem comparecer na sala de reuniões da
DPDTAN.

Lichinga, 3 de Junho de 2021

Autoridade Competente 

(Ilegível)

RUA DE SOFALA NO 437- MATOLA ‘’F’’ 
+258 84 9104309

+258 84 7625486 

Email: comercial.grafica@snoticias.co.mz

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS 
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES 
EM TODAS AS PROVÍNCIAS 

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

SN GRÁFICA
RAPIDEZEFICIÊNCIAINOVAÇÃO 
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CONSELHO MUNICIPAL

PELOURO DE PLANIFICAÇÃO E FINANÇAS

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISICÕES

Solicitação de Manifestações de Interesse

Concurso n.° OM-44/CMM/DMIU/CS/21

Serviços de Consultoria para a Elaboração do Projecto 
Executivo para a Construção da Vala de Drenagem no Bairro 

de Albazine, troço compreendido entre a Avenida Cardeal 
Dom Alexandre dos Santos e Rua da Igreja-CFM

1. No âmbito da implementação das suas actividades, o Conselho
Municipal de Maputo (CMM), pretende contratar uma empresa para
Elaborar o projecto Executivo para a Construção da Vala de Drenagem
no Bairro de Albazine, troço compreendido entre a Avenida Cardeal
Dom Alexandre dos Santos e Rua da Igreja-CFM.

2. O objectivo da presente consultoria é a concepção do projecto
executivo para a construção de um sistema de drenagem com cerca
de 940m de extensão.

3. O CMM convida consultores elegíveis (empresas) para apresentarem
as suas manifestações de interesse para a execução dos serviços
de consultoria providenciando informação indicativa sobre sua
qualificação, experiência na área, descrição de trabalhos similares
realizados e pessoal chave disponível

4. O Consultor a ser seleccionado deverá ter o seguinte perfil:
• Experiência comprovada na elaboração de projecto de Drenagem

e Construção Civil de no minimo 10 anos;

• Experiência na elaboração de projecto de drenagem para entidades
públicas em paises em vias de desenvolvimento, particularmente
na região da SADC;

• Experiência em projectos de reabilitação e restauro de sistemas de
drenagem.

5. Para além da informação acima, os concorrentes deverão submeter
documentos que demonstrem possuir qualificação juridica,
económico-financeira, técnica(incluindo Alvará de Consultoria para
Obras Públicas 4ª classe, categorias I à IV), regularidade fiscal e
comprovativo de inscrição no cadastro único de empreiteiro de obras
públicas, fornecedores de bens e prestadores de servicos ao Estado;

6. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e
consultar ou adquirir os termos de referência no endereço indicado
no n° 7, no horário das 8:00 até às 15:30H, a partir do dia 04 de
Junho de 2021.

7. As manifestações de interesse deverão ser submetidas no endereço
abaixo até às 15:30 horas, do dia 24 de Junho de 2021. Os interessados
deverão submeter uma original e  duas cópia físicas.

Conselho Municipal de Maputo
Departamento de Aquisições
Att: Chefe de Departamento
Av. Ho-Chi-Min nr. 251 – Praça da Independência, Paços do 
Município
Maputo Moçambique
Tel: + 258 21356135
E-mail: promaputo.aquisicoes@gmail.com

8. Os consultores serão seleccionados de acordo com os procedimentos
da Legislação Nacional especificados no Regulamento de Contratação
de Empreitada, Bens e Serviços ao Estado aprovado pelo Decreto nº
5/2016, de 8  de Março.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

12ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Décima Segunda Secção Comercial deste Tribunal correm éditos de vinte 
dias, contados da segunda e última publicação deste anúncio, citando os credores 
desconhecidos da executada, para no prazo de dez dias posteriores àquele dos 
éditos reclamarem, querendo, o pagamento do seu crédito pelo produto dos bens 
penhorados, sobre que tenham garantia real, nos termos do disposto no artigo 864, 
nº 1 do Código de Processo Civil, nos Autos de Execução Ordinária nº 06/20-A, 
em que é Exequente BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, SA e executados 
Munassir Ossumane Gani, Nayeem Abdul Krim e Arsana Mamad Bassir Abdul 
Karim, sobre os seguintes bens:

Verba nº 1
1 Mesa de 8 cadeiras, avaliada em 25.000,00MT;

Verba nº 2
1 Jogo de sofá de 2 lugares e 1 sofá cama, de cor castanha, avaliado em 10.000,00MT;

Verba nº 3
1 Aparador de madeira maciça e vidro de 4 gavetas, avaliado em 15.000,00MT;

Verba nº 4
1 Estante de parede para TV, cor castanha, avaliada em 12 000,00MT;

Verba nº 5
1 TV Plasma, marca Hisense, 49 polegadas, avaliada em 10 000,00MT;

Verba nº 6
1 Congelador de marca SP, avaliado em 7 000,00MT;

Verba nº 7
1 Ar-Condicionado, marca Depoint, 24 BTU, avaliado em 20.000,00MT;

Verba nº 8
1 Mesinha de canto com tampo de vidro, avaliada em 3 000,00MT;

Verba nº 9
2 Candeeiros de tecto cor branca e dourados, avaliados em 12.000,00MT;

Verba nº 10
1 Vaso de vidro e dourado, avaliado em 600,00MT;

Verba nº 11
1 Candeeiro de mesa de vidro e dourado, avaliado em 600,00MT;

Verba nº 12
1 Geleira, marca KIC, cor cinzenta, avaliada em 27 000,00MT;

Verba nº 13
1 Conjunto de mesinha com espelho, avaliado em 10.000,00MT;

Verba nº 14
1 Cómoda, avaliada em 5.000,00MT;

Verba nº 15
1 Cómoda com espelho, avaliada em 3 000,00MT;

Verba nº 16
1 Guarda-fato, avaliado em 15.000,00MT;

Verba nº 17
1 Guarda-fato de madeira maciça, avaliado em 10 000,00MT;

Verba nº 18
2 Candeeiros de cabeceira, cor preta, avaliados em 6.000,00MT;

Verba nº 19
1 Guarda-fato, avaliado em 15.000,00MT;

Verba nº 20
1 Guarda-fato de madeira maciça, avaliado em 10 000,00MT;

Verba nº 21
2 Candeeiros de cabeceira, cor preta, avaliados em 6.000,00MT;

Total de bens penhorados: 191.200,00MT.
Para constar lavrou-se o presente edital e mais dois de igual teor que vão ser 
devidamente afixados nos lugares determinados por lei.
Maputo, aos trinta e um dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte e um

A Ajudante de Escrivão
Rosalina Adelaide Orombo

Verifiquei
A Juíza de Direito

Moila Ornélia Chong Chelene
5606
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Nos termos do nº 2 do artigo 25 do Estatuto Orgânico, aprovado pelo Decreto Presidencial 
nº 9/96, de 28 de Agosto, o INE poderá contratar pessoal fora do quadro para cobrir com 
algumas operações estatísticas tais como recenseamentos, inquéritos e outras operações de 
carácter inadiável e transitório. 

Por Despacho de 2/6/2021, da Sua Excia a Presidente do INE, foi autorizada a contratação 
de 64 Agentes para as Categorias de Inquiridores e controladores e mais 16 motoristas, 
para a realização do Inquérito ao Sector Informal – (INFOR 2021 – 2022), a decorrer a nível 
Nacional, nos termos do disposto no nº 1 do artigo 21 do Estatuto Geral dos Funcionários 
e Agentes do Estado (EGFAE), aprovado pela Lei nº 10/2017 de 1 de Agosto, como ilustra o 
quadro a seguir:

ORD. PROVÍNCIA

INQUIRIDORES E CONTROLADORES
Nº DE CANDIDATOS 
A CONTRATAR PARA 

MOTORISTAS
Nº DE CANDIDATOS 
A APURAR PARA A 

FORMAÇÃO

Nº DE CANDIDATOS A 
CONTRATAR APÓS A 

FORMAÇÃO

1 Niassa 6 4 1

2 Cabo Delgado 6 4 1

3 Nampula 12 8 2

4 Zambézia 12 8 2

5 Tete 6 4 1

6 Manica 6 4 1

7 Sofala 12 8 2

8 Inhambane 6 4 1

9 Gaza 6 4 1

10 Maputo 12 8 2

11 Cidade de Maputo 12 8 2

TOTAL 96 64 16

1. Perfil do Inquiridor
a) Ter nacionalidade moçambicana;

b) Ter concluído a 12ª classe do Sistema Nacional de Educação ou equivalente;

c) Experiência em inquéritos ou censos conduzidos pelo INE é uma vantagem;

d) Ter idade igual ou superior a 18;

e) Ter disponibilidade para trabalhar fora da área de residência habitual quando o traba-
lho exigir;

f ) Possuir condições de residência na Província pela qual se candidata;

g) Ter domínio de pelo menos uma língua local falada na Província onde se candidata;

h) Ter domínio de informática na óptica do utilizador;

i) Ter aptidão física comprovada para realizar trabalho de campo;
j) Ter disponibilidade para acampar em tendas durante o período de trabalho;

k) Ter capacidade de trabalhar sob pressão e fora de horas normais de expediente;

l) Ter capacidade para trabalhar em equipa;

m) Habilidades de comunicar-se em público e capacidade de gestão de trabalhos em gru-
po e

n) Não ter sido expulso do aparelho do estado.

2. Perfil do Motorista
a) Ter nacionalidade moçambicana;

b) Ter concluído a 7ª classe do actual sistema ou equivalente;

c) Ter idade igual ou superior a 18;

d) Alto sentido de responsabilidade e respeito;

e) Carta de condução profissional (fotocópia autenticada);
f) Experiência em trabalhos de campo é uma vantagem;

g) Disponibilidade de acampar em tendas durante o período de trabalho;

h) Capacidade de trabalhar em equipa e em ambiente multicultural;

i) Noções básicas de mecânica;

j) Ter disponibilidade para trabalhar fora da área de residência habitual quando o traba-
lho exigir.

3. Qualidades exigidas para todas as categorias
a) Possuir espírito de trabalho em equipa;

b) Demonstrar capacidade de fácil comunicação em Português;

c) Ter auto confiança;
d) Inspirar confiança;
e) Possuir espírito de responsabilidade individual e de grupo;

f) Ter bom comportamento cívico e moral;

g) Trabalhar sob pressão e fora das horas normais de expediente;

h) Nunca ter sido expulso ou ter algum tipo de conflito contratual com o Estado.

4. Documentos para as candidaturas
a) Requerimento com assinatura reconhecida, dirigido à Exma. Senhora Presidente do

Instituto Nacional de Estatística;

b) Certidão de Registo de Nascimento ou Bilhete de Identidade (fotocópia autenticada);

c) Curriculum Vitae detalhado, datado e assinado (em língua portuguesa);

d) Fotocópia de Certidão de Habilitações Literárias devidamente autenticada;

e) Atestado médico de sanidade mental e capacidade física para o desempenho de fun-
ções na Administração Pública;

f) Declaração de compromisso de honra (Assinatura reconhecida);

g) Certificado de Registo Criminal;
h) Declaração Militar;

i) Declaração de NUIT e NIB.

Os documentos referidos nas alíneas e), g), h) e i) poderão ser entregues após o 
apuramento dos candidatos.

5. Forma de Candidatura
Os interessados devem submeter as suas candidaturas nas Delegações Provinciais do Insti-
tuto Nacional de Estatística, no prazo de 15 dias de calendário, contados a partir da data de
publicação do presente anúncio no Jornal Notícias.

Maputo, aos 3 de Junho de 2021

O Director Nacional

(Ilegível)

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA

DIRECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Anúncio de Vagas

5620

A Autoridade Tributária de Moçambique, através do Centro de Estudos 

Aduaneiros e Tributários (CEAT), realizará no dia 15 de Setembro de 2021, 

as III Jornadas Científicas sob o lema “Por uma tributação sustentável 
da Indústria Extractiva como vector para o crescimento inclusivo em 
Moçambique”. O evento decorrerá no Auditório do CEAT, em Moamba.

De referir que, em resultado da observância das medidas de prevenção e 

contenção da propagação da pandemia da Covid-19, ao abrigo do Decreto 

nº 51/2020, de 1 de Julho, a AT não realizou Jornadas Científicas em 2020, 
o facto que ditou a manutenção do lema acima apresentado.

Quanto à submissão e avaliação dos trabalhos, mantêm-se válidos os 

trabalhos submetidos pelos concorrentes no ano passado, assim como 

os que serão submetidos no presente. Igualmente, mantêm-se para as III 

Jornadas da AT, os oradores principias, os membros de Júri os respectivos 

arguentes, que virão das seguintes instituições: Universidade Joaquim 

Chissano; Universidade Eduardo Mondlane; ISCTEM; Universidade 

Nachingwea; Banco de Moçambique; Ministério dos Recursos Minerais 

e Energia; Ministério da Economia e Finanças; e AT. Serão premiados os 

dois melhores trabalhos, com base na avaliação dos membros do Júri.

Os candidatos interessados a participar neste evento, deverão submeter 

os seus trabalhos para o endereço ceat@at.gov.mz obedecendo as datas 

fixadas no calendário das actividades, abaixo.

Calendário da Realização das terceiras Jornadas Científicas da 
AT/2021

N O Actividades Datas

1
Publicação nos meios de comunicação de cobertura nacional e 
de maior circulação incluindo as redes socias

01/03/2021
19/03/2021

Submissão dos projectos de pesquisa (resumos)
05/04/2021  
17/06/2021

2 Divulgação dos resumos aceites/aprovados 23/06/2021

3 Submissão dos trabalhos finais 07/07/2021

4 Divulgação dos trabalhos aprovados 21/07/2021

5 Apresentação do relatório pelos membros do Júri 28/07/2021

6 Envio dos trabalhos aos arguentes 03/08/2021

7 Apreciação dos trabalhos pelos arguentes
03/08/2021
08/09/2021

8 Realização das III Jornadas Científicas da AT 15 /09/2021

9 Premiação dos dois melhores trabalhos 15/09/2021

O Coordenador

Fulgêncio Lucas Muti Seda

(Técnico Superior Tributário de 2ª Classe)

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE
DIRECÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS COMUNS

CENTRO DE ESTUDOS ADUANEIROS E TRIBUTÁRIOS

ANÚNCIO
 Jornadas Científicas da Autoridade Tributária de Moçambique/2021

6366

Av. 24 de Julho nº 1989, Caixa Postal 493, Maputo, República de Moçambique 
Telef./fax: + 258 21305523 Telemóvel fixo: 258 82 3246490
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MUNICÍPIO DA CIDADE DE QUELIMANE
CONSELHO MUNICIPAL

PROJECTO DE SANEAMENTO URBANO PSU 
UNIDADE TÉCNICA MUNICIPAL

UGEA

Anúncio de Concursos
1. No Amido da implementação do Projecto de Saneamento Urbano – PSU, O

Conselho Municipal da Cidade de Quelimane, convida as pessoas colectivas ou
singulares, nacionais inscritas no Cadastro Único interessadas para apresentarem
propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:

№

Modalidade
de

Contratação e 
Referência 

Objecto do 
Concurso

Concorrentes
 Elegíveis

Data e hora 
de entrega de 
documentos 

qualificação e 
propostas

Data e hora de 
abertura de 
documentos 

qualificação e 
propostas

Validade 
das pro-
postas

Garantia Provi-
soria

Valor
Valida-

de

01

C o n c u r s o 
L i m i t a d o 
№001/CMCQ/ 
UGEA/UTM/-
PSU2021

Fornecimento 
de Equipamento 
e Mobiliário de 
Escritório.

Qualificação Jurídi-
ca, Económica, Fi-
nanceira, Técnica e 
Regulardes Fiscais.

16/06/2021
09h30

16/06/2021
09h45

90 dias N/A N/A

02

Concurso 
Limitado 

№002/CMCQ/ 
UGEA/UTM-

PSU2021

Emissão de Pas-
sagens Aéreas 
e Reserva de 
Alojamento. 

Qualificação 
Jurídica, Económica, 
Financeira, Técnica 
e Regulardes 
Fiscais.

16/06/2021
10h45

16/06/2021
11h00

90 dias N/A N/A

03

Concurso 
Limitado 

№003/CMCQ/ 
UGEA/UTM-

PSU2021

Fornecimento 
de Combustível 
Gasóleo e Lubri-
ficantes 

Qualificação 
Jurídica, Económica, 
Financeira, Técnica 
e Regulardes 
Fiscais.

16/06/2021
11h45

16/06/2021
12h00

90 dias N/A N/A

04

Concurso 
Limitado 

№004/CMCQ/ 
UGEA/UTM-

PSU2021

Prestação de 
Serviços de 
Serigrafia En-
cadernação e 
Copias 

Qualificação 
Jurídica, Económica, 
Financeira, Técnica 
e Regulardes 
Fiscais.

16/06/2021
12h45

16/06/2021

13h00
90 dias N/A N/A

05

Concurso 
Limitado 

№005/CMCQ/ 
UGEA/UTM-

PSU2021

Prestação de 
Serviços para 
Desenho e Ges-
tão do Website

Qualificação 
Jurídica, Económica, 
Financeira, Técnica 
e Regulardes 
Fiscais.

16/06/2021
13h45h

16/06/2021
14h00 

90 dias  N/A N/A

06

Concurso 
Limitado 

№006/CMCQ/ 
UGEA/UTM-

PSU2021

Prestação de 
Serviços de 
Catering e Sala 
de Reuniões e 
Fornecimento 
de Refeições. 

Qualificação 
Jurídica, Económica, 
Financeira, Técnica 
e Regulardes 
Fiscais.

17/06/2021
09h30

17/06/2021
09h45

90 dias N/A N/A

07

Concurso 
Limitado 

№008/CMCQ/ 
UGEA/UTM-

PSU2021

Fornecimento 
de Equipamento 
e Instalação 
de um Sistema 
de Controlo de 
Frota  

Qualificação 
Jurídica, Económica, 
Financeira, Técnica 
e Regulardes 
Fiscais.

17/06/2021
10h45

17/06/2021
11h00

90 dias N/A N/A

08

Concurso 
Limitado 

№009/CMCQ/ 
UGEA/UTM-

PSU2021

Fornecimento 
de Equipamento 
de Protecção 
Individual 

Qualificação 
Jurídica, Económica, 
Financeira, Técnica 
e Regulardes 
Fiscais.

17/06/2021
11h45

17/06/2021
12h00

90 dias N/A N/A

09

Concurso 
Limitado 

№010/CMCQ/ 
UGEA/UTM-

PSU2021

Prestação de 
Serviços de Pro-
dução e gestão 
Campanhas 
de Divulgação 
do Projecto de 
Saneamento 
Urbano nas Co-
munidades, nos 
Meios de Comu-
nicação e nas 
Redes Sociais. 

Qualificação 
Jurídica, Económica, 
Financeira, Técnica 
e Regulardes 
Fiscais.

17/06/2021
12h45

17/06/2021
13h00

90 dias N/A N/A

2.Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os
Documentos do Concurso ou adquiri-los no Edifício da Empresa Municipal de
Saneamento – EMUSA, UGEA – Projecto do Saneamento Urbano - PSU cita
na Av. 7 de Setembro №1710 pela importância não reembolsável de 1000.00MT
(mil meticais), para cada conjunto.

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

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

Quelimane, 01 de Junho, de 2021

Autoridade Competente 

Assinatura

(Ilegível)
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MUNICÍPIO DE MAPUTO
---------

CONSELHO MUNICIPAL

PELOURO DE DESCENTRALIZAÇÃO, BOA GOVERNAÇÃO 
E RECURSOS HUMANOS

AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO DE INGRESSO  
PARA CONTRATAÇÃO DE AGENTES SAZONAIS

De acordo com o Despacho de 21 de Maio de 2021, por Sua Excelência o 
Presidente do Conselho Municipal, está aberto um concurso de ingresso no 
prazo de 30 dias, a contar a partir da data de publicação do presente aviso, para 
o provimento de vagas existentes para Agentes Sazonais, de acordo com a tabela
abaixo:

N/O  Unidade Orgânica Actividade
Nº de 

Vagas

1 KaMubukwana
Capinagem, Varredura, Limpeza e Remoção de lixeiras informais, 

Limpeza nas valas de drenagem
120

Requisitos
a) Nacionalidade moçambicana;

b) Registo de Identificação Tributária;
c) Idade Igual ou superior a 18 anos;

d) Sanidade mental e capacidade física compatível com a actividade que vai
exercer na Administração Pública;

e) Habilitações literárias mínimas do segundo grau de nível primário do
Sistema Nacional de Educação ou equivalente;

2. A admisão ao concurso é solicitada à Sua Excelência o Presidente do
Conselho Municipal, por meio de requerimento com assinatura reconhecida,
cuja minuta encontra-se afixada na vitrina do Distrito Municipal
KaMubukwana, acompanhado de Curriculum Vitae e os documentos
seguintes:
a) Fotocópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Bilhete de Identidade;

b) Fotocópia autenticada do Certificado de Habilitações Literárias;
c) Certidão de Registo Criminal;

d) NUIT;

e) Certidão de aptidão física e mental para o exercício da actividade

2.1 A admissão é feita mediante concurso devendo ser utilizados como 
métodos de selecção a entrevista profissional.

2.2 As candidaturas deverão dar entrada na Secretaria do Distrito Municipal 
KaMubukwana, durante as horas normais do expediente.

1.  Na fase de submissão das candidaturas é dispensada a entrega dos documentos 
referidos nas alíneas b),c) e e).

Maputo, Junho de 2021

A Vereadora

(Ilegível
5615

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

O NOTÍCIAS DEDICA  DIARIAMENTE
 UMA PÁGINA À CIDADE DA BEIRA

SAIBA O QUE ACONTECE 
NO SEU MUNICÍPIO

Contactos: 845415331/873737090
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PUBLICIDADE

24 ZAMBÉZIA EM FOCO

Superfície  103.478 km²
População  3 849 455 (2007); 22 Distritos

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
 PROVÍNCIA DE GAZA

TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE GAZA

UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSOS/2021

1.O Tribunal Judicial da Província de Gaza, através da sua Unidade Gestora Executora das Aquisições convida
as Empresas interessadas e que estejam inscritas no Cadastro Único a apresentarem propostas fechadas,
para os seguintes concursos:

Designação

Prazo de 
entrega de 
propostas

Horas de 
abertura de 
propostas

Horas do 
Anúncio do 

Posicionamento

Garantia 
provisória

BENS E SERVIÇOS 
Concurso Limitado nº1: Fornecimento 
de Artigos de Escritório e Material 
Didáctico.

08h00 de 
18.06.2021

09h00 de 
18.06.2021

9h00 de 
24.06.2021

9.800,00

Concurso Limitado nº2: Fornecimento 
Géneros Alimentícios.

08h00 de 
18.06.2021

9h30 de 
18.06.2021

9h30 de 
24.06.2021

10.080,00

Concurso Limitado nº3: Fornecimento 
de Artigos de Higiene e Conforto

08h00 de 
18.06.2021

10h00 de
 18 06.2021

10h00 de 
24.06.2021

11.900,00

Concurso Limitado nº4: Fornecimento 
de consumíveis informáticos.

08h00 de 
18.06.2021

10h30 de 
18.06.2021

10h30 de 
24.06.2021

9.800,00

Concurso Limitado nº5: Fornecimento 
de Livros e Impressos para Cartório.

08h00 de 
18.06.2021

11h00 de 
18.06.2021

11h00 de 
24.06.2021

8.400,00

Concurso Limitado nº6: Manutenção 
e Reparação de Aparelhos de Ar 
Condicionado.

08h00 de 
18.06.2021

11h30 de 
18.06.2021

11h30 de 
24.04.2021

7.700,00

Concurso Limitado nº7: Manutenção e 
Reparação de Viaturas e Motorizadas

08h00 de 
18.06.2021

12h00 de 
18.06.2021

12h00 de 
24.06.2021

9.100,00

Concurso Limitado nº8: Manutenção e 
Reparação de Rede de Electrificação.

08h00 de 
18.06.2021

13h00 de 
18.06.2021

13h00 de 
24.06.2021

9.100,00

Concurso de Pequena Dimensão nº1: 
Manutenção e Reparação de Rede de 
Esgoto.

08h00 de 
18.06.2021

13h30 de 
18.06.2021

13h30 de 
24.06.2021

Não 
Aplicável

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

ou levantá-los na Repartição de Administração e Finanças (RAF), pela importância não reembolsável de

500,00MT (quinhentos meticais), Número da Conta: 11618176 – BIM – Tribunal Judicial da Província

de Gaza, nas horas normais de expediente.

3. As propostas deverão ser entregues no Tribunal Judicial da Província de Gaza, sito na Av. Samora Machel, n° 

98 – Cidade de Xai-Xai, acompanhadas de uma Garantia Provisória válida em Numerário ou por Cheque

Visado, no prazo de 90 dias, as quais serão abertas em sessão pública no mesmo endereço, na presença dos

concorrentes que desejarem comparecer, seguida do anúncio de posicionamento dos Concorrentes conforme

a tabela supra.

4. A sessão será regida pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de

Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº5/2016, de 8 de Março.

Xai-Xai, aos  4 de Junho de 2021

A AUTORIDADE COMPETENTE
(Ilegível)
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JOCAS ACHAR

U
MA unidade móvel 
de processamento de 
grãos e cereais foi on-
tem entregue à provín-
cia da Zambézia pela 

Secretaria de Estado da Juven-
tude e Emprego para dinamizar 
a formação técnico-profissional 
de jovens, visando à promoção 
do auto-emprego. 

Ainda ontem, foram entre-
gues perto de nove milhões de 
meticais a jovens de cinco dis-
tritos, no contexto do Fundo 
de Apoio às Iniciativas Juvenis 
(FAIJ).

A unidade móvel é cons-
tituída por um camião-cavalo 
equipado com ampla cozinha, 
frigorífico, congeladores, ge-
rador eléctrico ligado ao siste-
ma de painel solar, tanque com 
capacidade de armazenamento 
de 300 litros de água, entre ou-
tros apetrechos para formação 
modular nas áreas de processa-
mento de grãos e cereais, frutas 
e vegetais, panificação, bem 
como derivados de vários pro-
dutos agrícolas.

O secretário de Estado da 
Juventude e Emprego, Oswaldo 
Petersburgo, disse ontem, na 
vila-sede distrital de Namacur-
ra, na Zambézia, que a unida-
de móvel deve contribuir para 
a geração de conhecimentos e 
habilidades técnico-profissio-
nais que devem concorrer para a 
massificação do emprego para os 
jovens empreendedores. Segun-
do ele, a unidade móvel de pro-
cessamento de grãos e cereais é 
uma nova abordagem com meios 
de maior capacidade e altamente 
equipados com tecnologia mo-
derna.

De acordo com Petersburgo, 

A PRIMEIRA DO PAÍS

Unidade móvel
dinamiza formação
técnico-profissional 

a unidade móvel deverá con-
tribuir de forma decisiva para 
a ligação entre a produção e o 
mercado de trabalho. Ainda  se-
gundo o governante, as chama-
das “escolas que andam” abrem 
nova era e abordagem à educa-
ção profissional como estratégia 
de empoderamento dos jovens. 

Intervindo na cerimónia de 
entrega, que decorreu na vila-
-sede distrital de Namacurra,
Oswaldo Petersburgo afirmou
também que a unidade móvel
deve contribuir para a explora-
ção sustentável das potenciali-
dades que a província da Zam-
bézia possui, principalmente no
sector agrário.

Por seu turno, a secretária de 
Estado da Zambézia, Judith Mus-
sácula, disse que o Governo tem 
a juventude como o cerne, sendo 
que a formação tem de incidir no 
saber fazer, um dos pressupostos 

para aprendizagem que permite 
alargar as oportunidades de criar 
emprego próprio e para outros 
jovens.

Mussácula advoga maior 
investimento na formação que 
promova empreendedorismo, 
capaz de robustecer a economia, 
através de pequenas e médias 
empresas.

A primeira etapa para a for-
mação será no distrito de Nama-
curra, onde se candidataram 20 
jovens de ambos os sexos. De-
pois da formação, está prevista 
a distribuição de kits nas áreas 
de formação dos treinados, para 
desenvolverem actividades nas 
suas comunidades.

Depois de Namacurra, o se-
cretário de Estado da Juventu-
de e Emprego deslocou-se ao 
distrito de Mocuba, na média 
Zambézia, a fim de fazer a en-
trega de cheques gigantes a 40 

jovens que apresentaram planos 
de negócios no âmbito do Fundo 
de Apoio a Iniciativas Juvenis. Os 
jovens candidataram-se ao fun-
do para desenvolver projectos de 
geração de rendimento.

Na ocasião, Oswaldo Peters-
burgo disse que parte dos jovens 
seleccionados tem formação 
superior na área de Agronomia 
e pediu a todos os beneficiários 
para honrarem o compromisso 
de desembolsar os valores para 
que mais jovens tenham oportu-
nidade para o seu acesso.

Por seu turno, os benefi-
ciários comprometeram-se a 
desenvolver negócios para ge-
rar renda e devolver o dinheiro. 
Aliás, segundo eles, não há como 
não devolver, uma vez que a 
nova modalidade de gestão des-
te fundo impõe disciplina, dado 
que é gerido por uma instituição 
bancária.

Esta é a unidade móvel, a primeira do género do país, que vai dinamizar a formação técnico-profissional

A CONSTRUÇÃO de infra-
-estruturas socioeconómi-
cas está a emprestar nova
imagem ao Conselho Muni-
cipal de Milange, localizado
a noroeste da província da
Zambézia.

Nos últimos dois anos, 
a edilidade investiu muito 
na construção de unidades 
sanitárias, estabelecimen-
tos de ensino, estradas em 
pavês e melhoramento das 
que dão acesso aos bairros 
de expansão e cintura verde 
da urbe, iluminação públi-
ca, bem como na recolha e 
tratamento de resíduos só-
lidos.

Falando por ocasião do 
57.º aniversário da eleva-
ção da região à categoria de
vila, assinalado a 1 de Ju-
nho, alguns munícipes en-
trevistados pelo “Notícias”
afirmam que valeu a pena
introduzir a municipaliza-
ção, uma vez que, confor-
me argumentaram, muitas
dificuldades foram resol-
vidas graças ao trabalho do
actual autarca e a sua equi-
pa de trabalho.

Saúdam os esforços do 
Conselho Municipal na 
melhoria das condições de 
vida dos munícipes. Carlos 
Manuel, 43 anos de idade, 

disse que a vila está mui-
to limpa e aprazível, como 
resultado da recolha e tra-
tamento de resíduos sóli-
dos, colocação de caixotes 
de lixo por tudo o que é 
canto da vila. Segundo ele, 
essa beleza não era possível 
antes da municipalização, 
principalmente nos últimos 
sete anos. 

“A vila está linda, pinta-
da, ruas reabilitadas e uma 
iluminação que permi-
te apanhar agulha mesmo 
sendo noite”, disse, acres-
centando que as ruas para 
o acesso aos bairros estão
a merecer muita atenção,
o que empresta segurança,
principalmente aos estu-
dantes do curso noturno.

Jacinta Evaristo, 50 anos 
e natural de Milange, diz 
que a vila mudou de noi-
te para o dia como fruto da 
autarcização. No passado, 
segundo a nossa entrevista-
da, não dava gosto viver em 
Milange, mas a construção 
de escolas, maternidades e 
pontes na cintura verde da 
urbe, bem como a expan-
são da rede eléctrica para 
os bairros estão a tornar a 
vila mais apetecível. A mu-
nícipe diz que a construção 
de maternidade no bairro 

Brandão, na zona baixa da 
vila, aliviou em grande me-
dida as mulheres em ser-
viço de parto que tinham 
de subir a montanha para a 
zona administrativa.

Jaime Fernando, jovem 
de 23 anos de idade, diz 
que Milange está melhor 
do que muitos municípios. 
Segundo ele, apesar de um 
território pequeno e com 
terreno muito acidentado, 
os governantes locais sou-
beram aplicar os impostos 
dos cidadãos para melhorar 
a qualidade de vida.

NOVE MILHÕES DE METICAIS
PARA INFRA-ESTRUTURAS

Mais de nove milhões de 
meticais serão investidos, 
a partir deste mês, para a 
pavimentação de duas es-
tradas, nomeadamente as 
ruas Joaquim Chissano e 
Maria de Lurdes Mutola, 
bem como estender a ilu-
minação pública para dois 
bairros de expansão.

O presidente do Con-
selho Municipal de Milan-
ge, Felisberto Mvua, que 
anunciou o investimento 
por ocasião do 57.º aniver-
sário da vila, celebrado na 
terça-feira, afirmou que os 

fundos já estão disponíveis 
e, dentro de poucos dias, 
iniciam os trabalhos de pa-
vimentação, o que poderá 
alargar a rede de estradas 
revestidas.

Por ocasião do aniversá-
rio da elevação de Milange 
à categoria de vila, várias 
infra-estruturas socioe-
conómicas  foram inaugu-
radas. Tal é o caso de uma 
ponte que faz ligação entre 
a área autarcizada e a cintu-
ra verde da urbe, o que vai 
permitir o fácil escoamento 
de hortícolas para o merca-
do municipal. 

O autarca de Milange 
disse que antes da cons-
trução da ponte ocorreram 
vários acidentes porque 
apenas havia dois paus para 
permitir a travessia de pes-
soas. “Nessa altura, as pes-
soas que pretendiam ir ao 
cemitério não tinham es-
tabilidade e as urnas caiam 
para água”, recordou.

Igualmente, foi inaugu-
rada uma estrada em pavês 
e uma sede do posto admi-
nistrativo do Primeiro Bair-
ro Municipal. Trata-se de 
infra-estruturas que visam 
aproximar os serviços pú-
blicos aos munícipes.

Munícipes de Milange 
colhem frutos da autarcização

Governo investe 7.2 milhões 
para dinamizar alfabetização
O GOVERNO vai investir, a partir 
deste ano, mais de 7.2 milhões 
de meticais para acelerar a al-
fabetização de adultos e jovens, 
de modo a atingir, até ao ano de 
2029, os níveis de alfabetização 
de outros países da Comunidade 
de Desenvolvimento da África 
Austral (SADC).

A Ministra da Educação e 
Desenvolvimento Humano, Car-
melita Namashulua, que revelou 
há dias a informação à nossa Re-
portagem em Quelimane, capital 
provincial da Zambézia, afirmou 
que o valor já está disponível e o 
sector que dirige olha com muita 
preocupação os altos índices de 
analfabetismo no país, sobre-
tudo nas regiões centro e norte, 
onde o número de pessoas que 
não sabem ler e escrever é muito 
maior.

Carmelita Namashulua en-
tende que o envolvimento de 
vários segmentos da sociedade 
pode ajudar a alcançar os objec-
tivos deste programa. Disse que o 
objectivo do programa é reduzir 
a actual taxa de analfabetismo de 
39 por cento para 23 em 2029, o 
que vai permitir estar nos mes-
mos níveis de alfabetização dos 
outros países da sub-região. 

Segundo a governante, as 

zonas centro e norte do país 
apresentam um quadro preocu-
pante de analfabetismo que, de 
modo geral, está acima de 50 por 
cento. Indicou as províncias de 
Tete, com 52; Zambézia 55; Nias-
sa 56 e Cabo Delgado, com 68 por 
cento da taxa de alfabetização, 
cenário que o governo pretende 
mudar nos próximos oito anos 
com forte massificação dos cen-
tros de alfabetização em todos os 
locais e reforço da remuneração 

dos alfabetizadores. A ministra 
da Educação e Desenvolvimento 
Humano diz que o sector que di-
rige submeteu ao executivo este 
ano um plano de aceleração da 
alfabetização, cujo sucesso pre-
cisa do cometimento de vários 
segmentos da sociedade civil a 
nível provincial e distrital. 

Hoje realiza-se na cidade de 
Quelimane um encontro com 
os líderes influentes como co-
munitários, religiosos e outros 

para a partilha experiências de 
sucesso de como os cônjuges dos 
dirigentes têm trabalhado neste 
programa.

Informações disponíveis in-
dicam que o seminário é uma 
actividade de seguimento que 
acontece anualmente, no con-
texto da parceria entre o Minis-
tério da Educação e Desenvolvi-
mento Humano e o Gabinete da 
Primeira-Dama visando comba-
ter o analfabetismo. 

Carmelita Namashulua anunciou a disponibilidade de 7.2 milhões de meticais para dinamizar a alfabetização de adultos e jovens
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Alfredo Macaringue
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LOPES MUAPENTA

QUANTAS vezes cada um de nós foi capaz de dizer que não 
podia ajudar ao outro seja ao seu amigo, colega de serviço ou 
vizinho? Com certeza foram muitas as oportunidades que per-
deram de colaborar com o próximo. Sabemos que quando o 
assunto é arrecadação financeira, fica mesmo difícil contribuir. 
Mas quem lhe disse que amor se compra ou vende? Se você 
quiser mesmo o mundo transformar, deve começar por você 
mesmo e depois ao próximo se doar. Muitos de nós somos 
hipócritas quando o assunto é amar ao próximo. Fingimos 
ter amor, mas damos mil desculpas para não ajudar ou lhe 
fazer sorrir por muito tempo. Quantas vezes dizem que não 
temos condições financeiras? Quantas oportunidades você 
perde, de com suas mãos, os ajudar? A verdade é que muitos 
de nós somos preguiçosos, egoístas e não nos importamos 
em dar mais amor ao próximo, mas a vida não é fácil para 
ninguém, mas para muitos, os cerca de falta de oportunida-
des. Você pode até dizer que o dia-a-dia não é fácil, mas para 
conseguir ter algo, você teve que se esforçar muito e com 
isso pode afirmar que todos, se desejar, também podem con-
seguir. De facto não está errado, mas já parou para pensar? 

Olhe a situação que cerca determinada pessoa e passe a 
analisar a sua história. Quem é você para poder julgá-la? O 
amor não tem preço e nem medida, então, se você quer um 
mundo melhor, faça a sua parte ajudando de alguma forma e 

não se ache no direito de julgar a quem. 
Quem nunca ouviu que fulano merece estar onde está? 

Passar pelas dificuldades que está passando pode ser sim 
fruto do que plantou. Mas a você foi entregue, por Deus, 
o direito de julgar? Quem tem amor faz e não espera por
um milagre na vida da pessoa acontecer. Como você pode
dormir sabendo que o seu vizinho não tem com o que se
alimentar?

Às vezes, passamos por entre andarilhos e ficamos a 
imaginar a situação que os levou a essa situação chegar. 
Com certeza só coisas ruins se passam em nossas mentes, 
querendo sempre os culpar. Como conseguiram chegar ao 
fundo do poço? O que fizeram para assim estar? Essas são 
as principais perguntas que fazemos e, com isso, já estamos 
a eles julgar. Será que plantaram a semente errada mesmo 
ou alguém lhes tirou o pouco que tinham e os jogaram em 
qualquer lugar? Independentemente de qual seja a resposta, 
quem ama não vai se importar em ajudá-los. Você acredita 
que se houvesse mais amor entre o próximo, o mundo não 
estaria como está? Pois saiba que essa é uma verdade, pois 
com mais amor no coração, iríamos tudo compartilhar um 
a outro. O egoísmo humano é o maior culpado por causar 
tanta dor. Vemos criancinhas já a outra machucar. Como pode 
a falta de amor com o próximo ser um sentimento que cresce 
tão rapidamente? O que conseguimos ver é que muitos não se 
importam mais em ferir ao seu próximo, seja para ter algo ou 

mesmo só pelo facto de gostar. 
Já pensou conseguir transformar todo ódio do mundo em 

amor? Seria isso possível? Saiba que se todos quisessem, isso 
seria, sim, possível de se realizar. 

Um mundo cercado de amor seria mesmo um lugar per-
feito onde as pessoas se ajudariam, não importa como for. Mas 
o egoísmo não nos permite pensar em outros, pois queremos
apenas o nosso bem-estar e viver no comodismo de nossa vida
fracassada de amor. Quer ser útil, mas não tem dinheiro para
isso? Quem lhe disse que é preciso uma carteira cheia de di-
nheiro para aos outros ajudar? O que você precisa é ter um bom 
coração e muita vontade de servir ao seu próximo, não fique no
seu comodismo, achando que se tivesse dinheiro depositava na
conta de uma ONG, quando na verdade, basta apenas querer
ajudar.

Sabe por que o mundo ficou assim, tão sem amor? Porque 
muitos não se importam mais em amar ao próximo. Fazer de 
tudo por um ente querido é fácil, quero ver você se levantar 
para socorrer a um estranho. Saiba que a falta de amor não está 
apenas em quem faz guerra, rouba e mata, mas está bem aí 
dentro de você também. São maneiras diferentes de expressar, 
mas que se resumem em não amar. Se você se importa mesmo, 
quantas vezes foi a uma ONG, por exemplo, servir refeição 
para quem não tem nada para comer? Está vendo como você 
não se importa, pois em casos assim, precisava apenas o seu 
tempo doar. Aquele abraço amigo!

SEVERINO CARLOS

A BAIXA da capital do país, Maputo, é um local de referên-
cia obrigatória no país, mas nos últimos tempos depara-se com  
contrariedade entre edifícios de beleza incalculável e ruínas que 
retiram os atributos de cidade bela, limpa e próspera.

Até quando ruínas na baixa da capital? Esta é a pergunta 
que muitos compatriotas fazem, de modo particular quando 
têm que caminhar em ruas ou avenidas com muitas ruínas. E, 
para infelicidade de uns, algumas ruínas estão próximas a ins-
tituições públicas, o que, de certa forma, cria constrangimento 
aos utentes.

E, o mais aborrecido é que estas ruínas albergam marginais 
e ficam vulneráveis à prática de prostituição. Aliás, é possível 
ver as trabalhadoras do sexo, em plena luz, a exibirem os seus 
serviços, o que, de certa forma fere com os princípios e valores 

desta sociedade moçambicana.
O mesmo acontece com os marginais que, depois de toma-

rem estas ruínas como suas residências, sentem-se donos não só 
das ruínas mas também de lugares próximos. Pois, os marginais 
são muitas vezes associados a roubo de acessórios de viaturas, 
carteiras, telefones na via pública.

Estes marginais procuram vítimas com alguma frequência 
por saberem que logo após a consumação do crime vão se colo-
car em fuga para se refugir nas ruínas.

Este assunto não é novo. Todavia, apesar dos apelos no sen-
tido de reverter este cenário, a situação prevalece. Será que não 
há quem está interessado em transformar estas ruínas? O que 
está a acontecer?

Muitas questões aparecem porque esta reclamação é de há 
bastante tempo. E as autoridades já deviam ter revertido este ce-
nário. Trata-se de ruínas que se encontram na baixa, uma zona 

apetecível para a implantação de várias infra-estruturas de inte-
resse público e não só.

Vezes há que circulam informações a dar conta de que esta 
ou aquela ruína está a venda. Mas, não passa disso. Sendo assim 
questiono o porquê deste negócio não estar a conhecer momen-
tos de avanço. Será que os valores da transação são exorbitan-
tes? Há que se encontrar saídas para esta situação.

A situação não deve prevalecer. Os transeuntes devem cir-
cular a vontade sem receio de serem assaltados em determina-
das zonas. Ou ainda, saberem que ao passar por determinados 
locais devem as narinas por conta do cheiro nauseabundo. 

Nas condições actuais, os transeuntes, os pais e encarrega-
dos de educação até preferem fazer grandes caminhadas para 
contornar, por exemplo, os locais onde as trabalhadoras do sexo 
expõem os seus serviços.

A baixa da cidade é bonita, apenas precisa de ser arrumada. 

Até quando as ruínas 
na baixa da cidade de Maputo?

Quem tem amor faz 
e não espera por um milagre!(Concl.)

NÃO sei o que é que ele fez para lhe tirarem da Beira, onde era, nos últimos tempos, primeiro 
secretário da Frelimo, e despacharem-no ao reduto dos machuabos. Há quem diga que ele 
pagou caro o preço da integridade, dentro das guerrinhas internas que acontecem nas organi-
zações em qualquer sociedade. Mas não é isso que eu quero que se discuta neste texto. Para 
mim, Paulo Majacunene é um actor firme, como aqueles que até hoje mantêm-se no juramento 
de serem primeiros nos sacrifícios e últimos nos benefícios.

Antes de ir à Beira, andou décadas a fio na zona perigosa da Gorongosa e outros lugares 
daquela geografia de guerra, e sempre apareceu a falar de forma destemida e com alto sentido 
de missão. Para quem o conhece confirma que, na verdade, Majacunene nunca teve medo, 
nem de Dhlakama. Por isso falava aos órgãos de informação dos ataques da Renamo, em 
pleno conflito armado dos 16 anos, em defesa do seu partido, quando o normal seria “esconder 
a cabeça”. Ele nunca fez isso. Deu sempre a cara, muitas vezes em risco da sua própria vida.

Depois, talvez em reconhecimento da sua bravura e rectidão foi chamado a defender o 
“glorioso” numa cidade difícil como a Beira, onde veio a brilhar sem levantar os ombros. 
Majacunene ia a todas, com uma tranquilidade impressionante, e os que trabalharam com ele 
afirmam que esta figura nunca caiu na tentação da boa vida. Pode ser por isso que lhe tiraram 
do Chiveve e, neste momento, está na Zambézia, no INSS, onde não há dúvida de que o di-
nheiro dos trabalhadores está bem guardado nas “mãos” de Majacunene.

Foi por lhe ter visto na recente reunião do Comité Central da Frelimo, realizada na Matola, 
que me lembrei de que a Frelimo ainda tem, de facto, homens íntegros, que por causa disso 
mesmo não são focados pelos holofotes. Majacunene é um exemplo a seguir. Não é ele sozi-
nho que ainda trilha por um caminho limpo. Há outros, mas é Majacunene que me vem agora 
à memória, e não vejo nenhum problema em escolhê-lo como meu ídolo.

Há muito que não via este homem, e ao que parece, continua o mesmo. Ele contraria o seu 
nome. Majacunene significa, em tsonga, pessoa que come bem. Paulo Majacunene até pode 
comer bem, mas é comida do seu suor, e todos nós temos direito de comer bem, desde que 
seja do nosso suor.

E eu não posso ficar sereno e impávido quando me cruzo, ou quando vejo alguém como 
Majacunene, cuja prioridade na sua vida é que os outros tenham o bem-estar.

Infelizmente, pessoas assim são empurradas para o anonimato, e morrem sem que alguém 
de direito tenha feito a justiça de as colocar na luz da ribalta. E a luz da ribalta não são apenas 
os cargos políticos, mas uma simples homenagem para que a juventude siga o bom exemplo 
do homenageado. E esta é a minha vénia ao Paulo Majacunene.

A Luta Continua!

Paulo Majacunene
longe dos holofotes

ATRAVÉS desta página o estimado leitor pode partilhar as suas reflexões sobre te-

mas da actualidade política, económica e social. Os originais das cartas de opinião 

não devem ter mais de 150 palavras, podendo ir até 500 quando sejam de análise. A 

Redacção reserva-se o direito de as condensar. Encoraja-se, sobretudo, aos jovens a 
partilharem as suas reflexões sobre o dia-a-dia das suas comunidades, do país e do 
mundo, bastando enviar as cartas para o endereço cartas@snoticias.co.mz, indican-

do o nome completo, número do documento de identificação e contacto telefónico. O 
“Notícias” reserva-se o direito de não publicar opiniões ou análises que choquem com 
a sua linha editorial.

CARTAS

NATANIEL AFONSO

ESTAMOS no mês de Junho, dedicado à 
criança. Tudo que se deseja é que os meno-
res cresçam saudáveis, livres de todo o mal, de 
modo particular as criancinhas da província de 
Cabo Delgado que atravessam maus momen-
tos por conta da invasão terrorista. Mas tam-
bém as crianças de Manica e Sofala, a braços 
com os ataques armados protagonizados pela 
Junta Militar da Renamo. Sendo assim, somos 
todos chamados a acarinhar os menores, pas-
sando mensagens com conteúdos educativos.

Houve tempos em que repreender uma 
criança, filha de uma pessoa conhecida ou não 
por ter feito algo desagradável era abonatório. 
Contudo, este tipo de educação tende a desa-
parecer por conta da própria dinâmica das ci-
dades e não só. Mas, existem situações sobre 
as quais não nos devemos calar, sobretudo por-
que colocam a vida dos menores em perigo. 

Por muito tempo os automobilistas, de 
modo particular na periferia das cidades e zo-
nas rurais, consentiam que menores de idades 
se atrelassem às suas viaturas. Muitos de nós 
crescemos a fazer isso e, infelizmente, poucos 
ou ninguém nos advertia sobre esta prática.

Foi assim por muito tempo. Mas, com a 
abertura do nosso país ao mundo através do 
acesso às tecnologias de informação e comu-
nicação, as coisas mudaram. A forma de ver 
e perceber as coisas mudaram. Actualmente 
chegam-nos informações de algumas práticas 
certas e erradas bem como o seu alcance, atra-
vés de exemplos sobre as consequências de 
enveredar por maus caminhos.

A abordagem de temas transversais na sala 
de aula está, de certa forma, a ajudar os meno-
res para que, desde tenra idade, se familiarizem 
com temas da actualidade.

Tendo em conta todos estes factores e as 

abordagens que se fazem sobre os acidentes 
de viação, os incidentes que podem acontecer 
quando manuseamos mal objectos cortantes, 
por exemplo, fico indignado com o comporta-
mento de alguns automobilista, pais e encarre-
gados de educação que aplaudem esta prática.

Existe uma prática reiterada de certos au-
tomobilistas que, para além de levar lixo na 
sua viatura para depositar no contentor, levam 
consigo crianças umas no interior e outras pen-
duradas.

Inocentemente as crianças vibram com 
este cenário, sem no entanto imaginar o perigo 
que isso representa. E o automobilista pura e 
simplesmente continuava com a marcha.

Perante aquela situação questionei o que 
estaria por detrás do comportamento daquele 
automobilista. Será que não tem conhecimento 
do perigo que aquela atitude representa? Será 
que, a partir do espelho, não conseguia ver 
aquelas crianças?

Aliás, tudo indicava que as crianças que 
iam “penduradas” tinham a sua anuência para 
tal comportamento. Onde estavam os pais e 
encarregados de educação destes menores? 
Afinal, a ordem das autoridades não é de ficar 
em casa e sair só em casos de extrema necessi-
dade devido à pandemia de Covid-19?

É assim que decidi partilhar mais uma 
vez com os leitores para chamar atenção aos 
automobilistas sobre algumas práticas que co-
locam a vida das crianças em perigo. É pre-
ciso que, naqueles casos em que as crianças 
se atrelam às viaturas, sobretudo sem o con-
sentimento do condutor, imobilize o carro e os 
mande descer.

Temos que acabar com este tipo de com-
portamento pois, em caso de atropelamento, 
os pais ou encarregados de educação apenas 
vão exigir responsabilidade da parte do con-
dutor. 

Mais atenção a práticas 
nocivas aos menores
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A 
CRESCENTE tendência 
de importação de via-
turas muitas vezes não 
acompanhada pela in-
dústria de manufactura 

no país foi a fonte de inspiração 
para Isac Miguel, de 22 anos, a 
optar pela impressão e monta-
gem com recursos à tecnologia 
3D de peças para veículos.

É que esta tecnologia per-
mite conceber por via de um 
computador e imprimir objectos 
físicos em miniaturas que mais 
tarde são executadas em projec-
tos de grande dimensão.

Explicou, como exemplo 
motivador, o facto de muitas 
empresas, sobretudo as do ramo 
de transporte público, estarem 
a registar avarias que culminam 
em paralisação dos meios circu-
lantes, tudo porque no mercado 
interno não existem peças so-
bressalentes.

Foi pensando nesta realidade 
que Isac Miguel desenhou o seu 
projecto e submeteu-o ao con-
curso para financiamento pelo 
Fundo Nacional de Investigação 
(FNI).

A aprovação aconteceu em 
2019 e, no ano seguinte, 2020, 
passou para a fase da auscultação 
e todos os trâmites que conduzi-
ram ao financiamento e à aqui-
sição de equipamento. Contu-
do, tal como explicou Miguel, 
a implementação levou tempo 
por limitações impostas pela Co-
vid-19.

Em termos de passos dados 
neste campo, referiu que neste 
momento decorre a formação de 
uma turma de 10 jovens na im-

AS autoridades sanitárias de Israel encontraram 
uma ligação provável entre a vacina da Pfizer/
BioNTech contra a Covid-19 e casos de infla-
mação cardíaca, adiantou o Ministério da Saúde 
deste país, citado quarta-feira pela Bloomberg.

Segundo veicula a agência de notícias, em 
causa estão dezenas de casos de inflamação car-
díaca em homens jovens após a segunda dose da 
vacina. Oimunizante já foi administrado a mais 
de cinco milhões de pessoas no país e o núme-
ro de casos de infecção pelo novo coronavírus 
desceu a pique. O Ministério israelita da Saúde 
disse que, apesar da possível ligação, vai expan-
dir a vacinação a jovens dos 12 aos 16 anos. A 
agência reguladora do medicamento dos EUA, 
a Food and Drug Administration (FDA), auto-
rizou a utilização da vacina da Pfizer/BioNtech 
para essa faixa etária. De acordo com um estudo 
realizado por entidades oficiais de saúde, foram 
identificados 275 casos de miocardite entre De-
zembro de 2020, quando a campanha de vaci-
nação começou, e Maio de 2021, incluindo 148 
casos no prazo de um mês após a vacinação.

Destes, 27 casos ocorreram após a primeira 
dose e 121 após a segunda. Em ambas as situa-
ções, cerca de metade dos casos ocorreu em 
pessoas com patologias prévias.

De momento, ainda não existe a indicação 
de que os casos sejam resultado da vacina, disse 
a Pfizer, num comunicado.

A miocardite é frequentemente causada por 
infecções virais, e as infecções por Covid-19 
têm sido relatadas como causadoras da doença, 
argumentou o fabricante norte-americano de 
medicamentos. A BioNTech afirmou que foram 
administradas, globalmente, mais de 300 mi-
lhões de doses da vacina contra o novo corona-
vírus e que o “perfil de risco do benefício” da 
vacina continua a ser positivo.

“Uma avaliação cuidadosa dos relatórios 
está em curso e ainda não foi concluída”, dis-
se a empresa. “Os efeitos adversos, incluindo 
a miocardite e a pericardite, estão a ser regular 
e exaustivamente analisados pelas empresas, 
bem como pelas autoridades reguladoras”, 
acrescentou o fabricante. A maioria dos casos 
ocorreu em homens jovens, sobretudo entre os 
16 e 19 anos, que maioritariamente foram hos-
pitalizados durante quatro dias ou menos. Se-
gundo o Ministério da Saúde de Israel, 95% dos 
episódios foram considerados ligeiros.

“Os riscos de contrair o novo coronavírus 
são mais elevados do que os riscos de tomar a 
vacina”, acentuou o Ministério da Saúde. O nú-
mero de pessoas que contraíram miocardite é 
pequeno e, na maioria dos casos, os pacientes 
recuperaram sem complicações.

Israel informou em finais de Abril estar a 
analisar os casos para ver se existe uma ligação 
com a vacina. (LUSA) 

DETECTADA POSSÍVEL LIGAÇÃO

Entre vacina da Pfizer
e inflamação cardíaca

ISAC MIGUEL  

Reposição de peças de viaturas 
desperta interesse pela FABLAB

Isac Miguel, mentor da tecnologia da FABLAB

Impressora 3D

pressão 3D de diferentes produ-
tos desde brinquedos a materiais 
de utilidade.

“Com este projecto já for-
mámos a primeira turma de 10 
estudantes durante seis meses, 
três dos quais foram dedicados à 
transmissão de conhecimentos 
teóricos e os restantes três para 
aulas práticas. Mas concluímos 
que era possível reduzir a dura-
ção da formação em três meses.

Isac Miguel disse que na ca-
pacitação enquadrada no ensino 
técnico prevê-se criar uma se-
gunda turma na Universidade 
Zambeze (UniZambeze).  

Sobre a aplicação desta tec-
nologia em diversos ramos do 
saber, Miguel dá o exemplo da 

arquitectura, onde com uma 
impressora 3D é possível fa-
zer uma casa em miniatura, 
comummente designado por 
maquete, a ser usada como pro-
tótipo na edificação de grandes 
obras.

A tecnologia tem igualmen-
te aplicação no ramo da saúde, 
onde é possível fabricar e im-
primir próteses físicas, com uma 
larga aplicação na medicina.

Ainda neste campo, Isac Mi-
guel fala de contactos em fase 
avançada com as autoridades 
sanitárias de Sofala para a con-
cepção de artigos de utilidade 
no combate à Covid-19.

“Prevemos, com esta tecno-
logia, produzir viseiras, porta-

-máscaras fixas, pois temos no-
tado que muitas vezes as pessoas 
recorrem a hábitos incorrectos
de conservação das máscaras,
colocando-as no bolso ou mes-
mo sobre a mesa. Apostamos
também nos protectores de ore-
lhas para evitar o desconforto
causado por algumas máscaras,
cujos elásticos são suportados
pelo pavilhão auricular”,disse. 

Para a concretização desta e 
de outras iniciativas no ramo da 
saúde, diz que já foi assinado um 
memorando de entendimento 
com a Direcção Provincial da 
Saúde.

Isac Miguel é natural de 

Pemba, cidade que deixou aos 
sete anos quando passou a resi-
dir na Beira, em Sofala, onde fez 
os seus estudos do primário ao 
superior. Concluída a engenha-
ria informática, hoje é mestran-
do em sistemas de informação.

A entrada de Isac Miguel para 
este projecto está enquadrado na 
iniciativa internacional Fablab 
(Fabrication Laboratory), algo 
como produzir em laboratório, e 
a aposta é ter, futuramente, uma 
Fablab-Moçambique.

Sobre a história desta tec-
nologia no país, Miguel disse ter 
feito pesquisa em algumas pro-
víncias do país e nunca encon-

trou uma ideia parecida, levan-
do-o a concluir que esta pode 
ser uma iniciativa pioneira.

A sua porta de entrada para 
esta aventura tecnológica foi um 
evento havido na República da 

África do Sul, mas foi em Angola 
onde se familiarizou com a ini-
ciativa FabLab.   
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RECREIO  &  DIVULGAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS

27Sexta-feira, 4 de Junho de 2021

PUBLICIDADE

04 de Junho de 2021

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

“O amor é um estado de alma que 
evolui até à morte”

- Lídia Jorge, escritora portuguesa.

LUA NOVA – Será na quinta-feira, às 13:03 horas

00:20 - FLASH CULTURAL

01:05- DEBATE POLITICO

03:10- CONSULTÓRIO MÉDICO

04:00- PROGRAMA LETRAS E SONS 
(REPETIÇÃO)

04:55 – HINO NACIONAL

05:10 – CAMPO E DESENVOLVI-
MENTO

05:30 – EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05:45 – UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00 – JORNAL DA MANHÃ

08:15- O NOSSO PORTUGUÊS

09:10 –TRIBUNA PARLAMENTAR

11:30- PARABÉNS A VOCÊ

12:00 – SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS 
DO JORNAL DA TARDE

12:02 – MAGAZINE DESPORTIVO

12:20 – BOLETIM METEOROLÓGICO

12:30 – JORNAL DA TARDE

13:00 - INFORMATIVO CORO-
NAVÍRUS

13:30- ECONOMIA E DESENVOLVI-
MENTO

14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

15:30- RITMOS E VIDAS

16:10- SEGURANÇA RODOVIÁRIA

16:30- MINUTO DO CONSUMIDOR

18:10 – UMA DATA NA HISTÓRIA

18:25 – EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18:55 - UMA HISTÓRIA PARA TI

19:00 – SINAL HORARIO/ TÓPICOS 

DO JORNAL DA NOITE

19:02 – MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

19:30 - JORNAL DA NOITE

20:00- INFORMATIVO CORO-

NAVÍRUS

21:10- ÚLTIMO TEMPO

22:05- É DESPORTO

NOTICIÁRIOS: 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19:30 , 21, 
22:00 E 23:00 HORAS.

PREIA-MAR – ÀS 12.15, com 2.61 BAIXA-MAR – Às 06.05 e às 18.28 
horas, com 1.52 e 1.48, respectivamente    

INHAMBANE

22/17

VILANKULO

23/15

TETE

28/19

QUELIMANE

23/20

NAMPULA

26/18

PEMBA

28/20
LICHINGA

24/11

BEIRA

24/17

XAI-XAI

22/16

CHIMOIO

20/13

MAPUTO

21/14

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05:40 HINO NACIONAL 

05:45 GINÁSTICA: LOCALIZADA 

06:00 BOM DIA MOÇAMBIQUE 
DIRECTO

08:00 TELESCOLA: ENSINO PRIMÁRIO 
- CIÊNCIAS NATURAIS DA 5ª 
CLASSE DESENHOS
ANIMADOS: CHAVES - “A CASA
DA BRUXA” DIRECTO

08:30 TELESCOLA: ENSINO PRIMÁRIO 
- CIÊNCIAS NATURAIS DA 7ª 
CLASSE DESENHOS 
ANIMADOS: CHAVES - “A CASA
DA BRUXA” DIRECTO

09:00 NOTÍCIAS 

09:05 TELESCOLA: ENSINO SE-
CUNDÁRIO - FRANCÊS DA 10ª 
CLASSE DESENHOS 
ANIMADOS: CHAVES - “A CASA 
DA BRUXA” DIRECTO

09:30 A HORA DO CTP - GAZA: 
“GAZA EM DESENVOLVIMEN-
TO”  DIRECTO/
XAI-XAI

10:00 NOTÍCIAS .

10:05 TUDO ÀS 10 
GRAVADO – 1ª PARTE

11:00 NOTÍCIAS 

11:05 TUDO ÀS 10 
GRAVADO – 2ª PARTE

12:00 NOTÍCIAS 

12:05 AGORA NÓS: O QUE SIGNIFI-
CA EU DOU TUDO NESSA 
RELAÇÃO

13:00 JORNAL DA TARDE  
DIRECTO

14:00 TOP FRESH 

15:00 NOTÍCIAS 

15:05 TELESCOLA: ENSINO SE-
CUNDÁRIO - QUÍMICA 
DIRECTO

16:00 NOTÍCIAS 

16:05 ENCONTROS DA MALTA 
GRAVADO

17:00 JORNAL EM LÍNGUAS MOÇAM-
BICANAS 
DIRECTO

17:45 GINÁSTICA: YOGA 

18:00 PRIMEIRA PÁGINA 
DIRECTO

19:00 JORNAL DE DESPORTO  
DIRECTO

19:50 PUB  

20:00 TELEJORNAL DIRECTO

21:30 JOVENS EM ACÇÃO  
DIRECTO/PROGRAMA Nº 6

23:30 A HORA DO CTP - GAZA: 
“GAZA EM DESENVOLVIMEN-
TO”  REPETIÇÃO

00:00 JORNAL DE DESPORTO  
REPETIÇÃO

01:00 PRIMEIRA PÁGINA 
REPETIÇÃO

02:00 ENCONTROS DA MALTA 
REPETIÇÃO

03:00 TUDO ÀS 10 
REPETIÇÃO

04:00 JOVENS EM ACÇÃO  
REPETIÇÃO

06:00 HINO NACIONAL 

06:05 DESENHOS ANIMADOS

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
_________

GOVERNO DO DISTRITO DE MOPEIA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Pedido de Manifestação de Interesse para fiscalização de obras Reabilitação de uma Ponteca e Aqueduto sobre o Rio Longoze na 
Localidade de Rovuma 

Construção de Uma Maternidade Rural no posto de Saúde de Nhacatundo, Construção de 04 Furos de Água e 
Construção de 02 Poços na localidade de Mungane

1. O Governo de Moçambique recebeu um donativo através de fundos da União Europeia (UE) com Assistência de Técnica dos Fundos das Nações Unidas para o
Desenvolvimento de Capital – UNCDF, para implementação do projecto de Resiliências as Mudanças Climáticas em Moçambique - MERCIM na província Zambézia,pretende aplicar parte dos fundos para Contratação de Serviços de Consultoria para fiscalização de obras. Neste contexto, o Governo do Distrito de Mopeia convida empresas elegíveis a expressarem o interesse em prestar Serviços de Consultoria para seguintes objectos abaixo: 

2. São elegíveis as empresas que demonstrarem possuir qualificações jurídicas, técnica e regularidade fiscal, através da apresentação da respectiva documentaçãocomprovativa. A experiência da empresa e o perfil da empresa devem ser detalhados na Manifestação de Interesse;
3. O concurso será realizado de acordo com os procedimentos constantes do Regulamento de Contratação de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviçosao Estado, aprovado pelo Decreto 5/2016 de 08 de Março e está aberto a todos concorrentes conforme definido no referido regulamento;
4. Os potenciais concorrentes deverão de forma individualizada prestar de entre outras as seguintes informações:4.1 Documentos de Qualificação Actualizados: Alvará, Estatutos, Certificado de Quitação das Finanças e Certidão de Segurança Social;
4.2 Perfil da Organização/Empresa, com especial relevância para a construção ou reabilitação de Edifício, construção ou reabilitação de furos de abastecimento de água, conforme o tipo de objecto a concorrer;
4.3 Quadro técnico qualificado nas áreas visadas para a consultoria, particularmente em actividades de Fiscalização de Empreitada de Construção de Obras Civis, com respectivos resumos de CV’s;
5. As empresas interessadas podem obter os Termos de Referência e mais informações no endereço abaixo indicado, no horário normal de expediente;
6. As Manifestações de Interesse deverão ser entregues em triplicado num envelope fechado, no endereço abaixo indicado, até as 10.00 horas do dia 28 de Junho de 

2021. Manifestações de Interesse enviadas por correio electrónico (E-mail) Não serão consideradas.       Secretaria do Serviço Distrital de Planeamento e Infra-estruturas de Mopeia - Rua Principal – Bairro Cimento – Vila de Mopeia;         Telef: + 258 2474014  Email: planeamentoinfraestruturampeia@gmail.comMopeia, aos 3 de Junho de 2021
O Secretário Permanente DistritalÉmuna Jamal Lino Missia
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Data de Publicação: 3/6/2021
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE 
REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

 SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E 
TRABALHO DA ZAMBÉZIA

CARTÓRIO NOTARIAL DE QUELIMANE
Avenida 1 de Julho, número 366, rês-do-

chão

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS
CERTIDÃO

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de dezasseis de Abril 
de dois mil e vinte e um, lavrada a folhas 
vinte e oito e seguintes, do livro de 
notas para escrituras diversas número 
126/A, deste Cartório Notarial, a cargo 
de ANIFA VALERIANO GONZANGA 
MESA, Conservadora e Notária 
Superior, do referido Cartório, se 
procedeu uma Escritura de Habilitação 
de Herdeiros por óbitos de Albino 
Gaspar e Maria Filomena Sobrijale, 
ocorridos no dia trinta de Junho de  
mil novecentos oitenta e nove, na 
localidade de Quelimane, faleceu 
Albino Gaspar, de sessenta e dois anos 
de idade, que foi natural de Maquival, 
filho de Gaspar e de Inês Vinte, e no 
dia trinta de Junho de dois mil e onze, 
na localidade de Quelimane, província 
da Zambézia, faleceu Maria Filomena 
Sobrijale, de noventa e um anos de 
idade, que foi natural de Cologuene-
Maquival, filha de Sobrijale e de 
Alfatiana, deixando como  herdeiros 
universais, seus filhos: Mercia Albino 
dos Santos Gaspar, solteira, maior, 
natural de Maganja da Costa, Anabela 
dos Santos Gaspar, casada, natural 
de Maquival, Tomé Albino Gaspar, 
solteiro, maior, natural de Quelimane 
e Gabriel dos Santos Gaspar, solteiro, 
maior, natural de  Quelimane e todos 
residentes em Quelimane.

Que pelas relações que tiveram com os 
falecidos têm perfeito conhecimento 
destes factos em justificação dos quais 
me apresentaram certidões de óbitos 
de “de cujus”, certidões de nascimento 
dos herdeiros.
Que não existem outras pessoas 
que segundo a lei prefiram a mesma 
herança ou que com eles possam 
concorrer à sucessão e não há lugar a 
inventário obrigatório orfanológico.
Que os falecidos não deixaram 
qualquer disposição da última vontade.
Que a herança é constituída por vários 
bens móveis e imóveis.

Está conforme
Cartório Notarial de Quelimane, aos 19 

de Abril de dois mil e vinte e um
 A Conservadora

(Ilegível)
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É LANÇADO às 16 horas de hoje, 
na Casa de Ferro, em Maputo, o 
livro de contos intitulado “Kio-
ni, a Pequena Mandingueira - a 
Lenda do Berimbau”, da auto-
ria da escritora Joana Carneiro 
Vasconcelos.  A obra tem apoio 
da Direcção Nacional das In-
dústrias Culturais e Criativas e o 
lançamento contará com a pre-
sença da Ministra da Cultura e 
Turismo, Eldevina Materula.

“Kioni, A Pequena Man-
dingueira” é uma colecção de 
oito livros e oito histórias” que 
a autora prefere dizer tratar-se 
de uma grande história dividida 
em oito livros, sem que um de-
penda do outro, mas que todos 
se conectam entre si.

Diz Joana Vasconcelos que 
“Kioni” retrata a vida desta per-
sonagem, que é uma menina de 
12 anos e residente numa pe-
quena aldeia, mistura os funda-
mentos e o universo da capoeira 
com elementos culturais e tra-
dicionais de Moçambique nas 
descobertas do seu dia-a-dia.  
As histórias contidas na obra 
procuram fortalecer os prin-
cípios de partilha e amizade e, 
segundo a autora, resgatar valo-
res do conhecimento ancestral, 
tendo uma personagem princi-
pal que é uma menina. 

O FILME “Minha Mãe É Uma Peça 3” é exi-
bido esta noite no Centro Cultural Brasil-
-Moçambique (CCBM), cidade de Maputo.  
Esta obra cinematográfica é uma comédia
de amor, alegria e esperança, sentimentos
assumidos necessários nestes tempos do
novo coronavírus.

A obra, de maior sucesso na história da 
bilheteira brasileira, é exibida em home-
nagem a Paulo Gustavo, actor, guionista e 
realizador brasileiro que em Maio perdeu 
a vida, vítima da Covid-19. O filme é uma 
sequência da peça de teatro “Minha Mãe 
é Uma Peça 2” (2016) e narra a história de 
dona Hermínia, desafiada a redescobrir-se 
e reinventar porque os seus filhos já cresci-
dos estão a formar novas famílias. A perso-
nagem é interpretada por Paulo Gustavo. A 

exibição da comédia visa criar oportunida-
de para apresentar o trabalho e o talento de 
Paulo Gustavo ao público moçambicano.  

“Minha Mãe é Uma Peça 3” estará dis-
ponível até domingo na página do Face-
book deste centro cultural.

Entretanto, amanhã, no mesmo lu-
gar, será celebrada a dupla de cantores e 
compositores brasileiros Roberto Carlos e 
Erasmo Carlos através de um vasto progra-
ma que ocupará praticamente o dia inteiro 
e contará com depoimentos de músicos 
moçambicanos.  Será ainda mostrado o fil-
me “Roberto Carlos a 300 Quilómetros por 
Hora”, uma aventura estreada no princípio 
da década de 1970 e realizada por Roberto 
Farias.  A obra, ambientada com a músi-
ca dos homenageados, narra a história de 

um mecânico que quer tornar-se piloto de 
corridas e tem a sua grande oportunidade 
quando o outro condutor sofre um aciden-
te.  O tributo servirá ainda para abordar a 
importância de Roberto Carlos e Erasmo 
Carlos para a Música Popular Brasileira 
(MPB) com a professora de canto Valéria 
Braga e o leitor brasileiro na Universidade 
Eduardo Mondlane (UEM) Gustavo Gui-
marães. O encontro encerra com o con-
certo de música e poesia “Especial Roberto 
Carlos e Erasmo Carlos”, protagonizado 
pelo actor brasileiro radicado em Maputo, 
Expedito Araújo, e pela banda do “País do 
Samba”, Mistura Fina. Ambos encanta-
rão o público com sucessos como “Jesus 
Cristo”, “Como é Grande o Meu Amor por 
Você” e “Como Vai Você”.

AZARA CHIMBWA 

E
STÁ tudo a postos para o 
início, hoje, da Feira In-
ternacional do Livro de 
Quelimane, um evento 
que vai reunir escrito-

res nacionais, de Angola, Brasil e 
Portugal para troca de experiên-
cias e conhecer os encantos turís-
ticos da capital da Zambézia. 

Hoje será feito o pré-lança-
mento da primeira edição des-
ta iniciativa, cujo epílogo será 
em Agosto, sendo pretexto para 
prestar tributo ao poeta Arman-
do Artur. A ideia da feira é mos-
trar o que de melhor se faz nesta 
vertente, ao mesmo tempo que 
ajudará a fazer despontar novos 
autores e a galvanizar os jovens 
para leitura e escrita. 

Este encontro literário ca-
talisará sobretudo aqueles que 
buscam referências para a sua 
afirmação literária, académica e 
cultural.

Para além do poeta Arman-
do Artur, estarão presentes neste 
pré-lançamento outros escrito-
res moçambicanos como Ló Chi, 
Bento Balói, Rassul Nobre, Dany 
Wambire, Pedro Pedreira Lo-
pes, Sónia Sultuane, Hirondina 

Joshua, Lino Mukuruza, Josina 
Viegas e Hélder Libelela. De An-
gola vêm Julieta Valentim, Agos-
tinho Gonçalves João, Amélia 
Dalomba. 

Representam o Brasil os auto-
res Alexandre dos Santos, Jéssica 
Ziegler, Lau Siqueira, Armanda 
Vital e Eliane Debus, enquanto 
Sílvia Alves, Ana Rocha e Nuno 
Gomes Garcia são de Portugal.

Amosse Mucavele, curador 
do evento, disse que as sessões 
com escritores e outros convi-
dados serão realizadas de forma 
presencial e virtual no salão no-
bre do Conselho Municipal e no 
espaço da feira. Em permanência 
estará patente a exposição de vá-
rias editoras e livrarias nacionais.

O ponto mais alto desta feira 
será a homenagem ao poeta e es-
critor Armando Artur, natural da 
cidade do Guruè, na província da 
Zambézia. 

O pré-lançamento arran-
cará com a declamação de um 
poema de Armando Artur, que 
de seguida vai dar uma palestra 
com o tema “Ler para crescer”. 
Depois, um grupo painelistas de-
bruçar-se-á sobre o dever cívico 
de formar leitores e os desafios do 
futuro. 

Quelimane sob 
o signo do livro

Os caminhos da leitura, li-
teratura e cidadania na era digi-
tal, livros, bibliotecas e livrarias: 
novas linguagens e novas for-
mas de fazer na era digital são 
outros temas que vão desfilar 
neste evento.

“Kioni” para 
a pequenada e adultos

“Numa aventura onde si-
tuações e lições são cantadas, 
usando músicas de capoei-
ra como base, e onde jogos e 
brincadeiras se mesclam com a 
trama, ‘Kioni, a Pequena Man-
dingueira’ traz-nos uma inter-
pretação mágica dos diferentes 
movimentos do corpo e dos ele-
mentos que levaram à criação 
da arte da capoeira”, diz Joana 
Vasconcelos. 

“A Lenda do Berimbau” é o 
primeiro livro dessa colecção, 
introduzindo Kioni, seus ami-
gos Tendai e Nzia e outros per-
sonagens, apresentando a aldeia 

de Kioni e seus arredores, cati-
vando-nos para o início dessa 
caminhada. 

O livro apresenta-se numa 
linguagem simples e comunica-
tiva, com ilustrações belíssimas, 
ricas em detalhes, que envolvem 
dos mais pequenos aos mais ve-
lhos.  Por trás dessa aparente 
simplicidade da história, a obra 
transporta importantes men-
sagens nas entrelinhas que ser-
vem de pano de fundo para abrir 
canais de comunicação com os 
leitores e abordar assuntos mais 
profundos e pertinentes à socie-
dade.

“Minha Mãe” exibido 
no Centro Brasil-Moçambique
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NECROLOGIA

ERASTO JACINTO 
MULÉMBWÈ

(Em memória)
Agradecimentos

Cumprido o dever de sepultar os mortos (obra de 
misericórdia corporal) e observadas as tradições dos 
nossos ancestrais, viemos, nós, a família Mulémbwè, agradecer, do fundo do 
coração, as inúmeras e consoladoras manifestações de pesar e solidariedade, 
em orações, bem como o multiforme apoio moral e material de várias centenas de 
concidadãos que nos acompanharam na Celebração Pascal do nosso saudoso 
ERASTO JACINTO MULÉMBWÈ, cujas exéquias tiveram lugar em Michumwa, 
sua terra natal.
Exprimindo a nossa eterna gratidão a todos que connosco partilharam a 
dor causada por esta perda irreparável, pretendemos destacar entidades, 
personalidades e amigos, a saber:
l O Presidente do Partido Frelimo;
l A Comissão Política da Frelimo;
l Os Secretariados dos Comités Central e Provincial (Niassa) da Frelimo;
l Sua Excelência a Presidente da Assembleia da República;
l Sua Excelência o Primeiro-Ministro do Governo de Moçambique;
l Sua Excelência 1º Vice-Presidente da Assembleia da República;
l Ministério dos Combatentes;
l Titulares dos Órgãos de Governação Descentralizada no Niassa;
l Sua Excelência Reverendíssima D. Vicente Msosa, Bispo da Diocese

Anglicana do Niassa;
l Sua Excelência Reverendíssima D. Atanásio Amisse Canira, Bispo de

Lichinga;
l Sua Excelência Reverendíssima D. Hilário da Cruz Massinga, Bispo de

Quelimane;
l Sua Excelência Reverendíssima D. Dinis Sengulane, Bispo Emérito da

Diocese Anglicana dos Libombos;
l Reverendo Padre Joaquim Lopes, Reitor do Seminário Filosófico Inter-

Diocesano Stº Agostinho;
l Deputados da Assembleia da República das três Bancadas Parlamentares;
l Círculo Eleitoral de Cabo Delgado Frelimo;
l Brigada Central de Assistência e Apoio à Província de Cabo Delgado;
l Distintas famílias Chipande, Pachinuapa, Talapa, Matsinhe, Diomba,

Kachamila, Kida, Mazula, Couto, Kanjewele, Júlio Braga, Américo Mpfumo,
Kalime, Quessanias Matsombe, Bulha, Atul, Rahomoja;

l Irmãs da Imaculada Conceição de Lichinga;
l Clero da Diocese Anglicana do Niassa;
l Paróquia Anglicana de S. Paulo, Lichinga;
l Fraternal S. Bernardo Mizeki da Diocese Anglicana do Niassa;
l União das Mães da Diocese Anglicana do Niassa;
l Colegas da extinta Boror Comercial:
l Funcionários da Assembleia da República.
Certos de que continuaremos a contar com as vossas preces, em sufrágio da
Alma do nosso ente querido ERASTO JACINTO MULÉMBWÈ, suplicamos à
DEUS, nosso Criador e Pai celestial que vos abençoe abundantemente por estes
vossos gestos de caridade e amizade fraterna.I.P

6144

Sexta-feira, 4 de Junho de 202128

ZAITUNA MARIA 
FERNANDES

(ZIARAT DE 40 DIAS)

Passam sensivelmente 40 dias após a tua par-
tida, deixando muita dor e vazio nos nossos corações, lembra-
remos do seu calor de madrinha e do seu legado de boas lições 
que nos transmitiste. Teus afilhados Abu e Telma, netas Luenda 
e Luenge, pedem à Allah que a conceda um eterno descanso. 
Ao padrinho Rui, filhos Winnie e Papy, os nossos sentimentos.

6162

ZEFANIAS MATIAS 
LANGA

(17/5/1966-5/6/20O1)

A família Langa e amigos recordam 
com dor a passagem dos 35 anos do desaparecimen-
to físico do Tio ZÉ. Lembramos de ti o seu sorriso 
contagiante, contando histórias que transmitem 
alegria. Paz à sua alma.

6095 

DR. MOMADE BAY 
IBRAHIMO USTÁ

FALECEU

É com enorme pesar,  dor  e 
consternação que a Ordem dos Médicos de Moçambique 
(OrMM) recebeu a notícia do desaparecimento físico 
de MOMADE BAY IBRAHIMO USTÁ, Membro nº 270, 
Médico Especialista em Ginecologia e Obstetrícia, víti-
ma de doença. O seu desaparecimento físico deixa um 
grande vazio na Comunidade Médica Moçambicana. 
Neste momento de luto, a OrMM endereça à família, 
as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

6129

MÓNICA 
CHITUPILA

FALECEU

O Presidente da FRELIMO, Secretário-Geral,  
membros da Comissão Política, do Secreta-
riado do Comité Central e os militantes da 
FRELIMO comunicam com profundo pesar o desaparecimento físico 
da camarada MÓNICA CHITUPILA, Veterana da Luta de Libertação 
Nacional, antiga membro do Comité Central e comandante Provincial 
do Destacamento Feminino da FRELIMO em Niassa, ocorrido no dia 
31/5/2021, na cidade de Maputo, vítima de doença, cujo velório tem 
lugar hoje, dia 4/6/2021, pelas 13.00 horas, no Clube Militar, e funeral 
em Niassa, em data a anunciar oportunamente. À família Chitupi-
la, a Comissão Política da FRELIMO, o Secretariado do Comité e 
militantes da FRELIMO do país inteiro apresentam sentimentos do 
mais profundo pesar e solidariedade. Descanse em paz. Camarada 
MÓNICA.

CHIMOIO FELISBERTO LUÍS

FALECEU

O Conselho de Administração do Banco de Moçambique e todos os trabalhado-
res comunicam com profunda dor e consternação o falecimento do Sr. CHIMOIO 
FELISBERTO LUÍS, pai do Sr. Luís Chimoio Felisberto, trabalhador deste Banco, 
ocorrido no dia 2/6/2021, cujas cerimónias fúnebres se realizam amanhã, dia 
5/6/2021, às 10.00 horas, no Cemitério de Mpáduè, na província de Tete. À família 
enlutada, apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

5614

TELMA PEDRO MAHIQUE
(AGRADECIMENTO)

Albino André Guambe e família vêm por este meio manifestar os 
seus agradecimentos a todos que de forma directa ou indirecta 
prestaram apoio e conforto à família, pelo desaparecimento 
físico do seu ente querido TELMA PEDRO MAHIQUE, ocorrido no dia 2/4/2021. A 
Deus agradecemos pelo conforto e consolo aos nossos corações neste momento 
de tristeza e dor.

6160

JERÓNIMO AFONSO 

FALECEU
Os membros do Núcleo São Francisco de Assis da Comunidade Mártires de 
Uganda da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição – Sé Catedral de Maputo 
lamentam com profunda mágoa e consternação o desaparecimento físico de JE-
RÓNIMO AFONSO, pai e sogro dos seus nucleanos, Conceição Afonso de Sousa 
e António Sebastião de Sousa, ocorrido no dia 1/6/2021, cujo funeral se realizou 
no mesmo dia, em Goa - Índia. À família enlutada, apresentam as mais sentidas 
condolências. Paz à sua alma e que Deus o receba no seu Reino.

6161

ALEXANDRE MANUEL 
CHONGOLA

(6 MESES DE ETERNA SAUDADE)

Passa,meio ano desde que partiste. Os dias têm sido incertos 
com a sua ausência. Deixaste um vazio em nossos corações. 
Em tua memória iremos, hoje, rezar na Igreja Sé Catedral, pelas 18.00 horas, para 
que onde quer que estejas, continues brilhando, tal como coruscam seus feitos 
entre nós. Foste e sempre serás incontornável. Continue cuidando dos teus e 
que Deus te conceda eterno descanso. Te amamos.

6139

MOMADE BAY USTÁ

(NOSSO PROFE)

Profe, como carinhosamente te chamamos. Foste e és exemplo 
de activismo, de doação como ser humano para causa de saúde 
e direitos sexuais e reprodutivos. Desconstruíste a imagem de ter especialista 
no pedestal, não tinhas vergonha de aprender e amavas ensinar. Sentimos dor 
e saudade de tudo em ti. Descansa no Poder, Voa Alto nosso mentor Ustá. Tuas 
pessoas Ana, Arminda, Hilário, Kátia, Mwema e Norberto.

6150

AMÉRICO VICENTE

FALECEU

O Conselho de Administração e os trabalhadores da empresa STEMA, SA comu-
nicam com profundo pesar o falecimento do Sr. AMÉRICO VICENTE, pai da Srª 
Esménia Américo Vicente, colaboradora desta empresa, ocorrido no dia 30/5/2021, 
em Quelimane, cujo funeral se realizou no dia 1/6/2021, no Cemitério da Saudade. 
À família enlutada, apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

5605

RUA DE SOFALA NO 437- MATOLA ‘’F’’ 
+258 84 9104309

+258 84 7625486

Email: comercial.grafica@snoticias.co.mz

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS 
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES 
EM TODAS AS PROVÍNCIAS 

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

SN GRÁFICA
RAPIDEZEFICIÊNCIAINOVAÇÃO 
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VENDE-SE

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

ESPAÇO de 1 hectare, bem localizado 
na EN4, Witbank, Tchumene com muro; 
zona de Choupal Av. de Moçambique, 
40x40, à beira da Estrada Nacional, 
entrega-se a um valor negociável, 
vendem-se. Contacto: 82-6421191 ou 
84-8474370. 5579

FLAT tipo 3, 2wc,+1wc de serviço, cozi-
nha moderna, num 6º andar, no Bairro 
Central, vende-se por 4 500 000,00MT; 
tipo 1, wc, +1wc de serviço, num 10º 
andar, no Bairro Central por 2 500 
000,00MT. Contacto: 84-5696206.  5828

VIVENDAS: Coop, tipo 3, vende-se por 
22 500 000,00MT; Alto Maé tipo 3, suite; 
Cidade da Matola tipo 4, com suite e 
piscina; Belo Horizonte e Matola-Rio, 
tipo 5, suite; apartamentos: Coop, tipo 
3 por 8 500 000,00MT; Alto Maé, tipo 
3, com quintal por 6 500 000,00MT; 
Zimpeto: Estaleiro, gabinetes, oficina 
e armazém por 14 000 000,00MT. 
Contacto: 84-5354121 ou 85-0522030. 
Facebook: organizersmz.

6046

FLAT tipo 3, sala espaçosa, cozinha, wc, 
2 anexos e varanda, num R/C, no Es-
trela Vermelha mercado, vende-se por 
3 500 000,00MT. Contacto: 84-2075176.

6108

ÁLCOOL em gel, 5 litros, com certificado 
de origem, vende-se ao preço único de 
1 100,00MT. Contacto: 84-3890610 ou 
87-3890610.

5988

ARRENDA-SE

PRECISA-SE

IMOBILIÁRIA precisa para vender e 
arrendar em tempo record de moradias, 
geminadas, flats, lojas, armazéns, res-
taurantes, propriedades, etc., nas zonas 
Sommerschield, Triunfo, Polana, Cen-
tral, Alto Maé, Malhangalene e Coop. 
Contacto: 84-4620237 ou 82-2141920.

5788

VIVENDAS: Sommerschield, tipo 4, 
suite, dependência tipo 1, wc e cozinha, 
arrenda-se por 190 000,00MT; Coop, 
tipo 3, suites e anexos por 90 000,00MT; 
Julius Nyerere, H. Polana, +de 21 com-
partimentos e anexos por 10 000USD; 
Matola-Cidade, tipo 4, suite, 4 anexos e 
piscina por 85 000,00MT; apartamentos: 
Polana, tipo 3, suites, anexos por 90 
000,00MT. Contacto: Facebook: orga-
nizersMz; 84-5354121 ou 85-0522030.

6046

INFRAESTRUTURA implantada no Par-
que Industrial de Beleluane, em frente 
à Mozal, vende-se por 650 000,00MT, a 
mesma comporta galpão com 1470m2 
cobertos, contendo na parte frontal 
escritório, R/C e 1º andar, com recep-
ção, 5 gabinetes, outro wc, sala de 
reuniões, anexo que comporta refeitório, 
balneários, sala de treinamento, parque 
de viaturas e um car wash. Contacto: 
84-3023898 ou 84-3065729.

6079

APARTAMENTO no Prédio Imoinvest, 
num 7º andar, tipo 3, com vista para 
o mar, piscina, ginásio, garagem e se-
gurança, sito na Av. Julius Nyerere, nº
888, arrenda-se. Contacto: 82-4102076.

6077

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO E REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES 

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

No âmbito do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimentos de Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado, Aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 08 de Março, O Instituto Nacional de Gestão redução do risco de desastres, convida as 
empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para o provimento dos seguintes, bens e serviços.

N.º Concurso Modalidade Objecto
Garantia 

Provisória
Data Hora 
Final Para 
Entrega

Data Hora 
Para Abertura

04/CP/25A001652/

INGD/2021

Concurso 

Público

Prestação de serviços de Segurança 

Estática 157.500,00Mt

29/06/2021

08:30

     29/06/2021

09:00

09/CL/25A001652/

INGD/2021

Concurso 

Limitado

Prestação Serviços de fumigação Não 

Requerida

17/06/2021

08:30

     17/06/2021

09:00

10/CL/25A001652/

INGD/2021

Concurso 

Limitado

Montagem de sistema de vigilância e 

alarme

Não 

Requerida

18/06/2021

11:30

     07/06/2021

12:00

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou adquiri-los no Instituto 
Nacional de Gestão de Calamidades – UGEA, sito na Rua da GARE nº 690, Parque do INGD Maputo, pela importância não reembolsável 
de 1.000,00MT (Mil Meticais), das 8 horas às 14:30 horas e trinta minutos, de 2ª à 6ª feira.

Para o efeito os concorrentes deverão depositar a quantia na conta n° 576569 do BIM - Instituto Nacional de Gestão de Calamidades 
e apresentar o talão de depósito no endereço acima referenciado.As propostas e documentos de qualificação deverão ser entregues na UGEA, sito na Rua da GARE nº 690, Parque do INGD Maputo, 
de acordo com o horário e datas indicados na tabela.

Maputo, Junho de 2021

Autoridade Competente
(Ilegível)

5594

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Província de Tete

7ª Secção Cível

ANÚNCIO
O MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA 7ª SECÇÃO DO TRIBUNAL 
JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE TETE
Faz saber que por esta Secção Cível, correm éditos de trinta dias, 
a contar da segunda e última publicação deste anúncio da citação o 
executado: José Eugénio Magenge, natural de Inhambane-Zavala, com 
o último domicílio conhecido nesta cidade de Tete, actualmente em
parte incerta, com o cell. nº 84-8906500/86-8906500, no âmbito do
processo de Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa sob 
Forma de Processo Ordinário com o número 54/020, que lhe move
o exequente: Alcidy João José, para no prazo de 10 (dez) dias, em 
obediência ao disposto no art. nº 811 do CPC, sob pena de se considerar 
devolvido ao exequente o direito de nomeação de bens à penhora.
Mais se adverte que o duplicado do requerimento inicial encontra-se 
nesta Secção, podendo levantar nas horas normais de expediente.
Para constar passou-se o presente edital e mais dois de igual teor que serão afixados nos lugares que a lei designa.

Tete, aos 3 de Março de 2021
O Juiz de Direito

Dr. Hélio Hugo de Almeida Canjale
A Escrivã de Direito

drª Eunice Regilda Guilamba
67 

5539

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
__________

GOVERNO DO DISTRITO DE NAMAACHA
SERVIÇO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA

INSTITUTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE NAMAACHA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

N A M A A C H A

Anúncio de Concursos
1. Nos termos do Decreto nº 5/2016, de 08 de Março, a Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA) da instituição supracitada convida empresas interessadas a

apresentarem propostas fechadas, para os seguintes concursos:

Nº do concurso Objecto Modalidade do concurso 
Data e Hora Final de 

Entrega
Data e Hora da 

abertura
Data e Hora de anúncio 

do posicionamento

01/IFPN/UGEA/2021
Fornecimento de Géneros Alimentícios 
Lote 01

Concurso de Pequena Dimensão
15/06/2021
10:00 

15/06/2021
10:10

22/06/2021
10:00

02/IFPN/UGEA/2021
Fornecimento de Géneros Alimentícios 
Lote 02

Concurso Limitado
15/06/2021
10:00

15/06/2021
10:20

22/06/2021
10:05

03/IFPN/UGEA/2021 Fornecimento de Material de Escritório Concurso Limitado
15/06/2021
10:00

15/06/2021
10:30

22/06/2021
10:10

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do Concurso ou levanta-los na rua da igreja, caixa postal nº10, vila municipal de
Namaacha, secretaria do Instituto de Formação de Professores de Namaacha ao preço de 1000,00 Mt (Mil Meticais) não reembolsáveis por cada caderno de encargo:

3. As propostas deverão ser entregues no endereço do nº 2, as horas e em datas acima indicadas, serão abertas em sessão pública na presença dos concorrentes que desejarem 
comparecer na Sala de reuniões (3B) do mesmo endereço.

Namaacha, aos 26 de Maio de 2021
Autoridade Competente

António Raúl Cândido
(Inst. e Téc. Ped. de N1)

235

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

 PROVÍNCIA DE TETE
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE SAÚDEREPARTIÇĀO PROVINCIAL DE GESTĀO E EXECUÇĀO DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS (RPGEAC)

Anúncio de Concursos
1. A Direcção Provincial de Saúde de Tete, através de fundos do OE, pretende adquirir bens e serviços, neste sentido, convida-se pessoas singulares ou colectivas nacionais, interessadas 

à apresentarem propostas fechadas para execução de fornecimento de bens e prestação de serviços de acordo com o discriminado na tabela abaixo:

Concurso
Modalidade
Contratação

Objecto
Data/hora de entrega e 
abertura das propostas

Validades 
propostas

Data de 
Anuncio de 

Posicionamento

Garantia
Provisória

58F000141/
C.L/0013/2021

Concurso 
Limitado

Contratação para prestação de  serviço de 
manutenção, reparação e substituição de 
acessórios nas Viatuas desta Direcção

Data e hora de entrega:
14/06/2021 às 09:00 h 
Data e hora de abertura:
 14/06/2021 às 09:15 h 

90 DIAS
15/06/2021

09:00 horas
Não 

Aplicável

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações examinar os documentos de concursos ou levantá-los no endereço indicado no número 4, deste anúncio pela importância 
não reembolsável de 1500,00 (Mil e quinhentos meticais) para cada conjunto. O pagamento deverá ser em depósito directo no BIM (na conta nº 486503016- RECEITAS DA
UGEA).

3. O período de validade das propostas será de 90 (noventa) dias, contados a partir da abertura das mesmas.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e a sessão de abertura será no mesmo dia, nas horas indicadas no quadro acima, na presença de concorrentes que desejarem
comparecer. Endereço: Direcção Provincial de Saúde de Tete, UGEA, Rua dos Kwame Nkrumah Cidade de Tete.

5. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de empreitada de obras públicas, fornecimento de bens e Prestação de serviço ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016
de 8 de Março.

Autoridade competente

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS 

CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO 

ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E DE 

TRABALHO
TERCEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DE 

MAPUTO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 
DE HERNISSA OSMANE 

SULEIMANE

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de dez de Maio de dois mil e 
vinte e um, exarada de folhas 
sessenta e seis verso a folhas 
sessenta e oito, do livro de 
notas para escrituras diversas 
número oitocentos e setenta 
e sete traço “D”, no Terceiro 
Cartório Notarial, perante Luís 
Salvador Muchanga, licenciado 
em Direito, Conservador e 
Notário Superior, em exercício 
no referido Cartório, foi lavrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de Hernissa 
Osmane Suleimane, casada 
com Mussa Abdul Razaque, sem 
convenção antenupcial, natural 
de Maputo, residente que foi na 
Vila de Marracuene, província de 
Maputo.
Que ainda pela mesma escritura 
pública foram declarados como 
únicos e universais herdeiros de 
todos os seus bens e direitos, seu 
esposo Mussa Abdul Razaque e 
seus filhos: Razaque Mussá Jalá, 
casado com Cristina Maria do 
Rosário Augusto, sob o regime 
de comunhão de bens adquiridos 
e Sabir Mussá Razaque, casado 
com Carla Raquel Muiana da 
Silva, sob o regime de comunhão 
geral de bens, naturais de Maputo 
onde residem.
Que não deixou testamento.
Que não há quem com eles 
concorra à sucessão.

Está conforme
Maputo, aos 3 de Junho de 2021

A Notária
(Ilegível)

5623

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS 

CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO 

ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA

1º CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 

DE SABINO FILIPE 
CUSTÓDIOCertifico, para efeitos de publicação, 

que por escritura de vinte e um 
de Maio de dois mil e vinte e um, 
lavrada de folhas um verso e 
seguintes, do livro de notas para 
escrituras diversas número 724-A, 
deste Primeiro Cartório Notarial 
de Maputo, perante mim SARA 
MATEUS COSSA, Conservadora 
e Notária Superior em exercício 
no referido Cartório, foi lavrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de SABINO 
FILIPE CUSTÓDIO, natural de 
Pombeiro da Beira, falecido no dia 
quinze de Abril de dois mil e vinte 
e um, na sua residência, divorciado que era, filho de sabino Custódio e 
de Maria da Encarnação Custódio, 
com última residência habitual no 
bairro da Polana-Cimento “B”, na 
cidade de Maputo, que não deixou 
testamento, nem qualquer outra 
disposição de sua última vontade 
e sucedem-lhe como únicos e 
universais herdeiros de todos os 
seus bens móveis e imóveis, seus filhos: Paulo Alexandre Custódio, 
natural de Maputo, solteiro, 
Jaqueline de Fátima Custódio, 
natural de Maputo, casada com 
José Maia Matos e Marco Filipe 
Custódio, natural de Maputo 
solteiro, residentes em Portugal e 
Maputo, respectivamente.

Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos 
declarados herdeiros ou com eles 
possam concorrer na sucessão 
à herança do referido SABINO 
FILIPE CUSTÓDIO.

Está conforme
Maputo, aos 3 de Junho de 2021

A Notária
(Ilegível)

6140
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DESPORTO Sexta-feira, 4 de Junho de 202130

PUBLICIDADE

GABINETE DO DIRECTOR GERAL

Comunicado de Imprensa

Maputo, 3 de Junho de 2021

Interrupção do Tráfego sobre a Ponte de Macarretane, 
na estrada R448: Chókwè - Chinhacanine

A Administração Nacional de Estradas, Instituto Público (ANE-IP), comunica 
ao público em geral e em especial aos utentes da estrada R448, Chókwè-
Chinhacanine, na província de Gaza, que é interdita, de 10 a 15 de Junho de 
2021, a circulação de todo tipo de veículo sobre a ponte de Macarretane, no 
Posto Administrativo de Macarretane, Aldeia da Barragem, para efeitos de 
execução de obras de manutenção e betonagem de um dos tabuleiros da ponte.

Para fazer face às restrições do tráfego na ponte de Macarretane, a ANE-IP 
recomenda a circulação e transporte de pessoas e bens, como alternativa, nas 
estradas Macarretane-Chóckwè-Guijá-Caniçado-Chinhacanine e vice-versa. 
Entretanto, está interdido a circulação de viaturas articuladas no troço entre 
Caniçado-Chinhacanine, no km 4+000, devido às condições de transitabilidade 
no local, podendo as restantes categorias circular sem limitações.

A ANE, IP apresenta desde já sinceras desculpas aos utentes pelos transtornos 
decorrentes desta situação e apela a compreensão e a colaboração de todos.

O Director Geral

20 anos abrindo caminhos para o desenvolvimento de Moçambique
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E
SPANHA e Portugal 
defrontam-se esta 
noite (19:30h), em Se-
vilha, num dia em que 
ambos países apresen-

tam oficialmente a candida-
tura conjunta para a organi-
zação do Mundial-2030.

Em Sevilha vão se encon-
trar duas selecções talento-
sas e que nos últimos anos 
têm travado duelos renhidos 
e equilibrados, sendo de des-
tacar o cruzamento no Mun-
dial-2018,  encontro que ter-
minou empatado a três bolas.

Este jogo servirá para Luís 
Enrique e Fernando Santos 
medirem o pulsar das suas 
equipas a poucos dias do ar-
ranque do Euro-2020.

A Espanha, que vive um 
processo de renovação, vai 
enfrentar Portugal, uma das 
favoritas para a conquista da 
Euro - e actual campeã da 
competição.

Antevê-se um embate 
equilibrado, até porque os 
últimos dois jogos termina-
ram empatados (0-0) e (3-
3). 

A ALEMANHA empatou quarta-feira a um golo diante 
da Dinamarca, em encontro de preparação realizado 
na Áustria, com vista à participação no Euro-2020.

Os alemães marcaram primeiro, através de Neu-
haus, aos 48 minutos, surgindo na área a atirar para 
o fundo da baliza após cruzamento da esquerda. Os
dinamarqueses chegariam à igualdade numa rápida
jogada de contra-ataque, com Eriksen a lançar Yussuf
Poulsen, que não teve dificuldades em bater Neuer.
A Alemanha tem novo jogo de preparação marcado
para segunda-feira, diante da Letónia, enquanto a
Dinamarca jogará com a Bósnia no domingo.

Já a França deu mostras da sua força, vencendo 
o jogo particular diante do País de Gales, por 3-0.
Em Nice, os franceses marcaram por Mbappé (35),
Griezmann (48) e Dembélé (79). Antes, Karim Ben-
zema, de regresso à selecção seis anos depois, des-
perdiçou uma grande penalidade (27), lance que cus-
tou a expulsão a um jogador galês (Neco Williams).
Antes de iniciar a participação no Europeu, a França
jogará ainda com a Bulgária na próxima terça-feira.
País de Gales, por sua vez, defronta a Albânia amanhã.

Por seu turno, a selecção inglesa garantiu a vitória 
no particular frente à Áustria (1-0). Bukayo Saka (56) 
apontou o único golo da partida, após uma rápida jo-
gada de contra-ataque. 

O desafio ficou marcado pela lesão de Alexander-
-Arnold, que precisou de ajuda para abandonar o rel-
vado no final da partida. O lateral parece ter contraído 
um problema muscular e estará em risco para o Euro.

A Polónia empatou diante da Rússia (1-
1). Os polacos marcaram cedo, logo aos qua-
tro minutos, por intermédio de Swier-
czok, mas os russos também não demoraram a 
responder, chegando à igualdade por Karavaev (21). 
Na segunda parte houve seis substituições em cada 
equipa (Lewandowski, porém, não saiu do ban-
co) e o marcador já não funcionou, ditando o se-
gundo empate dos polacos, desde que o treinador 
português Paulo Sousa assumiu o comando (per-
deu ainda com a Inglaterra e venceu Andorra). 
A Polónia tem novo jogo de preparação marcado para 
a próxima terça-feira, diante da Islândia. A Rússia 
joga amanhã com a Bulgária, antes também de iniciar 
a participação no Euro.OS Philadelphia 76ers, os 

Atlanta Hawks e os Utah Jazz 
qualificaram-se na quarta-
-feira para a segunda ronda do
“play-off” da NBA. 

Sixers e Jazz, melhores da 
fase regular no Este e no Oeste, 
respectivamente, confirma-
ram o favoritismo, enquanto os 
Hawks, quintos no Este, causa-
ram uma pequena surpresa ao 
eliminarem os New York Kni-
cks, quartos.

Os Jazz, conjunto com me-
lhor registo na fase regular, 
afastaram os Memphis Gri-
zzlies, por 4-1, ao vencerem em 
casa o quinto jogo, por 126-110, 
liderados por Donovan Mitche-
ll, que marcou 30 pontos (26 na 
primeira parte) e conseguiu dez 
ressaltos.

Jordan Clarkson, melhor 
sexto jogador da NBA, marcou 
24 pontos, Rudy Gobert con-
seguiu 23 pontos e 15 ressaltos 
e Bojan Bogdanovic terminou 
com 17 pontos.

Do lado dos Grizzlies, Ja 
Morant voltou a estar em des-
taque, com 27 pontos e 11 as-

O ANTIGO avançado Má-
rio Jardel, que brilhou no FC 
Porto e Sporting, utilizou as 
redes sociais para denunciar 
um assalto de que foi alvo 
na sua casa em Fortaleza, no 
Brasil. 

O ex-jogador, agora com 
47 anos, revela que entre os 
objectos furtados estão as 
duas Botas de Ouro que ga-

nhou ao longo da carreira. 
A primeira foi em 1998/99, 
com a camisola do FC Porto 
(36 golos), e a outra ao servi-
ço dos “leões”, em 2001/02, 
com 42 golos apontados no 
campeonato.

O Globo Esporte confirma 
que Mário Jardel já apresen-
tou queixa na polícia local 
para reaver o seu “legado”.

SIMONE Inzaghi é o sucessor de 
Antonio Conte no Inter de Milão, 
anunciou ontem o emblema nera-
zzurro.

Num curto comunicado publica-
do no site oficial, o campeão italiano 
informa que Inzaghi, até aqui técni-

co da Lazio, rubricou um contrato 
válido por duas épocas.

O antigo jogador, agora com 45 
anos, orientava os laziale desde 
2015/16, o único clube em que havia 
trabalhado até à data como treina-
dor. Muda-se agora para o Inter, que 

rescindiu há dias com Conte, segun-
do a imprensa italiana, por diferen-
dos em questões financeiras.

Refira-se que o clube de Milão, 
apesar de ter conquistado o título 
11 anos depois, atravessa uma grave 
crise financeira.

empata 
na Áustria

PREPARAÇÃO PARA EURO-2020

Duelo ibérico no dia 
da candidatura ao Mundial-2030

o que lhe dá algum favoritismo
para o encontro desta noite.

PORTUGAL
Portugal também efectua 

o seu primeiro amigável, ten-
do batido o Luxemburgo (1-3),
em partida inserida na fase de
grupos para o Mundial. Nos úl-
timos nove jogos como visitan-
te, a selecção lusa ganhou seis,
empatou dois e perdeu um. 

Entretanto, o jogo será an-
tecedido do lançamento da 
candidatura conjunta ao Mun-
dial de 2030.

Segundo a agenda oficial 
do Rei de Espanha, os chefes de 
Estado e de Governo dos dois 
países irão marcar presença na 
“apresentação da candidatura 
ibérica”. A cerimónia também 
irá contar com a presença dos 
presidentes da Federação Por-
tuguesa de Futebol, Fernando 
Gomes, e da Real Federação 
Espanhola de Futebol, Luís Ru-
biales. A ideia da candidatura 
conjunta surgiu em Novembro 
de 2018, quando o primeiro-
-ministro espanhol, Pedro
Sánchez, sugeriu uma candi-
datura entre Portugal, Espanha
e Marrocos. Entretanto, o país
africano saiu da corrida.

Já em Outubro de 2020, as 
federações dos dois países ibé-
ricos anunciaram um proto-
colo de colaboração com vista 
a “impulsionar” a candidatura 
conjunta.

A escolha do país, ou países, 
responsáveis pela organização 
do Campeonato do Mundo de 
2030 será decidida em 2024.

ESPANHA
Este é o primeiro jogo ami-

gável da Espanha neste ano, 
mas chega ao embate com o 
rival ibérico após triunfo, em 
casa, diante do Kosovo (3-1), 
a contar para o apuramento ao 
Mundial do Qatar. 

Nos últimos nove jogos, em 
casa, a “La Roja” ganhou oito 
e empatou um disputados em 
casa para todas as competições, 

Ronaldo será uma das maiores atracções do duelo desta noite

NBA

Sixers, Hawks e Jazz 
seguem em frente

Tobias Harris a acrescentar 28 
e Ben Simmons a alcançar um 
“triplo-duplo” (19 pontos, 11 
assistências e dez ressaltos).

Nos Wizards, Bradley Beal 
(32 pontos) e Russel Westbrook 
(24 pontos e 10 assistências) 
não conseguiram evitar a eli-
minação.

Os Sixers vão agora de-
frontar os Atlanta Hawks, que, 
pela primeira vez desde 2016, 
passaram a primeira ronda do 
“play-off”, depois de vence-
rem pela quarta vez em cinco 
jogos os Knicks, por 103-89.

Na sua primeira presença 
no “play-off”, Trae Young, as-
sobiado pelo público nos três 
jogos em Nova Iorque, voltou a 
mostrar-se em excelente mo-
mento de forma, terminando o 
encontro com 36 pontos e nove 
ressaltos. Clint Capela conse-
guiu 14 pontos e 15 ressaltos 
para os Hawks, com Julius Ran-
dle, a grande figura dos Kni-
cks e vencedor do prémio para 
jogador que mais evoluiu esta 
temporada, terminou o jogo 
com 23 pontos e 13 ressaltos.

sistências, terminando os 
seus primeiros cinco jogos em 
“play-off” com 151 pontos e 
41 assistências - é o primeiro 
a passar os 150 pontos e as 40 
assistências nos seus primeiros 
cinco jogos na segunda fase.

Os Jazz ficam agora à espe-
ra do vencedor da eliminatória 
entre os Dallas Mavericks e os 
Los Angeles Clippers, com os 
texanos a liderarem, por 3-2, 
depois do triunfo de quarta-
-feira, por 105-100, com Luka

Doncic a marcar 42 pontos e a 
fazer 14 assistências.

Em Filadélfia, mesmo sem 
o poste Joel Embiid, um dos
candidatos ao prémio de joga-
dor mais valioso (MVP), os Si-
xers asseguraram o apuramen-
to para a fase seguinte, com um 
triunfo por 129-112 sobre os
Washington Wizards, no quin-
to jogo da primeira ronda.

Seth Curry conseguiu 30 
pontos, a sua melhor marca 
pessoal nos “play-offs”, com 

Donovan Mitchell (Jazz) contribuiu com 30 pontos na vitória sobre os Grizzlies

Assaltantes roubam 
Botas de Ouro de Jardel

Jardel foi assaltado e ficou sem os seus troféus mais importantes

Inzaghi é o novo treinador do Inter

Alemanha

Ace
ss

e 
no

ss
o 

Can
al 

no
 T

ele
gr

am
: t

.m
e/

Nov
ojo

rn
al



DESPORTOSexta-feira, 4 de Junho de 2021 31

A 
SELECÇÃO Nacional 
de Futebol Femini-
no inicia esta tarde o 
ciclo de duplo duelo 
com a sua congénere 

da eSwatini, no âmbito da 
data-FIFA, jogos que servirão 
de preparação para a elim-
inatória de acesso ao CAN-
2022, frente à África do Sul, e 
ao Torneio da COSAFA, pre-
visto para Setembro, na terra 
do rand.

Os confrontos com a 
e-Swatini terão lugar no
campo do Afrin, na Machava.
O jogo de hoje tem início às
15:00 horas, à mesma hora
do segundo embate agenda-
do para domingo.

Para esta empreitada, 
a seleccionadora nacional, 
Júlia Fumo, chamou 27 jog-
adoras, grande parte delas 
seleccionadas durante os 
torneios das selecções pro-
vinciais recentemente or-
ganizados pela Federação 
Moçambicana de Futebol 
(FMF).

Segundo a seleccionado-
ra, destes 27 atletas, 13 são de 
clubes do sul, oito do norte e 
seis do centro do país.

“Os jogos com a eSwatini 

FELIZ e orgulhoso pelo resultado conseguido na sua 
estreia, mas bastante apreensivo com as condições 
logísticas que antecederam ao encontro com o 
Lesotho, na quarta-feira, no qual Moçambique 
venceu, por claros 5-0, o seleccionador nacional, 
Horácio Gonçalves, foi ríspido no final do encontro, 
apontando para certas coisas que não andam bem 
no seio da Selecção Nacional.

“Há situações que devem ser resolvidas. Não 
deve haver pedras que perturbam o nosso camin-
ho, por isso estou certo que com a chegada do 
presidente da federação (esteve em Dakar a acom-
panhar a selecção de futebol de praia) essas coisas 
se possam resolver”, advertiu Gonçalves, sem citar 
nomes nem sequer indo directo ao assunto.

A seguir não descartou a hipótese de colocar o 
seu lugar à disposição: “As tantas sou eu que não 
tenho perfil para seleccionador nacional. Se não 
tenho perfil, posso resolver rapidamente. As pe-
dras que estiverem a mais ou a menos devem ser 
removidas. Temos de começar a pensar de forma 
diferente no futebol. Vim para a Selecção Nacion-
al para ajudar, por isso há pedras por remover por 
forma a explorarmos ao máximo o talento existente 
no futebol moçambicano, que hoje (quarta-feira) 
ficou uma vez mais exposto”, rematou.

Este caso poderá fazer correr muita tinta. Ao 
que tudo indica, Horácio Gonçalves sente que in-
comoda certas pessoas na federação com o cargo 
que ocupa.

O BASQUETISTA moçambica-
no Jeremias Manjate sagrou-
-se, quarta-feira, campeão
pelo Sporting de Portugal com
um vitória tangencial sobre o
FC Porto, por 86-85, no quin-
to jogo da final, quebrando um
jejum de 39 anos 

Por ter sido o primeiro clas-
sificado na fase regular da tem-
porada, o Sporting pôde jogar 
este quinto jogo no pavilhão 
João Rocha e a festa foi feita em 
casa, naquele que é o primeiro 
título nacional desde 1982 – 
“jejum” despoletado também 
pela ausência de 24 anos, com o 
clube a retomar à actividade no 
basquetebol em 2019.

Esta é ainda, para o Spor-
ting, uma “dobradinha” na 
temporada de basquetebol, 
depois da conquista da Taça de 
Portugal. Com este campeo-
nato, o Sporting, que sucede 
à Oliveirense como campeão 
nacional, chega aos nove títu-
los, estando a três dos 12 do FC 

NELSON Santos vai treinar 
o Ferroviário de Nampula. O
técnico português chega a
Nampula no próximo dia 8 de
Junho, terça-feira, para iniciar
os trabalhos de uma equipa
muito mal classificada no Mo-
çambola.

Os “axinenes” estão em 
penúltimo lugar na tabela 
classificativa do Moçambo-
la-2021, com apenas quatro 
pontos em oito jogos disputa-
dos. Têm apenas uma vitória e 
empataram por uma vez, pre-
cisamente na oitava jornada 
na recepção à Associação Des-
portiva de Vilankulo. Aver-

baram seis derrotas, tendo 
marcado somente três golos e 
sofrido 12.

Nelson Santos vai estrear-
-se na deslocação a Quelima-
ne, quando o Ferroviário de 
Nampula, que iniciou a época 
sob comando Chaquir Bemat, 
defrontar o Matchedje de Mo-
cuba, “lanterna vermelha”. 
Referir que depois do despe-
dimento de Chaquir Bemat, a 
equipa vinha sendo orientada 
por Artur Macassar (Turito), 
que vai manter-se como ad-
junto.

Lembrar que Nelson San-
tos entrou em Moçambique 

pela porta do Costa do Sol, 
como adjunto de Diamanti-
no, antes de desempenhar as 
mesmas funções com Arnal-
do Salvado, tendo assumido o 
comando técnico dos “canari-
nhos”, após o afastamento do 
“papa títulos”. 

Nelson Santos deixa a for-
mação do Al-Hilal Omdurman 
do Sudão, onde é adjunto do 
seu compatriota Ricardo For-
mosinho. Mas antes de chegar 
ao Sudão, esteve a treinar a 
equipa do Nogoom FC, da se-
gunda liga egípcia, acabando 
por ser afastado, alegadamen-
te por maus resultados.

NO ÂMBITO DA DATA-FIFA

Selecção feminina 
defronta hoje eSwatini

Malawi foi o último adversário da Selecção Nacional numa eliminatória de má memória há dois anos

da zona sul. Com os tornei-
os de selecções provinciais 
convocamos mais jogadoras 
e neste momento temos 27, 
portanto, já estamos com-
pletos”, disse Júlia Fumo.

Moçambique está a 
preparar várias frentes, no-
meadamente as eliminatórias 
de acesso ao CAN, ao Mundi-
al e ao torneio da COSAFA, 
em seniores e sub-20.

É neste contexto que a 
coordenadora das selecções 
femininas na FMF, Sandra 
Coroma, anunciou a organ-
ização, nos próximos dias 12, 
13 e 14 do mês em curso de um 
torneio de selecções provin-
ciais da categoria de sub-20 
para dotar a equipa nacional 
deste escalão de ferramen-
tas para enfrentar da melhor 
forma os seus próximos de-
safios, com destaque para o 
Torneio da COSAFA, previsto 
para Setembro.

Ao todo serão organiza-
dos três torneios nas três zo-
nas do país. No norte, a prova 
terá lugar em Lichinga, no 
centro, em Chimoio, sendo 
que no sul a anfitriã será a ci-
dade de Xai-Xai.

vão permitir que avaliemos 
o nível em que nos encon-
tramos actualmente, sabido 

que estamos a trabalhar já 
há dois meses. É claro que 
nestes dois meses nunca tra-

balhamos com o grupo com-
pleto, dado que no início ap-
enas contávamos com atletas 

HORÁCIO GONÇALVES IRRITA-SE

Há “pedras” por
remover na Selecção 
Nacional

Nelson Santos vai
treinar Ferroviário
de Nampula

Manjate é campeão 
pelo Sporting

Jeremias Manjate ajudou os “leões” a quebrarem um jejum de 39 anos

Porto e a 18 dos 27 do Benfica.
Para Luís Magalhães, trei-

nador “leonino” de 63 anos, 
este é o sétimo campeonato 

conquistado na Liga portu-
guesa – um deles conquistado 
no FC Porto, rival que superou 
nesta final.

AFCM credencia equipas
para regresso aos treinos

A ASSOCIAÇÃO de Futebol da 
Cidade de Maputo (AFCM) está 
desde o início da semana a cre-
denciar as equipas que reúnam 
condições para o regresso aos 
treinos, depois que o Decre-
to n°. 30/2021, de 26 de Maio, 
autorizou o regresso aos treinos 
das equipas de alta competição 

e de formação dos campeona-
tos provinciais, no quadro das 
novas medidas adoptadas pelo 
Governo para o alívio das res-
trições devido à pandemia do 
novo coronavírus.

A emissão para os clubes 
de uma credencial na qual o 
clube é certificado como tendo 

observado o protocolo sanitá-
rio é, segundo Amílcar Jossub, 
presidente da AFCM, a primei-
ra medida que o órgão toma 
no sentido de criar condições 
de cumprimento da norma do 
Conselho de Ministros e, ain-
da, para a criação de condições 
para o regresso, nos próximos 

tempos, das competições de 
futebol ao nível da capital do 
país.

“O decreto do Conselho 
de Ministros é claro quando 
diz que a autorização é para as 
equipas treinarem. Por isso, o 
que estamos a fazer, depois de 
visitadas as instalações de cada 
clube, é emitir uma credencial 
para que possa ser exibida em 
caso de ser exigida pela polícia 
ou outra entidade” - clarificou 
Amílcar Jossub que, entretanto, 
antevê dificuldades para mui-
tos dos associados da AFCM por 
treinarem em campos ou espa-
ços abertos e sem vedação”.

“Infelizmente, mais de 
90% dos nossos filiados utili-
zam campos sem vedação. Os 
treinos estão autorizados para 
acontecerem sem público e, aí, 
antevemos dificuldades”, disse 
Jossub, usando como exemplo 
os campo do Zixaxa e do Fer-
roviário das Mahotas que não 
permitem isolar por completo 
os espectadores.

De acordo com a fonte, de 
entre equipas de alta competi-
ção e de formação, a AFCM tem 
inscritos cerca de 3000 pes-
soas, entre atletas, treinadores, 

dirigentes e pessoal de apoio 
das equipas do futebol de onze 
em ambos os sexos e, ainda de 
outras duas especialidades do 
desporto-rei, nomeadamente 
o futebol de praia e futsal.

Pirates aplica reviravolta 
no terreno de Kambala

O BAROKA FC, do futebolista moçambicano Kambala, foi der-
rotado, em casa, pelo Orlando Pirates, por, 2-1, em jogo da 29ª 
e penúltima jornada da Primeira Liga da África do Sul de futebol 
(PSL).

O Baroka, que contou com o internacional moçambicano 
Kambala no onze inicial (substituído aos 90+2), esteve em vanta-
gem graças ao golo de Denwin Farmer, aos 45 minutos. Mas a fes-
ta dos “Bakgaga” durou pouco tempo, já que aos 45+2 Gabadinho 
Mhango restabeleceu o empate.

Ao cair do pano, aos 88 minutos, Terrence Dzvukamanja deu 
o triunfo ao Pirates, que assim garantiu o terceiro lugar na PSL
com 49 pontos e um lugar nas competições africanas na próxima
época. Já o Baroka ocupa o décimo lugar com 33 pontos e terá de
vencer, sob o risco de cair alguns “degraus”.

Na próxima jornada, a última (30ª), o Baroka bate-se fora com 
o Moroka Swallows. Já o Orlando Piares recebe o TTM. O Cape
Town City, de Edmilson, que continua a recuperar da lesão, en-
frenta o já campeão, Mamelodi Sundows. Kambala não foi feliz na recepção ao Orlando Pirates

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO
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 Goïta reúne-se com 
rebeldes de Azawad
O CORONEL Assimi Goïta, declarado Presidente de transição 
no Mali, reuniu-se na noite de quarta-feira com a Coordenação 
dos Movimentos de Azawad (CMA), signatária de um acordo 
de paz em 2015, anunciaram as duas partes. “Foi uma boa reu-
nião”, disse um responsável do CMA após essas discussões. “O 
CMA foi tranquilizado em relação às suas preocupações e reite-
rou a sua disponibilidade para apoiar a transição”, disse o res-
ponsável. O CMA mostrou-se preocupado com as consequên-
cias do golpe liderado na semana passada pelo coronel Goïta, 
nomeadamente com um possivel impacto sobre o acordo de 
2015, cuja implementação é considerada capital para a espe-
rança de tirar o país da turbulência em que vive. 

Dezoito pré-candidatos 
à presidência santomense
UM total de 18 candidatos formalizou junto do Tribunal Cons-
titucional (TC) a su intenção de concorrer às eleições presi-
denciais de 18 de Julho próximo em São Tomé e Príncipe, disse 
ontem à Lusa fonte judicial. Dos 18 candidatos que entregaram 
documentos no TC, seis saem das fileiras do principal partido 
do governo, o Movimento de Libertação de São Tomé e Prínci-
pe – Partido Social Democrata (MLSTP-PSD) e três do principal 
partido da oposição, a Acção Democrática Independente (ADI). 
Três outros saem da coligação Movimento Democrático Força da 
Mudança – União para Democracia e Desenvolvimento (MDFM/
UDD). O actual Presidente, Evaristo Carvalho, eleito em 2016 
com o apoio da ADI, decidiu não disputar um segundo mandato.

Oposição israelita anuncia 
grande coligação 
O LÍDER da oposição israelita Yair Lapid, encarregue de formar 
Governo, anunciou quarta-feira que conseguiu fechar um acor-
do com as forças da oposição para formação de um executivo que 
destituirá do poder o actual primeiro-ministro, Benjamin Ne-
tanyahu. A nova coligação governamental, composta por par-
tidos de quase todo o espectro ideológico - incluindo um parti-
do árabe, pela primeira vez - será liderada durante os primeiros 
dois anos pelo ultranacionalista religioso Naftali Benet, que será 
substituído pelo centrista Yair Lapid nos dois seguintes, noticia a 
agência EFE. Entretanto, a nova coligação governamental hete-
rogénea deve ainda obter um voto de confiança do Parlamento, 
para se efectivar o fim dos 12 anos de poder de Netanyahu. 

UNITA exige demissão 
do governador do BNA
O GRUPO parlamentar da UNITA, maior partido da oposição, 
exigiu ontem a demissão do governador do Banco Nacional de 
Angola (BNA), devido ao escândalo financeiro que envolve ofi-
ciais da Casa de Segurança do Presidente da República. Em confe-
rência de imprensa, o presidente do grupo parlamentar da União 
Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), Liberty 
Chiaka, exigiu também a demissão da responsável da Unidade 
de Informação Financeira, bem como uma comissão parlamen-
tar de inquérito ao banco central angolano ao Ministério das Fi-
nanças, para se determinar a extensão das conexões fraudulentas 
com os órgãos auxiliares do Presidente  João Lourenço. Em causa 
está o processo que envolve oficiais afectos à Casa de Segurança 
do Presidente da República, que levou já à exoneração de Pedro 
Sebastião, então responsável deste órgão e sete outros oficiais, 
encontrando-se detido um major, supostamente flagrado com 
avultadas somas em dólares, euros e kwanzas.

Nobel da Paz pede 
empenho contra 
violência sexual
O PRÉMIO Nobel da Paz de 2018, ocongoles Denis Mukwege, ape-
lou aos políticos da República Democrática do Congo (RDCongo) 
para se empenharem na luta contra a violência sexual e contra o 
“martírio do povo” no leste do país. “Até recentemente, o empe-
nho dos líderes políticos do nosso país ao nível provincial e nacio-
nal tem sido muitas vezes o elo que falta” na luta contra a violên-
cia na parte oriental do país, lamentou Mukwege, citado pela AFP. 
Mukwege, médico ginecologista, foi convidado pela primeira vez 
pela Assembleia da província de Kivu Sul, sediada em Bukavu, 
para falar perante os deputados sobre a questão da violência se-
xual e o uso de violações como arma de guerra na RDCongo. 

TPI pede entrega 
de acusado de crimes 
em Darfur
A PROCURADORA-GERAL cessante do Tribunal Penal Inter-
nacional (TPI), Fatou Bensouda, pediu às autoridades de tran-
sição do Sudão para que entreguem Ahmed Haroun, acusado 
de cometer atrocidades no Darfur, para ser julgado com outro 
funcionário do regime do ex-presidente sudanes Omar al-
-Bashir. Haroun, procurado pelo TPI há mais de uma década
por crimes contra a humanidade e crimes de guerra durante o
conflito que provocou milhares de mortos em 2003, ocupou
vários cargos governamentais durante a liderança de al-Bashir
do Sudão. Em 2007, o TPI emitiu um mandado de captura con-
tra Haroun, acusando-o de 42 crimes. Haroun foi preso no Su-
dão após a queda do ex-presidente, deposto em 2019 e que é
também procurado pelo TPI pelo seu papel no conflito do Dar-
fur.

Registando a história de MoçambiqueRegistando a história de Moçambique

ÁFRICA deve deixar de depen-
der da importação de vacinas 
contra a Covid-19 e desenvol-
ver capacidade de produção de 
imunizantes e outros produtos 
médicos, defendeu ontem o 
director-geral da Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

“Até agora, África adminis-
trou pouco mais de 31 milhões 
de doses da vacina Covid-19, ou 
seja, 2 por cento do total global. 
Isto está longe de ser suficien-
te”, lamentou Tedros Adhanom 
Ghebreyesus..  Segundo o bió-
logo etíope, “é claro que a África 
não pode contar apenas com a 
importação de vacinas do resto 
do mundo, devemos construir 
essa capacidade, não só para as 
vacinas Covid-19, mas para ou-
tras vacinas e produtos médi-
cos”. Ghebreyesus falava no pri-
meiro painel, intitulado “Lições 
da pandemia: um apelo urgente 
para fortalecer as capacidades 

de saúde da África”, do ‘Ibrahim 
Governance Weekend 2021’.

Na abertura do evento, o 
empresário sudanês Mo Ibrahim, 
presidente da Fundação com o 
seu nome, acusou os países ricos 
de “açambarcarem” as vacinas 
contra a Covid-19, violando a 
ideia de que “ninguém está se-
guro até todos estarem seguros”.

Ibrahim lamentou também 
que os países mais desenvolvi-
dos tenham sido capazes de se 
endividar “enormemente a bai-
xo custo em triliões de dólares 
para apoiar as suas populações 
e economias”, enquanto que 
para os países africanos “quan-
do é possível, é proibitivamente 
caro”.  Mesmo assim, o filantro-
po disse estar “optimista” sobre 
o futuro e manifestou esperança
no desenvolvimento de planos
de recuperação da pandemia
Covid-19 e na redefinição dos
modelos de crescimento em

África. 
“Precisamos de um novo 

modelo (…) que crie emprego, 
[que seja] equitativo, sustentá-
vel e verde”, defendeu.  

O ‘Ibrahim Governance 
Weekend 2021’, que termina 
amanhã, reúne, este ano num 
formato digital, políticos, espe-
cialistas e activistas da sociedade 
civil para debater o impacto da 
pandemia Covid-19 em África e 
o caminho para a recuperação.

Entre os oradores estão,
além de Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, o Secretário-Geral das 
Nações Unidas, António Guter-
res, o Presidente da Comissão 
da União Africana, Moussa Faki 
Mahamat, o director do Cen-
tro de Controlo e Prevenção 
de Doenças da União Africana 
(África CDC), John Nkengasong, 
e a Presidente da Comissão Eu-
ropeia, Ursula von der Leyen. - 
(LUSA)

AS autoridades sul-africanas estão a investigar 
cerca de 14,3 mil milhões de rands (643,9 mil 
milhões de meticais) em alegada corrupção 
pública no combate à Covid-19, que inclui fa-
miliares do ministro da Saúde, Zweli Mkhize.

Numa comunicação ao Parlamento, o di-
rector da Unidade Especial de Investigação 
(SIU, na sigla em inglês), Andy Mothibi, adian-
tou na quarta-feira que a investigação em curso 
abrange “desde prestadores de serviços a vários 
funcionários do Ministério da Saúde, incluin-
do o poder executivo, que é o ministro Zweli 
Mkhize”.

“Estou muito limitado a revelar detalhes. 
Estamos a investigar todas as alegações e a in-
vestigação está a correr muito bem”, decla-
rou Mothibi. O ministro Zweli Mkhize, antigo 
tesoureiro e membro da direcção nacional do 
Congresso Nacional Africano (ANC), é o mais 
recente governante sul-africano a ser citado 
num escândalo de corrupção pública no país, 
depois de o partido no poder ter suspendido 
recentemente o seu secretário-geral, Ace Ma-
gashule.

Magashule enfrenta na justiça um caso de 
alegada fraude e corrupção de 255 milhões de 
rands (1,1 mil milhões de meticais) na província 
do Estado Livre, onde exerceu o cargo de go-
vernador de 2009 a 2018.

A imprensa sul-africana revelou que o ex-
-porta-voz do ministro da Saúde, Tahera Ma-
ther, e a sua assistente pessoal, Naadhira Mi-
tha, teriam recebido irregularmente milhões
de rands, através de serviços de comunicação
em torno da Covid-19, que, por sua vez, teria
beneficiado financeiramente e materialmente
também o filho de Mkhize.

O Ministério da Saúde reconheceu a exis-
tência de “irregularidades flagrantes” no pro-
cesso de contratação pública, salientando que 
“será necessário responder”.

Questionado recentemente por jornalistas 
no final de um encontro, em Pretória, com o 
seu homólogo francês, Emmanuel Macron, 
o Presidente da República, Cyril Ramaphosa,
disse que irá tomar uma decisão em relação ao
futuro de Mkhize com base no resultado da in-
vestigação da SIU. - (LUSA)

TRÊS dezenas de líderes exigem, 
num artigo de opinião publica-
do quarta-feira pelo Le Monde, 
que um verdadeiro ‘New Deal’ 
seja lançado para permitir a 
África ultrapassar a crise da Co-
vid-19 e evitar ser deixada para 
trás por outros continentes.

O apelo foi lançado pelos 
presidentes francês, Emmanuel 
Macron, senegalês, Macky Sall, 
ruandês, Paul Kagame, e sul-
-africano, Cyril Ramaphosa.

O texto é co-assinado por 27 
outros líderes africanos e euro-
peus, tais como os da Costa do
Marfim, Tunísia e Egipto, assim
como pelos príncipes da coroa
saudita e dos Emirados Árabes
Unidos, Mohammed Ben Sal-
man e Mohammed Ben Zayed,
respectivamente.

“Se o choque sanitário está
a ser até agora mais bem con-
trolado [em África] do que nou-
tros lugares, poderá contudo

ser mais duradouro, profundo 
e desestabilizador para todo o 
planeta”, advertem os co-sig-
natários.

“Embora o Fundo Monetá-
rio Internacional [FMI] estime 
que os países africanos precisa-
rão de 285 mil milhões de dó-
lares(17,5 biliões de meticais) 
em financiamento adicional até 
2025, não existe nenhum paco-
te de estímulo ou mecanismo de 
criação monetária constituído 
para mobilizar tais recursos”, 
disseram. Por consequência, 
“África não está a combater 
a pandemia em condições de 
igualdade”. Não obstante os es-
forços para a vacinação, nomea-
damente com o programa Co-
vax, é necessário “investimento 
maciço” na “saúde, educação e 
na luta contra as alterações cli-
máticas” em África, segundo o 
conjunto de líderes.

O texto apela à “salvaguarda 

destas despesas sem que sejam 
colocadas em causa as despesas 
de segurança e financiamento 
de infraestruturas, e sem que o 
continente caia num novo ciclo 
de sobre-endividamento”.

O objectivo, ao mobilizar a 
comunidade internacional, é 
“ir mais longe” do que a cimeira 
sobre o financiamento das eco-
nomias africanas, realizada em 
18 de Maio em Paris, que pro-
meteu iniciar discussões sobre 
os “direitos de saque especiais” 
do FMI.

O objectivo é atingir “100 
mil milhões de dólares (6,1 bi-
liões de meticais) em benefí-
cio do continente africano e de 
outros países vulneráveis”, de 
acordo com os signatários da 
declaração, que pretendem tra-
zer o debate para a cimeira do 
G7, no Reino Unido, com data 
de começo marcada para 11 de 
Junho. - (LUSA)

AS autoridades nigerianas con-
firmaram que 136 crianças foram 
raptadas de uma escola muçul-
mana no Estado do Níger, centro 
da Nigéria, no domingo, por um 
grupo de homens armados.

“O governo do estado do Ní-
ger confirma que o número de 
estudantes sequestrados pelos 
bandidos é de 136”, anunciou o 
governo local numa mensagem 
postada no Twitter na quarta-
-feira à noite.

As forças de segurança “es-
tão a fazer o possível para ga-
rantir o retorno seguro das
crianças”, garantiu o Governo
nigeriano, mas agem “com cau-
tela na perseguição aos bandidos 
para evitar danos colaterais”.

As autoridades estaduais 

também pedem ajuda ao Gover-
no federal para “equipá-los me-
lhor” para enfrentar esses grupos 
de sequestradores.

Cerca de 200 alunos esta-
vam na escola Salihu Tanko, no 
Estado do Níger, na altura do 
ataque no domingo à tarde. Al-
guns conseguiram escapar e os 
sequestradores libertaram uns, 
com idades entre 4 e 12 anos, 
porque eram “pequenos demais 
para andar”, disse um dos fun-
cionários da escola à agência de 
notícias AFP.

Desde o ataque, os pais dos 
alunos sequestrados esperam, 
sentados em frente à escola, por 
notícias dos seus filhos.

“Peço ao governo que faça 
tudo para proteger seus cida-

dãos e nossos filhos”, declarou à 
AFP Sa’idu Umar, pai de uma das 
crianças sequestradas. “Espe-
ramos que as autoridades façam 
mais para trazer nossos filhos de 
volta”.

SÉRIE DE SEQUESTROS
Este ataque é o mais recente 

de uma série de sequestros de 
estudantes nos últimos meses 
no centro e noroeste da Nigéria, 
onde gangues armadas aterrori-
zam as populações há uma dé-
cada, com saques a vilas, roubo 
de gado e raptos em massa para 
exigir resgate.

Sem contar os alunos rap-
tados no domingo, pelo menos 
730 crianças e adolescentes fo-
ram sequestrados desde 2020. - 
(SWISSINFO)

A 
ORGANIZAÇÃO 
Mundial da Saúde 
(OMS) alertou on-
tem para a ameaça 
de uma terceira vaga 

da Covid-19 em África, no-
meadamente em países como 
o Quénia ou a África do Sul,
onde existe uma escassez de 
vacinas.

“A ameaça de uma ter-
ceira vaga em África é real e 
está aumentando. É crucial 
que levemos rapidamente as 
vacinas aos braços dos africa-
nos que apresentam um alto 
risco de adoecer gravemente e 
morrer da Covid-19”, afirmou 
a directora regional da OMS 
para África, Matshidiso Moeti, 
citada pela Agência espanhola 
Efe.

Os alertas da OMS sur-
gem numa altura em que o 

continente africano registou 
nas últimas duas semanas um 
aumento em 20% do número 
de casos da Covid-19, face à 
quinzena anterior.

Segundo um comunicado 
da OMS, 14 países africanos 
apresentam uma tendência de 
subida, sendo que destes oito 
tiveram um aumento de mais 
de 30% no número de contá-
gios.

A África do Sul, que tem 
sido o epicentro desta crise 
sanitária, tem tido um au-
mento contínuo de casos e o 
Uganda registou um aumento 
em 131% na passada semana, 
com surtos detectados em es-
colas, centros de isolamento e 
em profissionais de saúde. 

A OMS explica que este 
crescimento do número de 
casos se deve à dificuldade da 

COVID-19 EM ÁFRICA 

OMS alerta para ameaça 
de terceira vaga

população em cumprir as me-
didas preventivas de higiene 
e segurança, ao aumento dos 

contactos sociais e à chegada 
do inverno aos países do sul de 
África. Este aumento do nú-

mero de casos em África coin-
cide com uma diminuição 
de doses de vacinas enviadas 

para o continente.
A situação agravou-se nas 

últimas semanas devido à 
crise do novo coronavírus na 
Índia, país que fabrica grande 
parte das doses que deveriam 
chegar a África.

Até agora, o continen-
te africano, que tem mais de 
1.300 milhões de habitan-
tes, recebeu 53,5 milhões de 
doses, das quais se adminis-
traram 38,1 milhões em 50 
países, segundo dados di-
vulgados pelo Centro para 
o Controlo e Prevenção de
Doenças da União Africana
(África CDC). O continente
africano registou até ao mo-
mento mais de 4,8 milhões de 
casos da Covid-19 e mais de
131 mil mortes (3,7 % do total
mundial), segundo os últimos
dados oficiais. - (LUSA)

VACINAS

Continente deve 
deixar de depender 
de importações

RAS investiga 
corrupção na Saúde

NO MAIS RECENTE SEQUESTRO DE ALUNOS NA NIGÉRIA

Governo confirma 
desaparecimento 
de 136 crianças

Trinta líderes apelam 
a um ‘New Deal’ 
para África
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