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UM grupo de jovens líderes da África Subsariana, com idades
compreendidas entre 25 e 35 anos, participará próximo ano
no programa de intercâmbio Mandela Washington Fellowship
(MWF), promovido pela Embaixada dos EUA, que inclui institutos de liderança em universidades americanas, cimeira em
rede, experiências de desenvolvimento profissional e mentoria de actividades no continente, cujas bolsas estão abertas até
30 de Setembro corrente.

AFIRMA PR

FDS infringem pesados
golpes aos terroristas

PR passa revista à guarda de honra no encerramento de dois cursos de polícias em Nhamatanda

A

S Forças de Defesa e
Segurança (FDS) estão a infringir pesados
golpes aos terroristas,
em resultado de diversas operações, algumas das
quais dirigidas por efectivos da

Polícia da República de Moçambique (PRM).
A informação foi partilhada ontem pelo Presidente
da República e Comandante-Chefe das FDS, no encerramento do III Curso de Sar-

gentos da Polícia e I Curso de
Comandantes de Pelotões na
Escola de Sargentos Tenente-General Oswaldo Assael
Tazama, na localidade de Metuchira, distrito de Nhamatanda, em Sofala.

Filipe Nyusi disse que os
quadros graduados ontem terão a missão de dar continuidade e consolidar o trabalho já
feito no terreno, recomendando-os a garantir um relacionamento ideal com a popula-

ção das zonas reconquistadas.
O Chefe do Estado apelou à Polícia, em geral, para
se manter na vanguarda, no
âmbito do combate aos terroristas na província de Cabo
Delgado e à criminalidade, em
todo o país.
Disse aos 209 sargentos e
468 comandantes de pelotões
graduados que não terminaram a formação para aumentar
o número dos quadros já existentes na corporação, mas sim
para fazerem a diferença.
Chamou particular atenção
no sentido de se adaptarem
rapidamente nas acções de
coordenação com outras forças operativas e humanitárias
sempre com bravura, coragem
e humanismo.
Igualmente, orientou para
a necessidade de agregarem
a ciência, valores humanos
e universais, impulsionando
iniciativas que assegurem a
unidade nacional, paz e concórdia entre os moçambicanos.
“Cada polícia, independentemente da unidade orgânica e a posição hierárquica
em que se encontra, desempenha um papel central na
garantia da ordem, tranquilidade e segurança públicas”,
lembrou o Presidente da República.
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com a Costa do Marfim em casa deste e
o último desafio está previsto para Março
de 2022 com o Malawi, no Estádio Nacional do Zimpeto.
A qualificação africana para o “Mundial” do Qatar será disputada por 40
selecções, divididas em dez grupos de
quatro cada.
Os primeiros classificados desses
10 grupos passam para a última fase, na
qual vão se defrontar numa eliminatória de dois jogos. Os cinco vencedores
dessas eliminatórias apuram-se para o
“Mundial”.
O “Mundial” de Futebol-2022 disputa-se no Qatar de 21 de Novembro a 18
de Dezembro de 2022.
Mais detalhes sobre o jogo Moçambique-Costa do Marfim na página 19 da
presente edição.

CASO “DÍVIDAS NÃO DECLARADAS”

Tribunal aceita pedido
para processos autónomos
HÉLIO FILIMONE
O TRIBUNAL que julga o caso
“Dívidas não declaradas”
anuiu ontem o pedido da Ordem dos Advogados de Moçambique (OAM), assistente do
Ministério Público, para que se
iniciem diligências visando a
instauração de processos autónomos em resultado das matérias em discussão.
Os processos solicitados
estão relacionados com “fortes
indícios” de haver, por parte
de alguns réus e outras pessoas
das suas relações, práticas de
crimes de branqueamento de
capitais, falta de pagamento de
impostos e outras taxas tributárias nos negócios de compra
e venda de imóveis dentro e
fora do país.
Assim, a OAM requereu ao
Tribunal que se remetam ao Ministério Público informações
bastantes relacionadas com Ernesto Amaral Fonseca, por haver
indícios de estar envolvido em
crimes de branqueamento de capitais, ao fazer negócio, receber e
passar somas monetárias de um
dos réus, havendo, igualmente, suspeitas de não ter pago os
competentes impostos.
O segundo requerimento
tem a ver os imóveis construídos em Moçambique, cujo va-

lores foram pagos em contas
dos vendedores no estrangeiro.
Trata-se de duas residências no
condomínio Garden Park Village, vendidas pela empresa ATA
Construções a Bruno Langa, cujo
pagamento foi efectuado via
transferência bancária da conta do réu, em Abu Dhabi, para a
conta do vendedor, na Turquia.
Foram também referenciados
outros dois apartamentos no
mesmo condomínio, vendidos
pela empresa ATA Construções
a Teófilo Nhangumele, numa
transacção em que o pagamento
foi igualmente feito através de
uma transferência da conta deste
para a do vendedor, na Turquia.
Há ainda um imóvel tipo 3, localizado na Avenida Eduardo Mondlane, na cidade de Maputo, cujo
pagamento foi efectuado através
de uma transferência da conta
do réu Teófilo Nhangumele, em
Abu Dhabi, para a do vendedor
na Turquia.
Para o requerente destas investigações, havendo indícios de
prática de crimes de branqueamento de capitais por parte da
empresa ATA Construções, visto
que não há referência de pagamento de impostos, que sejam
extraídas cópias relevantes da
acusação do Ministério Público
para instaurar os competentes
processos autónomos.

A estes pedidos, a representante do Ministério Público,
Sheila Marrengula, concordou,
assim como em relação a um outro a ser remetido à Direcção de
Identificação Civil para apurar se
existe algum grau de parentesco
entre Bruno Langa e a esposa do
Teófilo Nhangumele, Luísa Maria
Langa Nhangumele, que foram
padrinhos de casamento do primeiro.
Entretanto, na sessão de ontem, a oitava do presente julgamento, o réu Bruno Langa não
respondeu a nenhuma das 25
perguntas formuladas pela Ordem dos Advogados de Moçambique, assistente do Ministério
Público. De entre as perguntas
colocadas, realce vai às relacionadas com viagens a Alemanha
e Abu Dhabi, divisão de dinheiro dos subornos, pagamento de
imóveis, contratos com a Privinvest, entre outras.
Bruno Langa apenas respondeu as questões dos advogados
de defesa. Curiosamente, o seu
advogado, Lourenço Malia, não
o colocou uma e única questão,
prescindindo da prerrogativa.
O julgamento entra hoje para
uma pausa do fim-de-semana,
devendo retomar segunda-feira, dia 6, com a audição dos réus
Sérgio Alberto Namburete e Maria Inês Moiane Dove.

DESDE JUNHO

País regista cifra mais baixa
de óbitos em 24 horas

J. MACHEL

A SELECÇÃO Nacional de Futebol empatou ontem sem golos com a sua congénere da Costa do Marfim, em desafio disputado no Estádio Nacional do Zimpeto,
inserido na primeira jornada do Grupo
“D” de qualificação ao Campeonato do
Mundo, a ter lugar no próximo ano no
Qatar.
O segundo jogo de Moçambique será
na próxima terça-feira contra o Malawi
e vai iniciar às 15 horas no Orlando Stadium, no Soweto. Esta partida terá lugar
na África do Sul, porque a Confederação
Africana de Futebol (CAF) reprovou as
condições do estádio indicado pelo Malawi, em Blantyre.
Em Outubro, os “Mambas” vão jogar
em casa dos Camarões, com quem voltarão a jogar em Maputo no mesmo mês.
Em Novembro será a segunda partida

Bruno Langa (ao centro) não respondeu a nenhuma das 25 questões colocadas pela Ordem dos Advogados, que assiste o Ministério Público

Luís Miquissone leva a melhor sobre o costa-marfinense
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O teu comportamento pode pôr em risco a tua saúde, da tua
família e dos teus amigos. Previne-te da Covid-19.
Fica em casa.

AS autoridades sanitárias anunciaram ontem
um óbito por Covid-19, o número mais baixo de
mortes registado em 24 horas desde 29 de Junho.
Trata-se de uma mulher de 89 anos que se encontrava internada num dos hospitais da província de Maputo. Com este, sobe para 1.872 o
cumulativo de óbitos desde a eclosão da doença
em Março do ano passado.
Dados da Direcção Nacional de Saúde Pública indicam que, de quinta-feira para ontem, 365
pessoas testaram positivo e foram diagnosticados em 3.241 amostradas suspeitas.
No mesmo intervalo, 14 pacientes deram

entrada nos hospitais por complicações respiratórias associadas à Covid-19, enquanto 17 receberam alta, continuando neste momento 122
indivíduos a receber cuidados médicos nos centros de tratamento. Destes, 52.5 por cento estão
na cidade de Maputo.
Dos novos casos positivos, a maioria está na
província de Nampula, seguida de Cabo Delgado, com 67.
As estatísticas indicam ainda que 207 indivíduos se viram livres da doença, o que fixa em
135.638 o número de recuperados da doença.
Assim, o país tem 9.917 casos activos.

BREVES

Inhambane terá
mais salas de aula
CERCA de 165 milhões de meticais serão investidos
na construção de 60 salas de aula em nove distritos
da província de Inhambane, nomeadamente Homoíne, Jangamo, Massinga, Zavala, Maxixe, Funhalouro,
Mabote, Vilankulo e Inhassoro. Para o efeito, foi quinta-feira lançada a primeira pedra para a construção de
uma escola secundária com nove salas de aula em Pamuane, Homoíne, cujas obras estão orçadas em mais
de 23 milhões de meticais.

Lançado programa
de reabilitação
de estradas rurais
O GOVERNO lança hoje, na província de Nampula, o
programa de engenharia e reabilitação de estradas rurais
no país, designado “Promove”. Segundo o Ministro das
Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatine, a iniciativa envolve a colocação de asfalto, terraplanagem das estradas rurais e estudos de engenharia.

Famílias regressam
à Palma
ALGUMAS famílias que haviam abandonado, em
Março, a vila de Palma, em Cabo Delgado, na sequência dos ataques terroristas, começam a regressar às suas comunidades por iniciativa própria,
atraídas pelas condições de segurança criadas pelas Forças de Defesa e Segurança e do Ruanda, segundo o administrador do distrito de Palma, João
Buchili, que, entretanto, pede aos regressados que
estejam vigilantes para neutralizar possíveis infiltrados.
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Click da Semana

O ultraje de urinar
contra a história!
QUE a cidade de Maputo anda quase toda ela mijada não
é novidade, entretanto é praticamente impossível nos
acostumarmos à malcriadez e ao desrespeito contra a
história colectiva, como temos estado a presenciar, por
exemplo, ao redor da Fortaleza de Maputo, antes Fortaleza da Nossa Senhora da Conceição, um dos espaços mais
antigos e emblemáticos da capital do país.
Só para se ter alguma ideia, a Fortaleza de Maputo é
por si um dos maiores testemunhos do passado colonial
em Moçambique e não só, pois através dela é possível
compreender eras da história do país.
Este aspecto manifesta-se de várias maneiras, como
acontece ao brindar com memórias das danças de resistência, como o xigubo, dos soldados de Ngungunhane,
um destemido guerreiro e famoso pelas suas batalhas em
resistência contra a presença colonial no país.
Quis o destino que Ngungunhane regressasse à terra
natal através de um repatriamento após a morte, afinal
veio a perder a vida em 1906, em Angra do Heroísmo,
Portugal, onde era prisioneiro dos colonos portugueses.
O que liga esta grande figura retratada em obras de
arte como “Ualalapi”, um dos 100 melhores romances africanos do século XX, escrito por Ungulani Ba Ka
Khosa, é também o facto de a fortaleza ser onde os restos
mortais deste homem repousam até aos dias que correm.
Mas não é somente sobre ele que o visitante deste espaço museológico pode saber, pois estão lá figuras coloniais como Mouzinho de Albuquerque, que aprisionou o
imperador de Gaza, levando-lhe ao exílio nas terras portuguesas.
A arquitectura do espaço é também única em toda
a cidade de Maputo. É bela, forte e feita de um material
que espelha a época em que foi erguida para que os portugueses resistissem à ocupação por parte das potências
holandesas, que pretendiam sobremaneira conquistar

Há que dignificar
a Praça da Juventude!
A PRAÇA da Juventude, no Bairro de Magoanine, cidade de Maputo, em nada honra o
nome que ostenta, por ser um lugar sujo, nauseando, sujeito a erosões e caracterizado
por aglomerações. É um centro de convergência de diferentes camadas sociais que ali
se fazem com interesses distintos. Não é um jardim, como se espera e sugere o nome,
mas um mercado informal no qual é possível comprar diversos produtos, desde roupa,
comida, material de construção, entre outros. Concorre ainda o facto de ser um espaço
onde é possível beneficiar de diversos tipos de serviços, dos quais os bancários. É também um terminal de transportes públicos e, para piorar, temido devido à criminalidade. Entretanto, a boa notícia chegou esta quinta-feira, quando o Município de Maputo
realizou o cadastro de vendedores informais para integração nos mercados, com vista
a deixar o local em condições para a sua reabilitação, sendo que se esta for cumprida,
ao que tudo indica, em breve a Praça da Juventude irá honrar o nome que ostenta, desmentindo por completo o que estas imagens captadas pelo nosso colega de imagem
Félix Matsinhe testemunham.

este lugar.
É esta a história que hoje ali se conserva ao público interessado nestas e outras narrativas do país e, em particular, da capital, que se deve preservar. O edifício é alvo de
muitas visitas de estudos e turísticas. Faz parte do guião
turístico de muitas organizações que se responsabilizam
em apresentar a urbe aos que visitam a capital e não só.
Infelizmente, é com muita amargura que escrevemos
este tema de fundo, afinal ele nasceu da constatação de
que o lugar histórico pode desaparecer. Se isto não for por
completo, pode transformar-se numa ruína como aconteceu com locais como a Praça de Touros, que muitas lágrimas arrancou de Ricardo Chibanga, um moçambicano
que é considerado em todo o mundo um dos maiores
toureiros de sempre.
E, por mais cómico que isto pareça, pode desabar devido à urina que se derrama ao redor do seu jardim. Mijar
contra este local histórico deve ser um crime igualmente
histórico, ninguém que ouse urinar contra a nossa história deve sair impune. Consideramos este tipo de atitude
um dos maiores ultrajes que podem ser cometidos.
Assim, não nos resta outra saída senão apelar a uma
maior vigilância por parte das autoridades moçambicanas a fim de estar atento contra os prevaricadores, punindo-os com multas e penas de prisão pesadas. Acima
de tudo, esperamos que a sociedade esteja em alerta, afinal, mais do que sermos policiados, é importante que nos
policiemos.
Isto resulta da ignorância dos que praticam estes actos. Não sabem do significado que este lugar tem para
compreender a história, tanto que isto não acontece
apenas na Fortaleza de Maputo. São alguns dos muitos
exemplos que podemos dar, pois isto acontecia no Jardim
Tunduru, antes da sua reabilitação, e em muitas ruínas da
capital.

Acesse https://t.me/Novojornal
CIDADE DE MAPUTO

Sábado, 4 de Setembro de 2021

PRAÇA DA JUVENTUDE

Município
cadastra informais

Q

UARENTA vendedores e 21 operadores de
táxi, que exercem as
suas actividades na
Praça da Juventude,
na cidade de Maputo, foram
cadastrados, quinta-feira, para
a sua integração noutros locais
a serem indicados pelas autoridades municipais.
O cadastro, que consistia
no levantamento dos nomes,
contactos e opção de integração, abrange apenas as pessoas
que fazem negócio reconhecido pelo município, sendo, por
isso, que foram excluídos os
vendedores de pedra e areia.
Segundo a directora de
Serviços Municipais da Juventude e Cidadania, Edna Rungo,
a autarquia não dispõe de um
lugar que possa acolher a venda
de material de construção.
“Eles sabem que a actividade não deve ser exercida na
praça e não existe um lugar
destinado especificamente a
este negócio”, disse.
Explicou que os operadores
de táxi vão continuar a operar
na proximidade na Praça da Juventude, enquanto os vendedores de produtos alimentares
e roupa serão integrados nos
mercados municipais de Malhazine, Matendene, Hulene,
Romão e outros locais que dispõem de bancas não ocupadas.
“O município pretende devolver a funcionalidade primária deste lugar, por isso deu um
prazo para a retirada voluntária
e respectiva integração”, lembrou.
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TRATAMENTO DA COVID-19

Saúde melhora
distribuição
de oxigénio

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

O SECTOR da Saúde na cidade de Maputo pretende aprimorar a distribuição do
oxigénio nos Centros de Internamento
da Covid-19 (CICOV), a fim de melhorar
o tratamento dos pacientes com dificuldades respiratórias.
O ensejo foi expresso, quinta-feira,
pelo secretário de Estado na capital do
país, Vicente Joaquim, à margem de uma
visita efectuada ao CICOV do Hospital
Geral da Polana-Caniço.
O representante do Estado apontou
que há uma reclamação de que nem todas as camas estão ligadas ao sistema de
oxigénio, o que obriga os profissionais a
recorrerem a botijas de gás.
“Estamos aqui para fazer um levantamento do nosso nível de prontidão e
tentar encontrar formas de suprir esta situação, não só neste CICOV, mas sim em
todos”, disse Vicente Joaquim.
Apelou aos munícipes a continuarem

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere, 764

a observar as medidas de prevenção da
Covid-19, mesmo com o alívio das restrições, resultante da redução de casos da
doença.
A directora desta unidade sanitária,
Hélia Manaze, afirmou que, actualmente, estão hospitalizados pelo menos 19
pacientes, quatro dos quais em estado
grave. Comentou que a redução de casos
da doença, internamentos e mortes está,
igualmente, a aliviar a pressão aos profissionais de saúde que se preparam para
responder a qualquer eventualidade, bem
como permite fazer a manutenção preventiva dos equipamentos de trabalho.
Reconheceu que houve uma grande
pressão nos serviços de Saúde, no decurso da terceira vaga, em relação às anteriores.
O CICOV do Hospital Geral da Polana-Caniço tem capacidade de acolher 120
pacientes.

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

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

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

POLÍCIA

Decorre o cadastro de informais na Praça da Juventude
POLÍCIA: --------------------------------- 199

Edson Mussungo, vendedor de material de construção, afirmou que a medida não
é justa, porque deixa de fora
mais de 300 pessoas que têm
como negócio a venda de pedra e areia.
“Não recusamos abandonar a praça, mas pedimos que
nos indiquem outro lugar”,
apelou.
Por seu turno, Nordino
Mapaia, vendedor de produtos alimentares, mostrou-se
satisfeito com a proposta de
integração num dos mercados
próximos ao local onde opera.
“Escolhi Malhazine porque
é perto de casa e alguns clientes
poderão me seguir”, revelou.

Corpo da Polícia

Mitos e tabus privam jovens
da saúde sexual e reprodutiva
OS mitos e tabus em torno da sexualidade impedem os adolescentes e jovens
de aderirem aos Serviços de Saúde Sexual e Reprodutiva, na cidade de Maputo.
Segundo a responsável pelos Serviços de Saúde Sexual e Reprodutiva, no
distrito municipal KaMphumu, Célia
Alberto, que falava ontem, por ocasião
do Dia Internacional da Saúde Sexual,
há necessidade de mudança de mentalidade, educando os adolescentes a

buscarem informação segura nas unidades sanitárias.
Indicou que alguns pais e encarregados de educação acreditam que falar
sobre a sexualidade incentiva os jovens
a iniciarem a vida sexual mais cedo.
Entretanto, os adolescentes e jovens
acabam fazendo escolhas erradas, devido à desinformação partilhada por amigos ou veiculada nas redes sociais.
Acrescentou que há adolescentes
que procuram o hospital para se infor-

mar, de modo a que, futuramente, comecem a vida sexual de forma saudável.
“Desde o início deste ano atendemos uma média mensal de 150 adolescentes, dos 10 aos 24 anos. A maioria
vem tratar Infecções de Transmissão
Sexual (ITS) ou aderir aos métodos contraceptivos”, informou.
Nilza Munambo, da Pathfinder,
uma organização que actua na promoção do direito à saúde sexual e reprodutiva aos adolescentes, destacou que

Maputo: ------------------------ 21622001
21625031
21327206
SOCORROS: ----------------------------- 197

MUSEUS

a disponibilidade dos serviços protege-os, igualmente, de gravidezes indesejadas e das ITS.
Munambo afirmou que a Covid-19
também constitui um desafio na realização de palestras na comunidade, sobretudo nas escolas, devido à suspensão
das aulas.
O Dia Mundial da Saúde Sexual e
Reprodutiva é comemorado, este ano,
sob o lema “Saúde Sexual num Mundo
Digital”.

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

Jovem, neste momento, o
lado maningue nice da vida
é usar máscara e proteger-se da Covid-19. Eu uso a
máscara. E tu?

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA
CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL
DIRECÇÃO PROVINCIAL DA EDUCAÇÃO

ASSUNTO: ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 03/DPE/RAQUI/FASE/2021
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR
1. A Direcção Provincial da Educação de Nampula convida a todos produtores nacionais e qualificados, a apresentarem propostas seladas para o fornecimento de Carteiras
Escolares, cuja licitação será feita pelos seguintes Lotes:
Modalidade

Concurso
Público

Lote

Objecto

Data/hora de entrega das Propostas

Abertura de Propostas

Validade das Propostas

Garantia Provisória

I

1000 carteiras, 20cadeiras,20 secretárias

23/9/21 às 8.30 horas

23/9/21 às 9.00 horas

129 dias

13.833MT

II

1250 carteiras, 25 cadeiras, 25 secretárias

23/09/21 às 8.30 horas

23/9/21 às 9.00 horas

129 dias

26.830,50MT

III e IV

3250 carteiras, 65 cadeiras, 65 secretárias

23/9/21 às 9.00 horas

129 dias

26.830,50MT

23/9/21 às 8.30 horas

1. Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto
nº 5/2016, de 8 de Março.
2. Os concorrentes elegíveis interessados poderão obter informações adicionais e consultar os documentos do concurso na RAQUI, no endereço abaixo, nos dias úteis durante as
horas normais de expediente.
3. Os documentos do concurso poderão ser adquiridos pelos interessados no endereço abaixo a partir do dia 6 de Setembro de 2021, contra o pagamento de uma taxa
não reembolsável de 2.000,00MT. O pagamento poderá ser em mão ou depósito directo no banco BCI na conta nº 3180183910001.
4. Serão aceites todas as formas de garantias previstas no artigo 101, do Decreto nº 5/2016, de 8 de Março
5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, até às 8.30 horas do dia 23/9/2021 e devem ser acompanhadas de Garantia Provisória no valor indicado na
tabela acima.
6. As propostas entregues depois do prazo acima mencionado, não serão aceites. A abertura das propostas será a partir das 9.00 horas do dia 23 de Setembro de 2021,
de acordo com a tabela acima e no endereço abaixo, na presença dos concorrentes ou seus representantes que desejarem participar.
A Directora Provincial
Mariamo Agostinho
(Especialista de Educação)
411

4

Acesse https://t.me/Novojornal
Sábado, 4 de Setembro de 2021

ECONOMIA

APIEX faz balanço
positivo do arranque
da Facim-2021

A

AGÊNCIA para a
Promoção de Investimentos e Exportações (APIEX)
faz um balanço
positivo dos primeiros
dias da 56.ª edição da Feira
Internacional de Maputo
(FACIM) que este ano decorre em formato híbrido
devido à pandemia da Covid-19.
O director geral da
APIEX, Gil Bires, disse
que, apesar de ser uma
edição inovadora por se
realizar
pela
primeira
vez no modelo presencial e virtual, os dados
disponíveis até ao momento são motivadores.
“Prevíamos, a título de
exemplo, a participação de
250 expositores de forma
presencial, mas o número
que temos neste momento
aponta para cerca de 300.
Isso é um bom sinal”, disse.
Segundo a fonte, no
que diz respeito à participação de forma virtual
estavam previstos 10 mil
visitantes por dia, mas até
ao momento estamos com
cerca de 10.500 visitantes,
o que nos leva a concluir
que até ao final do evento
o balanço continuará positivo.
Anotou que a realização da feira em formato
híbrido é desafiante por
ser a primeira experiência
do país devido à pandemia
da Covid-19, o que coloca
desafios tanto por parte do

PUBLICIDADE

BANCO DE MOÇAMBIQUE
TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES
MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :03/09/2021
09:30

12:30

15:30

TAXAS DE CÂMBIO

TAXAS DE CÂMBIO

TAXAS DE CÂMBIO

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA

ABC

63,14

64,40

63,14

64,40

63,14

64,40

ABSA

63,13

64,39

63,15

64,41

63,15

64,41

BCI

63,15

64,39

63,15

64,39

63,15

64,39

BIM

63,15

64,41

63,15

64,41

63,15

64,41

BNI

63,14

64,40

63,14

64,40

63,15

64,41

ECOBANK

63,14

64,40

63,14

64,40

63,14

64,40

FIRST CAPITAL BANK S.A.

63,10

64,36

63,10

64,36

63,10

64,36

FNB

63,15

64,41

63,15

64,41

63,15

64,41

MZB

63,14

64,40

63,14

64,40

63,14

64,40

SGM

63,14

64,40

63,13

64,39

63,13

64,39

UBA

63,15

64,41

63,15

64,41

63,15

64,41

ÚNICO

63,15

64,41

63,15

64,41

63,15

64,41

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA PONDERADA

63,14

64,40

63,15

64,40

63,15

64,40

BANCOS

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA DE REFERÊNCIA

63,77

63,78

63,78

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA 03.09.2021
COMPRA
TAXA DE CÂMBIO

VENDA

63,15

MÉDIA

64,40

63,78

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)
OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
3 de setembro de 2021
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
Prazo
SEM GARANTIA
(dias)
Valor
Taxa
Overnight
708.00
13.25%

COM GARANTIA
Valor
Taxa

…
Facilidades Permanentes de Depósito e de Cedência (FPD e FPC)
Prazo
FPD
FPC
(a)
(dias)
Valor
Taxa
Valor
Overnight
4,199.71
10.25%
3,191.47

(a)

Taxa
16.25%

Bilhetes do Tesouro - Emissão Primária
Colocações por prazo
91 dias
Valor colocado Tipo A
2,358.00
Taxa Média Ponderada
13.37%
Data última colocação
1-set-21
Valor colocado Tipo B
0.00
Taxa Média Ponderada
Data última colocação
n.a
6,343.00
BT em Carteira
13.36%
Taxas BT em Carteira
Taxa últimas 6 colocações
13.36%

182 dias
850.00
13.39%
1-set-21
361.00
13.40%
23-ago-21
27,215.00
13.40%
13.40%

364 dias
2,405.00
13.40%
1-set-21
1,289.00
13.40%
23-ago-21
82,649.00
12.39%
13.40%

Total/Média
5,613.00
13.38%
1-set-21
1,650.00
13.40%
23-ago-21
116,207.00
12.68%
13.40%

Venda de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Recompra
Descrição
07 dias
28 dias

63 dias

Total / Média

Valor Títulos Vendidos
Taxa Média Ponderada

50,664.45
13.29%

310.23
13.36%

568.76
13.36%

50,664.45
13.29%

Data da última venda

30-ago-21

25-ago-21

25-ago-21

30-ago-21

(a) Taxas pré-fixadas do BM.

Transacções de Títulos entre Instituições de Crédito
Prazo

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA
COM REVENDA

(dias)

Valor

VENDA DEFINITIVA

Taxa

Valor

Taxa

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda
Descrição
Overnight
2 - 7 dias
+ de 7 dias
Valor Títulos Comprados
1,989.66
0.00
0.00
Taxa Média Ponderada
21.00%
-

3. COMPRA E VENDA DE TÍTULOS (b) NO MERCADO SECUNDÁRIO
(Valores expressos em Milhões de Meticais)

Data da última compra

organizador, que é o Ministério da Indústria e Comércio, representado pela
própria APIEX, quer por
parte dos próprios visitantes. Para fazer face à pandemia, prosseguiu Bires,
foi elaborado um processo
que consistiu na criação de

um protocolo sanitário em
colaboração com o Ministério da Saúde (MISAU).
“O protocolo está sendo cumprido estritamente
e prevê um conjunto de
medidas que devemos observar para que, de facto, a
feira se realize sem sobres-

saltos sobretudo com a observância das medidas de
contenção da Covid-19”,
disse.
A FACIM é a maior feira
de negócios multissectorial, a nível nacional, que
promove oportunidades
de negócios, expondo vá-

rias marcas, serviços e
produtos.
Este ano a FACIM, que
abriu as portas na passada
segunda-feira (30), decorre sob o lema “Industrialização: Inovação e Diversificação da Economia
Nacional”.

Venda de Títulos com Recompra / Compra de Títulos com Revenda
Vendas por prazo
1 - 91 dias
92 - 182 dias 183 - 364 dias Total / Média
0.00
0.00
0.00
0.00
Bancos p/ Público
Taxa Méd. Pond.
Público p/ Bancos
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd. Pond.
Bancos p/ Bancos
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd. Pond.
Vendas de Títulos Definitivas
Vendas por prazo
1 - 91 dias
92 - 182 dias 183 - 364 dias Total / Média
Bancos p/ Público
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd. Pond.
0.00
0.00
0.00
0.00
Público p/ Bancos
Taxa Méd. Pond.

-

-

-

-

Bancos p/ Bancos

0.00

0.00

0.00

0.00

Taxa Méd. Pond.

-

-

-

-

BT's em Carteira dos Bancos
BT's em Carteira do Público

PARTILHA DE PRODUÇÃO DE GÁS

111,145.45
5,061.55

Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro
Descrição
Overnight
Valor Títulos Vendidos
0.00
Taxa Média Ponderada
Data da última venda

Data da última compra

n.a.

n.a.

6-nov-17

2 - 7 dias

+ de 7 dias

Total / Média

0.00
-

0.00
-

0.00
-

n.a.

n.a.

n.a.

31 - 63 dias

+ de 63 dias

Total / Média

2,953.34
14.89%

192.99
17.00%

14,236.78
13.97%

11-out-16

11-out-16

11-out-16

n.a.

Compra Definitiva de Bilhetes do Tesouro
Descrição
1 - 30 dias
Valor Títulos Comprados
11,090.44
Taxa Média Ponderada
13.30%
11-out-16

1,989.66
21.00%

5. NOTAS EXPLICATIVAS
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.
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.

(b) Bilhetes do Tesouro.

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-09-2021 A 30-09-2021)

Sasol contrata empresas
para gestão de engenharia

6-nov-17

Total / Média

Descrição
Taxa de juro de política monetária (MIMO)
Indexate Único
Prémio de Custo
6%
Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano

Taxa

5%

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.

13.25%
13.30%
5.60%

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.

18.90%

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

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).
Indexante Único - taxa média ponderada das operações realizadas no MMI para prazos overnight Facilidade Permanente de Cedência (FPC) - cedência de liquidez pelo Banco de Moçambique aos operadores do mercado
que se encontrem com défices temporários de liquidez.
entre o dia 16 de cada mês até o dia 15 do mês seguinte.
Prémio de Custo - margem que reflecte o risco de mercado. É definido pela Associação Moçambicana Permutas de Liquidez - operações de transferência (empréstimo) de fundos entre as instituições participantes no MMI.
de Bancos (AMB).
Prime Rate do Sitema Financeiro Moçambicano - é a taxa única de referência para operações de Nas operações do mercado secundário, entenda-se por público, o conjunto constituído por: Instituições Financeiras Não
crédito de Taxa de Juro Variável do sistema financeiro moçambicano, composta pela soma do Indexante Monetárias, Empresas e Particulares, que realizam operaçoes de compra e venda de títulos com os Bancos.
Único e do Prémio de Custo.

A COMPANHIA petroquímica sul-africana Sasol
anunciou a contratação
das empresas VGI Consulting Africa (VGI) e Amec
Foster Wheeler Mozambique (AFW) para a gestão de
Engenharia, Procurement
e Construção (EPCm) para
o desenvolvimento das
instalações de superfície
do Acordo de Partilha de
Produção (PSA) em Moçambique. A Sasol explica
que a contratação daqueles empreiteiros se segue
a um rigoroso processo de
procurement.

Assim, a VGI será responsável pelas instalações
de superfície de poços e linhas de fluxo, e AFW pelas
instalações integradas de
óleo, gás e gás liquefeito
de petróleo (GLP).
“A nomeação surge na
sequência do anúncio da
Decisão Final de Investimento (FID) do projecto
PSA, que a Sasol fez em
Fevereiro deste ano”, esclarece a Sasol em comunicado de imprensa. O
projecto PSA visa rentabilizar o gás em Moçambique através da Central

Térmica de Temane, de
450 megawatts, e através de uma instalação de
produção de GPL (gás de
cozinha). “Conforme indicado
anteriormente,
o saldo do gás produzido abastecerá os mercados local e sul-africano”, afirma a companhia.
Citado no comunicado, o
vice-presidente sénior da
Sasol para Fornecimento
de Gás e
Operações, Akash Latchman, disse que, “até à
data, desde o anúncio do
FID, a nossa equipa tem

trabalhado
incansavelmente para o progresso do
projecto PSA.”
“Agora, com a nomeação dos empreiteiros
EPCm para o trabalho de
instalações de superfície no PSA, alcançámos
os nossos primeiros marcos importantes da fase
de execução do projecto”,
vincou.
A fonte destacou que
ambos os empreiteiros
não são estranhos à Sasol,
pois, “tanto a VGI como a
FW executaram no passado,
com sucesso, várias iniciati-

vas em nome da Sasol e das
suas subsidiárias.”
“A VGI foi responsável
pela gestão da construção
do segundo Loop Line do
Gasoduto Moçambique-Secunda (MSP), um gasoduto
de 127 km que atravessa as
províncias de Gaza e Inhambane, em Moçambique. A
AFW executou o trabalho
de Front-end Engineering
and Design (FEED) para o
projecto PSA e, no passado,
executou com sucesso projectos de compressão de baixa pressão de gás em Temane”, explicou Latchiman.

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

MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº 108/21
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 03 Setembro
de 2021
PAÍSES

MOEDAS

CÂMBIOS(MT)
COMPRA
VENDA

Estados Unidos(a)

Dolar

63,15

64,40

63,78

4,42
5,75
4,42
1,49
3,93

4,51
5,87
4,51
1,52
4,00

4,47
5,81
4,47
1,51
3,97

574,77
78,46
27,29
167,06

586,15
80,01
27,83
170,37

580,46
79,24
27,56
168,72

12,25
50,50
9,82
9,81
10,10
87,45
7,32
7,39
69,11
75,08

12,49
51,50
10,02
10,00
10,30
89,18
7,46
7,54
70,47
76,57

12,37
51,00
9,92
9,91
10,20
88,32
7,39
7,47
69,79
75,83

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

MÉDIA

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

Inflação na OCDE
sobe para 4.2 por cento
A INFLAÇÃO homóloga na OCDE aumentou para
os 4,2% em Julho, contra 4,0% emJunho, mas foi
significativamente mais baixa na zona euro (2,2%),
anunciou ontem o organismo.
Num comunicado divulgado, a Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
(OCDE) sinaliza que os preços da energia subiram a
um ritmo mais acelerado em Julho (17,4%), face a
Junho (16,9%).
A inflação nos bens alimentares também aumentou de forma mais acentuada em Julho (3,1%),
face a Junho (1,9%).

A inflação homóloga na OCDE excluindo os
bens alimentares e energia estabilizou nos 3,1% em
Julho, face a Junho.
Em Julho, a inflação aumentou de forma acentuada na Alemanha para os 3,8% (dos 2,3% em
Junho), reflectindo o efeito base relativo à descida
temporária do IVA em Julho do ano passado, no
Canadá (dos 3,1% para os 3,7%%) e em Itália (dos
1,3% para 1,9%).
A inflação homóloga estabilizou nos EUA nos
5,4%, após seis meses de subidas consecutivas, e
baixou no Reino Unido (dos 2,4% para 2,1%) e em

França (dos 1,5% para 1,2%).
Na zona euro, a inflação (medida pelo HICP) subiu para os 2,2% em Julho, contra os 1,9% em Junho.
Excluindo a alimentação e a energia, a inflação
na zona euro baixou para 0,7%, contra os 0,9% em
Junho.
A estimativa rápida do Eurostat para a zona euro
em agosto aponta para uma subida acentuada da
inflação homóloga e para a inflação excluindo alimentação e energia, para os 3,0% e 1,6%, respectivamente.

PAÍSES
Japão
Malawi
Tanzânia
Zimbabwe

MOEDAS
Iene
Kwacha
Shilling
Dólar

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

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...
3. OURO/-USD/Onça:
Compra............. 1.824,30000
Venda.............. 1.825,50000

3,2500000
0,1476300

%
%

Maputo, 06.09.2021
(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.

Acesse https://t.me/Novojornal
CIDADE DA BEIRA

Sábado, 4 de Setembro de 2021
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APESAR DAS RESTRIÇÕES DA COVID-19

HCB nunca adiou autópsias
Fez questão de afirmar que
o sector conta com 27 funcionários, entre os quais dois médicos legistas, um nacional (ele
próprio) e outro cubano.
Bonifácio Cebola explicou ainda que as autópsias são
realizadas sempre que houver
uma dúvida e que a Medicina
Legal trabalha sobre imposição
da Lei para justificar a causa de
morte diferenciando-se, deste
modo, da Anatomia Patológica
que pode revelar a morte por
alguma alteração genética.
“No princípio, mesmo as
autópsias da Medicina Legal
foram bastante difíceis, porque os familiares dos cadáveres
não queriam saber disso”, recordou, salientando que nem
todas as pessoas que morrem
devem passar pela autópsia.

Explicou ainda que as autópsias são feitas quando há
uma morte violenta ou por
causa externa, como arma de
fogo, agressão, acidente, queimadura, explosão, suspeita,
entre outros, além das circunstâncias prisionais e detenção.
Também naquelas mortes
que já criaram pleito, designadamente na área de assistência médica, como casos de
anemia em que o paciente ficou muito tempo no Banco de
Socorros e depois perde a vida
o que passa para a Medicina
Legal, quando há uma queixa
no Tribunal.
Por outro lado, a autópsia
voluntária da família acontece normalmente em caso de
agressão do finado ou suspeita
de envenenamento.

Morgue do HCB

A

S restrições impostas
pela Covid-19 nunca
implicaram o adiamento das autópsias
nem a avaliação de
agressões físicas e violações
sexuais, seguindo-se assim
escrupulosamente o princípio
segundo o qual quanto mais
tempo passa as provas e os vestígios se perdem.
Segundo o médico legista
da maior unidade sanitária da
zona centro do país, Bonifácio Cebola, tais restrições não
mudaram o ritmo normal dos
trabalhos do departamento de
Medicina Legal, respondendo, por conseguinte, a todas as
solicitações neste ramo de perícia que assessora os juristas a
esclarecerem alguns casos nos

tribunais.
“Todas as esquadras da Polícia continuam a solicitar perícias normalmente ao HCB para
decifrar alguns casos em conflito com a lei. Contudo, são
implementadas todas as medidas de prevenção e distanciamento físico, solicitando-se
apenas um familiar para cada
falecido, numa altura em que
as representações do Registo Civil e Conselho Municipal
funcionam todos os dias úteis,
enquanto aos fins-de-semana
e feriados trabalham até às 12
horas”, sublinhou.
Acrescentou que as autópsias são realizadas entre segunda e sexta-feiras até às 20
horas, reservando-se sábado
e domingo para a desinfecção

das salas.
“A Covid-19 não condiciona o funcionamento da Medicina Legal no Hospital Central
da Beira onde inclusivamente
fazemos autópsias dos óbitos
vítimas desta doença, quando
isso demanda”, elucidou Cebola.
Exemplificou que desde o
surgimento daquele vírus altamente contagioso e bastante
mortífero a Medicina Legal já
realizou um total de cinco autópsias em cadáveres vítimas
desta enfermidade.
O médico legista aproveitou o ensejo para esclarecer que
o grande risco da doença não
está no cadáver, mas naquela
pessoa que vive, respira e tosse,
pois existem regras específicas

para as autópsias em mortos
pela Covid-19.
Neste sentido, sublinhou
que o corpo deve permanecer,
no mínimo, 72 horas na câmara frigorífica para as autópsias,
considerando que os estudos
revelam que até lá os vírus não
avançam.
Porém, advertiu que todos
os profissionais devem estar
trajados com toda a indumentária, como se estivessem num
centro de tratamento do novo
coronavírus, sendo que até
agora não foi registado qualquer incidente naquele hospital. “As únicas autópsias da
Covid-19 que foram feitas aqui
na Beira tiveram lugar na Medicina Legal do Hospital Central”, reafirmou.

ALÍVIO DAS VALAS DE DRENAGEM

Município
atribui
espaços
em Póvoa
OS donos das casas erguidas nas proximidades das valas
de drenagem nas zonas de Macurungo, Manganhe, Chota
e Macúti-Miqueijo, na cidade da Beira, irão receber novos
espaços a partir da próxima semana na região de Póvoa, no
posto administrativo de Inhamízua.
O facto foi dado a conhecer ontem ao nosso jornal pelo
vereador para a área de Construção e Urbanização no Conselho Municipal da Beira (CMB), Augusto Manhoca.
O nosso entrevistado revelou que, numa primeira fase,
o município está a receber as reacções às notificações feitas
aos visados ao que se seguirá o preenchimento dos impressos para a atribuição do título de propriedade do espaço na
zona já identificada.
Segundo Augusto Manhoca, a estratégia tem em vista evitar que pessoas de má-fé se aproveitem da situação
e recebam indevidamente os talhões em detrimento do
grupo efectivamente notificado para abandonar as zonas
de risco.
O vereador para a área de Construção e Urbanização do
Conselho Municipal da Beira revelou que até ao momento
pelo menos 30 cidadãos já se dirigiram à instituição, o que
significa que a medida de retirada já está a ser acatada.
Recordou que a saída destas pessoas para a nova zona
estava prevista para o fim do mês em curso, mas o município tolerou por mais algum tempo, de modo que se
preparem melhor.
“Mesmo que não abandonem na totalidade antes da
época chuvosa, o nosso desejo é que tenham espaço num
local seguro para evitar que sofram com as inundações”,
acrescentou.
Augusto Manhoca reafirmou que antes de erguerem
as suas residências próximo das valas as pessoas tinham
conhecimento do perigo que corriam naquelas zonas propensas a inundações que muitas vezes têm resultado em
mortes.
Outra consequência têm sido as dificuldades que as pás
escavadoras enfrentam sempre que pretendam reabilitar
ou limpar as valas de drenagem para viabilizar o normal
escoamento das águas.

PUBLICIDADE

MINEDH

DIRECÇÃO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DO CONCURSO Nº 01/Obra/DirAq/UniLicungo/2021
1.

A Universidade Licungo torna público que está aberto um Concurso Público para contratação de empreitada
para a seguinte obra:

Ord
1

2.

Designação da Obra

Modalidade

Construção de escada e ponte de ligação
Campus de Coalane a redores da Cidade de
Quelimane, Província da Zambézia

Concurso Limitado

Alvará
requerido
3ª Classe ou
superior

Garantia
Provisória
37.500,00MT

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso
ou adquirí-los na Direcção das Aquisições pelo valor não reembolsável de 2.000,00MT a depositar na
conta bancária disponível no endereço abaixo, a partir do dia 31 de Agosto de 2021.
Endereço: Universidade Licungo – NUIT:500162333
BANCO: Millenium BIM
N° De Conta: 130972117
Av. Julius Nyerere, n.° 1621, Telefone: 24216058: Bairro Coalane, Bloco II, Quelimane

3.

O período de validade das propostas será de 120 dias, a partir da data de abertura e estas deverão ser
entregues no endereço acima até às 10.00 horas do dia 23 de Setembro de 2021 e serão abertas
no mesmo dia, pelas 10.30 horas, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer à sessão
pública no endereço acima.

4.

A execução das Obras será contratada sob o regime de Série de Preços, com pagamentos mediante
situações de trabalhos.

5.

A visita ao local das obras é obrigatória e terá lugar no dia 14 de Setembro de 2021. Informações
adicionais poderão ser obtidas na Direcção das Aquisições da Universidade Licungo, nas horas
normais de expediente.

6.

7.

O concurso é aberto a todos concorrentes nacionais e estrangeiros detentores do alvará igual ou superior
ao indicado acima e não é permitida a participação de empresas que tenham obras abandonadas e ou
paradas com o Estado, por incumprimento de obrigações contratuais.
O presente concurso será regido com base no 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.

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

Seja Padrinho
Ofereça um jornal a uma Escola à sua escolha

Contacte já os nossos serviços comerciais ou as nossas delegações provinciais – publicidade@snoticias.co.mz

Quelimane, aos 31 de Agosto de 2021

Rua Joe Slovo, 55 - Maputo – Moçambique

Autoridade Competente
(Ilegível)
168

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

info@snoticias.co.mz
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Acesse https://t.me/Novojornal
Sábado, 4 de Setembro de 2021

NACIONAL

SESSÕES DE DISCUSSÃO E JULGAMENTO

Tribunal chumba pedido
de dispensa do réu Mutota
WALTER MBENHANE

O

JUIZ da 6ª Secção do
Tribunal Judicial da
Cidade de Maputo,
Efigénio
Baptista,
chumbou, ontem, na
sessão de audiência e julgamento, o pedido de dispensa
do réu Cipriano Mutota, formulado pela defesa, com o
fundamento de que tem sido
difícil para ele, aos 63 anos,
ficar todo o dia na sala de audiências, sem nenhum papel
activo e sem passar refeições.
“Penso que o Tribunal
pode dispensar o réu Cipriano
Mutota e quando for necessário, nas sessões futuras, será
solicitado sobretudo quando
chegar à fase de audição de
declarantes e testemunhas”,
referiu o advogado do réu, Rodrigo Rocha.
Notificado o Ministério
Público (MP) para se pronunciar, a procuradora Sheila
Marrengula disse que a preocupação era legítima e não se

Mutota (à direita) dialoga com o advogado Rodrigo Rocha

opunha.
“Nesta fase, a presença
obrigatória de Cipriano Mutota nas sessões de produção de
provas não é importante, pois

não será necessário a realização de acareação entre os réus.
Mais adiante se se mostrar
pertinente, face às prováveis
contradições entre eles, pode

ser solicitado”, precisou.
A Ordem dos Advogados
de Moçambique (OAM), na
pessoa do advogado Filipe Sitoi, disse que a sessão de dis-

Jovens parlamentares
oferecem máscaras
a reclusos
UMA delegação de deputados membros do Gabinete da
Juventude Parlamentar (GJP)
ofereceu, segunda-feira, na
Zambézia, um kit de 500
máscaras de pano aos jovens
reclusos na penitenciária provincial, para a prevenção da
Covid-19.
A província conta, actualmente, com 1.998 reclusos,
dos quais 1.572 são jovens com
idades compreendidas entre 16
e 35 anos da idade.
O 1º vice-presidente do
GJP, Nunes Antage, disse, na
interacção com os reclusos,
aos jovens para que reflictam
sobre as atitudes que levaram à
sua privação da liberdade.
“O homem foi feito para
ser livre e cumprir com as normas da sociedade, convivendo
de forma harmoniosa com os
demais”, disse Antage, sublinhando que “se estão na re-

clusão é que alguma coisa não
correu bem. Então, precisam
repensar sobre o vosso comportamento”, referiu.
Salientou que os jovens
devem, enquanto estiverem
na prisão, desenvolver habilidades para que quando saírem,
não voltem a entrar no mundo
do crime.
Os deputados lamentaram
o facto de maior parte da população reclusória na província ser constituída por jovens e
adolescentes.
Dados da Direcção da
Penitenciária Provincial da
Zambézia indicam que 290 reclusos são da faixa etária entre
16 e 18 anos, 567, entre 19 e 21
anos, e 715, entre 22 e 35 anos,
uma situação que os deputados consideram “preocupante”.
O grupo de deputados da
GJP foi recebido, sucessiva-

NAMPULA

cussão e julgamento é um momento sublime de produção
da prova.
Estas sessões, segundo
suas palavras, podem levar a
dois resultados, sendo que o
primeiro é a consolidação da
prova constante dos autos, levando à condenação ou à absolvição.
“A presença de todos os
réus é pertinente, a bem da sua
defesa e para acompanhar as
respostas que estão a ser dadas
ao Tribunal, MP e até à defesa.
É bastante útil a sua presença,
até para efeitos de acareação”,
disse.
O juiz Efigénio Baptista
acabou por decidir pela presença de todos os réus já ouvidos nas sessões de produção
de provas.
“A lei obriga que todos os
réus estejam presentes na produção de provas. Sem excepção, o Tribunal determina que
todos devem estar presentes
mesmo depois de terem sido
ouvidos”, esclareceu.

Naufrágio
mata
no Chinde

mente, pela Secretária do Estado, Judith Mussacula e pelo
governador Pio Matos, em encontros de cortesia, nos quais
foi partilhado o objectivo da
visita à Zambézia.
A comitiva parlamentar
manteve, igualmente, encontros de trabalho com as direcções da Juventude, Emprego e
Desporto; Saúde e Educação,
bem como dos Assuntos Sociais, incluindo o Conselho
Provincial da Juventude.
Na terça-feira, os deputados escalaram o distrito de
Gilé, onde mantiveram encontros com os Serviços Distritais de Educação, Juventude, Tecnologia; Saúde, Mulher
e Acção Social, bem como com
o Conselho Distrital da Juventude, para além de visitar algumas iniciativas dos jovens
financiadas com fundos do
Estado.

UM pescador perdeu a vida há dias, no Chinde, província da Zambézia, em consequência de um naufrágio e outros três foram recuperados com vida.
Os pescadores, resgatados pelos marinheiros
da mineradora chinesa África Great Wall Shipping,
apontam o mau tempo como a causa do sinistro.
Tomé Celso, um dos sobreviventes, afirmou que
ele e os seus três amigos foram surpreendidos por
ondas gigantes que viraram a embarcação em que seguiam, tendo sido resgatados depois de longas horas a
tentarem chegar à margem.
As autoridades marítimas já desaconselharam os
pescadores a fazerem-se ao mar quando há mau tempo.
Passada Furuma, chefe da Fiscalização e Segurança
Marítima, disse, ontem, em Quelimane, que este ano
foram registados sete naufrágios, representando uma
redução em dois em relação ao ano passado.
Explicou que as vítimas são maioritariamente
pescadores, que vão ao mar sem o uso de meios adequados de segurança em situações de mau tempo.
O sector tem promovido palestras com os pescadores e outros actores sobre os melhores metódos a
adoptar em caso de mau tempo.

EM INHAMBANE

CEP de Nampula Detidos por
prioriza contacto desvio de 31 milhões
com a população de meticais
O CONSELHO Executivo
Provincial (CEP) de Nampula,
encabeçado por Manuel Rodrigues, continua a priorizar
o contacto com a população,
a partir das bases, como ponto de partida da acção governativa.
O governador de Nampula, que visitou recentemente o posto administrativo de
Méti, no distrito de Lalaua,
indicou que esta postura
visa dar resposta ao Programa Quinquenal do Governo
(PQG), em que as localidades,
postos administrativos e localidades constituem pontos
intermédios de comando.
No posto administrativo
de Méti, para além de fazer
a monitoria da comercialização agrícola, o governador
fez a avaliação do programa
do governo local no primeiro
semestre.
Manuel Rodrigues disse

ter verificado dinâmica na
comercialização de excedentes, facto que espelha a entrega da população na produção de alimentos.
Sublinhou que a produção
resulta, em parte, do impulso
dado pelo Sustenta.
A visita de Manuel Rodrigues à Lalaua também tinha
em vista avaliar o nível de
cumprimento das medidas
de prevenção da Covid-19,
numa altura em que se está
perante uma terceira variante da doença, que causa luto
e tem impactos negativos na
economia.
Perante os ataques terroristas em Cabo Delgado,
Manuel Rodrigues apelou à
população para que esteja
atenta a movimentações estranhas e denuncie qualquer
acto que possa pôr em causa
a estabilidade que se vive no
distrito.

OITO oficiais de Justiça, afectos a oito distritos da província
de Inhambane, estão detidos
desde terça-feira, acusados de
desvio de 31,3 milhões de meticais destinados ao pagamento de juízes eleitos distritais.
O valor foi subtraído dos
cofres do Tribunal Judicial
da Província de Inhambane,
entre 2015 e 2020, segundo
consta do comunicado de imprensa do Gabinete Provincial
de Combate à Corrupção de

Inhambane.
Por enquanto, estão detidos os oficiais de Justiça de
Jangamo, Panda, Homoíne,
Funhalouro, Vilankulo, Govuro, Morrumbene e Inhassoro.
A nota refere que estão envolvidas 10 pessoas, sendo que
para além dos oito detidos, o
esquema conta, igualmente,
com mais dois indivíduos da
área administrativa, nomeadamente um administrador

judicial e um responsável da
repartição de Finanças.
Segundo o texto, o crime
consistiu na transferência de
valores a mais para as contas bancárias dos oficiais de
Justiça dos distritos já referenciados, que, por sua vez,
procediam ao levantamento
e pagamento dos juízes eleitos e o remanescente dividido
entre os escrivãos e o responsável da Repartição Provincial
das Finanças.

Paulo Nhancale
é ou não advogado
profissional?
O ADVOGADO do réu Armando Ndambi Guebuza, Isálcio Mahajane, submeteu
um requerimento ao tribunal solicitando
a confirmação, pela Ordem dos Advogados de Moçambique, da filiação de Paulo
Nhancale como advogado profissional.
Nhancale, com carteira profissional
número 274, foi quem assistiu ao réu Bruno Langa na fase de instrução preparatória, na Procuradoria-Geral da República.

O pedido segue-se às declarações
de Bruno Langa, em sede do julgamento, segundo as quais teria sido coagido
a prestar depoimento e foi ameaçado na
presença do respectivo mandatário judicial.
Bruno Langa precisou que as declarações que constam dos autos não são verdadeiras, porque as proferiu sob ameaça
do vice-procurador, Alberto Paulo.

DISTRITO DE GUIJÁ

Oleiros pedem auxílio
para legalizar actividade
AGNALDO JOSÉ
OS mineradores artesanais do
distrito de Guijá, em Gaza, pedem às autoridades a tornarem
célere a atribuição de licenças
de legalização das associações,
de forma a exercerem as actividades de forma legal.
Os ceramistas queixam-se
da morosidade na obtenção
de licenças de exploração e da
legalização das suas cooperativas, que, na sua óptica, poderiam atrair indivíduos que
exercerem a mineração ilegal.
Esta preocupação foi apresentada, igualmente, ao Secretário de Estado de Gaza,
Amosse Macamo, na cerimónia de lançamento do primeiro
censo nacional de mineradores
artesanais, que teve lugar, há
dias, no distrito.
Guijá conta com 46 oleiros

artesanais que produzem tijolos e outros utensílios, organizados em associações e pequenos grupos, muitos dos quais
na ilegalidade, o que coloca
questões de ordem organizacional.
Outra preocupação dos
garimpeiros prende-se com a
falta de maquinaria para a sua
actividade e carência de água,
visto que o distrito de Guijá é
propenso a secas cíclicas, facto
que dificulta, sobremaneira, os
produtores de tijolos, telhas,
vasos e outros produtos de cerâmica.
Uma associação local, com
19 membros, contou ao “Notícias” que consegue produzir,
nas condições actuais, uma
média de mil blocos por mês,
sendo que com equipamento
apropriado podiam ter resultados melhores.

“Esta área, que abraçamos,
é de extrema importância,
pois garante o melhoramento
de vários empreendimentos,
singulares e comerciais. Com
o nosso tijolo, muitos cidadãos ficaram com as suas casas
melhoradas, reduzindo a vulnerabilidade às calamidades”,
referiu.
Na ocasião, o secretário de
Estado referiu ter recebido a
preocupação dos garimpeiros,
anotando ser importante que
a população se aproprie das riquezas de que a província dispõe, criando oportunidades de
emprego e de empoderamento
económico.
A província de Gaza conta
com jazidas de argila e outros
minerais nos distritos de Guijá, Mandlakazi e Chongoene,
e grandes reservas de areias
pesadas no distrito de Chibuto.
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Nampula e Cuamba
buscam soluções para
problemas comuns

O

S conselhos municipais das cidades de
Nampula e de Cuamba, respectivamente nas províncias de
Nampula e do Niassa, sentaram-se esta semana à mesa
para discutirem soluções para
os seus problemas comuns,
procurando estratégias de implementação dos caminhos
para os resolver.
No encontro, que teve lugar na cidade de Nampula, as
duas edilidades mostram-se
determinadas a identificar estratégias de trabalho que visem
melhorar as condições de vida
das comunidades.
A reunião juntou vereadores, técnicos e os membros
da Assembleia Municipal dos
dois municípios, com o objectivo, também, de definir as linhas mestras no quadro de um
acordo de gemelagem assinado
pelas partes a 21 de Maio, que
estabelece a troca de experiências e modalidades de cooperação no sentido de gerar o
desenvolvimento combinado,
com destaque para as áreas de
saneamento do meio, urbanização, Polícia Municipal e de
Fiscalização, colecta de receitas e assessoria jurídica.
Intervindo na ocasião, o
presidente do Conselho Municipal da Cidade de Nampula,
Paulo Vahanle, deu a conhecer
que depois da assinatura do
acordo faltava a realização de
uma reunião para se delinear
as acções concretas a serem

desenvolvidas no futuro, o que
vai permitir o alcance de resultados animadores para a satisfação do eleitorado.
“Depois da aprovação dos
sectores e o desenho de estratégia vamos lançar o desafio
para os técnicos de cada sector
para trabalharem em conjunto
e acredito que não há dúvidas
que serão criadas as condições
para acelerar o desenvolvimento das duas autarquias”,

disse Vahanle.
Por sua vez, o representante do edil de Cuamba, Isidro
Ismael Sacur, disse que a sua
instituição possui experiências
que pretende partilhá-las com
a chamada capital do Norte e,
por sua vez, buscar o conhecimento relacionado com as
outras matérias sobre a gestão
autárquica.
Aquele gestor indicou que
a autarquia de Cuamba neces-

sita de equipamentos pesados
para fazer face à manutenção
das vias de acesso e abertura de
estradas nas zonas residenciais
onde não existem.
“Estamos mais interessados na componente de abertura de vias de acesso, porque
não dispomos de máquinas
para o efeito. Queremos, ainda, colher experiências em
relação à recolha de resíduos
sólidos”, finalizou Sacur.

UniRovuma suspende
estudantes por
tentativa de suborno
DOZE estudantes do terceiro ano do
Curso de Ensino Básico à Distância na
Universidade Rovuma (UniRovuma),
em Nampula, foram suspensos de frequentarem as aulas por três anos, devido a uma suposta tentativa de suborno
a uma docente para obterem notas de
transição da cadeira.
Conta-se que depois de os indiciados terem realizado exames e obtido
notas negativas decidiram contribuir
com mil meticais cada para corromper
a docente.
O director da Faculdade de Educa-

ção e Psicologia daquela universidade,
Laurindo Caetano, confirmou o facto e
disse que tudo foi despoletado pela própria docente, sendo a primeira que vez
que acontece naquela instituição de Ensino Superior.
“Sendo uma universidade nova, com
desafios e com uma ordem expressa,
claramente que não toleramos actos de
corrupção ou suborno”, disse Laurindo,
apelando aos estudantes para que não
enveredem por esse caminho, que não
dignifica uma instituição do Ensino Superior.

TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Município vai desactivar
terminais em locais impróprios

O Município quer acabar com a anarquia neste local

O CONSELHO Municipal da Cidade de Nampula vai desativar e
transferir os terminais de transporte rodoviário que funcionam
em locais impróprios, nomeadamente na zona de Naloco e no
entroncamento onde se localiza
a Direcção Provincial de Educação, no bairro de Muhala-Expansão.
Para o efeito, arrancaram
recentemente algumas obras
de construção do novo terminal
rodoviário no Bairro de Muahivire-Expansão, onde a edilidade garante que ainda este ano a
infra-estrutura estará operacional e pronta para ser usada.

Os terminais rodoviários em
causa funcionam nas bermas
da muito movimentada EN104,
que liga a cidade Nampula e a
vila de Nametil, sede distrital
de Mogovolas, que foi recentemente asfaltada e são usados
pelos operadores de transportes de carga e passageiros que
exploram as rotas interdistritais
Nampula/Mogovolas/Moma/
Angoche e Nampula/Liupo/
Mogincual.
São locais onde dezenas de
automobilistas criam desordem,
congestionando o trânsito, ao
pararem mal enquanto esperam
por passageiros e mercadorias.
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FARMÁCIAS DE SERVIÇO
FARMÁCIA CALÊNDULA - Av.EDUARDO MONDLANE
FARMÁCIA FRANÇA - RUA DA FRANÇA CARRUPEIA
FARMÁCIA HAYAT - Av. FPLM (CONTROLO)
FARMÁCIA POPULAR - RUA DOS SEM MEDO
FARMÁCIA VINAYAK - Av.DO TRABALHO
FARMÁCIA VIRGO - Av.DO TRABALHO FAINA

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Bombeiros –
26212222/26212260/840293051
CRUZ VERMELHA

Serviço Geral – 26213693

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

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

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

Dada a confusão que se instala todos os dias, associada à
falta de obediência às regras de
trânsito e disputa de espaço,
sobretudo por parte de automobilistas dos transportes semicolectivos de passageiros,
acontecem de forma frequente
engarrafamentos e acidentes
de viação, sobretudo atropelamentos.
Entretanto, alguns automobilistas mostram-se satisfeitos
com a iniciativa do Conselho
Municipal da Cidade de Nampula, visto que o novo terminal
vai facilitar o exercício da sua
actividade, tendo em conta as

condições que serão criadas
para o efeito.
“Como está a ver, sendo
um espaço pequeno e na berma da estrada sempre fica cheio
de carros e pessoas, o que logicamente cria desorganização.
Aguardávamos pelo novo terminal rodoviário que vai permitir trabalhar à vontade”, disse
Momade Ali, operador do transporte semicolectivo de passageiros na rota Nampula/Moma.
O director do Gabinete de
Comunicação e Imagem no
Conselho Municipal da Cidade
de Nampula, Nelson Carvalho,
confirmou a flexibilização dos

trabalhos de instalação do novo
terminal, garantindo que a breve trecho entrará em funcionamento.
“O novo terminal terá todas as condições necessárias
de acordo com a sua dimensão,
como, por exemplo, sanitários
públicos, lojas de conveniência,
água corrente, energia eléctrica,
entre outras”, explicou.
O novo terminal situa-se na
zona do Régulo Nampula, onde
estão também em construção
algumas infra-estruturas sociais
e económicas, no âmbito da
materialização do projecto “Cidadela de Nampula”.

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA
CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE EDUCAÇÃO

Repartição das Aquisições

Anúncio de Adjudicação
Nos termos do nº 2 do Art. 63 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março,
comunica-se que os concursos abaixo foram adjudicados as seguintes empresas:

01/DPE-NPL/RAQUI/2021

Concurso
Limitado

Objectos

Lotes

Aquisição de material de higiene e
limpeza

I

Aquisição de equipamento
informático

II

Aquisição de combustíveis e
lubrificantes (OE)

Aquisição de combustíveis e
lubrificantes (FASE)

III

IV

Aquisição de material de escritório
não duradouro
V
Aquisição de bens (cacifos,
cadeiras, mesas de presidium e
secretárias)
VI

Endereço
BENS
Av. Eduardo Mondlane, ao lado da PEP e em frente do Museu de Etnologia de Nampula
Telefones843577786/842059882
Correio electrónico: afrovision@gmail.com
Rua 3 de Fevereiro nº 1021, Cidade de Nampula, Telefone: (+258) 848884448, Correio
electrónico: comercial@abcomputers.co.mz ,
Av. de Trabalho nº15 em defronte da EDM, Bairro Urbano Central-Cidade de Nampula
Telefone: 846503242
Correio electrónico: sunisarafic@gmail.com
Av. das FPLM, Bairro de Muhala-Expansão- cidade de Nampula
Telefones: 843397777/863397777
Correio electrónico: afayade@gmail.com
Rua dos Sem Medo, Bairro de Muatala, Mercado 25 de Junho Cidade de Nampula.
Telefones: 26217911/826919600/844299858
Rua das Irmãs nº 196 – Bairro de Muhala de Expansão Cidade de Nampula
Telefones: 84 699 4815/87 699 4815
SERVIÇOS
Avenida 25 de Setembro n°1383, na cidade de Maputo, com uma sucursal na cidade de
Nampula

Empresa de seguros de viaturas

I

Manutenção e reparação de
viaturas
Manutenção de máquinas
fotocopiadoras
Manutenção de meios frios
Manutenção de equipamento
informático

IV

Avenida do trabalho n° 15 bairro urbano central, na cidade de Nampula

V

Rua/Av. 4251, bairro de Natiquiri em direção ao mercado Waresta – cidade de Nampula

VI
VII

Empresa

Valor

AFRIVISION TRADING, LDA

310.390,00

@B COMPUTER LDA

1.464.310,00

ZIA, LDA - POSTO DE ABASTECIMENTO

1.544.888,00

START SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA

1.423.960,00

LIVRARIA E PAPEL BERNARDO DIAS

1.959.470,00

KAEMA SERVIÇOS, LDA

789.750,00

EMPRESA MOÇAMBICANA DE SEGUROS, SA

41.852,57

ZIA, LDA

1.198.400,00

Avenida das FPLM, bairro de Muahivire – Expansão – cidade de Nampula

CENTRO ELECTRÓNICO DIGITAL E
COMERCIAL, LDA
FRIOS DE CHIMOIO, SU, LDA

162.770,00

Avenida 25 de Setembro, cidade de Nampula

CRA CONEXÕES, LDA

255.000,00

Obs.

130.000,00

Nampula, aos 26 de Agosto de 2021
A Directora Provincial
Mariamo Agostinho
(Especialista de Educação)
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EM MUIDUMBE

Missão militar da SADC
desactiva base terrorista

A

MISSÃO da Força em Estado de
Alerta da Comunidade de Desenvolvimento
da África Austral (SAMIM,
sigla inglesa) desactivou
uma base de terroristas em
Mwera, a sul de Mbau, no
distrito de Muidumbe, em
Cabo Delgado.
No terreno, para além
da imobilização e captura
dos vigilantes do local, o
contingente da SADC, que
inclui tropas moçambicanas, recuperou viaturas,
um número não especificado de armamento e diversos documentos.

Uma nota do Quartel-General da SAMIM, em
Pemba, a que o “Notícias”
teve acesso, refere que os
insurgentes
capturados
foram entregue às FDS e
os documentos compartilhados com todas as forças
militares que operam em
Cabo Delgado.
As forças SAMIM foram
lançadas pela SADC a 9 de
Agosto último, tendo alcançado a plena capacidade operacional, o que resulta no sucesso das suas
primeiras intervenções no
terreno.
Aprovada pela Cimeira
Extraordinária de Chefe

de Estado e de Governo da
SADC, reunida a 23 de Junho, em Maputo, a missão
visa apoiar Moçambique
no combate ao terrorismo
e extremismo violento,
neutralizar as ameaças e
restaurar a segurança de
forma a criar um ambiente
de segurança no país e na
região.
A missão visa igualmente contribuir para fortalecer a paz e manutenção da segurança, através
da implementação de acções recomendadas pela
Cúpula da Troika do Órgão
de Política Defesa e Segurança, mais Moçambique.

Com a duração inicial
de três meses, período que
deverá ser prolongado em
função da situação no terreno, a missão da SADC
deve ainda prestar apoio
aéreo e marítimo para melhorar a capacidade operacional das FDS.
igualmente,
Deverá,
fornecer apoio logístico e
treinamento para aumentar a capacidade das FDS
no combate ao terrorismo
bem como auxiliar o Governo, em parceria com as
organizações não-governamentais, e continuar a
prestar apoio humanitário à população afectada

MEDIÇÃO DE AÇÚCAR NO SANGUE

Antigos combatentes
recebem aparelhos

Carlos Siliya recebendo aparelhos da representante da Kambeny Comercial

O MINISTÉRIO dos Combatentes recebeu quinta-feira,
em Maputo, 30 aparelhos de
medição do nível de açúcar
no sangue, no âmbito das
comemorações do Mês do
Combatente, que terá o ponto mais alto na terça-feira, 7
de Setembro, Dia da Vitória e
Dia dos Acordos de Lusaka.
Carlos Siliya, Ministro dos
Combatentes, descreveu a
oferta como reconhecimento
da sociedade moçambicana do sacrifício dos comba-

tentes da luta de libertação
nacional que, com a sua determinação, libertaram o
país do jugo colonial, considerando que a oferta vem
acrescentar a importância do
papel dos combatentes.
Segundo o ministro, a
oferta, da empresa Kambeny
Comercial, será entregue a
25 combatentes que serão
condecorados no dia 7 de
Setembro, em Nampula, cidade que vai acolher as cerimónias centrais do dia da

assinatura dos Acordos de
Lusaka, que contarão com a
presença do Chefe do Estado, Filipe Nyusi.
“Foram eles que lutaram
pela nossa independência e,
47 anos depois, continuam
a defender a pátria”, disse
Siliya, vincando que depois
de terem combatido contra
o colonialismo português e
a guerra dos 16 anos, os veteranos participam na luta
contra os terroristas na província de Cabo Delgado.

Conforme disse, os veteranos têm sido descritos
como “força local” e são
atribuídos mérito na protecção de várias aldeias das
zonas afectadas, o que demonstra que continuam
úteis para a nação moçambicana.
Carlos Siliya agradeceu
o gesto, considerando que a
sua idade avançada requer
cuidados. “Pela idade, são
vulneráveis a várias doenças, como diabetes, tensão
alta e outras, daí que merecem a nossa assistência
médica e medicamentosa”,
disse.
Explicou que há a necessidade de cultivar nos
combatentes bons hábitos
da saúde, com o objectivo
de prolongar a sua vida e em
boas condições, pelo que nas
cerimónias centrais do 7 de
Setembro haverá uma feira
de saúde.
O
representante
da
Kambeny Comercial, filial
de uma empresa chinesa que
se dedica ao fabrico e distribuição destes aparelhos,
disse que a doação insere-se
nas festividades do Mês do
Combatente.
Conforme disse, para
a
Kambeny
Comercial,
pretende-se com o gesto
contribuir na melhoria da
qualidade de vida dos libertadores da pátria, muitos
deles já com idade avançada.

pelas acções terroristas,
incluindo os deslocados
internos.
O comunicado da Missão da SADC lamenta a
morte de dois membros do
seu contingente em acidentes de viação, sendo
das forças militares do Botswana e outra do contingente tanzaniano.
O militar do Botswana envolveu-se num acidente, no dia 29 de Julho
último, com um veículo motorizado e perdeu a
vida no local, enquanto
o da República Unida da
Tanzania perdeu a vida
num incidente envolvendo uma aeronave, a 28 de
Agosto.
O documento refere
que os restos mortais dos
dois militares já foram
transladados para os respectivos países.

Um dos veículos dos terroristas recuperados pela Missão da SADC

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

C E R T I DÃO
- - - Certifico, para efeitos de
publicação, que por escritura de
vinte e sete de Agosto de dois mil
e vinte e um, lavrada de folhas
trinta e um a trinta e dois, do livro
de notas para escrituras diversas
número um “A”, barra de dois mil e
vinte e um, deste Cartório Notarial,
foi celebrado uma Escritura de
Habilitação Notarial por óbito às
duas horas e um minuto, do dia
vinte e dois de Maio de dois mil e
vinte e um, na cidade de Pemba, no
distrito de Pemba, Província de Cabo
Delgado, faleceu código da causa
da morte R99 SUPIA BANGE, de
então noventa e três anos de idade,
casada com Ussaide Binadre,
de nacionalidade moçambicana,
natural de Pemba e com sua última
residência no distrito de Pemba,
Província de Cabo Delgado, filho de
João Bange e Ndoro.- - - - - - - - - - - Que deixou como seu herdeiro, seu
filho WAZIR SAIDE, solteiro, maior,
de nacionalidade moçambicana,
natural e residente em Pemba- - - - Que não existem outras pessoas que
por lei prefiram ou com ele possam
concorrer à sucessão. - - - - - Que não existem herdeiros sujeitos a
inventário obrigatório e que deixou
bens e não deixou testamento .- - -- - - - ESTÁ CONFORME -- - -- - - - - - - Cartório Notarial da Cidade de
Pemba, aos vinte e sete dias do mês
de Agosto do ano dois mil e vinte e
um. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - O NOTÁRIO
79
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PUBLICIDADE

ANÚNCIO DE CONCURSO

SAIBA O QUE ACONTECE
NO SEU MUNICÍPIO

1. A HELPCODE ITÁLIA uma organização não-governamental com sede no Bairro de Matucudur, Estrada Nacional n.º 1, Vila de Gorongosa, NUIT: 700056953 convida
empresas interessadas a apresentarem propostass fechadas em envelopes para seguinte Concurso:
N°do Concurso e
Modalidade
01/EU/
HELPCODE/2021.

O NOTÍCIAS DEDICA
DIARIAMENTE UMA PÁGINA
À CIDADE DA BEIRA
ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA
MAIS PRÓXIMO
INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

Objectivo do Contratação

Fonte de
Financiamento

Contratação para construção de Centro Cultural:
Requalificação da antiga Cadeia Distrital para Centro União Europeia
Cultural na Vila de Gorongosa, província de Sofala

Data e Hora Final
para Entrega das
Propostas
21/9/2021
às 16.30 horas

Data e Hora de
Abertura das
Propostas
22/9/2021
às 8.30 horas

Data e Hora
do Anúncio de
Posicionamento
29/9/2021
às 12.00 horas

2. Os concorrentes interesados poderão ter mais informações, examinar os documentos do concurso (Memória Descritiva, Mapa de quantidade, Desenhos, Especificações
técnicas) ou adquirí-los no escritório da Helpcode Itália no endereço Av. Armando Tivane, próximo ao Instituto de Deficiência Visuais, Ponta-Gêa, dentro das Instalações
da Esmabama no Goto, Cidade da Beira, Província de Sofala.
3. As propostas deverão ser entregues em formato físico no endereço Av. Armando Tivane, próximo ao Instituto de Deficiência Visuais, Ponta-Gêa, dentro das Instalações
da Esmabama no Goto, Cidade da Beira, Província de Sofala, das 8.00 às 16.00 horas, de segunda a sexta-feira. A oferta deve ser entregue num envelope selado contendo,
por sua vez, um envelope selado com a proposta técnica e um envelope selado com a proposta financeira, e por correio electrónico.
4. O período de validade das propostas será de 90 dias (noventa dias) a contar da data de abertura das mesmas.
6. O preço da oferta será expresso apenas em meticais.
7. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada da Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo
Decreto n°5/2016, de 8 de Março.
Gorongosa, aos 31 de Agosto de 2021
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PR inicia hoje
visita de trabalho
a Nampula

O

PRESIDENTE da
República, Filipe
Nyusi, efectua a
partir de hoje, até
terça-feira próxima, uma visita de trabalho à
província de Nampula.
Nesta região, segundo
um comunicado da Presidência da República enviado
ontem à nossa Redacção, o
Chefe do Estado vai escalar
o distrito Angoche, onde
irá proceder ao lançamento
do Programa de Desenvolvimento Rural designado
“Promove Transporte”.
O “Promove Transporte” enquadra-se no Programa Quinquenal do Governo
(PQG) 2020-2024, que tem
como prioridade impulsionar o crescimento econó-

mico, a produtividade e a
geração de emprego, devendo a sua implementação abranger as províncias
da Zambézia e Nampula. O
programa conta com o apoio
da União Europeia, ao abrigo
do 11º Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED).
Consta igualmente do
programa do Chefe do Estado a Nampula o lançamento da “Semana do Ensino Técnico-Profissional”,
a inauguração do edifício
da Procuradoria Provincial,
bem como a participação na
cerimónia do lançamento do
livro “O Fim da Luta de Libertação Nacional em Moçambique: Operação Omar”.
Na terça-feira, o Presidente da República vai

orientar, na cidade de Nampula, a cerimónia de deposição de uma coroa de flores
na Praça dos Heróis Moçambicanos, por ocasião das celebrações do Dia da Vitória,
data que assinala os Acordos
de Lusaka, que conduziram
à independência do país, a
25 de Junho de 1975.
Na ocasião, o Chefe do
Estado irá igualmente orientar a cerimónia de condecoração de cidadãos nacionais,
distinguidos pelos seus actos
e sacrifícios extraordinários
consentidos na luta contra
o colonialismo português, o
racismo, pela unidade nacional, pela libertação económica, social e cultural,
pela paz, amizade e solidariedade e pelo progresso da

humanidade.
Segundo ainda o comunicado da Presidência da
República, nesta deslocação,
o Chefe do Estado moçambicano far-se-á acompanhar
pela esposa, Isaura Nyusi,
pelos Ministros das Obras
Públicas e Habitação, João
Machatine, da Justiça, Helena Kida, da Cultura e Turismo, Edelvina Materula, dos
Combatentes, Carlos Siliya,
pelo Secretário de Estado
do Ensino Técnico-Profissional, Agostinho Langa,
pelo Embaixador da União
Europeia em Moçambique,
António Sánchez-Benedito
Gaspar, e por quadros da
Presidência da República e
de outras instituições do Estado.

MAPEAMENTO DA DIÁSPORA

Governo apela à adesão das
comunidades moçambicanas
O GOVERNO apela a todos os
cidadãos residentes no estrangeiro a aderirem ao processo de
mapeamento da diáspora em
curso, para facilitar a elaboração, com profundidade, da política externa, um documento
regulador destinado a orientar
o seu relacionamento com o
país.
O apelo foi feito pela Ministra dos Negócios Estrangeiros
e Cooperação, Verónica Macamo, falando quinta-feira na
abertura do primeiro de um ciclo de debates promovido pelo
Instituto Nacional para as Comunidades Moçambicanas no
Exterior (INACE) sobre a vida
dos cidadãos nacionais expatriados.
Desde que iniciou o processo de mapeamento de moçambicanos que vivem e trabalham
no estrangeiro foram registados, aproximadamente, 200
mil cidadãos em todo o mundo,
o equivalente a 30 por cento da
meta prevista.
Segundo explicou a ministra, com a eclosão da Covid-19,
a primeira fase do processo
foi interrompida, no entanto,
desenvolveu-se uma plataforma tecnológica online para
permitir uma rápida captação
e tratamento seguro dos dados
introduzidos.
“Gostaria de fazer um ape-

Verónica Macam, Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação

lo, reiterando que somos todos
convidados a aderir, se não o tivermos feito na primeira fase”,
disse a ministra.
Verónica Macamo explicou que a elaboração de uma
política consagrada à diáspora passa necessariamente por
um processo de mapeamento que visa a promoção de um
conhecimento profundo sobre
os cidadãos moçambicanos no
estrangeiro.
Há a necessidade, conforme
disse, de se saber, particular-

mente, em termos de quantos
são, quem são, onde estão, o
que fazem e quais são as qualificações que possuem e os perfis
profissionais que detêm.
Sobre a elaboração da política externa, a governante disse
aos participantes no debate que
devem contribuir dando as suas
contribuições, de forma aberta
e sábia, a fim de que este documento reflicta os anseios de todos na definição da natureza das
relações do país com a diáspora
e vice-versa.

“Estamos certos que com a
aprovação da política da diáspora moçambicana melhores
dias virão para as nossas comunidades no exterior”, acredita a
dirigente.
Por seu turno, o director do
INACE, Armando Pedro, disse
que a política da diáspora, em
elaboração, vai regular o relacionamento entre Moçambique
e a diáspora, porque tem havido situações apresentadas que
depois não se encontra uma
solução clara por défice de informações.
Apontou que foi lançado um
concurso para uma consultoria
internacional, de forma a ajudar
a moldar esta política da diáspora que se pretende, uma vez que
esta deve ser transversal.
“Estamos a fazer uma política para criar um ambiente são
entre o Governo e a diáspora que
quer participar no desenvolvimento do país, havendo necessidade de normar isso porque
eles querem participar nas diferentes áreas de desenvolvimento, como turismo, mineração,
ensino, entre outras”, disse Armando Pedro.
Acrescenta que existem
moçambicanos que estão fora
do país que podem participar no
desenvolvimento de Moçambique sem sair de onde estão para
o país.

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE CABO DELGADO
Conselho dos Serviços Provinciais de Representação do Estado
Serviço Provincial de Infra-estruturas
PEMBA

EDITAL
O Serviço Provincial de Infra-estruturas de Cabo Delgado, em Pemba informa ao público em geral que em conformidade com o artigo 1 do Decreto
n º 2 /91, de 16 de Janeiro, os inquilinos abaixo indicados, apresentaram junto a este Serviço Provincial, requerimentos de compra dos imóveis que
arrendam na cidade de Pemba, convidando-se os cidadãos a denunciarem qualquer irregularidade que possa existir no processo referido neste aviso
no período de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação do mesmo.

Nome do Requerente
Lucas Luciano Dias
Mariamo Anuar Adam

CENTO e cinquenta veteranos
da luta de libertação nacional vão receber documentos
de Direito de Uso e Aproveitamento de Terra (DUAT) no
distrito de Báruè, província de
Manica, no âmbito das comemorações do mês dos combatentes.
Setembro tem duas datas
marcantes para os combatentes, nomeadamente o dia
7, em que foram assinados os
Acordos de Lusaka, na Zâmbia, em 1974, no fim de 10 anos
de luta de libertação nacional,
e o dia 25, que assinala o início
da ressurreição armada contra
a dominação colonial.
A entrega simbólica dos
documentos a onze contemplados foi feita pelo secretário de Estado na província de
Manica, Edson Macuácua, que

trabalhou esta semana na vila
de Catandica, distrito de Báruè. De forma faseada, serão
abrangidos mais combatentes
até ao fim deste mês.
No encontro que manteve
com veteranos da luta de libertação nacional, líderes comunitários e religiosos, bem
como com ex-guerrilheiros
contemplados pelo processo
de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR),
Macuácua disse que a decisão
de homenagear os combatentes representa a valorização
do seu papel na libertação de
Moçambique.
Afirmou que o Governo
decidiu entregar DUAT em
reconhecimento dos feitos
históricos conseguidos e pelo
sacrifício consentido na sua
juventude para se entregarem

a esta causa, que culminou
com a independência nacional.
“É uma geração heroica
que merece a nossa honra e
glória para sempre. Eles são
uma referência nacional e
fonte de inspiração, por terem
realizado um feito histórico de
lutar e conquistar a liberdade”, disse Macuácua.
Exortou os jovens para
se inspirarem no legado dos
combatentes, heroísmo e patriotismo destes libertadores
na luta contra os terroristas
que semeiam luto na província de Cabo Delgado. São chamados também a intensificar
o cumprimento das medidas
de prevenção da Covid-19.
Aos veteranos de luta de
libertação nacional Edson
Macuácua pediu para que

continuem a transmitir a sua
experiência e ensinamentos,
participando, lado a lado com
as novas gerações, nos desafios da actualidade.
Devem destacar-se na
consolidação da unidade nacional, construção da paz e
promoção do desenvolvimento económico e social de Moçambique, de forma a criar um
ambiente seguro para as novas
gerações.
“Estes desafios só poderão ser vencidos se estivermos unidos, tal como fizeram
os libertadores da pátria. Eles
têm experiências que devem
ser aproveitadas para eliminar
todos os males”, acrescentou.
O distrito de Báruè contabiliza 1155 veteranos da luta
de libertação nacional registados. - (AIM)

Localização
Rua II, nº 355/A
Rua Rampa do Mercado, nº 71

Sem mais assunto de momento, endereçamos as nossas saudações, aguardando pela vossa consideração.
Serviço Provincial de Infra-estruturas
O DIRECTOR
Norte Luali
(Téc. Superior de N1)

APM

AV. 25 de Setembro, no 2203, CP. N o 8,Telefax 27220300/27220843-Pemba
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA
CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL
DIRECÇÃO PROVINCIAL DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSO
De acordo com a alínea d), do número 3 do Artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviço ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016 de 8 de Março, comunicamos
a adjudicação do objecto do concurso abaixo indicado:
N/O

Modalidade

1

Fase 1-Construção do muro
Concurso Limitado Nº de vedação (Parte frontal e
45D001561/CL/01/ lateral direito) do Terminal
A.I.M CONSTRUÇÕES
DPTCN/2021
de Transporte Rodoviário de
Natikiri

Objecto do concurso

Empresa adjudicada

Valor incluindo IVA
2.557.141,69MT (dois
milhões, quinhentos e
cinquenta e sete mil, cento
e quarenta e um meticais e
sessenta e nove centavos)

Nampula, aos 27 de Agosto de 2021
O Director Provincial
Leo Elias Jamal
(Investigador Estagiário)
Direcção Provincial dos Transportes e Comunicações de Nampula
AV. do Trabalho, 3550-Edificio do Governo Provincial CP 556-Tel.26213404/5 Fax 26217990
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República de Moçambique
Província de Maputo

GOVERNO DO DISTRITO DA MATOLA
SECRETARIA DISTRITAL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com o número 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto no 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação
dos concursos abaixo discriminados:

Nº
1.
2.

Combatentes recebem DUAT

9

Modalidade de
Contratação
Concurso Limitado
Nº001/SD/UGEA/2021
Concurso Limitado nº
005/SD/UGEA/2021

Objecto de Concurso

Valor de Adjudicação
incluindo IVA

Concorrente
Adjudicado

3.490.768,71MT

GAVEYA LDA

2.871.093,22MT

K&L PROJECTOS E
ARQUITECTURA, LDA

Pavimentação localizada da Rua da
Carpintaria – Zona Verde 300 metros
Melhoramento localizado na Rua Zona
Verde – Missão Roque 200 metros
Matola, Agosto de 2021
A Autoridade Competente
(Ilegível)

Av. 05 de Fevereiro Nº 812, Telefone 870888841, webmail:gdmatola@gmail.com, Matola 700
9564

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES
EM TODAS AS PROVÍNCIAS

SN GRÁFICA
INOVAÇÃO

EFICIÊNCIA

RAPIDEZ

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE
NACIONAL E INTERNACIONAL

EM PRIMEIRA MÃO

RUA DE SOFALA NO 437- MATOLA ‘’F’’
+258 84 9104309
+258 84 7625486
Email: comercial.graﬁca@snoticias.co.mz

BAIXE JÁ!

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA OS
PROJECTO DE INCLUSÃO E ESTABILIDADE FINANCEIRA
(SERVIÇOS DE CONSULTORIA - SELECÇÃO DE EMPRESAS)
(Este anúncio é repetição da Manifestações de Interesse publicado no dia 3 de
Fevereiro, 11 e 12 de Março de 2021 com o número de referência: MZ-MEF-DNT151620A -CS-QCBS. Gostaríamos de informar que houve uma mudança no método
de selecção de QCBS para CQS. Os consultores ou consórcios que anteriormente
manifestaram interesse por esta consultoria não têm de apresentar novamente uma
manifestação de interesse).

Acesse https://t.me/Novojornal
Sábado, 4 de Setembro de 2021

MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR THE FINANCIAL INCUSION
AND STABILITY PROJECT
(CONSULTING SERVICES – SELECTION OF FIRMS)

(This is a re-publication of the previously request for Expressions of Interest published
on 3 February and 11 and 12 March 2021 with Reference No: MZ-MEF-DNT-151620A -CSQCBS. We would like to inform you that there is a change in the selection method from Q
CBS to CQS. The consulting firms/consortiums that had expressed interest before for this
consultancy do not have to resubmit an expression of interest).

Date: September 1, 2021

Data: 1 de Setembro de 2021

Identification: Project – IDA CREDIT N.o 4050MZ

Identificação: Projecto–IDA CRÉDITO N.o 4050MZ

Object: Consulting Services for the Revision of the Law that Governs Insurance Activity and Its Mediation, as well Complementary Pension Funds for
the Mozambique Insurance Supervision Institute (ISSM).

Objecto: Serviços de Consultoria para a Revisão da Legislação que rege a Actividade
Seguradora e Respectiva Mediação, bem como Fundos de Pensões Complementares para
Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM).
Referência: Concurso N.o MZ-MEF-DNT-244614-CS-CQS
O Governo de Moçambique (GdM) recebeu financiamento do Banco Mundial para financiar
os custos do Projecto de Inclusão e Estabilidade Financeira (FISP) e pretende aplicar parte
das receitas em serviços de consultoria.
1. Os objectivos principais da Consultoria são:
Prestação de serviços ao ISSM, para a revisão e alteração da legislação em vigor, e acima
referida, que carece de melhoramento, tendo em conta a realidade moçambicana, com
vista a assegurar a cobertura das lacunas identificadas na sua aplicação, constantes no
documento de política preparado pelo ISSM denominado Fundamentos da Necessidade de
Revisão da Legislação.
Revisão e alteração da legislação devendo considerar o estágio actual e as perspectivas de
desenvolvimento do sector de seguros e pensões, bem como as boas práticas internacionais,
nomeadamente os Princípios fundamentais de Seguros emanados pela Associação
Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS), os princípios e diretrizes sobre supervisão
de pensões privada emitidos pela Organização Internacional dos Supervisores de Fundos
de Pensões (IOPS), experiências colhidas em outras jurisdições e recomendações do Comité
dos Supervisores de Seguros e Instituições Financeiras Não Bancárias (CISNA).
A duração dos serviços de Consultoria é de doze (12) meses.
Os termos de referência (TOR) detalhados para a Consultoria poderão ser encontrados no
endereço abaixo.
O Ministério da Economia e Finanças convida agora empresas de consultoria elegíveis a
manifestarem o seu interesse na prestação dos serviços acima mencionados. Os consultores
interessados devem fornecer informações que demonstrem que possuem as qualificações
exigidas e a experiência relevante para executar os Serviços. Os critérios de pré-seleção
(lista Curta) são:
•
•
•
•

Actividade principal e número de anos da empresa;
Experiência da firma em trabalhos similares;
Estrutura técnica e funcional da firma;
Experiência na Região ou em joint venture com empresas com essa experiência é
uma vantagem.

Nesta fase a Equipa Chave não será objecto de Avaliação para a Lista Curta.
Chama-se a atenção dos Consultores interessados para a Secção III, parágrafos 3.14, 3.16 e
3.17 do “Regulamento de Aquisições para Mutuários do IPF” do Banco Mundial, aprovado
em Julho de 2016, Agosto de 2018 e revisto em Novembro de 2020, estabelecendo a Política
de Conflito de Interesses do Banco Mundial.
Os consultores poderão se associar a outras firmas para melhorar as suas qualificações,
entretanto deverão indicar claramente a natureza da associação seja joint venture ou
sub-consultoria. No caso de se tratar de joint venture, todas as partes serão conjunta e
solidariamente responsáveis pela implementação do contrato.
O consultor será seleccionado de acordo com método de Selecção será Baseada nas
qualificações do Consultor (CQS), estabelecido no Regulamento de Aquisições.
Mais informações poderão ser obtidas no endereço abaixo, em horário de expediente (7.30
às 15.30 horas) ou no email seguinte: procurement.fisp@tvcabo.co.mz
As manifestações de interesse deverão ser entregues por escrito no endereço abaixo
(pessoalmente, ou por correio, até ao dia 23 de Setembro, 15.00 horas, podendo ser
submetidos por email.

Referência: Concurso N.o MZ-MEF-DNT-244614-CS-CQS
The Government of Mozambique (GoM) has received funds from the World Bank
to fund the costs related to the Financial Inclusion and Stability Project (FISP)
and intends to apply part of the proceedings on consulting services.
The consulting services have the following objectives:
Provide services to the ISSM for the revision and amendment of the law, which
requires improvements, taking into account the current reality in Mozambique,
in order to assure the fulfillment of the identified loopholes in its implementation, as indicated in the policy document drafted by the ISSM called the Fundamentals for the Need of Legislation Review.
Revision and changing of the law taking into account the current status and the
development perspectives of the insurance and pensions’ sector, as well as the
good international practices, namely, the fundamental principles of insurance issued by the International Association of Insurance Supervisors (IAIS), the principles and guidelines on the supervision of private pensions issued by the International Organization of Pension Fund’s Supervisors (IOPS), lessons learned
from other jurisdictions and recommendations of the Insurance Supervisors’
and Non-Banking Banking Financial Institutions’ Committee (CISNA).
The consulting services will last for twelve (12) months.
The detailed terms of reference (ToR) for the consulting works can be found at
the address indicated below.
The Ministry of Economy and Finance hereby invites all eligible consulting companies to submit their expressions of interest to provide the services indicated
above. Interested consulting firms should provide information which demonstrate that they have the required qualifications and the relevant experience to
perform the services. Pre-selection and shortlist criteria are:
•
•
•
•

Main activity and the number of years of the company;
Company’s experience in similar works;
Company’s technical and functional structure;
Experience in the region or in joint venture with companies with such
experience will be an advantage;

During this stage, the main team will not be subject to evaluation to be shortlisted.
Interested consultant’s attention is called to Section III, paragraphs 3.14, 3.16
and 3.17 of the “Regulation for the Procurement for IPF Borrowers” of the World
Bank, approved in July 2016, reviewed in November 2017, August 2018, and November 2020 setting the World Bank’s Conflict of Interest Policy.
Consultants may associate themselves with other firms to improve their
qualifications however, they should clearly indicate the nature of the association,
be it a joint venture or sub-consulting. In the case of a joint venture, all parties
shall be jointly responsible for the implementation of the contract.
The consultant will be hired based on Consultant’s Qualification Selection (CQS) process set by the Procurement Regulation.
Additional information may be obtained at the address indicated below, during
normal business hours (07:30am to 03:30pm) or through the e-mail address: procurement.fisp@tvcabo.co.mz

Direcção Nacional do Tesouro e Cooperação Económica e Financeira

Expressions of interest should be submitted in writing to the address indicated
below (in person or by mail, by September 23, 03:00pm, and they can also be
submitted by e-mail).

Unidade de Implementação do Projecto

MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE

PROJECTO DE INCLUSÃO E ESTABILIDADE FINANCEIRA

Project Implementation Unit (PIU)

Ministério da Economia e Finanças

Av Ahmed Sekou Toure, n.º 21, 2.o Andar, Flat 21
Email: procurement.fisp@tvcabo.co.mz

Maputo - Moçambique

Av Ahmed Sekou Toure, n.º 21, 2.º Andar, Flat 21
Email: procurement.fisp@tvcabo.co.mz
Maputo - Moçambique

8571

Acesse https://t.me/Novojornal
PUBLICIDADE

Sábado, 4 de Setembro de 2021
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE MAPUTO
“MODERNIZAR PARA MELHOR SERVIR”
Unidade Gestora Executora das Aquisições

CONCURSO LIMITADO N.º 04/INSS/DPM/UGEA/2021-CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITóRIO E CONSUMÍVEIS PARA ESTA
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE MAPUTO

1. O Instituto Nacional de Segurança Social – Delegação Provincial de Maputo
pretende contratar uma empresa para fornecimento de material de escritório e
consumíveis.
2. Para o efeito, convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais vocacionadas
na área de actividade acima referida, devidamente licenciadas, interessadas e
que reúnem requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas, de
acordo com a informação abaixo:
Objecto de
contratação
Fornecimento
de material
de escritório e
consumíveis

Modalidade de
contratação

Concuso Limitado

Validade das
propostas

120 dias

Valor da
Garantia
Provisória

Data e hora-limite
de entrega de
propostas

Data e hora de
abertura das
propostas

52.500,00MT

14/9/2021, pelas
10.00 horas na
Secretaria da
Delegação

14/9/2021, pelas
10.15 horas na Sala de
Reuniões da Delegação

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os
documentos do concurso e depositar o valor na conta BIM - número 83512248 com,
NIB – 000100000008351224857, apresentar o talão de depósito na tesoraria para
o levantamento de Documento de Cuncurso, nas Instalações da Delegação Provincial
de Maputo, sito na Av. Governador Raimundo Bila, Nr 25 – Cidade da Matola, pela
importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais), nas horas normais de
expediente;

4. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo
Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
A Autoridade Competente
(Ilegível)

8582

8614

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA MAR, ÁGUAS INTERIORES E PESCAS
Instituto Nacional de Desenvolvimento e Gestão de Infra -Estruturas Pesqueiras, IP (INFRAPESCA, IP)
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio do Concurso Público nº 04 /INFRAPESCA/UGEA/2021
1.

O Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas – MIMAIP destaca, o desenvolvimento de infra-estruturas de apoio
a pesca como condição para o desenvolvimento do sector pesqueiro, financia obras de construção de mercados
de Pescado, coordenado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento e Gestão de Infra-estruturas Pesqueiras,
IP, abreviadamente designado por INFRAPESCA, IP., cujo processo de licitação será conduzido em observância
dos procedimentos do Decreto nº 5/2016, de 8 de Março - Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado.

2. O Instituto Nacional de Desenvolvimento e Gestão de Infra-estruturas Pesqueiras, IP, abreviadamente designado
por INFRAPESCA, IP, convida empresas elegíveis interessadas a apresentarem propostas em carta fechada, para a
Construção do Mercado de Pescado de Mossuril – Chocas Mar, na Província de Nampula.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA
CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
Gabinete do Secretário de Estado
REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO Nº01/CP-CSREZ-GSE/2021
O Gabinete do Secretário de Estado na Zambézia torna público que está aberto um concurso
Público para contratação de empreitada para seguinte obra:

3. O concurso é Público e aberto a empresas elegíveis interessadas e, possuidoras de Alvará de Empreiteiros de Obras
Públicas de 4ª Classe ou Superior.
4. Os concorrentes interessados em examinar os documentos de concurso e/ou adquirí-los no endereço: Serviço
Distrital de Planeamento e Infra-estruturas, na Sede do Distrito de Mossuril, Província de Nampula. Adquiridos
pela importância não restituível de 1.000,00MT (mil meticais), apresentando o respectivo talão de deposito na
conta: Banco: Millennium Bim; Denominação da Conta: Comissão Instaladora do Porto de Pesca de Maputo;
N° da Conta: 623614; NIB: 000100000000062361457.
Para mais informações poderão contactar o Instituto Nacional de Desenvolvimento e Gestão de Infraestruturas
Pesqueiras, IP, através do email: geral@infrapesca.gov.mz
5. O período de validade das propostas será de 90 (noventa) dias no mínimo, após a abertura das mesmas e estas
deverão ser entregues no Serviço Distrital de Planeamento e Infra-estruturas, na Sede do Distrito de Mossuril,
Província de Nampula até às 10.00 horas do dia 28/9/ 2021 e serão abertas às 12.00 horas do mesmo dia na
Sala de Sessões do Governo Distrital, na presença dos concorrentes que desejarem assistir ao acto.
6. A visita de reconhecimento ao local da obra é obrigatória e dirigida, o Certificado da Visita deverá ser parte
integrante das propostas ao concurso. Para o efeito, deverão efectuar a visita ao local da obra no dia 14/9/2021.
A concentração será no Serviço Distrital de Planeamento e Infra-estruturas, na Sede do Distrito de Mossuril
e partida será às 11.00 horas.
7.

É requerida a apresentação de Garantia Provisória no valor de 120.000,00MT (cento e vinte mil meticais)
emitida a favor da entidade contratante - Instituto Nacional de Desenvolvimento e Gestão de Infra-estruturas
Pesqueiras, IP. As garantias em numerário deverão ser mediante apresentação do talão de depósito na conta
acima indicada.

8. O anúncio de posicionamento dos concorrentes será efectuado no dia 14 de Outubro de 2021, pelas 10.00 horas
na Sala de Sessões do Governo Distrital.
Maputo, aos 4 de Setembro de 2021
Autoridade Competente
(Ilegível)

9577

ENCONTRE AS MELHORES

Ord.

1

Objecto de Contratação

Modalidade
de
Contratação

Contratação de fornecedor
de tenda gigante, prestador
de serviços de cattering,
Concurso
decoração de grandes
Público
eventos e visitas de alto
nível na Província da
Zambézia

Data e Hora
de Entrega

Data e
hora de
Abertura

Validade
das
Propostas

Garantia
Provisória

27/8/2021,
8.45 horas

27/8/2021,
9.00 horas

120

105.000,00MT

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do
Concurso ou adquirí-los pelo valor não reembolsável de 2.000,00MT a depositar na Conta Bancária
disponível no endereço abaixo, a partir do dia 27 de Julho de 2021, no Endereço: Gabinete do
Secretário de Estado na Província da Zambézia, sita na Rua da Resistência, n.º 995, R/C, Cidade de
Quelimane.
O período de validade das propostas será de 120 dias, a partir da data de abertura e estas deverão
ser entregues no endereço acima até às 8.45 horas do dia 27 de Agosto de 2021 e serão abertas
no mesmo dia pelas 9.00 horas na presença dos concorrentes que desejarem comparecer à
sessão pública no endereço acima.
A execução do contrato será em regime de Série de Preços, com pagamentos mediante situações
de trabalhos.
O presente Concurso será regido com base no 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.
Quelimane, aos 25 de Julho de 2021
Director do Gabinete
(Ilegível)

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO
PARA A SUA EMPRESA EM PRIMEIRA MÃO

www.jornalnoticias.co.mz

www.jornaldomingo.co.mz

Manuel Jaime Cosme
(Especialista de Educação)

www.desaﬁo.co.mz

BAIXE O APLICATIVO NOTÍCIAS DIGITAL
Termos e condições aplicavéis

163

Acesse https://t.me/Novojornal
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Superfície 78 778 km²
População 1 606 568 (2007); 17 Distritos

Hospital Provincial
anuncia fim da crise
de consumíveis

O

HOSPITAL Provincial
de Pemba (HPP) garantiu ao “notícias”
que foi ultrapassada a
falta de cateteres, seringas e luvas cirúrgicas, que
durante três semanas afectou
a maternidade desta unidade
sanitária de referência de Cabo
Delgado.
Por conta da falta dos consumíveis acima mencionados,
a direcção da maternidade
chegou, através de um comunicado, a solicitar a “colaboração” dos acompanhantes e/
ou familiares dos doentes, para
que trouxessem consigo os
materiais em alusão, aquando
da admissão naquele serviço.
O director geral do HPP,
António de Carvalho, explicou
que não é prática da instituição
solicitar que os acompanhantes
e familiares dos doentes tragam algum do referido material,
mas tal se deveu à crise que o
sector enfrentava na altura.
De acordo com de Carvalho, a maternidade do HPP atende, em média, 11 partos por
dia, mas durante o período em
alusão o número foi de 25 por
dia.
“Fomos forçados a encontrar soluções alternativas.
Repito que não é nossa prática
pedir ao doente ou seu familiar

Sem local de acostagem, os desembarques são feitos assim em Metuge

Governo projecta
ponte-cais em Metuge

Hospital Provincial de Pemba

que traga consigo este material”, explicou Carvalho.

Segundo dados avançados
pelo director geral, a mater-

nidade do HPP consome mais
de 1000 cateteres por semana,

3000 a 4000 seringas por mês e
seis mil pares de luvas por mês.

O GOVERNO provincial projecta construir, no próximo
ano, uma ponte-cais, no distrito de Metuge, para facilitar
a atracagem de embarcações,
operação que neste momento é
feita debaixo de inúmeras dificuldades.
Para o efeito, foram apresentados, recentemente, na
cidade de Pemba, à Direcção
Provincial dos Transportes e
Comunicações, os trabalhos
de consultoria para a elaboração do projecto.
Segundo o desenho do
projecto, a ponte de acostagem, cujas obras de construção deverão iniciar em Abril do
próximo ano, terá 300 metros
de comprimento e quatro de

largura.
A infra-estrutura estará
dividida em duas partes, uma
inicial que a ligará à terra e a final, a parte de acostagem.
O material a ser usado na
construção do tabuleiro da
ponte de acostagem será basicamente em madeira de tipo
Messinge, classificada como
sendo resistente aos ambientes
marítimos.
Pretende-se com esta infra-estrutura facilitar a atracagem de embarcações de menor
porte, usadas na pesca e no
transporte de passageiros, de
propulsão mista (vela e a motor).
Para o responsável dos Serviços Distritais de Planifica-

ção e Infra-estruturas, Carmo
Amur Silamo, a construção da
ponte de acostagem marítima
de Metuge vai tornar mais fácil
a ligação entre a sede do distrito
e cidade de Pemba, que fica do
outro lado da baía, o que pode
ter um impacto muito positivo
na vida económica e social dos
habitantes.
“Acreditamos que esta
ponte vai trazer múltiplos benefícios, sociais e económicos.
Neste momento, para chegar-se a Metuge-sede tem de se
fazer cerca de 40 quilómetros,
13 dos quais numa estrada em
terra batida, que não oferece
boa transitabilidade, principalmente no período chuvoso”, afirmou Silamo.

Fábrica de cimento Cabo Delgado disponível
paralisada por
para investimentos
falta de clínquer
O SECRETÁRIO de Estado em Cabo
Delgado, António Supeia, considera
a província como um bom espaço
para investir, apesar das adversidades, nomeadamente as acções
dos grupos terroristas.
Supeia, que falava terça-feira,
na cidade de Pemba, na 56.ª edição
da Feira Internacional de Maputo
(FACIM), destacou que os ganhos
militares da força conjunta Moçambique-Ruanda e da missão da
SADC para Moçambique, no combate aos terroristas, são visíveis pelo

que, disse, não pode haver dúvidas
do ambiente propício para os investidores que se pretende voltar a
implantar. O chefe do Conselho de
Representação do Estado em Cabo
Delgado elencou os sectores de recursos minerais, florestais, turismo,
agricultura como sendo os que os
investidores podem prospectar e
investir.
“Na área dos recursos minerais,
temos a dizer que dispomos das
maiores reservas de grafite e rubis”, frisou Supeia. Com vista à di-

versificação das áreas de negócio, o
empresariado local está igualmente
a produzir açúcar orgânico, álcool
etilíco, café, no distrito de Chiúre,
Mecúfi e Ibo.
Por seu turno, o governador da
província, Valige Tauabo, presente
na cerimónia, defendeu que o Conselho Executivo Provincial (CEP)
está disposto a acarinhar os investimentos que forem hospedados, por
forma a colocar a região na lista dos
melhores espaços do país para fazer
negócio.

Tauabo disse que, para além das
áreas tradicionais, Cabo Delgado
está a tornar-se, nos últimos anos,
num produtor de café de qualidade.
“Agora, em menos de 24 horas,
o investidor pode registar a sua empresa, quer dizer, simplificámos os
procedimentos burocráticos, com o
intuito de facilitar os negócios”, revelou o chefe do CEP.
Constam da exposição, que termina amanhã, produtos pesqueiros,
de origem agrária, florestais, avícolas, entre outros.

PUBLICIDADE

A fábrica poderá retomar a produção na próxima semana

A PROVÍNCIA está a enfrentar a escassez de cimento de
produção local, devido à paralisação da única fábrica de
produção deste material de
construção, por falta de clínquer, principal matéria-prima.
Segundo o director provincial de Indústria e Comércio, Nocifo Magaia, que confirmou a informação, a fábrica
poderá, no entanto, retomar
as suas actividades laborais a
partir da próxima semana.
Por conta da crise, alguns
revendedores do cimento inflacionaram o preço, de 520
meticais, para 600 meticais o
saco de 50 quilogramas.
O sector da indústria e comércio multou 14 revendedo-

res por terem praticado preços
acima da margem permitida.
“Houve má-fé dos agentes
económicos, apesar de reconhecermos haver escassez do
produto ao nível da província.
Todos os que foram encontrados a vender o cimento a
preços altos foram multados e
advertidos que caso voltassem
a se aproveitar da situação ficariam sem a licença”, disse
Magaia.
Segundo o director provincial da Indústria e Comércio, enquanto a fábrica não
retoma a produção, o sector
tem estado a trabalhar com a
fábrica de Nacala, província de
Nampula, para o fornecimento
do cimento a Cabo Delgado.
“Mas também estamos a

manter contactos com a fábrica Dugongo (em Matutuíne,
província de Maputo), que, a
breve trecho, irá fornecer cimento à nossa província, mas
não com os mesmos preços
praticados em Maputo”, explicou Magaia.
Por outro lado, anunciou
que a fábrica de cimentos de
Cabo Delgado está a investir
cerca de 25 milhões de dólares
(1,5 mil milhões de meticais)
na operacionalização de um
projecto de produção local de
clínquer.
“Com a produção local do
clínquer, a fábrica de cimentos
de Cabo Delgado vai passar a
produzir 150 mil toneladas por
ano, contra as 100 mil toneladas actuais”, disse.
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Garantir segurança
na Rua da Igreja
DANIEL ROMÃO
A RUA da Igreja, na periferia da cidade de
Maputo, está a beneficiar de obras. Trata-se
de uma iniciativa que os cidadãos observam
e aplaudem, daí que me proponho a abordar
sobre a questão relativa à segurança dos automobilistas e não só, de modo particular, o
troço actualmente asfaltado. Esta é uma via
de acesso com maior movimento de viaturas,
incluindo de transporte público.
Todavia, as questões de segurança deixam muito a desejar, particularmente no que
concerne às barreiras de protecção que foram
colocadas ao longo da infra-estrutura (refiro-me a parte concluída e actualmente em uso).
Para melhor compreensão, explico como está
disposta esta via de acesso.
Esta estrada tem lombas em toda a sua
extensão, sinalização no pavimento, assim
como na vertical, e num dos lados tem uma
vala de drenagem. É esta vala de drenagem
destapada que considero representar perigo
para os automobilistas e não só.
Neste momento existe uma pequena barreira de protecção que foi colocada ao longo da via, mas que, entretanto, não garante
muita segurança aos automobilistas. Uma
pequena falha mecânica pode resultar não só
em danos materiais, mas também na perda de
vidas.
Sendo assim, pede-se a quem de direito
para que proceda ao tapamento desta vala
de drenagem com recurso a laje, de modo a
permitir que os automobilistas circulem em
segurança e que não seja aproveitado por

malfeitores como esconderijo para “caçar”
os transeuntes.
Deste modo, sou de opinião que neste
troço, que actualmente se encontra em reabilitação, se observe este aspecto, de modo
que os cidadãos não voltem a reclamar pelo
mesmo problema.
Também sou de opinião que se deve primar pela qualidade aceitável das obras. Entendo ser aceitável que as obras se alonguem
no prazo (não que isso deva ser uma regra),
desde que a qualidade seja das melhores.
Quero acreditar que o povo não contesta.
Aliás, quando as obras são de boa qualidade, elas são duradouras, desde que haja
manutenção. Por isso, não se deve esquecer
da componente manutenção de estradas, de
modo particular na cidade de Maputo.
Faço votos para que este meu pedido de
tapamento da vala de drenagem seja aceite
e considerada. Algumas pessoas até podem
considerar um desperdício voltar a investir
neste troço, já aberto ao público, mas, quando se trata de preservar a vida, as autoridades
não devem recear em investir.
Igualmente, faço este pedido porque
parte deste troço se encontra em reabilitação e, uma vez constatado o problema, o
mesmo não deve prevalecer em toda a sua
extensão.
Estou ciente de que muitas outras infra-estruturas carecem de melhorias, mas
existem oportunidades que não podem ser
desperdiçadas, como esta de melhorar a segurança dos automobilistas no troço da Rua
da Igreja.

A responsabilidade
de repassar informações
VIRGÍLIO JOSÉ
DEFINITIVAMENTE entramos para uma
fase tecnológica que exige de todos nós algum domínio. Caso contrário, fica-se à leste
do que acontece no mundo. Por isso, os avanços tecnológicos são bem vindos, desde que
façamos o seu uso de forma inteligente.
Aliás, os inventores tinham o propósito
de nos facilitar a vida, melhorando a informação e transmissão de conhecimentos.
Aliás, as tecnologias encurtam a distância e,
consequentemente, reduzem os custos.
Com a pandemia do novo coronavírus
recebemos várias informações a partir das
redes sociais. Algumas boas, outras nem
tanto. É verdade que aquilo que agrada a
uns pode desagradar a outros e vice-versa,
mas existe aquilo que todos nós estamos de
acordo, sobretudo porque transmite valores
que a sociedade acolhe e é a base da nossa
educação.
É assim que as informações partilhadas
nas redes sociais são úteis, até certo ponto.
Deste modo, cabe a cada um de nós fazer o
seu uso de forma inteligente.
Aliás, preocupa-me o facto de algumas
pessoas somente se preocuparem em reencaminhar informações sem, no entanto, fazerem a leitura das mesmas. Ao procederem
deste modo, pode ser que estejam a perpetuar
uma mentira.
Acontece que aquilo que é sensacional é
cada vez mais lido e partilhado, esquecendo
que está em causa, por exemplo, a vida de
alguém e sua reputação. Até pode ser que a
pessoa tenha ou não praticado tal acto, mas é
sempre bom partilhar a informação de forma
consciente e depois de avaliar o seu impacto.

Recentemente, em conversa, alguém teria me fornecido informação verbal errada,
mesmo sabendo que eu tinha a possibilidade
de certificar através dos órgãos de informação. Dizia que tinha recebido de uma fonte
credível. E era verdade. Porém, apenas interpretou os números e não se preocupou com o
resto do texto para poder enquadrar.
Quero acreditar que o que falta em muitos de nós é o hábito de leitura. Vezes há que
as pessoas partilham informações úteis sem
sequer fazerem uso delas. E depois ficam surpreendidas quando acompanham de outras
pessoas, a informação que passou de suas
mãos e não teve o cuidado de ler. Por isso,
não leu, não repasse.
Com as tecnologias, temos a oportunidade de explorar boas coisas. Que o digam os
empreendedores que surgiram neste período de pandemia do novo coronavírus, que
obrigou ao recolher obrigatório em casa. As
diversas plataformas foram usadas para pesquisas que resultaram no surgimento de novos empreendedores que hoje estão a ganhar
dinheiro por conta das habilidades que foram
desenvolvendo durante este período.
E as redes sociais estão a servir, igualmente, para fazer publicidade e marketing do
produto. Aliás, o consumidor está paulatinamente a contactar virtualmente os empreendedores para mais informações sobre o produto e efectuar a respectiva compra.
Por favor, as informações que denigrem a
imagem dos outros, aquelas que não transmitem algo positivo, deixe-mo-las de lado para
que não cheguem aos olhos ou ouvidos dos
mais novos, que nos últimos tempos estão
sujeitos a “navegar” nas redes por conta dos
seus estudos.

JERONIMO MUIANGA
jerymuianga@gmail.com

Interdição de licenciados
no ensino superior é medida
(2)
oportuna para Moçambique?
RODRIGUES LAPUCHEQUE*
NO que diz respeito à terceira pergunta, quanto a nós, criarem-se instituições de ensino superior nas zonas rurais é, sem
lugar a dúvidas, oportunidade sem igual para a redução do elevado índice de pobreza extrema e de baixo nível de escolarização das populações da maior parte dos distritos no nosso país.
Aliás, como é sabido, a pobreza extrema e o baixo nível de
escolarização das populações de qualquer sociedade, se esse
fenómeno for acompanhado por desequilíbrios ou assimetrias
regionais abismais, constituem fontes potenciais para a eclosão
de conflitos sociais particularmente violentos ou, se quisermos,
guerras, que regridem, ciclicamente, o desenvolvimento económico, social, cultural, científico, técnico e tecnológico de um
país.
Por outro lado, tenha-se presente que criar instituições de
ensino superior nos distritos onde as condições económico-financeiras e sociais minimamente estão criadas é, grosso modo,
contribuir para a redução das assimetrias regionais.
Relativamente à quarta pergunta, do nosso ponto de vista, a criação de instituições de ensino superior nas zonas rurais
teria que obedecer, regra geral, a existência, nessas zonas rurais
ou distritos, de um certo nível de condições económicas e financeiras dos sectores públicos e privados que o respectivo distrito
apresenta e, com isso, as condições financeiras que a maior parte da população local detém, para suportar os encargos, de per
si exigentes do ensino superior. Quanto à população de baixa
renda, não sendo justo deixar que os seus filhos ou educandos
fiquem perpetuamente sem acesso ao ensino superior, haveria que se estudar um mecanismo para o seu apoio social, por
exemplo, através de atribuição de bolsas de estudo, mediante a
apresentação prévia de atestado de pobreza.
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De outra forma, através da cooperação entre o Governo
moçambicano e a UNICEF, bem como outras organizações
não-governamentais nacionais e internacionais, seria alternativa
de solução do problema com o apoio financeiro, pelo menos a
curto e médio prazo.
Quanto à quinta pergunta, em nosso ver, a criação de instituições de ensino superior nas zonas rurais, para assegurar a
sua sustentabilidade e permitir a frequência de estudantes que
tragam uma mais-valia, isto é, um contributo verdadeiramente
proveitoso para o próprio distrito e as respectivas populações,
estendendo-se para a própria província e, em última análise,
para o país inteiro, seria de todo recomendável que se levasse
em linha de conta os recursos naturais existentes no distrito onde
essas instituições de ensino superior seriam criadas.
Ou seja, as faculdades a serem introduzidas em cada estabelecimento de ensino superior basear-se-iam nos recursos naturais localmente existentes, em que em plena actividade da sua
extracção ou exploração, seriam os locais por excelência onde
os estudantes realizariam aulas práticas, com a possibilidade de,
na fase terminal dos respectivos cursos, estagiarem em empresas ou instituições públicas ou privadas, que possuam serviços
com aplicação dos cursos ministrados nessas faculdades onde
teriam maior probabilidade de encontrar emprego.
Tal hipótese, a concretizar-se, seria uma ímpar oportunidade, propícia, de o Governo tirar proveito máximo para a exploração dos vastos e abundantes recursos naturais estratégicos,
energéticos e não energéticos do solo, subsolo e do mar territorial que o nosso país é detentor, com vista a tirá-lo da Geografia
Económica Mundial, de país pobre ou subdesenvolvido, criando, então, condições de crescimento e desenvolvimento económico, social, cultural, científico, técnico e tecnológico, em prol
do bem-estar geral de todos os moçambicanos.

Passadas em revista todas as questões atrás colocadas, levanta-se, agora, a nossa pergunta de partida, posta nos seguintes
termos:
A interdição de licenciados para docentes do ensino superior é medida oportuna para Moçambique?
A resposta à essa pergunta encontra dois caminhos diferentes.
O primeiro caminho é que a interdição de licenciados para
docentes do ensino superior pode ser medida oportuna, sendo
por maioria de razão aplicável, em geral, nas zonas urbanas,
onde se concentra a maior parte de cidadãos com formação nos
níveis de Doutoramento e de Mestrado, ambos exigidos pela
Lei do Ensino Superior para docentes do ensino superior e, paralelamente, as respectivas populações têm, em muitos casos,
condições económico-financeiras capazes de suportar os encargos do ensino superior para os seus filhos ou educandos.
Porém, se tivermos em conta a grande extensão do nosso
país e o número cada vez mais crescente das populações, sobretudo nas zonas rurais, facilmente verificaremos que a maior
diferenciação de desenvolvimento económico e social entre a
cidade e o campo, bem assim a diferenciação entre as condições
económico-financeiras das populações destas duas zonas, susceptíveis de lhes permitir suportar os elevados encargos que o
ensino superior requer, é maior, e, por consequência disso, são
essas as zonas onde abundam cidadãos com formação académica ou técnico-profissional do nível de licenciado.
*Coronel de Infantaria Motorizada pela Academia
Militar General José Maceo y Grajales, Santiago de Cuba,
Doutorado e Mestrado em Direito e Segurança pela Universidade Nova de Lisboa, Mestrado em Administração
Pública pela Universidade Politécnica – A POLITÉCNICA,
Licenciado em Direito pela UEM; é docente universitário

Haja rigor no controlo das balanças
ZACARIAS BENTO

CARTAS
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A RELAÇÃO entre o consumidor e comprador deve ser saudável. Nenhum dos dois deve ficar insatisfeito pela troca que
fazem (enquanto um recebe dinheiro, o outro recebe o produto),
uma vez que se pretende somente criar o bem-estar de ambos.
Enquanto um fica satisfeito porque tem dinheiro para a aquisição de outros bens, o consumidor alegra-se porque adquiriu o
produto que pretendia. Sendo assim, é triste quando vezes sem
conta as autoridades nos dão a conhecer que algumas medidas
de peso carecem de certificação pela entidade reguladora. Pois, a
certificação das balanças, por exemplo, oferece garantia ao consumidor de que o produto que adquire é de quantidade desejada.
Todas as manhãs e noites encontramos pessoas, em correrias da zona suburbana para a urbana e vice-versa, à procura de
desenvolver alguma actividade para obter dinheiro, valor com o

qual poderão adquirir bens necessários para a sua sobrevivência.
Sendo assim, é triste e lamentável quando, depois de tanto
trabalho para obter dinheiro, chega-se ao local de compra e adquire-se um produto, cuja quantidade não corresponde ao que o
cidadão pagou. Ou seja, o medidor de peso está viciado. Porquê
os nossos vendedores agem desta forma? Será esta a forma fácil
de conseguir dinheiro? Já pensaram no sofrimento das pessoas
que dia e noite não dormem à procura de dinheiro para pôr o
pão na mesa?
Fico triste sempre que me dirijo, por exemplo, ao Mercado
Grossista do Zimpeto e aprecio os preços de produtos como batata e cebola. São produtos que, olhando para os sacos, uns se
apresentam com um volume aceitável e outros não.
Uma das recomendações que se dá aos consumidores é que,
caso haja dúvidas em relação ao peso, dirijam-se a uma balança
certificada e disponível no mercado para a certificação. Trata-se
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de uma iniciativa louvável mas que, devido ao maior movimento, nem sempre é praticável.
Se por um lado o consumidor procura certificar-se do peso,
existem alguns compatriotas que se fazem ao mercado para retirar bens alheios, daí que quanto menos a pessoa se movimentar,
melhor é para se livrar de pessoas mal-intencionadas.
O desejável é que houvesse fiscalização constante das balanças, sobretudo porque os preços variam, segundo informações
de alguns vendedores, de acordo com o valor de compra no local
e o número de vendedores com o mesmo produto, etc.
Sou de opinião que a fiscalização é importante. Nos últimos
tempos existem, até nos bairro, contentores que vendem produtos de mercearia e não só. Estes também devem ser alvos da
fiscalização. A vida está difícil para todos e situações de adulteração do peso, particularmente de produtos alimentares, não
devem ser toleradas.
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“CUIDAR DA NOSSA CASA COMUM”

Recordar a vinda do Papa
preservando o meio ambiente

Uma das artérias por onde o Papa Francisco passou, que será palco da jornada de plantio de árvores

C

UIDAR da Nossa Casa
Comum” é uma iniciativa a ser lançada hoje,
na cidade de Maputo,
pela Comissão Episcopal de Justiça e Paz (CEJP), do
Departamento Social da Conferência Episcopal de Moçambique.
Trata-se de um evento que

prevê o plantio de 1183 árvores
de diferentes espécies nas artérias da cidade de Maputo, cuja
cerimónia de lançamento terá
lugar esta manhã, em frente
ao Arcebispato de Maputo, na
avenida Eduardo Mondlane.
A acção, que contará com
a participação de autoridades ligadas à Igreja Católica,

representantes do Conselho
Municipal de Maputo, Corpo
Diplomático e religiosos visa,
essencialmente, marcar o segundo ano da visita do Papa
Francisco a Moçambique, que
decorreu de 4 a 6 de Setembro
de 2019 e também celebrar o
101.º aniversário de Eduardo
Mondlane, arquitecto da uni-

dade nacional.
Das 1183 mudas previstas, 101 serão plantadas hoje,
no troço que compreende as
avenidas Eduardo Mondlane,
Vladmir Lenine e Julius Nyerere obedecendo o trajecto
percorrido por Papa Francisco.
Posteriormente,
outras
jornadas terão lugar, nomea-

damente o plantio das restantes mudas por um período
de quatro anos. A monitoria e
rega continuarão por um ano.
A iniciativa “Cuidar da
Nossa Casa Comum”, uma
parceria do CEJP com o Conselho Municipal da cidade de
Maputo, insere-se no âmbito
da divulgação e implementação prática da Carta Encíclica Laudato Sí (Louvado Sejas
Senhor), da autoria do Papa
Francisco (2015), na qual exorta aos fiéis e aos homens de boa
vontade, a adoptar estilos de
vida sustentáveis para reduzir
o impacto da poluição ambiental e mudanças climáticas
provocadas pela acção do homem, sobre o meio ambiente.
No comunicado enviado ao
“Notícias”, a Comissão Episcopal de Justiça e Paz apela a
todas as pessoas de boa vontade para apadrinharem e acarinharem a iniciativa evitando
partir, arrancar e urinar sobre
as mudas.
“Todos somos convidados
a contribuir com a rega e cuidado das mudas, tendo uma forte
convicção e consciência que as
árvores plantadas nas avenidas
e ruas da cidade são um bem
comum”, lê-se no comunicado.

FABRICO DE PRÓTESE A PARTIR DE PLÁSTICO RECICLADO

Moçambicana reconhecida
pela rainha Elisabeth II
MARTA Vânia Uetela, representando Moçambique,
foi ontem distinguida pela
rainha Elizabeth II, da Inglaterra, com o prémio Pontos
da Luz da Commonwealth.
De acordo com um comunicado de imprensa do
Alto Comissariado britânico,
o reconhecimento que colocou a empresária moçambicana no 193.º Ponto de Luz
da Commonwealth foi em
honra ao seu serviço voluntário, no desenvolvimento
de uma prótese feita a partir
de plástico reciclado, que vai
beneficiar de forma sustentável as pessoas portadoras de
deficiência.
Marta, de 25 anos, é a
fundadora da BioMec, uma
organização que produz próteses de alto desempenho feitas de plástico reciclado obtido no oceano. Depois de ver
as dificuldades que um amigo
enfrentou para adquirir uma
prótese, Marta desenvolveu
uma perna artificial utilizando os resíduos de plástico de
seis garrafas recolhidas do
mar.
Percebendo que poderia
produzir mais próteses de
alto desempenho que poderiam não só ajudar a elevar a
vida das pessoas aumentando
o acesso a membros artificiais

a preços acessíveis, mas também promover a sustentabilidade e reduzir a poluição
plástica através da reutilização do material, Marta lançou
a sua própria start up.
Denominada “BioMec”,
a pequena empresa fabrica
mais próteses personalizadas
para indivíduos com base nas
suas necessidades de capacidade, utilizando uma tecnologia que aumenta a compatibilidade entre o membro
residual e a prótese para criar
conforto.
Como parte do legado do
Encontro de Chefes de Governo da Commonwealth em
Londres, 2018, a Rainha agradece aos voluntários inspiradores das 54 nações-membro
pela diferença que estão a fazer nas suas comunidades.
Ao partilhar estas histórias de serviço, explica o comunicado, os prémios Pontos
de Luz da Commonwealth
celebram actos inspiradores
de voluntariado em todos os
países-membros e ajudam
a inspirar outros a dar a sua
própria contribuição para
enfrentar alguns dos maiores
desafios sociais do momento.
Marta Vânia Uetela disse
ser com entusiasmo que recebe o prémio Pontos de Luz
da Commonwealth. “Obri-

gada por partilhar o entusiasmo pela iniciativa e dar motivação. Espero que possamos
fazer com que as pessoas com
desafios de mobilidade tenham uma vida sem limitações, cheia de possibilidades
e de auto-estima”, afirmou
Marta.
NneNne Iwuji-Eme, alta
comissária do Reino Unido
em Moçambique, manifestou
a sua satisfação de apresentar
este prémio Pontos de Luz da
Commonwealth a Marta Uetela em nome da rainha Elizabeth II.
“O seu trabalho inspirador com o desenvolvimento
de próteses acessíveis ajuda
a melhorar e transformar a
qualidade de vida das pessoas, abrindo portas para que
os sonhos se tornem realidade. O impacto do trabalho
de Marta vai ainda mais longe, uma vez que ela combina
design com sustentabilidade,
utilizando plástico recolhido
do oceano como matéria-prima para as suas próteses”, disse.
A Rainha da Inglaterra
reconhece todas as semanas
um voluntário de cada país
membro, que se tenha evidenciado numa das áreas elegíveis para o prémio Pontos
de Luz.

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA
SERVIÇO PROVINCIAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação
Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 33, conjugado com o n.º 2 do artigo 64, ambos do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação
de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objectos dos concursos abaixo indicados:
Nº de
Ordem

Nº do Concurso

Modalidade

Objecto do Concurso

Valor da
adjudicação

Empresa Adjudicada

01

No01/RA/SPAEZ/2021

Pequena Dimensão

Serviços de manutenção da casa do director

320.691,74MT

CHUABO CONSTRUÇÕES

02

No02/RA/SPAEZ/2021

Pequena Dimensão

Serviços de manutenção de edifício do departamento
MAIP

481.777,10MT

MARQUEZA INVESTIMENTOS E
SERVIÇOS

03

No03/RA/SPAEZ/2021

Pequena Dimensão

Aquisição de mudas de mangal

93.600,00MT

ANAMA

04

No 01/RA/SPAEZ/2021

Concurso Limitado

Aquisição de camisetes, bonés e dísticos

300.000,00MT

FOTO QUELIMANE

05

No02/RA/SPAEZ/2021

Concurso Limitado

Fornecimento de lanches e almoços

303.000,00MT

SAUADE MULT SERVICE

06

No03/RA/SPAEZ/2021

Concurso Limitado

Aquisição de material duradouro e não duradouro

07

N⁰04/RA/SPAEZ/2021

Concurso Limitado

Aquisição de medicamentos e equipamentos veterinários

249.950,00MT

SM FILHOS, LDA

08

No05/RA/SPAEZ/2021

Concurso Limitado

Serviços de montagem de jardinagem na residência
Director e no SPAE

98.000,00MT

AVN

09

No06/RA/SPAEZ/2021

Concurso Limitado

Serviços de aluguer de viatura

339.300,00MT

TRANSPORTE ZAINADIN

10

No07/RA/SPAEZ/2021

Concurso Limitado

Aquisição de géneros alimentícios

11

No08/RA/SPAEZ/2021

Concurso Limitado

Aquisição de pneus e outros acessórios para viaturas e
motos

800.000,00MT

ALIF, LDA

12

No09/RA/SPAEZ/2021

Concurso Limitado

Manutenção e reparação de aparelhos de frios (arcondicionados, geleiras e congeladores)

149.050,00MT

MARQUEZA INVESTIMENTOS E
SERVIÇOS

13

No01/RA/SPAEZ/2021

Concurso Público

Fornecimento de combustível e lubrificantes

14

No02/RA/SPAEZ/2021

Concurso por
Cotações

Serviços de transporte e carga

350.000,00MT

PORTADOR DIÁRIO

15

No03/RA/SPAEZ/2021

Concurso por
Cotações

Fornecimento de placas de Identificação e não luminosas

199.750,00MT

FOTO QUELIMANE

16

No01/RA/SPAEZ/2021

Concurso por
Cotações

Fornecimento de serviços gráficos

250.000,00MT

FOTO QUELIMANE

17

No05/RA/SPAEZ/2021

Ajuste direito

Manutenção e reparação de viatura

1.000.000,00MT

615.785,00MT

S.G.TRANSMONTANE

DESCLASSIFICADO

DESCLASSIFICADO

MOMED BACAR ABDUL RAZAK

O Director-Provincial
(Ilegível)
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Pinturas falsificadas
de Malangatana apreendidas

Q

UINZE pinturas falsas do artista plástico Malangatana e
do português Cruzeiro Seixas foram
esta quinta-feira apreendidas, em Portugal, pela
Autoridade de Segurança
Alimentar e Económica
(ASAE).
A apreensão destas
obras, avaliadas em vários
milhares de euros, resultou
de uma investigação que
constituiu dois arguidos
sujeitos a termo de identidade e residência.
A operação, segundo a
ASAE, foi conduzida pela
Unidade Nacional de Informações e Investigação
Criminal (UNIIC), que tem

vindo a desenvolver diversas investigações na área
do comércio das obras de
arte pelos crimes de usurpação de direitos de autor,
aproveitamento de obra
contrafeita, burla e falsificação de documentos.
Nas investigações iniciadas há cerca de 11 meses, em nove inquéritos-crime, as 15 peças
falsificadas foram detectadas e apreendidas em galerias de arte e leiloeiras de
Lisboa e Porto, bem como
em plataformas electrónicas de intermediação de
compra e venda.
De acordo com ASAE,
as perícias realizadas às
obras deram como falsi-

Obras de Malangatana

NA FRONTEIRA DA NORUEGA

Quem urinar na direcção
da Rússia pode ser multado
UM cartaz com a informação
“Proibido urinar na direcção da
Rússia” foi colocado próximo à
fronteira da Noruega para lembrar os turistas que podem ser
multados caso o façam.
O cartaz foi colocado por
desconhecidos perto de um riacho próximo à demarcação entre
Noruega e Rússia, e recorda aos
turistas que mesmo que não se
aguentem é ilegal urinar em direcção à Rússia e a desobediência é penalizada com uma multa
pesada de três mil coroas norueguesas (perto de 22 mil meticais).
A placa tem um texto escrito na língua inglesa e está junto
à outra que informa que a fron-

teira está vigiada por câmaras da
polícia fronteiriça norueguesa.
A linha de divisão corre no meio
do riacho e, nas marés baixas, a
distância entre as margens é de
apenas alguns metros.
“Com certeza alguma pessoa
bem-intencionada que queria
prevenir um comportamento
ofensivo”, declarou à AFP o comissário norueguês de fronteiras, Jens-Arne Høilund.
O comissário disse ao Barents Observer que não tem conhecimento de quaisquer “eventos
específicos dos últimos tempos”
que levem à necessidade de tal
sinal, afirmando que os guardas
do lugar estão frequentemente

nesta área para alertar os visitantes. A lei norueguesa proíbe
“comportamento ofensivo na
fronteira para o estado vizinho
ou suas autoridades”.
A fronteira terrestre de 197,7
quilómetros da Noruega com a
Rússia é provavelmente a mais
pacífica das externas da Rússia.
Inalterada desde 1826, a fronteira
é também um sinal de paz.
De acordo com Høilund, que
tem a tarefa de garantir que os
acordos que regulam as relações
de vizinhança entre a Noruega
e a Rússia sejam respeitados, as
autoridades russas nunca reclamaram de incidentes de micção
na fronteira.

ficadas quatro ao pintor
Malangatana Ngwenya e 11
obras atribuídas ao pintor
Cruzeiro Seixas.
Nos meados do mês
passado foram ainda em
Portugal apreendidas 35
obras de arte falsas de Malangatana (1936-2011) e
detidas três pessoas ligados
à sua falsificação e introdução no mercado.
Nenhuma das obras
transaccionadas ou colocadas em leilão estava acompanhada de certificado de
autenticidade, “à excepção
de apenas uma obra que,
ainda que contivesse um
certificado assinado pelo
artista, não correspondia ao
quadro apreendido”.

Autorizada gravação
do primeiro filme no espaço

15

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
PREVISÃO DE TEMPO
13 de Março de 2021

PEMBA

29/21

LICHINGA

24 /11

TETE
NAMPULA

35 /20

31/18
QUELIMANE

31 /19

CHIMOIO

30 /14
BEIRA

30 /18

VILANKULO

29 /19
INHAMBANE

26 /16
XAI-XAI

29 /17
MAPUTO

28 /16
MARÉS
PREIA-MAR – Às 06.02 e às 18:17
horas, com 3.31 e 3.46 metros, respectivamente

BAIXA-MAR – Às 00.05 e às 12.09
horas, com 0.59 e 0.54 metros, respectivamente

FASE DA LUA

O REALIZADOR Klim Shipenko e a actriz Yulia Peresild,
ambos russos, vão gravar um
filme na Estação Espacial Internacional (ISS), depois de
receberem uma autorização
duma comissão médica.
Intitulado “Desafio”, este
será o primeiro filme gravado
no espaço depois de os artistas
terem sido considerados aptos
para um voo espacial, conforme informou o Centro de Preparação de Cosmonautas.
Também recebeu luz verde
para embarcar nesta viagem
Anton Shkaplerov, o cosmonauta que acompanhará Klim
Shipenko e Yulia Peresild até à
Estação Especial Internacional,
onde “O Desafio” será materializado, e trabalhará como
comandante e engenheiro de
voo.
Segundo a agência de notícias Efe, os três elementos
contam com substitutos para o
caso de surgirem imprevistos.
A viagem de Shipenko e
Peresild, uma das actrizes mais
reconhecidas da Rússia, está

LUA NOVA - Será a 7 deste mês, às 03.02 horas
INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

PENSAMENTO DO DIA

“Homem prevenido vale por dois”
- Ditado Popular

PROGRAMAÇÃO DA
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE
06:00 - HINO NACIONAL

Klim Shipenko e Yulia Peresild

06:05 - DESENHOS ANIMADOS: CHAVES

prevista para o princípio do
próximo mês.
Os profissionais começaram a preparar-se para a viagem espacial em Maio, tendo
tido uma formação mais curta
do que o habitual.
A preparação consistiu na
aprendizagem dos sistemas de
bordo do foguetão Soyuz MS19 em que voarão e do segmento orbital russo da ISS.
Na formação de voo, o rea-

lizador, a actriz e o cosmonauta
tiveram de se habituar também
às condições de gravidade zero
e aprender como reagir em
caso de aterragem de emergência na água quando regressarem à Terra.
Os viajantes espaciais vão
descolar no Cosmódromo de
Baikonur, no Cazaquistão, e
permanecerão na Estação Especial Internacional cerca de 12
dias. - LUSA

07:00 - CONVÍVIO AO DOMINGO ( REPETIÇÃO)
09:00 - CRIANÇAS CONTRA O VÍRUS
09:30 - CONVERSAS EM CASA
10:00 - ENCANTOS DE NAMPULA: DISTRITO DE NAMPULA ( REPETIÇÃO)
11:00 - 3600 SEGUNDOS
12:00 - REPLAY
13:00 - JORNAL DA TARDE
13:45 - PREVISÃO DO JOGO
14:00 - PELA LEI & ORDEM
14:30 - MOÇAMBIQUE DIGITAL
15:00 - AGORA NÓS: PORQUÊ OS RELACIONAMENTOS ESFRIAM?
16:00 - HOMEM QUE É HOMEM - CHIBUTO
17:00 - VIBRAÇÕES
18:15 - LIFE STELY
19:30 - SOJOGO: 24ª EXTRACÇÃO DA LOTARIA / TOTOLOTO / JOKER E INFORMAÇÕES
/ TOTOBOLA

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO
CARTÓRIO NOTARIAL DE NAMPULA
Extracto

20:00 - TELEJORNAL
21:30 - SEMANÁRIO ECONÓMICO
22:30 - CONCERTO “TIMISSELA DE GHORWANE”

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ALCIDES DAMIÃO JOSÉ MUANHEUE
Certifico, para efeitos de publicação, que por
escritura de vinte e cinco de Agosto do ano dois mil
e vinte e um, lavrada de folhas setenta e dois a folhas
setenta e três verso, do livro de notas para escrituras
diversas número “A”, traço trinta e dois, a cargo de
TERESA LUÍS, Conservadora e Notária Superior do
referido Cartório, se acha lavrada uma Escritura de
Habilitação de Herdeiros, na qual seus filhos: DIEGO
DE ALCIDES MUANHEUE e DÉLCIO ÉRICK ALCIDES
MUANHEUE, menores, naturais de Eráti e Nampula
e residentes em Nampula, foram declarados únicos e

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO
Rua João Carlos Raposo Beirão, nº 345, R/C

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE FAHERAT RACHIDE AGY TAJU
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública
de um de Setembro de dois mil e vinte e um, lavrada de folhas
oitenta e oito a folhas oitenta e nove, do livro de notas para
escrituras diversas número duzentos e oitenta e cinco, traço
“C”, deste Cartório Notarial, perante mim, ERMELINDA JOÃO
MONDLANE MATINE, Conservadora e Notária Superior em
exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de
Habilitação de Herdeiros por óbito de FAHERAT RACHIDE
AGY TAJU, de oitenta e nove anos de idade, divorciada,
natural de Ressano Garcia, de nacionalidade moçambicana,
com última residência no bairro da Polana-Cimento “A”, nesta
cidade de Maputo, sem ter deixado testamento ou qualquer
outra disposição da sua última vontade.

Mais certifico, que na operada escritura pública foi declarada
como única e universal herdeira da quota disponível de todos
seus bens, sua filha ANCHA CASSAMO MUSSA, solteira,
maior, natural e residente em Maputo e de nacionalidade
moçambicana.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei possam
com ela concorrer da sucessão, e da herança fazem parte
bens móveis e imóveis.
Está Conforme
Maputo, aos 3 de Setembro de dois mil e vinte um
A Conservadora e NotáriaTécnica
(Ilegível)
9655

ASSOCIAÇÃO BLACK BULLS
GRATIFICA-SE muito bem (acima do valor do bem)
a quem achar e entregar um computador da marca
HP cinzento roubado na residência do treinador
principal da equipa de futebol da ABB.
Contacto: 843035317/843060350/843005590
9658

23:30 - CONVERSAS AO SUL

universais herdeiros de todos bens e direitos do seu
pai ALCIDES DAMIÃO JOSÉ MUANHEUE, com
última residência na cidade de Nampula.
Que até à data da sua morte, não deixou testamento
nem qualquer outra disposição da última vontade.
Está conforme
Cartório Notarial de Nampula, a um de Setembro de
dois mil e vinte e um
A Conservadora e Notária Superior
(Ilegíveis)

238

VITAPESCA, LDA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

AVISO CONVOCATÓRIO
Nos termos da Lei e do artigo 10 dos Estatutos da Sociedade são convocados
todos os sócios da Sociedade Vitapesca, Lda a participarem numa Assembleia
Geral Ordinária da sociedade a ter lugar no dia 20 de Setembro de 2021, pelas
15.30 horas, na sede da sociedade, localizada na Rua da Sé, n.º113, nesta Cidade
de Maputo, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto Único: Discutir e deliberar sobre a exclusão de sócio da
Sociedade
Mais se avisa que em caso de não comparência, na hora marcada pela primeira
convocação de sócios ou da representação de todo o capital social necessários
à tomada de decisões, a Assembleia, desde já se fixa, que prosseguirá, quinze
dias depois, isto é, no dia 6 de Outubro de 2021, na mesma hora e local, em
segunda convocatória, com qualquer que seja o número de membros presentes,
atento ao disposto no n.º 4 do artigo 136 do Código Comercial.
Maputo, aos 4 de Setembro de 2021
O Presidente do Conselho de Administração
(Ilegível)

01:00 - 3600 SEGUNDOS ( REPETIÇÃO)
02:00 - MOÇAMBIQUE DIGITAL (REPETIÇÃO)
02:30 - VIBRAÇÕES ( REPETIÇÃO)
03:45 - LIFE STELY ( REPETIÇÃO)
05:00 - REPLAY (REPETIÇÃO)

PROGRAMAÇÃO DA
RÁDIO MOÇAMBIQUE
01:00 - É DESPORTO
02:00- UM ESPECTÁCULO
04:57 – HINO NACIONAL
05:45 – UMA DATA NA HISTÓRIA
06:00 – NOVA VIDA, NOVO LAR
08:00- PORTAL CIENTÍFICO
08:30 – EDUCAÇÃO FINANCEIRA
09:10- LINHA DIRECTA
11:10- TURMA DA ALEGRIA
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 CORONAVÍRUS
13:30- MUNDO SEM SEGREDO
14:10- FACIM
14:30 – TARDE DESPORTIVA
18:10 – HORA DO SOLDADO
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 CORONAVÍRUS
20:30- ZONA QUENTE 1ªPARTE
21:10- ZONA QUENTE 2ªPARTE
NOTICIÁRIOS: 05, 07, 09, 11, 12.30, 14, 18, 19:30 E 21:00 HORAS

9501

16
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NECROLOGIA

MELCINA ZIMBA

IVONE VIOLETA
ANDRÉ SIBAMBO

FALECEU
Seus filhos Alfredo, Zefanias, Abelinha, Hortência e Abel, noras Olga
e Olguinha, genros Arlindo e Ernesto, netos Dália, Belito, Nito, Mãe, Vânio, Edson
e Shelsia, bisnetos e demais familiares comunicam
o desaparecimento físico do seu ente querido MELCINA ZIMBA, ocorrido no dia 3/9/2021, em Chicumbane - Gaza, cujo funeral terá lugar amanhã, dia
5/9/2021, naquele local, às 8.30 horas. Que Deus
lhe conceda paz e merecido descanso.
8662

LÚCIA
MWANKONGWE

FALECEU
O Director-Geral, membros do Conselho de Direcção e funcionários em geral da Administração Nacional das Áreas de Conservação comunicam
com profunda dor e consternação o falecimento da
senhora IVONE VIOLETA ANDRÉ SIBAMBO, esposa
do seu funcionário Issufo Iassine Issufo, ocorrido no
dia 14/8/2021, vítima de doença, cujo funeral se realizou no dia 16/8/2021, pelas 11.00 horas, no Cemitério
de Michafutene. À família enlutada as mais sentidas
condolências. Paz à sua alma.
8333

MANUEL SILVINO DUVANE

NICOLAU RICARDO
MIAMBO

Sua esposa Aurora J. Duvane, filhos Crimildo Duvane, Nélio Duvane e
Helena Duvane, irmãos Benjamin Duvane e Georgina Duvane, netas e
demais familiares, comunicam com muita dor, elevada tristeza e consternação o desaparecimento físico do seu ente querido MANUEL SILVINO DUVANE, ocorrido
no dia 2/9/2021, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 4/9/2021, às 10.00 horas, no
Cemitério da Texlom, antecedido de velório na sua residência no Bairro da Matola “B”, Rua da
Esquadra, pelas 9.00 horas. Que Deus lhe conceda o eterno descanso.

Sua esposa Olga José, filhos Ricardo Miambo, Arsénio
Miambo, Virgínia Miambo e Júnior Miambo, noras Rassul e
Célia, netos, Nicolau, Luciano, Akiny, Kayane, Rissil,Khayla,
Mequelina Marrime, comunicama morte súbita do seu ente
querido NICOLAU RICARDO MIAMBO, ocorrodo no dia
3/9/2021, cujo funeral se realiza amanhã, dia 5/9/2021, no
Cemitério Texlom, pelas 10.00 horas, antecedido de velório
no Km 16, Matola-Rio, pelas 8.00 horas. Paz à sua alma.

EMÍLIO MASTALA MUSSA

8643

ANCHA DA
CONCEIÇÃO
AMÉRICO
MAHUMANE
FALECEU

FALECEU

FALECEU

O Presidente da Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, funcionários e agentes comunicam
com profunda mágoa e consternação o falecimento
da senhora LÚCIA MWANKONGWE, mãe da senhora
Marta Estedy, funcionária desta Agência, ocorrido
no dia 1/9/2021, vítima de doença, cujo funeral se
realizou ontem, dia 3/9/2021, na cidade de Nampula.
Paz à sua alma.

Sua mãe Arminda da Conceição Madeira, tios Delfina, Tidinha, Melita, Ito e Olinda, primos e demais
familiares comunicam o desaparecimento físico de
ANCHA DA CONCEIÇÃO AMÉRICO MAHUMANE,
ocorrido no dia 2/9/2021, no HCM, vítima de doença,
cujo funeral se realiza hoje, dia 4/9/2021, no Cemitério de Lhanguene, pelas 10.00 horas, antecedido
de velório na capela do HCM, às 8.30 horas. Paz à
sua alma.
9626

CARLOS
ALBERTO
GOMES REBELO

MUSTUAFA MUSSAGY
FALECEU
É com profunda dor que suas filhas Yara e Luana, irmãos Fátima, Bavabay, Haidate, Hauambo, Assmá e Samira, sobrinhos e demais familiares
comunicam o desaparecimento físico de MUSTUAFA MUSSAGY, ocorrido no dia
3/9/2021. Que Allah lhe conceda o jannat, ameen.
8659

ALEXANDRE ALBINO NHAPULO
FALECEU

FALECEU
Sua esposa Mimela, filha Ângela, genro Deniz, pai
António Rebelo, irmãos Teresa e Victor, sobrinhos,
primos e demais familiares comunicam com consternação o falecimento do seu ente querido CARLOS ALBERTO GOMES REBELO, ocorrido no dia
2/9/2021, no Hospital Privado de Maputo, vítima de
doença. Que Deus lhe dê o descanso eterno. Paz à
sua alma.
9623

FALECEU
Os Accionistas e Conselho da Administração da Sociedade
Malonda comunicam com profunda dor e consternação o
desaparecimento físico do Presidente do Conselho Fiscal da
Malonda, o senhor EMÍLIO MASTALA MUSSA, ocorrido no dia 1/9/2021, vítima de
doença prolongada, cujo velório e funeral se realizaram ontem, dia 3/9/2021, às
10.00 horas. À família enlutada apresentam as sentidas condolências.

O Conselho de Administração da Electricidade de Moçambique, E.P.,
Comité da Empresa e trabalhadores em geral comunicam com profunda
mágoa e consternação o falecimento do senhor ALEXANDRE ALBINO
NHAPULO, trabalhador reformado desta empresa, ocorrido no dia
2/9/2021, vítima de doença, cujo funeral se realiza amanhã, dia 5/9/2021, pelas 7.00 horas, em
Mandendere, na província de Gaza, antecedido de velório na residência do malogrado, hoje,
dia 4/9/2021. À família enlutada, apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
8665

9609

(Arquiteto Boane)

ZACARIAS BOANE

ALICE USSUMANE ALY

FALECEU

FALECEU

O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Secretária
Permanente, membros do Conselho Consultivo e funcionários
em geral comunicam com profundo pesar e consternação o
falecimento de ZACARIAS BOANE, funcionário deste Ministério,
ocorrido na quinta-feira, dia 2/9/2021, pelas 18.00 horas, no Hospital Central de
Maputo, vítima de doença, cujo funeral se realiza em data a anunciar. À família
enlutada apresentam as mais sentidas condolências.
8656

FALECEU

É com profunda dor e consternação que o Grupo de Amigos
Macongeladorine: Amaral, Ngoque, Boene, Mulima, Tó, Gune,
Godinho, Paulo, Nando, Calau, Nandinho, Chone, Cláudio e
Alice tomaram conhecimento do falecimento da senhora ALICE
USSUMANE ALY, esposa do senhor Custódio Paruque, irmão do seu amigo Sérgio
Paruque, cujo funeral se realiza hoje, sábado, dia 4/9/2021, pelas 10.00 horas, no
Cemitério das Mahotas. Paz à sua alma.
8666

CARLOS REBELO

DEUCHAND SAUCHAND
NARAN

FALECEU

(Ziarat de 40 dias)

Seus amigos Libânia, Pinhal, Madalena, António, Lara, Nuno, Ana, Fernando,
Lutsiya, Marcelo, Bennita, Mónica, Álvaro, Armindo, Alexandra, David e Daniel
comunicam com profunda dor e consternação o falecimento súbito do seu amigo
CARLOS REBELO, ocorrido no dia 2/9/2021. À família enlutada endereçam as
mais sentidas condolências.

ZACARIAS
BOANE

Seus filhos Amino, Natércia, Amina,
Laila, Zuleca, Neyma, Azziza, Naran e
demais familiares recordam hoje, dia 4/9/2021, com
profunda dor e saudade, a passagem do 40.º dia do desaparecimento físico do seu ente querido DEUCHAND
SAUCHAND NARAN. Que Allah lhe conceda jannat.
9497

9605

KELVE MIGUEL

BEATRIZ MANUEL
RUNGO PITORRO

FALECEU

(20 mês de eterna saudade)

A Direcção do ATCM, sócios e colaboradores do ATCM comunicam o falecimento de Sr.ª KELVE MIGUEL, esposa do colaborador do ATCM, Evaristo Chingua,
ocorrido no dia 2/9/2021, em Maputo, vítima de doença, cujo funeral se realiza
hoje, sábado, dia 4/9/2021, no Cemitério de Michafutene. Em nome da Direcção,
dos sócios e pilotos, apresentam à família enlutada os sinceros pêsames, e que
a alma da Sr.ª Kelve descanse eternamente em paz.

Sua mãe Joana, irmãos Rafael, Luísa, Felicidade, Arnaldo, Ana, Victória e Cremildo,
cunhados Timóteo e Cremilde, sobrinhos Imelda, Octávia,
Edson, Sandra, Samito, Denise e demais familiares agradecem
a todos que directa ou indirectamente prestaram conforto e
solidariedade aquando do desaparecimento físico do seu ente
querido BEATRIZ MANUEL RUNGO PITORRO, ocorrido no dia
4/7/2021. Que a sua alma descanse em paz.

8663

9613

Seus colegas Constantino Sotomane, Eugénio Jeremias, Armando Júnior, Eulanda Daniel, Vilton dos
Santos, Celestina Moniz, Virgílio Chiau, Custódio Melo,
Francisco Jonas, Arsénio Piores e Elisete Checo comunicam com muito pesar o falecimento de ZACARIAS
BOANE, ocorrido no dia 2/9/2021, no Hospital Central
de Maputo, vítima de doença. Neste momento de dor,
a Direcção de Sistemas de Informação, Estudos e Projectos do MCTES endereça à família enlutada as mais
sentidas condolências. Descanse em Paz, ZB.
9660
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“PEDAÇOS DE UM CORAÇÃO PARTIDO”

Um livro aromatizado
pela adolescência e juventude

O

PÚBLICO adolescente
e juvenil, em muitos
sentidos, pode rever-se
no romance “Pedaços
de Um Coração Partido”, que marca a estreia em livro
da autora moçambicana Lilly
Maxwell.
O livro, composto por 25 capítulos e editado pela portuguesa
Chiado Books , deixa muitas
marcas que permitem que o público adolescente e juvenil nele se
reveja, afinal, narra uma história
baseada em factos da vida real
e tem como protagonista uma
moça de 17 anos, que está numa
fase de mudança da adolescência
para a juventude.
Este período da vida é descrito
por Maxwell como sendo complicado e marcado por incertezas
sobre o futuro, conforme acontece com a protagonista da narrativa, Mabel e outras personagens
como Clara, Nelson, Milena,
David e Ivan, todas jovens.
A obra também constitui um
manual sobre o quotidiano de
muitos adolescentes e jovens do
país, principalmente sob o ponto
de vista gramatical, sendo de
resto, conforme a autora esclareceu ao “Notícias”, a narrativa,
que se foca principalmente na juventude e adolescência, expõem
problemas e vivências partilhadas por quase todos jovens, desde
os primeiros relacionamentos,
decepções e luta por um emprego
ou qualquer outra fonte de renda.
“A ideia passou por conjugar
todos esses aspectos de forma

“Pedaços de Um Coração Partido” retrata o quotidiano de
muitos moçambicanos e adolescentes
equilibrada”, esclareceu, explicando ser esta a razão pela qual
“muitos jovens se identificam com
a história”.
Acresce-se o facto de a autora
ter optado por uma narrativa que
se dá, do início ao fim, na primeira
pessoa. O foco é, como se avançou, a personagem Mabel, sendo
ela quem passa testemunhos sobre
o seu dia-a-dia aos leitores de
Maxwell por meio de um texto um
pouco corrido e sem muito espaço
para as recordações do passado.

A juventude identificou-se com a obra de Lilly Maxwell

A dado momento dá para
perceber que há aqui alguma
coisa da escritora Paulina Chiziane, considerada primeira
romancista da história da literatura moçambicana graças
à publicação, em 1990, de
“Baladas de Amor ao Vento”.

É uma influência que a autor
não tem muitos problemas de assumir, salvo algumas excepções.
Acrescenta que é uma fazedora
das letras que merece o respeito de

todos. “Ela é uma grande inspiração para mim por ser mulher
moçambicana e escritora de
bons romances, mas creio que
temos estilos um pouco diferentes”, argumentou, acrescentando que “é nela que me espelho
para trilhar este caminho”.
A obra, do mesmo modo,
narra histórias da actualidade,
sendo possível notar que foi escrita depois de 2010, um período marcado pela globalização

trazida pela evolução das novas
Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC).
Este elemento se evidencia,
por exemplo, pela linguagem
dos personagens, que é a dos
tempos actuais, incluindo a
recorrência das redes sociais
como Facebook e Whatsapp.
Há ainda a recorrência a um
negócio muito abraçado, nos
dias que correm, pela juventude, a de organização de eventos
festivos e prestação de serviços
de confeitaria - não que não
acontecesse no passado.
Falando nos problemas de
emprego reclamados frequentemente pelos jovens e que
está sempre ligado às políticas
de governação por não haver
dúvidas de que Moçambique é
um país composto maioritariamente por esta classe, entra no
muito propalado discurso sobre
a necessidade de se apostar no
empreendedorismo.
É a s si m q u e , ex pl i c a
Maxwell, “a protagonista acaba
criando sua própria empresa de
eventos e criando emprego para
outros jovens”. Entretanto, não
se pode colocar o tipo de negócio que a protagonista abraçou
e o meio social no qual cresceu
separados, pois Mabel foi criada
por uma mãe solteira. É assim
com muitos adolescentes e
jovens moçambicanos, que
ainda novos vêem os seus pais
separados.

Os amigos foram cruciais para Maxwell (no centro)
com propostas de publicação.
Optou por publicar pela portuguesa Chiado.
“Eles foram muito profissionais
e bastante pacientes. Para mim era
um mundo totalmente novo, mas
eles foram incansáveis durante
todo o processo”, explicou.
Os amigos, diz ela, mais do
que um apoio moral para a publicação ajudaram com as questões
ligadas à revisão e a gráfica. A
editora veio a escolher a capa,
paginação e organização do texto.

Lilly Maxwell é o nome com o
qual Mila da Glória Muianga escolheu assinar como escritora. A
autora nasceu a 12 de Outubro de
1984 na cidade de Maputo.
Para além de escrever e ler,
trabalha como funcionária bancária desde 2006, em uma instituição onde engrenou depois
de passar por uma formação
técnico-profissional no no Instituto de Formação Bancária de
Moçambique. Frequentou o ensino primário na Escola Primária
16 de Junho e devido ao avanço
dos estudos foi transferida para
a Escola Secundária Francisco
Manyanga.
A paixão pela escrita começou com os diários ainda
na infância e, aos poucos, para
histórias de ficção, sendo que

algumas delas deram origem
ao livro aqui retratado. Actualmente conta com mais de dez
histórias partilhadas através das
redes sociais e em plataformas
como Wattpad e Adbook.
Conforme se constata em
“Pedaços de Um Coração Partido”, gosta de olhar para o lado
bom de cada vicissitude da vida
e, por este motivo, a sua maior
inspiração é o amor, não abrindo
mão de finais felizes nas suas
narrativas.
Não é por acaso que este livro assim termina, com o casal
Mabel e Ivan em “beijos e carícias
sem fim, dissemos uma e outra
vez o quanto nos amamos”,
conforme se lê na obra de quem
tem o sonho de partilhar as suas
fantasias com o mundo.

Teatro combate casamentos prematuros na FFLC
tais actos serem proibidos por lei.
No caso desta peça, a personagem é obrigada a casar-se
com um senhor de 30 anos, mas
com a ajuda de seus amigos foge
e juntos criam um mundo de fantasia real, onde depois de terem
vivido vários sonhos repletos de
alegrias, brincadeiras e estudos,
no regresso à casa, a família começa a estar consciente sobre os
danos que poderia causar à menor.
A peça surge na sequência de os
organizadores terem acompanhado, em Maio deste ano, o caso real
da rapariga Sifa, que fugiu de um
casamento prematuro e assim se
transformou numa heroína e fonte
de inspiração para muitos.

ESTA semana vamos reflectir sobre o verbo “lembrar” e as suas variações,
sobejamente usado no julgamento das dívidas não declaradas, por alguns dos
arguidos, na 6ª Secção do Tribunal da Cidade de Maputo, que decorre no recinto da Cadeia da Máxima Segurança.

O verbo “lembrar” pode ser usado em três contextos. Por isso, os falantes
cometem, facilmente, falhas ao confundir as suas variações. Segundo a
gramática do português contemporâneo, este verbo pode ser transitivo
directo, transitivo indirecto e, simultaneamente, transitivo directo e indirecto.
De referir que verbos transitivos são aqueles que requerem complementos
para que a mensagem por este transmitida seja inteligível. Neste sentido, o
complemento verbal vai mudar de acordo com o contexto em que for usado.
Vejamos, a seguir, alguns exemplos dos contextos em que o verbo pode ser
usado.
• Lembrar, no sentido de “informar” ou “advertir” alguém:
Neste caso, o verbo requer um pronome oblíquo e a preposição “de”. De
recordar que os pronomes pessoais oblíquos são aqueles que se referem
às pessoas gramaticais quando exercem função de complemento da oração,
nomeadamente de “objecto directo” e “objecto indirecto”: Estes pronomes
podem ser átonos (me, te, lhe, o, a, se, nos, vos, lhes, os e as) que ocorrem
sem preposição. Exemplo: “O Jorge disse nos ontem que ia viajar”. (“nos” é
pronome oblíquo átono, complemento do verbo “dizer, que não necessita de
nenhuma preposição.”
Também podem ser tónicos (mim, comigo, ti, contigo, ele, ela, si, consigo,
nós, connosco, vós, convosco, eles, elas, si e consigo). A gramática refere que
as formas oblíquas tónicas dos pronomes pessoais vêm acompanhadas de
preposições (Cunha e Cintra, 2002:2014).
Exemplo: As oportunidades de negócio estão longe “de” nós. (“de” é
preposição e “nós”, pronome pessoal oblíquo tónico, ou seja, complemento
do verbo “estar”, e o sujeito é: “oportunidade de negócio”).
Quanto ao verbo “lembrar”, tal como referido, com sentido de “informar”
ou “advertir”, temos o seguinte exemplo:

O verbo “lembrar” com sentido de “recorrer à memória” para se recordar de
algo se usa, sempre, o pronome apropriado e a preposição “de”, como ilustra
o exemplo:

Uma bancária
escritora

“SIFA”, uma peça de teatro para
os pequenotes sobre o drama
dos casamentos prematuros e
inspirada em factos da vida real,
é esta manhã levada aos palcos da
Fundação Fernando Leite Couto,
na cidade de Maputo.
A obra, encenada por Cesária
Vuende, narra a história de Sifa
Mualana, uma adolescente que
aos 14 anos de idade, a frequentar
a 8ª classe, no distrito de Malema,
província de Nampula, fugiu de
casa para escapar ao casamento
prematuro imposto pela família.
Neste sentido, Sifa representa
a todas as crianças e adolescentes
moçambicanas que são obrigadas
a juntar-se a pessoas com idade
para serem os seus pais, apesar de

O verbo lembrar!

-Mónica, lembrar-te de fazer os deveres escolares.

Lilly Maxwell

tora, afinal, conforme conta, a
história começou a ser escrita
em 2020 quando a artista não
cria que tudo quando registava
podia resultar num livro, que saiu
por insistência dos seus amigos e
familiares.
Nessa altura tinha já escrito 14
dos 25 capítulos que compõem a
obra. “Então enviei o manuscrito
para algumas editoras nacionais,
incluindo uma portuguesa e outra brasileira”, comentou. Porém
teve resposta das estrangeiras

DELFINA MUGABE

(delfinadelfina1963@gmail.com)

- O director enviou uma mensagem lembrando-nos da reunião, logo à tarde.

Um brinde à amizade!

Paulina Chiziane a parte, autores como Max Monroe, um dos
escritores que mais vende nos
Estados Unidos, terra de Dan
Brown, que também a influencia,
e Jojo Moyes, escritora e jornalista
Britânica. Coloca-os ao lado de
Mia Couto e afirma serem parte
dos responsáveis pela construção
de “Pedaços de Coração Partido”.
Se estes autores a fizeram
caminhar no mundo da escrita,
as pessoas próximas a si foram
cruciais para levar a obra à edi-

DA CONSULTA
À GRAMÁTICA

- Colegas, lembram-se de que temos uma reunião amanhã com a direcção?
- Suzana, lembra-se de passar deixar esta encomenda nos correios.
O terceiro contexto do verbo “lembrar” é quando for utilizado com o
sentido de “ser parecido”, em que não se exige a colocação da preposição.
Vejamos o exemplo:
- A fisionomia desta criança lembra a dona Isabel!
- A voz do Franciso lembra o professor Magaia…
De notar que, tal como referido, acima, os pronomes pessoais oblíquos são
empregues como objectos directo e objecto indirecto. Portanto, quando o
leitor quiser usar este verbo é necessário estar certo do contexto em que o
segmento discursivo é produzido, para evitar cometer falhas.

Ac t iv i d a d e
Liga os tracejados e pinta igualzinho
ao desenho de baixo
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Egipto procura
segundo triunfo
no reduto do Gabão

A

NOITE de amanhã
(21.00 horas) será reservada a uma partida entre o Gabão e o
Egipto a contar para a
segunda jornada do Grupo “F”
de qualificação – zona africana
– para o “Mundial” de futebol a
ter lugar no Qatar de 21 de Novembro a 18 de Dezembro.
Este encontro reveste-se de
uma grande importância para
ambos os conjuntos. É que, por
um lado, o Egipto, que venceu
Angola (1-0), na primeira jornada, procura o segundo triunfo e sabe que a acontecer estará a dar um passo gigantesco
rumo àquele que é o seu principal objectivo que é de terminar
o grupo em primeiro e transitar
para a terceira e última fase de
qualificação para o “Mundial”,
e, por outro, o anfitrião, Gabão,
não se pode dar ao luxo de perder pontos, depois de na ronda
inaugural ter sido derrotado no
campo da Líbia (2-1).
O historial de confrontos
entre Egipto e Gabão atribui
cem por cento de favoritismo
aos “faraós”, visto terem vencido os três duelos. O último

Egipto procura o segundo triunfo, depois de ter vencido Angola

despique, de carácter amigável, foi em 2004 e o resultado
foi de 2-0. Já nos dois jogos
anteriores, um amistoso, em
2000, e em 1994, a contar para
a fase de grupos do CAN, o desfecho foi de 4-0.

Refira-se que o Egipto conta com três presenças
em campeonatos do Mundo
(1934, 1990 e 2018), enquanto
o Gabão almeja chegar à maior
competição de selecções pela
primeira vez.

O outro embate do grupo
entre Líbia e Angola está marcado para terça-feira.
TOGO-NAMÍBIA
Ainda nos jogos marcados
para amanhã, o Togo recebe,

às 18.00 horas, a Namíbia para
a segunda jornada do Grupo
“H”.
Os togoleses, que contam
com uma presença em campeonatos do mundo (em 2006,
na Alemanha), têm a seu favor
o factor casa para conquistarem
os primeiros pontos, depois do
desaire na ronda passada diante
do Senegal (2-0). Já a Namíbia
vem de um empate caseiro com
o Congo (1-1) e quer também
somar os primeiros três pontos,
um cenário bem provável, se se
atender que o conjunto togolês
está longe de ser aquele que fez
furor e que esteve presente no
“Mundial” de 2006.
A segunda ronda fica fechada, na terça-feira, quando
o Congo receber o Senegal.
Por seu turno, para o Grupo “E” jogam Ruanda e Quénia na tarde de amanhã a partir
das 15.00 horas. Espera-se um
jogo equilibrado entre aquelas
que são tidas como as menos
fortes do grupo. Na primeira
jornada, o Ruanda perdeu (10) no Mali e o Quénia não foi
além de um empate a zero com
o Uganda.

Campeão europeu com
tarefa árdua na Suíça

Italianos, campeões europeus, batem-se com a sempre difícil Suíça

A ITÁLIA, recém-campeã europeia, joga amanhã (20.45 horas) na Suíça, ainda na ressaca
do empate, na quinta-feira,
caseiro com a Bulgária (1-1),
em jogo da quarta jornada do
Grupo “C”.
A formação italiana terá
em terras helvéticas uma tarefa árdua, estando em risco de

ver a equipa da casa a reduzir
de quatro para um a diferença
pontual. Aliás, uma derrota dos
transalpinos pode fazer mesmo
com que percam a liderança já
que os suíços têm dois jogos a
menos.
À entrada para esta ronda,
a quinta, a Itália lidera com dez
pontos, seguida pela Suíça com

seis. A Bulgária está na quarta posição, atrás da Irlanda do
Norte e à frente da Lituânia.
FRANÇA E ESPANHA
QUEREM
REGRESSAR ÀS VITÓRIAS
Tal como a Itália, a ronda passada não correu bem à

França e Espanha, selecções
que habitualmente participam
no “Mundial”, pelo que neste
fim-de-semana irão entrar em
campo centrados em vencer os
respectivos jogos.
A França, líder do Grupo
“D”, joga no campo da Ucrânia, às 20.45 horas, uma deslocação difícil para os gauleses
que vêm de um empate, em
casa, com a Bósnia-Hezergovina a um golo.
Na classificação, a França comanda com oito pontos,
contra quatro da Ucrânia, segunda classificada. Em terceiro está a Finlândia com dois, os
mesmos da Bósnia e do Cazaquistão, quarto e quinto classificados, respectivamente.
À mesma hora, mas amanhã, a Espanha bate-se com a
Geórgia em jogo da quarta jornada do Grupo “B”.
Os espanhóis querem regressar às vitórias o mais rápido possível, após o desaire na
Suécia, por 2-1, e o adversário
de amanhã parece ser ideal
para fazerem já as pazes com os
seus adeptos. A “La Roja” ocupa o segundo lugar com sete
pontos e se vencer pode passar, à condição, para a liderança, já que a Suécia, que lidera o

grupo, com nove pontos, joga
na próxima quarta-feira com a
Grécia.

Brasil-Argentina
“prato” aliciante
a fechar o domingo
A ARENA Corinthians, zona
Leste de São Paulo, acolhe na
noite de amanhã (21.00 horas) o escaldante embate entre o Brasil e Argentina a contar para a oitava jornada da
qualificação para o Mundial
- zona sul-americana.
Estarão na Arena do Corinthians 12 mil espectadores
e assistirão, seguramente, a
uma boa propaganda de futebol.

Brasileiros e argentinos
enfrentam-se numa altura
em que passam por um bom
momento. Na ronda anterior,
os “canarinhos” somaram
uma suada vitória no Chile,
por 1-0, com Everton Ribeiro
a apontar o único golo da partida em Santiago. Foi o sétimo
triunfo consecutivo da formação liderada por Tite.
Já os “albicelestes” venceram a Venezuela, por 3-1.

Lautaro Martínez, Joaquin
Correa e Angel Correa assinaram os golos.
Na classificação da qualificação sul-americana, o
Brasil, 100% vitorioso, lidera,
com 21 pontos. A Argentina
é segunda, com menos seis
pontos.
Outros jogos: Equador-Chile, Paraguai-Colômbia,
Uruguai-Bolívia e Peru-Venezuela.

Argélia cilindra com
Slimani em destaque

OUTROS JOGOS:
Hoje
Grupo “A”: Rep.Irlanda-Azerbeijão e Sérvia-Luxemburgo;
Grupo “D”: Finlândia-Cazaquistão e Ucrânia-França;
Grupo “F”: Ilhas Faroé-Dinamarca, Israel-Áustria e
Escócia-Moldávia;
Grupo “G”: Letónia-Noruega, Gibraltar-Turquia e Holanda-Montenegro;
Grupo “H”: Chipre-Rússia,
Eslovénia-Malta e Eslováquia-Croácia;
Slimani fez história com quatro golos apontados

AMANHÃ
Grupo “B”: Kosovo-Grécia
e Espanha-Geórgia;
Grupo “C”: Bulgária-Lituânia e Suíça-Itália;
Grupo “E”: Bielorússia-País de Gales e Bélgica-República Checa;
Grupo “I”: Albânia-Hungria, Inglaterra-Andorra e San
Marino-Polónia
Grupo “J”: Islândia-Macedónia do Norte, Alemanha-Arménia e Roménia-Liechtenstein.

A ARGÉLIA recebeu e goleou o Djibouti
(8-0), na primeira jornada do Grupo “A”
da segunda ronda, com o avançado Islam
Slimani a notabilizar-se como a figura do
jogo ao apontar quatro golos.
O avançado apontou um “poker” (cinco minutos, 25, 46 e 53) e igualou Abdelhafid Tasfaout como o melhor marcador
da história da Argélia. Ambos somam 36
golos pelos “fenécs”.
Bensebaini (26’), Bounedjah (40’),
Mahrez (67’) e Zerrouki (69’) apontaram
os restantes que colocam a Argélia no topo

do grupo, com os mesmos três pontos do
Burquina-Faso.
Marrocos também estreou-se com
uma vitória sobre Sudão, por 2-0, no Grupo “I”. Um golo de Aguerd aos dez minutos e um auto-golo de Abdalla aos 53
selaram o triunfo do conjunto magrebino.
Com este resultado, Marrocos coloca-se na liderança do grupo com três pontos, mais dois que Guiné-Conacri e Guiné-Bissau.
Refira-se que só os primeiros classificados seguem para a próxima ronda.

México: único
a vencer

NO HUNGRIA-INGLATERRA

FIFA vai investigar
alegados insultos
racistas
A FIFA anunciou ontem que vai investigar os
alegados insultos racistas sofridos por jogadores da Inglaterra na partida frente à Hungria, de qualificação para o Mundial-2022,
garantindo que vai tomar as medidas adequadas.
“A FIFA rejeita fortemente todas as formas de racismo e violência e tem tolerância
zero para tais comportamentos no futebol”, refere o organismo que tutela o futebol
mundial em comunicado, garantindo que
vai agir.

Eternos rivais, brasileiros e argentinos têm protagonizado acesos confrontos

O MÉXICO foi a única selecção a vencer no arranque da
qualificação da zona CONCACAF para o Mundial-2022.
Os mexicanos derrotaram a
Jamaica, por 2-1, com golos
de Alexis Vega e Henry Martins.

“A FIFA vai tomar as medidas adequadas
assim que receba os relatórios do jogo entre
a Hungria e a Inglaterra”, lê-se ainda.
Recorde-se que no jogo disputado na
quinta-feira em Budapeste, que os ingleses
venceram por 4-0, alguns adeptos fizeram
sons de macacos, logo durante o aquecimento, na direcção de Raheem Sterling e
Jude Bellingham, repetindo o gesto durante o jogo. Além disso, o público atirou ainda
copos de plástico para o relvado, na altura
dos golos ingleses.
Martins marcou o golo da vitória dos mexicanos

De resto, a ronda foi marcada por empates, o Canadá
empatou com as Honduras a
um golo, os Estados Unidos
não foram além de um nulo
na visita a El Salvador. O Panamá empatou com a Costa
Rica a zero.
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QUALIFICAÇÃO PARA O “MUNDIAL”-2022

“Mambas” travam
colosso no Zimpeto
SÉRGIO MACUÁCUA

A

Temos de pensar
jogo-a-jogo
“TIVEMOS uma primeira parte difícil, em
que perdemos algum discernimento. Estávamos a deixar muito espaço para o adversário, que não é qualquer um, é a Costa
Marfim, que é sempre perigoso. Na segunda parte melhorámos, depois de termos feito algumas alterações para termos
mais bola, o que nos permitiu equilibrar o
jogo e ombrear com esta equipa poderosa.
Refrescámos o ataque, porque queríamos
ganhar o jogo. A Costa do Marfim também

demonstrou respeito por nós, por isso não
fez substituições arriscadas. Nos últimos
20/25 minutos os jogadores começaram a
sentir-se à vontade, soltaram-se e perceberam que podiam fazer mais, perdendo
como não, mas este é que é o caminho.
A ideia é pensarmos jogo-a-jogo, neste
momento devemos começar a olhar para
o próximo adversário. O que é certo que
para o futuro temos de trabalhar muito”,
disse.

Edmilsa e Hilário
buscam medalhas

Até nas alturas igualamos

sobressaem.
A primeira foi logo aos dois
minutos, com Gradel Max-Alain a “roubar” a bola ao displicente Betão no meio-campo, tendo galgado terreno antes
de rematar com o esférico a roçar o poste direito de Ernani (já
batido), antes de se perder pela
linha final.
Aos 25 minutos surgiu a
mais flagrante de toda a primeira metade, com Maiga em
contra-ataque a apanhar a defesa moçambicana em contra-pé. Valeu a atenção de Ernani,
que deteve em grande estilo o
remate rasteiro do costa-marfinense à entrada da área.
Até ao intervalo viu-se um
Moçambique sem ideias, nem
em jogo largo para Miquissone
e Melque, que estiveram sempre bem vigiado pelos latagões
da Costa do Marfim. A equipa
nacional respeitava em demasia ao adversário e sempre que
tivesse bola só pensava em jogar para rectaguarda, o que facilitava sobremaneira a vida dos

visitantes.
A TOADA MANTEVE-SE
NA SEGUNDA METADE
Na segunda metade, a toada
não mudou. As equipas
continuaram a comportar-se
da mesma forma. Moçambique
voltou a dar toda a iniciativa
a Costa do Marfim, jogando
com linhas baixas a lutar
claramente pelo nulo,
atacando apenas em contraataque, geralmente feitos
em passes largos para os
avançados.
Os costa-marfinenses fizeram quase todos os 45 minutos
no nosso meio-campo, circulando a bola e procurando de
todas as formas a baliza de Ernani, guardião moçambicano
que aos 58 minutos fez a defesa
da tarde, ao evitar um golo de
livre marcado por Kouassi, defendendo para canto.
Pouco depois foi Sébastien
Haller que tentou a sua sorte
de longe, com o seu remate a

sair sem perigo ao lado. Depois
houve algum momento de ascensão de Moçambique, com
algumas substituições felizes,
como a entrada de Geny para
o lugar de Miquissone, com
o médio de Sporting B a fazer
uma melhor ligação defesa-ataque. Reinildo, que começou o jogo a médio esquerdo,
recuou para lateral e isso fez
com que os “Mambas” estabilizassem o seu jogo defensivo e
saíssem com alguma segurança para o ataque. Aliás, foi do
lateral do Lille que saiu aquela
grande fuga pela esquerda que
culminou com um cruzamento torto para fora, depois de
passar em velocidade por dois
contrários. O único remate de
Moçambique à baliza só surgiu
aos 85 minutos, num canto
de Geny, que tentou um golo
olímpico, tendo valido a pronta intervenção do guardião Silvain Gbohono para fora.
Até ao apito final, Moçambique foi aguentando a pressão
e sai com um nulo que abre

HOJE NO MAXAQUENE

Desportivo e Fer. Beira
abrem caminho para BAL

O Ferroviário de Maputo quer voltar à BAL

O DESPORTIVO de Maputo e
o Ferroviário da Beira abrem,
hoje, às 14:30 horas, no pavilhão do Maxaquene, na cidade
de Maputo, o Torneio de Apuramento a Basketball Africa
League (BAL), mas o confronto
mais aguardado será entre as
equipas do Costa do Sol e Ferroviário de Maputo, às 17:00horas.
Os “kamikazes”, como
também é conhecida a equipa masculina do Ferroviário da
Beira, contrataram dois ameri-

HORÁCIO GONÇALVES
SELECCIONADOR NACIONAL

JOGOS PARALÍMPICOS

(Foto: J. Machel)

SELECÇÃO Nacional
de Futebol empatou
sem golos, na tarde de
ontem, na recepção à
Costa do Marfim, no
Zimpeto, em partida da primeira jornada do Grupo “D”
de acesso ao “Mundial”-2022,
no Qatar. Para aquilo que foi a
produção das duas selecções,
este nulo pode ser classificado
como “zero à direita” para os
“Mambas” que na próxima terça-feira defrontam o Malawi,
em Joanesburgo, para a segunda
jornada.
A primeira parte foi pouco
emotiva e com poucas jogadas
dignas de realce. Moçambique e
Costa do Marfim preferiram um
jogo táctico, lento, disputado
sob o espectro de desconfiança
mútua. Os “Mambas” parece
que entraram com intenção de,
pelo menos, não perder, por
isso deram toda a iniciativa ao
adversário, jogando na expectativa. Com isso, os “elefantes”
assumiram as despesas do desafio, foram circulando a bola à
espera que surgissem brechas
na defesa moçambicana, mas
tudo a ser feito sem pressa. Moçambique deixou de tirar partido da lentidão do adversário
e também entrou na onda, o
que beneficiou sobremaneira
a selecção da África Ocidental. Aliás, aos “Mambas” faltou
sempre um pensador, um jogador que pegasse na bola e pautasse o jogo: em suma, não havia discernimento e a qualidade
de passe não era das melhores.
Foi de forma natural que os
primeiros 45 minutos tenham
esgotado sem qualquer jogada
com cabeça, tronco e membros criado por Moçambique,
à excepção daquele rasgo de
Miquissone (27 minutos), que
culminou com um centro milimétrico para Melque, que chegou atrasado para a emenda,
embrulhando-se no meio da
defesa costa-marfinesa. Antes disso, os visitantes tiveram
umas três/quatro oportunidades de fazer o marcador funcionar, sendo que duas as que mais

19

canos: trata-se do base William
Perry e do extremo-poste Michael Murray. Por sua vez, os
“alvi-negros” vão à eliminatória
com a mesma estrutura nacional, o mesmo acontecendo com
o Costa do Sol. Já o Ferroviário
de Maputo voltou a chamar o
americano Da Marcus Holland,
o espanhol Alvaro Masa e o costa-mafinense Adehji Baru, que
deram cartas na BAL.
Da reunião técnica realizada ao fim da tarde de quin-

ta-feira, no Comité Olímpico
de Moçambique (COM), a Liga
Moçambicana de Basquetebol
(LMB) anunciou como seria disputada a competição numa altura da pandemia da Covid-19.
Contrariamente ao tempo
regulamentar da FIBA, que são
40 minutos divididos em 10 minutos em cada um dos quartos,
o Torneio de Apuramento a BAL
terá 12 minutos em cada uma
das etapas, totalizando 48 minutos. Entretanto, a separação

de um quarto para outro continuará nos dois minutos e 15 para
o intervalo.
Cada clube teve direito a
inscrever 15 atletas, mas levando para o jogo apenas 12. Quanto aos atletas estrangeiros, ainda
que possam ter quatro na equipa, só poderão estar dois na folha do jogo.
Em cumprimento às medidas de prevenção à Covid-19,
os clubes terão direito a 10 convites para assistirem aos jogos,
ficando interdito o acesso do
público no pavilhão. As equipas
que não estiverem a jogar poderão assistir uma das partes do
jogo das formações adversárias.
Cada uma das delegações
será submetida a quatro testes antígenos aleatoriamente.
O mesmo cenário será para os
árbitros, sendo que para este
grupo serão testado três. Caso
alguém teste positivo será submetido a teste PCR. Todos serão
medidos temperatura à entrada
do pavilhão. Quanto ao jogo,
cada vez que a bola for substituída ou tocar em alguma estrutura fora do recinto do jogo
será higienizada.

boas expectativas e deixa esperanças para o futuro próximo,
sobretudo naquilo que é o plano do seleccionador nacional
de renovar a Selecção.
FICHA TÉCNICA
COMISSÁRIO DA CAF: Ahmedi Iddi Ngoyi (Tanzânia)
ÁRBITRO: Pacifique Wenimana, auxiliado por Emery
Niyongabo e Pascal Ndimuzigo. O quarto foi Georges Gato-Gato, todos do Burundi.
MOÇAMBIQUE:
Ernani;
Betão, Zainadine, Martinho,
Reinildo, Cigano, Candinho
(Nilton), Shaquile, Bruno (Estevão), Luís Miquissone (Geny)
e Melque (Neymar).
COSTA DO MARFIM: Silvain Gbohono; Hassan Kouamara, Odilson Kossonou,
Sinaly Diomande, Ghislain
Konan, Serey Die, Ibrahim
Sangare, Habib Maiga (Jeremie
Boga),Evrard Kouassi (Franck
Boly),Max-Alain Gradel e Sebastien Haller (K. Konate).

EDMILSA Governo e Hilário
Chavela Hilário podem hoje
dar uma grande alegria ao país,
com a conquista de medalhas
nos Jogos Paralímpicos, que
decorrem em Tóquio, capital
japonesa.
As maiores esperanças da
conquista de medalhas estão
depositadas em Edmilsa Governo, que na última edição,
Rio-2016, foi galardoada com
o bronze. A velocista estará
em pista, às 10:08 horas, na
final dos 400 metros T13 (deficiência visual), depois de nas
meias-finais ter estabelecido
a marca de 55,50 segundos.
Sublinhe-se que Edmilsa é das
oito finalistas a que detém o
melhor tempo, pelo que é uma
clara favorita a conquistar um
dos lugares do pódio. A atleta
partirá da pista 5 e terá como
fortes adversárias, a espanhola, Adiaratou Iglesias (55.70), a
Azeri, Lamiya Valiyeva (55.71)
e a francesa Nantenin Keita
(55.78).
Por sua vez, Hilário Chavela estará na final do salto em
comprimento, cujo início está
previsto para as 10:02 horas.
O atleta, que faz a sua estreia
no maior evento mundial Paralímpico, quer sair da capital
nipónica com uma medalha,
mas para tal terá que vencer
a concorrência dos oito concorrentes. Dos participantes,
Chavela tem a sexta a melhor

Edmilsa Governo parte para a final com o melhor tempo

marcar, 5,50 metros. O norte-americano, Isaac Jean-Paul
e o espanhol, Ivan José Cano

Blanco com 7.28 e 7.04 metros,
respectivamente, são os grandes favoritos.

Campeonato da Cidade
em seniores hoje
nos “Continuadores”
DISPUTA-SE entre hoje e
amanhã, no Parque dos Continuadores, a edição-2021 do
Campeonato da Cidade de
Maputo de atletismo em seniores.
O Ferroviário de Maputo,
actual campeão de seniores
femininos, e o Matchedje,
que venceu em masculinos,
são os principais candidatos
ao título.
O
campeonato,
que
será disputado a partir das
13.00horas, vai apurar os representantes do capital do
país no Campeonato Nacional, que se disputará nos dias

Campeonato da Cidade tem lugar hoje e amanhã no Parque dos Continuadores

17 e 18 de Setembro corrente.
De acordo com o programa distribuído pela Associação de Atletismo da Cidade
de Maputo, hoje teremos
provas de lançamento de
disco, peso e dardo, salto em
altura, 100 e 110 barreiras,
triplo salto, salto em comprimento, 100, 400, 1500 e
5000 metros, para além de
estafetas 4X100.
De referir que o Campeonato da Cidade arrancou há
uma semana, com o Ferroviário de Maputo a renovar o
título de juniores, em ambos
os sexos.
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COMPROMISSO COM OS FACTOS

Registando a história de Moçambique

UA lança estratégia para diversificação
económica no continente

A

UNIÃO Africana (UA)
apresentou ontem a
Estratégia Africana para
as
Matérias-Primas,
defendendo que o continente tem de ultrapassar os
desafios logísticos e de infra-estruturas, e aumentar o comércio
intra-regional para potenciar os
seus recursos.
“Para África aproveitar na
totalidade e participar eficazmente nas cadeias globais de

valor, vai ser preciso lidar eficientemente com as suas cadeias
regionais de valor e ultrapassar
outras barreiras que levaram a
níveis baixos de comércio intra-regional, como as ineficientes
infra-estruturas e logística relacionada com o comércio”, lê-se
na apresentação da Estratégia.
De acordo com o documento, África tem 12% das reservas
petrolíferas mundiais, 42% das
reservas de ouro e 80 a 90% de

metais preciosos, além de 60%
da terra arável e vastos recursos madeireiros, mas não está a
aproveitar de forma eficaz esta
riqueza.
“O continente teve um forte crescimento das matérias-primas durante o princípio dos
anos 2000, que se transformou
num crescimento sem precedentes que só foi perturbado
pela crise financeira de 2008;
apesar de ter recuperado deste

choque e ter crescido 4,6% em
média, isto não se transformou
numa diversificação económica
sustentada que levaria a um desenvolvimento socioeconómico
mais rápido para os africanos”,
aponta-se no documento.
A falta de diversificação das
economias africanas, muito dependentes das exportações de
matérias-primas, não garante
um retorno adequado face às
riquezas disponíveis no conti-

nente, argumenta o relatório,
que defende que “transformar
África de um exportador de materiais naturais para um produtor
de produtos competitivos e de
valor acrescentado vai requerer
que o continente se integra nas
cadeias regionais e globais de
valor e promova a diversificação
horizontal e vertical ancorada na
adição de valor, abordagens inovadores e no desenvolvimento
de conteúdo local”.

Para isso, defende-se uma
revisão do ‘estado da arte’ do
sector das matérias-primas,
nomeadamente agrícola, mineiro e energético, uma abordagem integrada à volatilidade do preço destes produtos e
uma industrialização baseada
nas matérias-primas, mas que
sirva de rampa de lançamento
para uma diversificação a longo
prazo assente noutros sectores.
- (LUSA)

ÁFRICA DO SUL

Ramaphosa defende competência do novo Executivo
O PRESIDENTE da África do
Sul, Cyril Ramaphosa, defendeu ontem no Parlamento a
competência do novo Executivo, após os violentos tumultos que provocaram mais de
350 mortos no KwaZulu-Natal
e em Gauteng.
“Os ministros no executivo entenderam bem por que
foram nomeados”, referiu
Ramaphosa, no debate parlamentar por videoconferência,
acrescentando que em áreas
de especialidade nomeou ministros com base no seu conhecimento e competência.
O chefe do Estado sul-

-africano Ramaphosa nomeou
em 05 de Agosto uma dezena
de novos ministros para o Governo nacional, substituindo
os ministros da Defesa, Finanças, Segurança e Saúde, com o
objectivo de melhorar a capacidade do Governo em criar
estabilidade e certeza política
no país, após os violentos tumultos e saques em Julho.
O líder do Aliança Democrática (DA, na sigla em
inglês), principal partido na
oposição na África do Sul,
John Steenhuisen, questionou
nesse sentido Ramaphosa sobre o “critério” utilizado na

selecção dos candidatos para
o Executivo, referindo-se à
“colocação de quadros” do
partido no poder, defendida
recentemente pelo Presidente na ‘Comissão Zondo’, que
investiga a ‘captura do Estado’ pela grande corrupção no
mandato do ex-Presidente Jacob Zuma.
Sobre os tumultos e pilhagens em Julho, Cyril Ramaphosa afirmou que o Governo está a assistir às empresas
afectadas no KwaZulu-Natal,
litoral, e em Gauteng, motor da economia do país, sem
avançar detalhes.

O Presidente adiantou
também que o Governo está a
prestar o apoio necessário às
vítimas da violência, sem precisar também detalhes, acrescentando que a expetactiva do
Executivo sul-africano é colocar o país na trajectória da recuperação económica, após os
violentos distúrbios de Julho.
Sobre a alta taxa de desemprego na África do Sul, o
Chefe de Estado reconheceu
que “o desemprego aumentou
no país, sim, é agora 34,5%” e
se se contar com o desemprego alargado é superior a 43%
ou 44%. - (LUSA)

Cólera faz mais de 100 óbitos no Níger
UMA epidemia de cólera, notificada em Agosto último no Níger,
provocou até agora 104 mortes e contagiou 2.874 pessoas em seis
regiões do país, incluindo a capital Niamey, anunciou ontem o
Ministério da Saúde nigerino. Em 19 de Agosto último, as autoridades sanitárias do país africano do Sahel comunicaram o registo
de 845 casos de contágio e 35 mortes em Niamey, e outras quatro regiões do país - Maradi (sudeste), Zinder (centro-sul), Dosso
(sudoeste) e Tahoua (sudoeste), todas elas na fronteira com a Nigéria, que também foi afectada pela doença. A região de Tillabéri
(oeste), na zona das “três fronteiras” entre o Níger, Burkina Faso e
Mali, palco de ataques regulares de grupos extremistas islâmicos,
foi também afectada, de acordo com o ministério nigerino.

Angola quer regresso de refugiados
O GOVERNO angolano pretende fazer regressar ao país cerca de três
mil cidadãos nacionais da província do Cunene que, devido à seca
que se faz sentir na região Sul do país, procuraram refúgio na vizinha
Namíbia. O anúncio foi feito ontem pelo ministro de Estado e chefe
da Casa de Segurança do Presidente da República, Francisco Furtado, no final da reunião da comissão de combate e acompanhamento
da situação da seca no Sul do país. Segundo Francisco Furtado, no
encontro foi criada uma ‘task force’, a ser instalada no município da
Cahama, província do Cunene, que se encarregará, a partir do terreno, da logística e acompanhamento da distribuição dos meios que o
Governo tem vindo a enviar para estas populações.

Doze mortes por contaminação de rios
A REPÚBLICA Democrática do Congo (RDCongo) disse ontem que
pelo menos 12 pessoas morreram desde Julho devido à contaminação
dos rios Kasai e Tshikapa, no seguimento do derramamento de líquidos provenientes de minas em Angola. “Este é o número que temos
até agora; 12 pessoas morreram por causa da contaminação destes
rios, que já não podem ser usados até serem desinfectados”, disse o
porta-voz do Ministério do Ambiente da RDCongo, Michel Koyakpa, à agência espanhola de notícias, Efe. O Governo congolês, que
diz que o culpado dos derrames são as companhias internacionais
que operam a mina angolana de Catoca, a quarta maior do mundo
na produção de diamantes, pede ao país vizinho e às empresas uma
compensação pelos danos.
Cyril Ramaphosa, Presidente da África do Sul
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AFEGANISTÃO 20 ANOS DEPOIS DO “11 DE SETEMBRO”

Do fracasso dos EUA aos desafios dos Talibãs
SWISSINFO/AFP
VINTE anos de guerra e de uma
presença extremamente cara,
para um balanço pulverizado
em poucas semanas. O fracasso
dos Estados Unidos no Afeganistão coloca em dúvida o interesse
das intervenções ocidentais no
exterior.
A tomada de Cabul pelos Talibãs, sem combates, parece um
profundo revés para um projecto
global mal elaborado e mal executado, segundo analistas entrevistados pela Agência France-Presse (AFP).
Além da derrota de um Exército afegão criado por Washington, a situação demonstra o fracasso de uma política e de quatro
Presidentes: George W. Bush,
Barack Obama, Donald Trump e
Joe Biden.
Todos enfrentaram o fim
insolúvel da operação, iniciada
como resposta aos atentados de

11 de Setembro de 2001 e que se
transformou numa guerra de
desgaste para impedir que o país
se tornasse novamente um santuário radical islâmico.
Washington tentou, sobretudo, criar um Exército afegão
digno deste nome e instalar uma
estrutura estatal viável.
“Como Presidente, concentrei a nossa estratégia no treinamento e fortalecimento das
forças afegãs”, resumiu Barack
Obama em 2016. “Expulsámos a
Al-Qaeda dos seus acampamentos, ajudámos os afegãos a derrubar os Talibãs e a estabelecer um
Governo democrático”.
ALGUNS ÊXITOS
Apesar de milhares de milhões de dólares de ajuda pública, projectos de doadores e ONG,
“os esforços da comunidade internacional para criar quase todas as peças e depois consolidar
um Estado afegão não terminaram bem”, explica Serge Michai-

lof, da Fundação para os Estudos
e a Pesquisa sobre o Desenvolvimento Internacional (FERDI).
Alguns propósitos atingiram êxito, destaca, no entanto.
“A criação entre 2002 e 2005 de
quatro instituições que funcionam correctamente: o ministério
das Finanças, o Banco Central, o
ministério da Reconstrução e
do Desenvolvimento Rural e o
serviço de inteligência militar”,
cita. E, sobretudo, as duas décadas de presença internacional
permitiram a praticamente uma
geração de afegãos viver sem a
opressão dos Talibãs.
SENTIMENTO DE
SUPERIORIDADE
Mas os triunfos viram-se
abalados pelo nepotismo e corrupção do país.
“Não havia coesão ideológica
dentro do Exército, nem senso
de dever de pertencimento nacional”, afirma Abdul Basit, pesquisador da S. Rajaratnam School

of International Studies (RSIS),
em Singapura. Ele destaca que a
corrupção era endémica, tanto
no Exército, como na sociedade
civil. Além disso, faltava o conceito de Estado-nação, num país
onde os clãs e as tribos dominam
a estrutura social.
“É possível melhorar uma
ferramenta militar, mas se por
trás não há uma governança
confiável, se não é possível superar os clãs e as tensões tribais
e criar estruturas de desenvolvimento económico que permitam
ao Estado pagar aos seus exércitos, é muito difícil”, destaca à
AFP, um oficial militar europeu,
especialista em treinamento,
que pediu anonimato.
Também menciona a necessidade de criar bases “sociais e
estáticas sólidas”. “Mas este não
é o caso no Afeganistão”, resume.
Por trás do fracasso também
se vislumbra um sentimento de

superioridade da maior potência
mundial, segura dos seus valores
e da necessidade de exportá-los.
Neste sentido, David Lake,
professor de Ciências Políticas da
Universidade de San Diego (Califórnia), denuncia a “arrogância”
que permite acreditar que uma
“entidade estrangeira pode entrar em um país e construir um
Estado legítimo e legal”.
“VINGANÇA”
Brahma Chellaney, professor
de estudos estratégicos no ‘Centre for Policy Research’ (CPR),
um centro de pesquisas privado
de Nova Délhi, aponta a mentira
dos EUA.
“Estados Unidos não foram
ao Afeganistão para construir um
Estado e sim para obter vingança
do 11 de Setembro”, afirma.
Segundo ele, “cabia a outras
nações construir o Estado. A Índia investiu mais de três mil milhões de dólares na construção
de estradas, hospitais, represas e

do Parlamento”.
Apesar dos vários exemplos
de fracassos de Washington para
formar exércitos armados locais
(Vietname, Iraque, Afeganistão),
as intervenções ocidentais nem
sempre acabam mal, comenta
Seth Jones, do Centro para os Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS) de Washington. Ele

cita os casos dos Estados Unidos
na Colômbia ou da Europa e Estados Unidos nos Bálcãs.
Porém, após o desastre afegão, “Washington será muito
reticente a comprometer-se na
construção do Estado em grande
escala”, prevê. “É muito difícil
fazer isto a partir do exterior e
funciona em raras ocasiões”.

Os aliados de Washington
também tiram as suas conclusões: “Não acredito no ‘State
building’”, a ajuda a construir
um Estado, afirmou o presidente
francês, Emmanuel Macron, ao
Journal du Dimanche, quando
questionado sobre a intervenção
antiterrorista da França no Mali,
que acontece desde 2012.

Os problemas do novo poder
OS Talibãs venceram a guerra e agora devem governar o Afeganistão. A transição representa um grande
desafio para os radicais islâmicos num país pobre e
diplomaticamente isolado, com profundos problemas sociais e políticos após mais de quatro décadas
de guerra. Podem-se resumir em cinco os principais
problemas a serem enfrentados pelo grupo islâmico
fundamentalista, agora no poder em Cabul.
DÉFICE DE CONFIANÇA
Existem suspeitas generalizadas e justificadas entre os afegãos sobre os Talibãs. Na última vez em que
governaram, de 1996 a 2001, impuseram uma interpretação drástica da lei islâmica, proibindo o acesso
das mulheres à educação e aos espaços públicos, executavam os seus oponentes políticos e massacravam
minorias religiosas e étnicas.
Desta vez, prometeram uma gestão mais branda
que reconheça os direitos das mulheres.
Embora em algumas partes do Afeganistão a população sinta alívio com o fim da violência, muitos no
país dizem que são as acções que são importantes, não

as palavras.
As mulheres, especialmente nas cidades, temem
sair às ruas e pelo menos um surto de resistência armada persiste no Vale Panshir, um reduto tradicional
anti-Talibã.
CATÁSTROFE HUMANITÁRIA E ECONÓMICA
O Afeganistão é um dos países mais pobres do
mundo. Depois que os Talibãs foram tirados do poder
em 2001, o país recebeu uma grande quantidade de
ajuda externa e essa assistência internacional foi de
mais de 40% do PIB em 2020.
A maior parte dessa ajuda está agora suspensa e
não há garantia sobre o restante. Além disso, o grupo
islâmico não tem acesso aos fundos do Banco Central
afegão depositados nos Estados Unidos.
A falta de fundos pode ser desastrosa para os Talibãs, que terá de descobrir como pagar os funcionários
do Governo e manter serviços essenciais como água,
electricidade e comunicações.
A ONU alertou sobre uma catástrofe humanitária,
pois as suas reservas de alimentos estão baixas devido

ao conflito e a uma severa seca.
Como insurgentes, os Talibãs recebiam uma renda
de centenas de milhões de dólares, segundo cálculos
de monitores da ONU.
Mas essa quantidade é mínima em comparação
com as necessidades do país, de acordo com especialistas.
O movimento islâmico assumiu o controlo de
algumas fontes de recursos, como receitas alfandegárias de passagens de fronteira, mas isso também é
uma fracção das necessidades nacionais.
FUGA DE CÉREBROS
Além da falta de recursos, enfrenta outra escassez:
pessoas qualificadas. Com a saída das tropas norte-americanas e a perda do controlo do Governo anterior,
afegãos com estudos, experiência e recursos começaram a deixar o país. Entre eles estavam funcionários
públicos, trabalhadores de bancos, médicos, engenheiros, professores e estudantes universitários, todos aterrorizados com a vida sob o regime dos radicais
islâmicos.

Os Talibãs parecem estar cientes do impacto que
essa fuga de cérebros terá na economia afegã.
O seu porta-voz pediu aos afegãos qualificados
que permaneçam no país, que precisa de profissionais
como médicos e engenheiros.
ISOLAMENTO DIPLOMÁTICO
O primeiro governo Talibã foi em grande parte um
pária no cenário internacional.
Desta vez, os insurgentes parecem interessados
em obter amplo reconhecimento internacional, embora muitos países tenham suspendido ou fechado as
suas missões diplomáticas em Cabul.
O grupo mantém contactos com potências regionais como Paquistão, Irão, Rússia e China, além do
Qatar, que durante anos abrigou o gabinete político
do movimento.
Washington disse que o regime terá que conquistar a sua legitimidade. Mas, num aparente sinal de
divisão sobre como lidar com os Talibãs, a China e a
Rússia abstiveram-se de votar uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, pedindo aos islâmicos
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que permitam a saída dos afegãos.
Beijing e Moscovo desistiram de usar o seu poder
de veto depois que o texto foi suavizado, disseram especialistas.
AMEAÇA TERRORISTA
A ameaça terrorista no Afeganistão não terminou
com o fim da insurgência Talibã.
Os seus rivais islamitas, a facção regional do grupo
Estado Islâmico (EI), já realizaram um ataque suicida
em Cabul, que deixou mais de 100 mortos no aeroporto durante a operação de evacuação.
Os Talibãs e o EI são extremistas sunitas, mas o
último faz uma interpretação ainda mais rígida da lei
islâmica.
O EI afirmou que continuará a lutar no Afeganistão e em suas declarações se refere aos Talibãs como
“apóstatas”.
Assim, os Talibãs enfrentam uma inversão de papéis: terão que defender a população afegã dos tipos
de ataques realizados durante anos pelos seus próprios combatentes. - (SWISSINFO)

