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EDITORIAL
A FREQUÊNCIA com que ocorrem acidentes de viação e os eleva-
dos danos humanos e materiais que deles resultam são cada vez 
mais preocupantes. Em menos de uma semana, o país contabi-
lizou pelo menos 46 vítimas mortais, resultantes de desastres ro-
doviários, sendo 34 na província de Maputo, oito em Sofala e qua-
tro em Tete, para além de dezenas de outros cidadãos que poderão 
ficar inválidos pelo resto da vida, dada a gravidade dos ferimentos 
contraídos nos sinistros.

Estes dados devem merecer uma acção urgente por parte das 
instituições competentes. Não nos faltam, como país, instrumen-
tos criados ao longo do tempo para reverter este quadro sombrio. 
O que falta é, sim, quanto a nós, a sua aplicação ou implementa-
ção de forma permanente, audaz, e não esporádica. 

A premissa para esta actuação, tão necessária quanto urgente, 
parte do facto de se saber que o excesso de velocidade e a condu-
ção em estado de embriaguez continuam a destacar-se como as 
principais causas dos acidentes de viação no país. Arriscamo-nos 
a dizer que associado a isto estão a fraca qualidade na formação 
dos condutores e os esquemas para a obtenção das licenças para 
a habilitação de condução. Nisto, a conduta dos funcionários do 
Instituto Nacional de Transportes Rodoviários (INATRO), que lida 
com esta matéria, é de suprema importância. 

Referimos-nos a esta instituição com muita preocupação de-
vido aos constantes casos de corrupção a ela associados, como o 
da venda de cartas de condução. E exemplo disso é a detenção, 
esta semana, de 16 funcionários desta instituição indiciados de 
práticas corruptas, entre as quais a atribuição de licenças de con-
dução a cidadãos nacionais e estrangeiros que nunca frequenta-
ram uma escola para o efeito.

É nossa convicção que a implementação de medidas mais 
arrojadas de fiscalização, que incluem o combate à corrupção, 
mostra-se urgente nesta equação para a redução, ao mínimo, 
dos sinistros. A avaliação permanente das escolas de condução e 
a aplicação efectiva de penalizações aos infractores são propostas 
a avaliar no conjunto das acções a implementar para reverter este 
cenário.

Quanto a nós, como nos referimos acima, a questão a ter em 
conta já não é da criação de políticas em si, uma vez que estas 
existem, mas sim a sua aplicação ou implementação. Não deve-
mos esperar pelo surgimento de ondas de acidentes para colocar 
a massa na mão.

Estamos conscientes de que o caminho a percorrer até que o 
índice de acidentes de viação baixe não é de todo fácil, é com-
plexo e até mesmo longo. No entanto, o país precisa de começar 
a trabalhar rapidamente de modo a encontrar formas de travar o 
derramamento de sangue nas estradas.

Perante este cenário será necessário, entre outras medidas, 
apertar o cerco aos prevaricadores, sobretudo aqueles que desres-
peitam as regras básicas do Código de Estrada. Isso exige um forte 
comprometimento das autoridades policiais, principalmente a 
Polícia de Trânsito.

Nesta empreitada, é também indispensável reforçar as cam-
panhas de educação cívica, levando mensagens de boa conduta 
aos automobilistas, mas também inculcar valores à sociedade. 
Sabe-se que alguns desses acidentes envolvendo autocarros de 
passageiros acabam por ocorrer porque estes últimos instigam os 
motoristas a andarem a grande velocidade para não se atrasarem 
nas suas agendas. É um problema de falta de respeito à vida, sua 
e de outrem.   

Nisto achamos que a sociedade civil terá também de se mobi-
lizar para ajudar as autoridades nesta empreitada, realizando pro-
gramas de educação dirigidos às comunidades. As escolas devem 
ser chamadas a prestar serviço, inculcando nela valores sociais e 
o respeito à lei. 

Esperamos que o trabalho que o Governo anunciou estar a fa-
zer para travar a sinistralidade no país resulte em acções arrojadas.

Acidente mata quatro 
pessoas em Tsangano

UP Maputo homenageia 
Mazula, Couto e Machile
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Salas do futuro vão estimular 
presença feminina no ensino

Mendicidade ameaça
dezenas de crianças

Zambézia quer 
recuperar estatuto de maior 
produtor de caju

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

O 
ESTADO vai encai-
xar, este ano, cerca 
de um bilião de me-
ticais de dividendos 
resultantes do de-

sempenho da empresa públi-
ca Portos e Caminhos de Ferro 
de Moçambique (CFM).

No exercício económico e 
financeiro de 2020, a empresa 
CFM gerou resultados líqui-
dos superiores a 5,2 biliões de 
meticais, valores considera-
dos positivos, mesmo tendo 
em conta o impacto da Co-
vid-19 que condicionou a ac-
tividade empresarial no país e 
no mundo. No entanto, con-
tribuíram de alguma forma 
para a geração do resultado 
em referência a retoma, pe-
los CFM, da gestão do Porto 
de Nacala, a partir de Janeiro 
do mesmo ano, depois de ter 
sido concessionado à CDN, e 
ao desempenho positivo do 
Terminal de Petróleos do Por-
to da Beira, sobretudo no ma-
nuseamento de combustível 
em trânsito para alguns países 
do hinterland da região aus-
tral de África.

Fonte dos CFM referiu que 
do montante obtido no exer-
cício de 2020, cerca de 10 por 
cento, ou seja, 522 milhões 

MAIS cinco pessoas perderam a vida 
e 1437 testaram positivo para a Co-
vid-19, segundo dados anunciados 
ontem pelas autoridades de saúde. 

Dos óbitos registados entre quar-
ta-feira e ontem nas províncias de 
Tete, Manica, Sofala e Gaza, constam 
três indivíduos do sexo masculino, 
cujas idades variam de 51 a 84 anos. 

Os dados indicam que 51 pa-
cientes com complicações ligadas à 
doença foram internados no inter-
valo em causa nos centros de tra-
tamento, 27 dos quais na cidade de 
Maputo, sete em Sofala e seis em 
Tete. As províncias de Maputo e Ma-
nica receberam cinco doentes cada e 
Niassa um.

A província de Tete e a cidade 
de Maputo continuam a concentrar 
o maior número de casos positivos,
com 459 e 418 novos episódios, res-
pectivamente.

O número de pessoas que per-
manece sob cuidados médicos nos 
centros de isolamento é de 309 e 12 

foram declarados recuperados. Com 
estes dados, o número de indivíduos 
que se viram livres da doença sobe 
para 72.449, o que equivale a 85,3 
por cento. 

Moçambique conta neste mo-
mento com um cumulativo de 
84.922 casos positivos, 11.530 acti-
vos, e 939 óbitos.  

Com o agravamento de casos da 
Covid-19, que têm resultado em in-
ternamentos hospitalares e mortes, 
as autoridades reiteram o apelo para 
o cumprimento rigoroso das medi-
das de prevenção e combate à doen-
ça.

“Independentemente da causa 
da morte de um ente querido, que 
é um momento difícil para qualquer 
pessoa, e no qual todos temos a ne-
cessidade de prestar apoio aos fa-
miliares mais próximos do falecido, 
devemos tomar medidas para evitar 
que o momento de solidariedade se 
transforme em difusor do novo co-
ronavírus”, refere o MISAU.

O PAÍS considera ter chegado o momento de 
submeter a candidatura da Ilha do Ibo, no nor-
te de Cabo Delgado, a património mundial da 
humanidade. A ideia foi partilhada ontem pelo 
Primeiro-Ministro e enquadra-se nas celebra-
ções dos 260 anos da ilha, que é, segundo as suas 
palavras, um local de expressão da simbiose de 
várias culturas africanas, árabes e europeias. 

Carlos Agostinho do Rosário, que falava na 
abertura da primeira sessão do Conselho Exe-
cutivo da Comissão Nacional para a UNESCO 
(CNUM), disse que o Governo está ciente de que 
o mosaico cultural que se encontra na Ilha do Ibo
constitui um acervo, fonte histórica e de memó-
ria dos povos que por ali passaram e habitaram,
ou seja, um verdadeiro arco-íris cultural. 

“Este facto relança a nossa responsabilidade, 
como Governo, e dos nossos parceiros no que 
concerne à necessidade de valorização deste pa-
trimónio cultural”, disse.

O Primeiro-Ministro falou da importância da 
cooperação entre o país e a Organização das Na-
ções para Educação, Ciência e Cultura (UNIES-
CO), apontando que foi à luz destes laços e no 
âmbito da promoção e protecção da diversidade 
das expressões culturais que a Ilha de Moçambi-
que e as danças timbila e nyao foram declaradas 
património cultural da humanidade em 1991 e 
2005, respectivamente. 

No domínio do meio ambiente e biodiversi-

DOS CFM

Estado encaixa 
um bilião em dividendos

no Estratégico (2018-2020), 
foram desembolsados cerca 
de 202,1 milhões de dólares 
(cerca de 15 biliões de meti-
cais), com o propósito de in-
crementar o tráfego ferroviá-
rio, bem como o aumento dos 
níveis de eficácia e eficiência 
no manuseamento portuário 
de mercadorias nos terminais 
sob gestão da empresa. 

Nos investimentos de 
grande vulto, destaque vai 
para a aquisição do material 
circulante (10 locomotivas, 
390 vagões), equipamento 
portuário (2 rebocadores, 1 
lancha, 2 loco tractores) bem 
como a manutenção em in-
fra-estruturas ferro-portuá-
rias (dragagem do canal de 
acesso ao porto da Beira, re-
forço ao sistema de sinaliza-
ção ferroviária, reabilitação de 
pontes e estações ferroviárias, 
entre outros).

Dos investimentos reali-
zados foi possível incrementar 
o nível de produção e tráfego
ferroviário para cerca de 16,8
milhões de toneladas líquidas
em 2020, contra 19,4 previs-
tos no plano estratégico, o que 
corresponde a 87 por cento do 
cumprimento dos objectivos
ou metas previstas.

“O exercício económico 
de 2020 foi caracterizado por 
uma contração da actividade 
económica mundial e nacio-
nal, em particular, devido aos 
efeitos da Covid-19 que im-
pactou na redução do tráfego 
ferroviário em 18 por cento e 
o portuário em 9 por cento; a
depreciação do metical face
às principais moedas de tran-
sacções; desastres naturais e
ciclones que afectaram as in-
fra-estruturas ferro-portuá-
rias”, sustenta o relatório da
empresa.  Contudo, o Sistema
Ferroviário global transpor-
tou no ano passado cerca de
16.791, 0 mil toneladas líqui-
das, contra cerca de 20.577,0
mil transportadas em 2019,
representando uma redução
em torno de 18 por cento e um 
nível de execução de 72 por
cento em relação ao planifi-
cado.

Segundo o CFM, o desem-
penho do sistema ferroviário 
foi afectado, o ano passado, 
fundamentalmente, pelo 
impacto da Covid-19 a nível 
global, e particularmente o 
“lockdown” nos principais 
corredores ferroviários do Sul 
e Centro (África do Sul, Eswa-
tini e Zimbabwe).

de meticais, serão reservados 
ao fundo social, outros 67 por 
cento, o equivalente a 3,5 mil 
milhões, para investimentos.

Entretanto, nos dados 
contidos nas demonstrações 
financeiras referentes ao ano 
económico de 2020, torna-

dos públicos recentemente, 
a companhia ferro-portuária 
destaca que, no cumprimen-
to dos objectivos do seu Pla-

A empresa CFM gerou resultados líquidos positivos, apesar de o sistema ferroviário ter sido afectado pela Covid-19

MAIS 1437 CASOS POSITIVOS DA COVID-19

Índices 
de contaminação
continuam assustadores

Ilha do Ibo candidata
a património da humanidade

dade, o governante destacou o 
reconhecimento do Parque das 
Quirimbas, também no norte 
de Cabo Delgado, como uma 
área de conservação de clas-
se mundial, integrada na rede 
mundial de reservas de biosfe-
ra. 

“Este reconhecimento traz 
para o país oportunidades de 
melhor conservação, valori-
zação e uso sustentável dos 
recursos naturais, assim como 
para a pesquisa e intercâmbio 

de conhecimento e experiên-
cias no campo da conservação 
da biodiversidade,  mudanças 
climáticas e o desenvolvimento 
sustentável local”, assumiu.

A CNUM é o órgão do Con-
selho de Ministros responsável 
pela coordenação e coopera-
ção entre o país e a UNESCO e 
é composto pelos titulares das 
pastas de Educação, Ciência e 
Tecnologia, Cultura, Informa-
ção e Comunicação, Desporto e 
Negócios Estrangeiros.  

PM considera que o mosaico cultural que se encontra na Ilha do Ibo constitui 
um acervo e fonte da história 

QUATRO pessoas morreram e outras contraíram feri-
mentos, em consequência de um acidente de viação, 
ocorrido na tarde de ontem, na Estrada Nacional Nú-
mero 304, no povoado de Lumbini, distrito de Tsanga-
no, província de Tete. Presume-se que o sinistro, que 
envolveu uma viatura “mini-bus”, de transporte semi-
colectivo de passageiros, tenha sido causado pelo ex-
cesso de velocidade. Os corpos das vítimas e os feridos 
foram transportados para o Hospital Rural de Ulónguè.

A UNIVERSIDADE Pedagógica de Maputo (UP-Maputo) ho-
menageia na manhã de hoje, na Biblioteca Central, três filó-
sofos nascidos na província do Niassa, a que considera huma-
nistas e iluminados. Trata-se do Professor Catedrático Brazão 
Mazula, primeiro presidente da Comissão Nacional de Elei-
ções (CNE) e antigo reitor da Universidade Eduardo Mondlane 
(UEM); Prof. Doutor Filipe Couto, antigo reitor da UEM e da 
Universidade Católica de Moçambique (UCM); e Prof. Doutor 
Carlos Machile, antigo reitor da extinta Universidade Pedagó-
gica (UP).
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EPISÓDIO SOCIAL: Recentemente, uma criança revelou 
amar um adulto, pedindo que lhe seja permitida a vida em 
comunhão, visando constituir família. A questão de base 
que se coloca visa aferir não só as balizas legais a esta atitude 
como, sobretudo, questionar o tecido social que se destapa 
daquela imagem atrevida da referida criança perante câmaras 
de televisão.

DISCUTINDO

A vida da pessoa humana compara-se a uma planta que se 
desenvolve de forma progressiva, fortalecendo gradualmente 
os seus ramos até a fase de secura e morte natural. O alcan-
ce da maturidade do  ser humano reflecte-se pelo avançar da 
sua idade. É em face do evoluir etário que as normas jurídicas 
(artigo 122 do Código Civil) fixam duas etapas no desenvolvi-
mento da pessoa humana: (i) menoridade (até aos 21 anos) e 
(ii) maioridade (depois dos 21).

Analisando a menoridade, urge recortar, dentro desta
fase, o conceito de criança que pela lei se estende até aos 18 
anos (ver número 1 do artigo 3 da Lei 7/2008, de 9 de julho, 
sobre a Promoção e Protecção dos Direitos da Criança).  De-
pois dos 18 e antes dos 21, perdura a menoridade e a lei fixa 
os limites da actuação em diferentes domínios. No domínio 
do matrimónio, aos 18 anos se atinge a idade legal para con-
traí-lo.

Como se pode notar, a lei tenta acompanhar a natureza 
antropológica da pessoa humana (no sentido da sua evolução 
física, cultural, biológica, psicológica e social), conduzindo-o 
a entrar na complexidade da vida de forma gradual à medida 
que vai ganhando maturidade. Não se trata de limitar os di-
reitos fundamentais inerentes às liberdades e ao princípio da 
igualdade, mas tão-somente, não permitir que os adultos se 
façam valer da débil experiência das crianças para extraírem 
vantagens desproporcionais.

Voltando à Lei sobre a Promoção e Protecção dos Direi-
tos da Criança, tem interesse o artigo 4, fixando que a criança 
goza de todos os direitos fundamentais intrínsecos à pessoa 
humana, sem prejuízo da protecção integral, assegurando-
-se-lhe todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhe
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual
e social, em condições de liberdade e de dignidade. Está em
causa, acima de tudo, o crescimento faseado e monitorado
pelas etapas antes vistas: da menoridade até a maioridade.

A própria criança deve ser um factor de protecção em si 
própria e para tal deve saber ser criança. Este desiderato de-
penderá, certamente, do papel primário que o adulto, a volta 
da criança, desempenha.

Saber ser criança pressupõe conhecer os limites da liber-
dade e a amplitude da dignidade. Os saberes devem ser trans-
mitidos às crianças pelos pais, pelas instituições de ensino e 
pela sociedade, no geral. Não vamos esperar nada da criança 
se não investirmos na sua educação social, carregando todas 
as componentes concorrentes para o seu crescimento har-
monioso.

À criança joga-se aos extremos ou seja assiste-se, em 
grande escala, a uma transmissão de excessos emocionais e 
materiais. Nuns casos, desactiva-se à criança a capacidade 
de perceber que na vida derrete-se suor para cada conquista 
e vemos crianças no manuseio esbanjador de bens materiais 
que custam tanto, só para fazer diferença na sociedade em 
detrimento de uma educação de humildade e de espírito tra-
balhador. Noutras situações, deparamo-nos pais que lidam 
com crianças numa linha de tratamento cruel, violento, ex-
plorador e opressivo, coarctando-lhes o mínimo de liberdade 
e dignidade que se desejaria a um ser humano, principalmen-
te na sua fase de crescimento. Tanto um como o outro extre-
mo são prejudiciais à maturação positiva da criança, urgindo 
pautar por um sinal de equilíbrio, dando o suficiente dentro 
da educação e do que se mostra razoável para o bem-estar.  

DEBATE CONTÍNUO

A criança que ama o adulto e solicita liberdade para vi-
ver em comunhão para constituir família sabe ser criança? E 
a culpa será dela?

DISCUTINDO LEIS

Dignidade e direitos (22)

(Saber ser criança: liberdade e dignidade)

Jurista – didiermalunga@gmail.com
DIDIER MALUNGA

M
ULHERES repre-
sentando as provín-
cias de Gaza, Maputo 
e Inhambane, reu-
nidas esta semana, 

num seminário de formação, 
em Bilene, na província de 
Gaza, mostraram-se preocu-
padas com a busca de soluções 
e estratégias para o seu empo-
deramento e inserção nos ne-
gócios, sobretudo do sector dos 
recursos naturais, em curso no 
país. 

Neste evento, que envol-
veu membros das assembleias 
províncias da zona sul do país, 
sobre matérias da indústria ex-
tractiva, questionaram o facto 
de oportunidades para a provi-
são de serviços e bens nos me-
gaprojectos não contemplarem 

rostos femininos, defendendo, 
por isso, a necessidade de se 
criarem políticas que facilitem 
o seu envolvimento no sector.

O encontro, cujo lema foi
“participação política do gé-
nero na indústria extractiva”, 
reuniu 40 mulheres das três 
províncias do sul do país, para 
reflectirem sobre como buscar 
dividendos dos recursos natu-
rais existentes no país. O deba-
te contou com a participação 
da governadora de Gaza, Mar-
garida Mapandzene Chongo, 
que falou da sua experiência 
política e de gestora executiva.

Ao longo da formação, 
constatou-se que a mulher já 
assume lugar de destaque na 
política, mas faltam ainda mui-
tos desafios em outros sectores 

da sociedade, com vista a se 
atingir a representatividade. A 
nível dos governos provinciais 
e dos órgãos de representação 
do Estado, nas províncias, a 
estatística mostra que quase 50 
por cento dos titulares são mu-
lheres. No Parlamento, a quota 
de participação da mulher é 
de cerca 40 por cento, quase 
a metade, o mesmo aconte-
cendo ao nível das assembleias 
provinciais. 

Um dos exemplos de deter-
minação vem da governadora 
de Gaza, Margarida Mapand-
zene Chongo, que muito cedo 
conheceu o poder e chefia, 
ainda ao nível da escola, onde 
várias vezes foi indicada como 
responsável dos seus colegas de 
turma e do centro internato. 

Mulheres querem lugar 
na indústria extractiva

MARGARIDA Mapandzene é 
a segunda mulher a assumir 
a pasta de executivo provin-
cial na história da província 
de Gaza e explica que a expe-
riência mostra que a mulher, 
quando colocada nos centros 
de tomada de decisão, toma-as 
de forma mais equilibrada e faz 
a diferença. Por isso, segun-
do ela, ser mulher dirigente 
requer uma responsabilidade 
acrescida, pois a sociedade es-
pera por resultados positivos. 

A dirigente falou da sua 
iniciação política que se mate-
rializou através da Organização 
da Juventude Moçambicana 
(OJM), passando pela Organi-
zação da Mulher Moçambica-
na (OMM) e ainda transmitiu 
a experiência parlamentar e o 
actual desafio de ser a primeira 
mulher que chega ao cargo de 
governadora da província de 
Gaza, através do voto.  

Mapandzene descreve a 
perseverança, foco, criativi-
dade e dedicação como alguns 
itens indispensáveis na trajec-
tória inspiradora para várias 
mulheres que almejam alcan-

Fazemos a diferença

ALICE Francisco Uachela con-
sidera que o empoderamento 
da mulher depende de políti-
cas de promoção da educação 
voltada à igualdade nas comu-
nidades, tendo por isso enco-
rajado as mulheres a apostarem 
mais na formação académica e 
técnica, visando o seu empo-
deramento e superação econó-
mica. 

De acordo com a responsá-
vel, a aposta na formação ga-
rante à mulher a possibilidade 

de concorrer em igualdade de 
circunstâncias com os homens 
em todas as áreas de desen-
volvimento do país. Com este 
tipo de iniciativas, a mulher 
continuará a disputar com os 
homens lugares de maior rele-
vância em diversas instituições 
existentes no país, bem como 
estará capacitada para respon-
der aos desafios actuais. 

“Até há bem pouco tempo, 
a mulher era considerada um 
instrumento caseiro. Estamos 

A MEMBRO da Assembleia 
Provincial de Gaza assume que 
a afirmação da mulher exige 
o envolvimento participativo
dessa franja, nas estratégias
tendentes à sua promoção e
progresso numa sociedade
ainda dominada por pensa-
mento machista. 

Isolina Nhantumbo expli-
cou que as mulheres devem 
desenvolver várias competên-
cias, para se tornarem mais 
resilientes e garantirem a sua 
estabilidade socioeconómica. 
Para tal, é necessário apostar 
fortemente na auto-capaci-
tação, de modo a desenvolver 
várias competências. 

Lamentou o facto de, se 
nalgumas áreas há progressos 

Incentivar a formação

Estamos no caminho certo

Há discriminação nas igrejas
A PASTORA e presidente do 
Conselho Cristão de Moçam-
bique, Felicidade Chirinda, 
denunciou o comportamen-
to discriminatório e violência 
contra as mulheres dentro das 
igrejas. Explicou que o contri-
buto da mulher no meio reli-
gioso começou a ser ofuscado 
no século XIX, com a chegada 
ao continente africano de mis-
sionários europeus, que trou-
xeram outras filosofias separa-
tórias.  

Felicidade Chirinda foi uma 
das oradoras da formação, fa-
lando do seu percurso de vida 
como pastora, técnica de saúde 
e do seu papel para a socieda-
de que, segundo disse, não foi 
fácil conquistar a sua posição 
de mulher empoderada. A sua 
caminhada teve muitos altos 
e baixos, como para qualquer 
ser humano, mas conseguiu 
superar as barreiras, até atingir 
as suas metas, graças à força 
divina.  

A dirigente disse que o 
desejo de servir a Deus, como 
pastora, foi uma decisão que, 
nalgum momento da sua vida, 
lhe custou caro, lembrando 

que no momento crucial da 
sua formação em teologia so-
freu dificuldades de aceitação, 
barreiras e abandono por quem 
tanto esperava, a sua igreja.  

A responsável religiosa re-
feriu haver ainda muitos cami-
nhos por percorrer, para acabar 
com as desigualdades no meio 
religioso, pois ainda existe re-
sistência para se nomear mu-
lheres para cargos pastorais, 
bispos, diáconos, entres outras 
funções de liderança e toma-
da de decisão, sugerindo que 
esse trabalho seja feito a partir 
da base, com os adultos e as 
crianças. 

 “A igualdade de género, 
nos diversos órgãos políticos, 
tem sido um grande ganho 
nos últimos tempos, devido 
às políticas que têm sido to-
madas pelo Estado, no âmbito 
da inclusão dos cidadãos no 
trabalho do desenvolvimento 
do país. Gostaríamos também 
de ver, nas instituições reli-
giosas, uma participação efi-
caz da mulher. Precisamos de 
muito trabalho para mudar o 
cenário, com vista a alcançar as 
metas de 50/50, até 2030, mas 

Formação para mais visibilidade
O PRESIDENTE da Assembleia Provincial de Gaza re-
feriu que a formação permite maior visibilidade da 
mulher nos processos políticos e equilíbrio, sobretudo, 
no sector extractivo, sendo, por isso, necessário dar 
educação científica e legal às mulheres para que, indi-
vidualmente, mudem a sua situação de discriminação. 

“Apesar de reconhecermos que os papéis e acti-
vidades das mulheres e dos homens são diferentes, 
factores estruturantes impõem-nos que aceitemos 
profundas reformas, de modo a permitir a incorpora-
ção da visão, interesse e necessidades da mulher, com 
vista a contribuirmos para o sucesso da equidade do 
género. 

José Tsambe entende que, com o saber fazer na 
política, no direito e na indústria extractiva, a mu-
lher terá o poder de incentivar alterações funcionais 
e estruturais, organizando e melhorando o desenvol-
vimento de processos políticos de tomada de decisões 
equitativas.

se conseguíssemos até 30 por 
cento de participação feminina 
já seria um resultado positivo”, 
destacou a pastora. 

Segundo a reverendo Fe-
licidade Chirinda, a mulher 
sempre desempenhou um 
papel mais activo na socieda-

de, embora ainda sofra com as 
heranças históricas. Graças às 
lutas contínuas, ela vem ocu-
pando o seu lugar nas estru-
turas sociais, abandonando a 
figura de mera dona de casa e 
assumindo posições importan-
tes na sociedade.

Indústria extractiva

nessa luta, não para usurpar os 
direitos do homem, mas sim 
para que haja justiça e igualda-
de, para que os nossos direitos 
sejam salvaguardados”, subli-
nhou.

Alice Francisco referiu 
existirem ainda muitos desafios 
na sua província, apontando a 
discriminação, a desigualdade 
de oportunidades e a violência, 
entre outros, como os princi-
pais problemas que as mulhe-
res enfrentam e sobre os quais 
a sociedade deve dar respostas 
energéticas, a fim de se promo-
ver a igualdade de género. 

“Inhambane tem tudo para 
dar certo, temos o gás natural 
de Timane, temos vários re-
cursos energéticos e turismo, e 
nesses projectos devem incluir 
as mulheres e jovens por serem 
a força de desenvolvimento”, 
frisou. 

Referiu que depois deste 
encontro, saiu mais habilitada e 
com dever de encorajar as mu-
lheres a despertarem a veia em-
preendedora, com vista a tirar 
proveito das potencialidades e 
oportunidades que a província 
de Inhambane, em particular, e 
do país, em geral, oferecem.  

çar êxitos, mas, acima de tudo, 
a formação académica. Disse 
que é possível a mulher con-
ciliar os estudos, a família e o 
trabalho. 

Para Mapandzene, o pro-
cesso de desenvolvimento de 
uma nação requer a conju-
gação de esforços de todos os 
extractos de toda a sociedade, 
incluindo homens e mulheres. 
Mas, segundo ela, nem tudo é 
um mar-de-rosas, apontando 
haver dificuldades que devem 
ser ultrapassadas. A gover-
nante entende que a nomea-
ção de mulheres para funções 
de tomada de decisão ainda 
continua um acto de cora-
gem por parte de quem detém 
o poder, por ainda se viver

numa sociedade culturalmen-
te machista.  

Para a dirigente, a ocupa-
ção de cargos de decisão por 
mulheres é a concretização 
de um dos princípios do em-
poderamento das mulheres. 

“Neste quesito, no nosso 
contexto, houve muitos avan-
ços. Uma das lições sobre a 
nomeação das mulheres para 
funções de tomada de decisão 
é o papel das lideranças que, 
às vezes, devem ter a coragem 
de ir contra o senso comum, 
como teve Filipe Nyusi, quan-
do em 2015 nomeou uma mu-
lher (Stella Pinto Novo Zeca) 
para governadora da província 
de Gaza, culturalmente rotula-
da de machista.  

sociedades. Estamos no ca-
minho certo, apenas preci-
samos de ser formadas, fortes 
e resilientes, para vencermos 
os obstáculos que nos são im-
postos. Deve-se investir no 
empoderamento das mulhe-
res, como factor essencial de 
desenvolvimento da nossa 
província e do país”, subli-
nhou. 

Como membro da Assem-
bleia Provincial pelo círculo 
eleitoral de Chókwè, Isolina 
Nhantumbo quer, a partir da-
qui, dar maior contributo para 
o aprofundamento da solida-
riedade entre as mulheres, as-
sim como ser veículo de trans-
missão do seu papel em prol da 
igualdade de género. 

com a ascensão do género fe-
minino aos lugares de desta-
que nas instituições públicas 
e privadas, em outras ainda se 
têm registado muitos proble-
mas, principalmente no que 

diz respeito à violência do-
méstica, pobreza, analfabetis-
mo, entre outros. 

“A mulher já está a assu-
mir-se personagem-chave 
para o desenvolvimento das 

Margarida Mapandzene Chongo

Alice Francisco

Isolina Nhantumbo

Felicidade Chirinda

José Tsambe

Acesse https://t.me/Novojornal
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FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Chamadas de Socorro   ---------- 82 198

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

Maputo:   ------------------------ 21622001

21625031

   21327206

SOCORROS: ----------------------------- 197

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

Serviço Geral ------------------  21629554

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

Serviço Geral ------------------- 21620457

Hospital Militar ------------- 21616825/8

José Macamo ------------------- 21600044

Idem ------------------- 21600045

Geral de Mavalane ------------ 21675167

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

7399

PUBLICIDADE

QUATRO mil e quinhen-
tas pessoas, entre cola-
boradores da Coca-Cola e 
seus dependentes, serão 
abrangidas pela campanha 
de vacinação contra a Co-
vid-19 em vários pontos do 
país, em resultado de uma 
contribuição da multina-
cional.

Segundo Sérgio Fer-
nandes, administrador-
-delegado da Coca-Cola
em Moçambique, a vacina-
ção, que teve início ontem,
no município da Matola,
província de Maputo, sur-

ge no âmbito da iniciativa 
Unidos pela Vacina contra 
a Covid-19 (UNIVAX), da 
qual a empresa é um dos 
principais parceiros. 

O administrador-dele-
gado deu a conhecer que 
gastou, para o efeito, 150 
mil dólares (9,6 milhões de 
meticais). Parte deste valor 
foi usada para, em associa-
ção com outros 316 parcei-
ros da iniciativa UNIVAX, 
adquirir outras 500 mil 
doses doadas ao Governo.

A companhia conta ac-
tualmente com 900 traba-

lhadores em todo o país, 
tendo abraçado a iniciativa 
no âmbito da sua respon-
sabilidade social na saúde 
pública. Depois de Ma-
puto, espera-se que nos 
próximos dias as vacinas 
da marca chinesa  Vero-
cell cheguem às cidades 
de Chimoio e Nampula, 
nas províncias de Manica e 
Nampula, respectivamen-
te, como forma de acelerar 
o Plano Nacional de Vaci-
nação, que deve abranger
17 milhões de pessoas no
país.

D
EZ mil novas liga-
ções domiciliárias, 
abrangendo 50 mil 
pessoas, deverão ser 
estabelecidas até ao 

fim do próximo mês na Área 
Metropolitana do Grande Ma-
puto, que inclui as cidades de 
Maputo e Matola, bem como 
os distritos de Boane e  Marra-
cuene.

Para o efeito, o Fundo de 
Investimento e Património do 
Abastecimento de Água (FI-
PAG-Região Metropolitana de 
Maputo) está a efectuar tra-
balhos de melhoria e extensão 
da rede, que também deverão 
contribuir para a redução de 
perdas. Os trabalhos consis-
tem na eliminação de “espar-
guetes”, que são substituídos 
por novos ramais.

“Esparguetes” são liga-
ções feitas no limite da rede, 
que muitas vezes acabam por 
ficar danificadas devido à ero-
são dos solos e à circulação de 
viaturas de grande tonelagem. 

Paralelamente a estes tra-
balhos, estão a ser lançadas 
novas condutas nos bairros 
que se ressentiam da falta de 
água ou da queda de pressão. 

Trata-se de cerca de 170 
quilómetros de rede de abas-
tecimento de água, que vão 
beneficiar moradores da cida-
de da Matola (bairros Matola A 
e C, com 27km); posto admi-
nistrativo da Matola-Rio (bair-

INDIVÍDUOS com idades que variam de 
18 a 23 anos estão detidos há uma se-
mana na 2.ª Esquadra da Polícia da Re-
pública de Moçambique (PRM) na cida-
de de Maputo, indiciados furto de uma 
viatura da marca Toyota Corrola, que 
fazia serviço de táxi, e telemóveis.   

Segundo o porta-voz do Servi-
ço Nacional de Investigação Crimi-
nal (SERNIC), Hilário Lole, que falava 
quarta-feira no habitual “briefing” à 
imprensa, o furto foi protagonizado 
pelo filho do taxista, que depois vendeu 
o automóvel ao preço de 15 mil meticais
a um suposto sucateiro, um dos deti-
dos.

“Os outros envolvidos foram sur-

preendidos a desmontar o carro numa 
das oficinas da cidade”, explicou Lole.  

Francisco, residente no bairro do 
Hulene, 23 anos, assumiu ter comprado 
a viatura, argumentando que pensava 
tratar-se de sucata.  

Por sua vez, o autor do roubo,  J. 
Castro, 18 anos, revelou que praticou o 
crime para conseguir comprar drogas. 

O último detido é acusado de fur-
tar telemóveis na via pública, sobretu-
do em locais de grande aglomeração, e 
usava motorizada para fugir.  

“Fui detido na paragem de Laulane 
quando acabava de roubar dois telemó-
veis com ajuda de um amigo que conse-
guiu fugir”, reconheceu. 

NO GRANDE MAPUTO

FIPAG estabelece 
10 mil novas ligações 
domiciliárias de água

ros Djuba, Jonasse e Beluluane, 
com 80km); cidade de Maputo 
(bairros Mapulene e Albasi-
ne, com 15km); município 
de Boane (bairros Fish, Gue-
guegue e Massaca, com 7km), 
assim como os abastecidos 
pelos centros distribuidores 
da Machava (bairro Bunhiça, 
com 18km) e de Tsalala (bair-
ros Mahlampsene, Tchumene 
e Mulotana, com 20km).

O director de Distribuição 

em Baixa do FIPAG-Região 
Metropolitana de Maputo, João 
Francisco, disse que as obras 
vão decorrer num período de 
45 dias, mas, devido à reali-
zação de trabalhos adicionais, 
como novas ligações e transfe-
rência de ramais, o impacto no 
dia-a-dia dos consumidores 
poderá ser visível num prazo 
máximo de 60 dias.

“São trabalhos estruturan-
tes que estão a ser executados, 

e esperamos que no fim haja 
incremento de novas liga-
ções e redução significativa de 
perdas na via pública devido a 
vários factores. Este projecto 
custou cerca de 150 milhões de 
meticais e nos próximos anos 
seguir-se-ão outras acções 
para a redução de perdas. Co-
meçamos com cerca de 50 por 
cento do volume de perdas e 
estamos, neste momento, com 
48 por cento”, disse.

 Lançamento de nova tubagem

Recolheram 
às celas indiciados 
de furto

Coca-Cola 
oferece mais
de quatro mil vacinas

Acesse https://t.me/Novojornal
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  067/21

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 08 Julho
de 2021

CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS          COMPRA  VENDA    MÉDIA

Estados Unidos(a)      Dolar 62,91 64,17     63,54

2. OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 4,38 4,47      4,43
  Botswana Pula 5,73 5,85      5,79
  eSwatini Lilangueni       4,38 4,47      4,43
  Mauricias Rupia 1,48 1,51      1,49
  Zâmbia Kwacha 2,78 2,84      2,81

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 573,68 585,17    579,43
  Malawi Kwacha 78,48 80,05     79,27
  Tanzânia Shilling 27,19 27,73     27,46
  Zimbabwe Dólar 166,43 169,76    168,10

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 11,94 12,18     12,06
  Canada Dolar 50,06 51,07     50,57
  China/Offshore       Renminbi 9,68 9,88      9,78
  China Renminbi 9,70 9,89      9,80
  Dinamarca Coroa 10,02 10,22     10,12
  Inglaterra Libra 86,58 88,32     87,45
  Noruega Coroa 7,16 7,30      7,23
  Suécia Coroa 7,32 7,47      7,40
  Suíça Franco 68,69 70,06     69,38
  União Europeia       Euro 74,54 76,03     75,29

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  0,1622500  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.815,94150
Venda..............  1.817,01140

Maputo,  09.07.2021
(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.

Sexta-feira, 9 de Julho de 2021

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

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

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

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

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

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

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

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

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

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

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

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS

Bancos p/ Bancos

Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.   

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

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

Taxa

0.00

-

Valor Taxa(a)

Valor

…

0.00

-

0.00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA

VENDA DEFINITIVA

10.25%

Prazo

FPC

16.25%5,773.55

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00
-

0.00

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-07-2021 A 31-07-2021)

- - -

-

-

--

-

0.00

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

0.00 0.00 0.00 0.00
- -

- - - -
- - - -

0.00
0.00

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

0.00 0.00 0.00 0.00 Total / Média

92 - 182 dias

13.28%
Data da última venda 5-jul-21 30-jun-21 30-jun-21 5-jul-21

Taxa Média Ponderada 13.28% 13.36%

11.55% 12.24%
13.39% 13.40%Taxa últimas 6 colocações 13.35% 13.44%

13.23%

7-jul-21 7-jul-21 7-jul-21 7-jul-21

13.38% 13.43% 13.40% 13.41%Taxa Média Ponderada
Data última colocação

Valor colocado Tipo A 231.00 1,400.00 3,650.00 5,281.00
Overnigth 200.00 13.25%

n.a

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

OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
8 de julho de 2021

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

350.00

Vendas por prazo 1 - 91 dias

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0.00

-

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

Total / Média

-

0.00 0.00 0.00

13.25

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 127,980.37

-

Overnight

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

Taxa Média Ponderada

-

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

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

-

5,990.63

13.25%

Taxa

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

Valor Títulos Comprados

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

18.90%
5.60%
13.30%

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

2,953.34

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

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

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

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

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

Valor colocado Tipo B 0.00 397.00 273.00 670.00

31 - 63 dias

11,090.44

21-jun-21

Data da última compra

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

1 - 30 dias

192.99
+ de 63 dias

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

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

Descrição

14,236.78
Total / Média

4,290.06

Taxa Média Ponderada - 13.43% 13.40% 13.42%
Data última colocação 

Total / Média

21-jun-21 21-jun-21

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

133,971.0079,818.0040,487.00
13.35%

13,666.00

Valor Títulos Vendidos 43,036.632,383.37

63 dias28 dias07 dias

21.00%
1,989.66

Total / Média

-
0.00

13.39%

+ de 7 dias

-
0.00

2 - 7 diasOvernight

21.00%
1,989.66

0.00
+ de 7 dias

0.00
2 - 7 dias

0.00
Overnight

11-out-16

13.97%
11-out-16

17.00%
11-out-16

14.89%
11-out-16

13.30%

43,036.63

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 08 de Julho de 2021. 

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

DATA :08/07/2021

       09:30        12:30        15:30

BANCOS   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO

  COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA

 ABC  62,92  64,17   62,92   64,17  62,99  64,17 

 ABSA  62,90  64,16   62,90   64,16  62,90  64,16 

 BCI  62,90  64,16   62,90   64,16  62,90  64,16 

 BIM  62,90  64,16   62,90   64,16  62,90  64,16 

 BNI  62,90  64,16   62,90   64,16  62,90  64,16 

 ECOBANK  62,90  64,16   62,90   64,16  62,90  64,16 

 FIRST CAPITAL BANK S.A.  62,90  64,16   62,90   64,16  62,90  64,16 

 FNB  62,90  64,16   62,90   64,16  62,90  64,16 

 MZB  62,90  64,16   62,90   64,16  62,90  64,16 

 SGM  62,98  64,24   62,99   64,25  62,98  64,24 

 UBA  63,00  64,26   63,00   64,26  63,00  64,26 

 ÚNICO  62,90  64,16   62,90   64,16  62,90  64,16 

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA PONDERADA  62,91  64,17  62,91  64,17  62,91  64,17 

 TAXA DE CÂMBIO MÉDIA DE REFERÊNCIA       63,54       63,54       63,54

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA  08.07.2021

      COMPRA        VENDA        MÉDIA

TAXA DE CÂMBIO 62,91 64,17 63,54 

A TAXA de emprego nos países da Or-
ganização para a Cooperação e Desen-
volvimento Económico (OCDE) ainda 
vai estar abaixo dos níveis pré-pandemia 
no final de 2022, depois de se terem per-
dido cerca de 22 milhões de empregos 
em todos os países da organização, foi 
recentemente anunciado. 

No Employment Outlook 2021 antes 
de ontem divulgado, a OCDE afirma que 
a forte recuperação económica em cur-
so nos países da organização ainda não 
se traduziu plenamente em novos pos-
tos de trabalho suficientes para repor 
os níveis de emprego pré-pandemia na 
maioria dos estados-membros. 

Segundo o relatório, em 2020 per-
deram-se cerca de 22 milhões de em-
pregos em todos os países da organi-
zação face a 2019 e 114 milhões em todo 
o mundo. 

Na OCDE, apesar de uma recuper-
ação parcial, há ainda mais de oito mil-
hões de desempregados do que antes da 
crise, e mais de 14 milhões de pessoas 
que não procuram activamente um em-
prego, refere a organização, adiantando 
que a taxa de emprego (a percentagem 
de pessoas em idade activa com em-
prego) nos países da OCDE ainda estará 
abaixo dos níveis pré-pandemia no final 
de 2022. 

As horas de trabalho em ocupações 
de baixa remuneração caíram mais de 
28% em toda a OCDE, mais 18 pontos 
percentuais do que o recuo verificado 
entre as ocupações de alta remuneração 
e o número de jovens sem emprego, 
educação ou formação (NEET, Not in 
Employment, Education or Training) 
aumentou em quase três milhões, in-
vertendo a tendência da última década, 

precisa o relatório. 
No final de 2020, a taxa média NEET 

dos jovens de 15-29 anos de idade, de 
12%, permaneceu um ponto percentual 
acima da do ano anterior.

A taxa de desemprego da OCDE di-
minuiu marginalmente em Maio para 
6,6%, contra 6,7% em Abril de 2021, 
permanecendo 1,3 ponto percentual 
acima do nível pré-pandemia observa-
do em Fevereiro de 2020. 

O número de trabalhadores desem-
pregados na OCDE era de 43,5 milhões 
em Maio de 2021, mais 8,1 milhões do 
que em Fevereiro de 2020. 

A taxa de desemprego jovem da 
OCDE atingiu 13,6% em Maio de 2021, 
tendo permanecido 2,2 pontos percen-
tuais acima do nível pré-pandemia, 
afirma o relatório que destaca que há 
disparidades significativas entre países 

na dimensão do choque económico e 
na velocidade da recuperação, com dif-
erenças entre Maio de 2021 e Fevereiro 
de 2020, com taxas de desemprego que 
variam entre mais de 4 pontos percen-
tuais em alguns países (por exemplo, 
Colómbia e Costa Rica) e perto de 0 
pontos noutros (por exemplo, Austrália 
e França).

“Será muito importante conse-
guir um enquadramento político ad-
equado para encorajar o investimento 
empresarial e a criação de emprego, 
bem como para conduzir a necessária 
requalificação, qualificação e ade-
quação de competências necessárias 
para assegurar que todos tenham a mel-
hor oportunidade possível de participar 
e beneficiar da recuperação”, disse o 
secretário-geral da OCDE, Mathias Cor-
mann, ao lançar o relatório em Paris.

O PRESIDENTE da Bolsa de Va-
lores de Moçambique (BVM), 
Salim Cripton Valá, advoga que 
a transformação estrutural da 
economia é um caminho pro-
missor para África contornar os 
obstáculos de desenvolvimento 
existentes e enveredar por um 
desenvolvimento económico 
inclusivo e sustentável.

No seu mais recente livro, 
publicado recentemente em 
Maputo, Salim Valá refere que 
nos dias que correm está pra-
ticamente na moda ouvir nos 
discursos de políticos e “faze-
dores de políticas”, dos em-

presários e investidores, de 
representantes de instituições 
internacionais, dirigentes dos 
estados, funcionários de ONG, 
de académicos e mesmo por 
parte dos media falar da neces-
sidade de transformação estru-
tural da economia. 

“Mas afinal por que ganhou 
grande actualidade e acuidade, 
na gíria desenvolvimentista, 
falar da transformação estru-
tural das economias? O cresci-
mento económico de África nas 
décadas 1980 e 1990 foi decep-
cionante e até considerado por 
vários autores como as “déca-

das perdidas de África”. A título 
de exemplo, em 1960 a Coreia 
do Sul era três vezes mais rica 
do que o Gana, já em 1995 era 
19 vezes mais rica. Em 1960, o 
rendimento per capita da Índia 
correspondia a apenas 40% do 
do Kenya, para em 1995 já ser 
40% superior ao do Kenya”, 
refere.

A fonte aponta um estu-
do da União Africana & OCDE 
(2018) que apresenta um qua-
dro dicotómico, entre boas 
e más notícias, referindo-se 
a avanços significativos mas 
também a desafios de vulto. 

O estudo refere que as 
economias africanas estão a 
conhecer taxas positivas de 
crescimento económico, a 
melhorar a gestão macroeco-
nómica, a implantar mais in-
fra-estruturas e a diversificar as 
estratégias comerciais. 

“Todavia, o crescimento 
económico permanece volátil 
e poroso, esse crescimento não 
se está a traduzir num maior 
bem-estar para a população, 
os empregos de qualidade são 
escassos (principalmente entre 
jovens e mulheres) e que re-
duzir as desigualdades sociais 

é essencial para diminuir a po-
breza”, observa.

Segundo ele, o referido es-
tudo sublinha que se não se al-
terar o modelo de crescimento 
económico adoptado e não se 
registarem aumentos signi-
ficativos da produtividade, a 
transformação estrutural das 
economias será difícil de man-
ter e expandir.

“A transformação estrutu-
ral das economias faz parte da 
tendência normal de evolução 
das sociedades e das econo-
mias, e tem uma história muito 
antiga e diversificada”, frisa.

HIDROELÉCTRICA de Cahora Bassa 
S.A.(HCB), maior produtora de energia 
independente da região Austral de Áfri-
ca, registou, no primeiro semestre deste 
ano, uma produção hidro-energética de 
6.876,74 GWh. 

A produção registada corresponde a 
99,6% da produção planeada para o pri-
meiro semestre de 2021.

Em comunicado de imprensa on-
tem divulgado, a hidroeléctrica justifica 
o desempenho com “o empenho dos
colaboradores da HCB no planeamen-
to e execução de actividades de reforço

da operação e manutenção dos equi-
pamentos da cadeia de produção e da 
disponibilidade dos equipamentos dos 
seus principais clientes, a EDM, a Eskom 
e a ZESA”.

“No que diz respeito aos níveis hi-
drométricos, no final do primeiro se-
mestre, a cota da albufeira situava-se 
em 324,36 metros acima do nível médio 
das águas do mar, o que corresponde a 
um armazenamento de 91,74%, uma 
posição confortável para os planos de 
produção da empresa para o segundo 
semestre”, refere. 

A fonte acrescenta que a HCB con-
tinua a ser uma empresa financeira-
mente estável, o que é testemunha-
do pelos indicadores de performance 
operacional e financeiros que se situam 
dentro dos padrões planificados para o 
período.

“A empresa está a implementar 
projectos de modernização do siste-
ma electroprodutor e, igualmente, tem 
cumprido com as suas obrigações para 
com os seus accionistas e fornecedores 
de bens e serviços, realiza acções de res-
ponsabilidade social corporativa e pro-

cede ao pagamento de impostos e taxa 
de concessão”, destaca a HCB.

A empresa garante que continuará 
empenhada no alcance da meta anual 
de produção situada em 14.125,53 GWh, 
e na implementação, “com máximo 
rigor, do protocolo sanitário visando a 
prevenção, mitigação e contenção da 
pandemia da Covid-19 ao nível cor-
porativo e das comunidades da vila do 
Songo, ao mesmo tempo que conduz 
análises constantes e periódicas sobre o 
impacto da mesma sobre a performance 
operacional da HCB.

A 
PROVÍNCIA de Mapu-
to comercializou mais 
de 459 toneladas de 
castanha de caju na 
campanha 2020/21, 

ao preço de 38,98 meticais por 
quilograma, resultando num 
impacto económico de cerca 
de 18 milhões de meticais de 
receita bruta para os produto-
res.

A informação foi revelada 
recentemente, no distrito da 
Manhiça, pelo governador Júlio 
Parruque, no lançamento da 
campanha de tratamento quí-
mico de cajueiros.

O governador referiu que o 
distrito da Manhiça é referên-
cia na produção da castanha de 
caju, com uma contribuição de 
52 por cento.

Estes resultados, segun-
do Parruque, mostram que a 
província é capaz de produzir 
mais, daí que estão a ser dis-
tribuídas mudas de cajueiros 
enxertadas para a renovação e 
expansão do parque cajuícola. 

“A expectativa do Governo 
é que os níveis de comerciali-
zação da castanha atinjam 3118 
toneladas até o final do presen-

CAMPANHA 2020-21 NA PROVÍNCIA DE MAPUTO

Comercialização da castanha 
rende perto de 18 milhões

te quinquénio (2020-2024), 
com maior ênfase nas zonas 
semi-áridas”, disse.

O alcance destas metas, 
acrescentou, só será possível 
com a produção, distribuição 
e plantio de mudas de cajuei-
ros, bem como a implemen-
tação do controlo de pragas e 
doenças, através do maneio 
integrado, com destaque para 
a limpeza, poda e pulverização.

Parruque disse também 
que de acordo com os resul-
tados do Inquérito Especial do 
Caju, realizado em 2017, exis-
tem na província de Maputo 
cerca de 140 mil cajueiros pro-
dutivos, sendo que o Governo, 
através do Instituto de Amên-
doas de Moçambique (IAM), só 
consegue pulverizar cerca de 
90 mil, o que corresponde a 65 
por cento do total. 

“Os cajueiros não tratados 
contra pragas e doenças não 
têm possibilidade de alcan-
çar o seu potencial produtivo, 
podendo produzir não mais de 
três quilogramas de castanha 
de caju, contra 12 quilogramas, 
que é a média de um cajueiro 
pulverizado”, disse.

Assim, a pulverização de 
90 mil cajueiros prevista para 
a presente campanha irá au-
mentar a produção em cerca 
de 1080 toneladas de castanha, 
que deverão render cerca de 
42 milhões de meticais para os 
produtores.

“Este cenário concor-
re para a redução da pobreza, 
para além do fornecimento de 
matéria-prima de boa quali-
dade para a indústria nacional 
ou mercado internacional, e na 
melhoria da qualidade da pêra 
do caju, que pode ser proces-

sada para a obtenção de vários 
subprodutos, como sumo fres-
co, cajuína, pastas, aguarden-
te, entre outros”, precisou.

Para o sucesso do progra-
ma, o governador apelou aos 
produtores para adoptarem 
boas práticas de produção.

Produção de castanha tem estado a crescer na província de Maputo

HCB produz 99,6% da meta
projectada para o 1.º semestre

SEGUNDO SALIM VALÁ, PRESIDENTE DA BVM

África pode viabilizar 
desenvolvimento económico

Taxa de emprego reduz na OCDE

Acesse https://t.me/Novojornal
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CONTROLA
E ACUMULA 
OS TEUS GIGAS
Com os pacotes Max Controle

navegas à tua medida.

Adere já numa das nossas lojas. 

Ofertas disponíveis no serviço DUO dados.

MODEMS MI-FI OU CPE PODEM SER ADQUIRIDOS NAS LOJAS TMCEL

O HOSPITAL Geral da Beira 
(HGB), em construção, só será 
entregue em Dezembro, e não 
em Outubro, como estava pre-
visto. 

A informação foi torna-
da pública pelo porta-voz do 
Conselho de Representação do 
Estado na província de Sofa-
la, Octávio Chicoco, durante 
a 10ª Sessão Ordinária daquele 
órgão.

Chicoco justificou que no 
âmbito do cumprimento das 
medidas restritivas em face da 
Covid-19 o material necessá-
rio para a empreitada não foi 
importado a tempo devido ao 
encerramento das fronteiras, 
além de ter havido alguma re-
dução de mão-de-obra interna 
e externa.

Ressalvou, entretanto, que 
mesmo com estes constran-
gimentos a empreitada nunca 
ficou paralisada.  

“As obras do HGB arran-
caram em Novembro de 2019 
e decorrem a bom ritmo. Até 
Junho estavam a 34 por cento 
de execução, tendo sido con-
cluídas as alvenarias, segundo 
piso e a laje de cobertura. Neste 
momento está em curso a im-
permeabilização dos edifícios, 
muro de vedação, estrutura 
metálica da zona verde e o sis-
tema de esgotos. Vamos traba-
lhar para cumprirmos com o 
novo prazo estabelecido”, ga-
rantiu Chicoco.

O projecto de construção 
do Hospital Geral da Beira en-
quadra-se no programa do 
Governo de Moçambique para 
alargar a prestação de serviços 
de saúde à população de Sofala 
e da região centro do país.  

A construção do empreen-
dimento está estimada em 27,7 
milhões de euros, financiados 
pelo Executivo, com compar-

ticipação de parceiros França e 
Reino dos Países Baixos.  

Está a ser desenvolvido 
numa área de 15.195 metros 
quadrados, onde será edificado 
um edifício de 13.805 metros 
quadrados com dois pisos.

A nova unidade terá capa-
cidade de 290 camas para in-
ternamento, bloco operatório 
com três salas, de obstetrí-
cia, maternidade, lavandaria, 
cozinha, morgue com sistema 
de frio com capacidade para 
conservar 12 corpos, área de 
formação para 30 estudantes 
e um espaço de estaciona-
mento para 87 lugares, ex-
cluindo o parqueamento de 
serviços.

Deverá igualmente con-
tar com um espaço reservado 
às consultas externas, com 22 
salas, uma área de diagnóstico 
com serviços como raio X, ma-
mografia, ecografia e TAC.

Há mais um óbito
do acidente do Dondo

Hospital Geral só será 
entregue em Dezembro

S
UBIU de sete para oito o 
número de vítimas mor-
tais do acidente de viação 
ocorrido esta quarta-fei-
ra na zona de Mezimbite, 

no distrito do Dondo, ao longo 
da Estrada Nacional Número 
Seis (EN6).

A vítima estava internada 
no Hospital Central da Beira 
(HCB). E, segundo a direc-
tora clínica daquela unidade 
sanitária, Ana Tambo, deram 
entrada 12 vítimas daquele si-
nistro, dos quais um óbito, que 
foi directamente encaminhado 
à morgue.

Ana Tambo garantiu, por 
outro lado, que quatro pacien-
tes já tiveram alta, enquanto 
igual número ainda continua 
em observação, sendo que um 
deles foi submetido ao Blo-

co Operatório, passou pelos 
Serviços de Urgência e Reani-
mação e já se estabilizou mas 
ainda está internado numa das 
enfermarias daquele hospital 
de referência.

Conforme avaliou a nossa 
fonte, todas os acidentados 
naquele sinistro deram entra-
da no hospital em estado crí-
tico.

Ainda ontem a secretá-
ria de Estado na província de 
Sofala, Stella Zeca, escalou o 
Hospital Central da Beira para 
confortar as vítimas, desejando 
rápidas melhoras e endereçou 
pêsames às famílias enlutadas.

Numa breve interacção 
com os doentes no leito daque-
le hospital, a governante ouviu 
relatos segundo os quais foram 
impotentes para influenciar o 

motorista a abrandar a marcha.  
Um dos sobreviventes que 

ainda inspira cuidados médi-
cos narrou que a viatura circu-
lava superlotada e passou por 
diversos postos de fiscalização 
policial. Aliás, o acidente re-
gistou-se há escassos metros 
de um posto de controlo rodo-
viário.

Mesmo assim a secretária 
de Estado na província de So-
fala apelou a todos para uma 
atitude colectiva, devendo os 
passageiros contribuir para 
combater a imprudência de al-
guns motoristas que semeiam 
dor e luto no seio das famílias, 
além da destruição de meios 
circulantes, infra-estruturas 
públicas e privadas.

Como acção imediata, 
recomendou às autoridades 

distritais a envolverem-se na 
localização dos familiares das 
vítimas e a prestarem a ajuda 
necessária, incluindo as da vi-
zinha província de Manica, que 
era o destino de alguns viajan-
tes.

Ainda ontem a governante 
reuniu-se de emergência com 
os operadores rodoviários, com 
o objectivo de sensibilizá-los a
tudo fazerem para travarem o
derramamento de sangue nas
estradas.

Basicamente, foram passa-
dos em revista aspectos liga-
dos à fiscalização e sinalização 
rodoviária, tendo-se exigido 
maior rigor ao sector da Polícia 
de Trânsito.

Por outro lado, a REVIMO, 
entidade concessionária da 
Estrada Nacional Número Seis, 

que liga a cidade da Beira à vila 
fronteiriça de Machipanda, foi 
advertida a prestar atenção es-
pecial na manutenção e sinali-
zação da via.

“Vamos parar com sangue 
nas estradas e cada um de nós 
deve ter sua responsabilidade 
neste desafio.  Motoristas, co-
bradores e passageiros, vamos, 
mais uma vez, colocar a mão 
na consciência, evitando dor e 
luto” - exortou.

Stella Zeca confirmou que 
deste acidente cinco pessoas 
morreram no local, duas a ca-
minho do Centro de Saúde do 
Dondo e uma no Hospital Cen-
tral da Beira, totalizando oito 
óbitos.

Fontes policiais avançam 
que a velocidade excessiva e 
deficiências mecânicas são as 
eventuais causas deste aciden-
te. Tratava-se de uma viatura 
de transporte semicolectivo de 
passageiros, vulgo “chapa”, 
que pelas 16.30 horas circula-
va no sentido Beira-Inchope, 
quando estourou um pneu tra-
seiro.

Consequentemente, o veí-
culo em causa despistou-se 
e capotou, tendo embatido 
frontal e violentamente com 
um automóvel pesado de mer-
cadorias que circulava no sen-
tido inverso.

Até ao princípio da tarde de 
ontem todos os destroços deste 
aparatoso acidente de viação 
já tinham sido removidos da 
via, enquanto decorriam de-
marches para a localização de 
alguns familiares das vítimas 
mortais.

Vítimas do acidente internados no HCB

Hospital Geral da Beira

Acesse https://t.me/Novojornal
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Assistidos mais de 1,5 milhão
de pessoas na prevenção do HIV

M
AIS de 1,5 milhão 
de pessoas com alto 
risco de infecção 
por HIV terão as-
sistência em cui-

dados de saúde, prevenção 
e formação profissional para 
o auto-emprego nos próxi-
mos dois anos, com vista a
reduzir o risco de contrair a
doença.

Para o efeito, a Funda-
ção para o Desenvolvimen-
to da Comunidade (FDC) e 
outras 22 associações assi-
naram e lançaram ontem, 
em Maputo, a subvenção 
“Viva Mais”, orçada em 
83 milhões de dólares (5,3 
mil milhões de meticais), 
financiados pelo Fundo 
Global, para actividades de 
prevenção do HIV e promo-
ção de direitos humanos da 
rapariga, usuários de drogas 
injectáveis, homossexuais, 
camionistas, reclusos e tra-
balhadoras de sexo em 96 
distritos de todas as pro-
víncias do país.

Segundo a directora-
-executiva da FDC, Zé-
lia Menete, o plano “Viva
Mais” tem em vista possibi-
litar que a população-chave 
se previna do HIV para que

tenha vida saudável.
“Também queremos 

permitir que as pessoas in-
fectadas continuem a cum-
prir o tratamento, de modo 
que tenham boa qualidade 
de vida, sem se reinfectar 
ou infectar os outros”, re-
feriu.

Apontou que, para além 

de intervenções na área da 
saúde, o programa vai fo-
car-se na formação aca-
démica e profissional de 
raparigas e mulheres com 
vista a empoderá-las fi-
nanceiramente, o que con-
tribuirá para a redução de 
uniões prematuras, gravi-
dezes precoces e doenças 

de transmissão sexual, que 
concorrem para novas in-
fecções por HIV.

Já o gestor do “Viva 
Mais”, Adelino Xerinda, 
afirmou que mais de três 
mil activistas vão alertar a 
população para a mudança 
de comportamento, bem 
como sanar dúvidas sobre 

saúde, através da linha Alô 
Vida. 

Moçambique regis-
tou no ano passado 98 mil 
novas infecções por HIV, 
das quais 39 mil em ado-
lescentes e jovens dos 15 a 
24 anos, sendo que 28 mil 
são raparigas, o que para 
Francisco Mbofana, secre-
tário-executivo do Conse-
lho Nacional de Combate 
ao HIV/SIDA, revela que a 
epidemia continua a afec-
tar de forma desproporcio-
nal este grupo. 

Mbofana destacou a 
necessidade de utilizar os 
recursos disponíveis para 
identificar áreas prioritá-
rias para melhorar a quali-
dade de saúde e bem-estar 
das pessoas, como também 
contribuir para erradicação 
do HIV como ameaça de 
saúde pública até 2030. 

“Por outro lado, quere-
mos que até ao fim da pre-
sente subvenção, em 2023, 
tenhamos menos de cinco 
mil novas infecções entre 
raparigas adolescentes e 
jovens”, disse o secreta-
rio-executivo do Conselho 
Nacional de Combate ao 
HIV/SIDA.

Exposição de meios de prevenção de infecções sexuais

A SOCIEDADE do Notícias rece-
beu ontem equipamento infor-
mático doado pela Embaixada 
da China no país, no quadro da 
parceria existente entre as duas 
instituições. 

Trata-se de computadores 
de mesa e portáteis, entregues 
ao  presidente do Conselho de 
Administração da Sociedade do 
Notícias, Júlio Manjate, por Ma 
Yue, conselheiro da Embaixada.

O diplomata disse que os 
equipamentos constituem um 
contributo do seu país para que 

o Jornal “Notícias” continue a
desempenhar as suas funções de
bem informar, sobretudo neste
momento em que, devido à pan-
demia da Covid-19, os profissio-
nais se vêem forçados a trabalhar 
em condições excepcionais.

Lembrou que no contexto da 
pandemia, em que circulam vá-
rias notícias falsas, o Jornal tem 
sido cada vez mais chamado a 
informar com responsabilidade 
e fidelidade sobre os factos, es-
perado-se que a doação venha 
reforçar esse esforço.

Por sua vez, o responsável 
máximo da Sociedade do No-
tícias, empresa que detém ain-
da os semanários “Domingo” e 
“Desafio”, enalteceu a oferta da 
Embaixada chinesa e disse tra-
tar-se de uma ajuda que chega 
num momento particularmente 
oportuno, em que a conjuntura 
exige que se potencie o digital. 
Desta forma, os computadores 
vão ajudar nos esforços em curso 
na empresa para se dar mais peso 
e profundidade aos conteúdos 
digitais nas três publicações.

“Notícias” recebe 
computadores da China 

Júlio Manjate recebendo a doação das mãos de Ma Yue
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Associações de Matutuíne recebem equipamentos e insumos agrícolas 

MATUTUÍNE
Produtores recebem material
agrícola para auto-emprego
OITO associações de pro-
dutores compostas por jo-
vens e mulheres vulnerá-
veis receberam ontem, na 
localidade de Salamanga, 
no distrito de Matutuí-
ne, província de Maputo, 
equipamentos e insumos 
agrícolas para investir no 
auto-emprego. 

O material, oferecido 
pela CESAL, uma organi-
zação não-governamental 
que apoia iniciativas liga-
das à agricultura, é com-
posto por sementes, en-
xadas, catanas, ancinhos, 
regadores, mangueiras de 
descarga, pulverizadores e 
motobombas, estando ava-
liado em cerca de um mi-
lhão de meticais. 

O apoio, que benefi-
ciou também estudan-
tes recém-formados no 
Instituto Agro-Industrial 

de Salamanga e Instituto 
Agrário de Boane, enqua-
dra-se no programa “Work 
for Progress” (W4P), im-
plementado pela Funda-
ção La Caixa. 

Segundo a engenhei-
ra agrónoma Zaida Ma-
panga, do projecto W4P, 
o objectivo da iniciativa
é criar oportunidades de 
geração de renda para 
pessoas necessitadas, 
com destaque para jovens 
e mulheres. 

“A iniciativa está divi-
dida em dois protótipos, 
nomeadamente produção 
agro-florestal e apoio à 
agricultura em escala co-
mercial”, explicou. 

Indicou que os bene-
ficiários serão também 
apoiados em financiamen-
to para a produção de cul-
turas diversas, sendo que 

o montante irá depender
do plano apresentado por
cada associação.

Edson Tivane, membro 
da Associação Yangue-
-Yangue, disse que o equi-
pamento vai estimular a
produção de cebola, batata
e piripiri em grande escala,
para o comércio.

Por sua vez, Eurica Ar-
sénio, técnica agrária re-
cém-formada, afirmou que 
o programa vai ajudar os
colegas formados no ramo
e que há mais de três anos
procuram emprego.

“Esperamos abrir ne-
gócios e empregar mais 
jovens que não têm ocupa-
ção”, reiterou. 

 Refira-se que a CESAL 
espera garantir, numa fase 
experimental da iniciativa, 
mais de 100 postos de tra-
balho. 

O POSTO administrativo de 
Changanine, no distrito de Chi-
buto, província de Gaza, tem 
energia eléctrica desde os mea-
dos de Junho, com a entrada 
em funcionamento da central 
eléctrica local, que funciona 
com recurso a painéis solares.

Agora na fase experimen-
tal, o sistema, com capacida-
de para 200 ligações, já conta 
com 79 consumidores, para 
além de cerca de dois quiló-
metros de iluminação pública, 
que tiram este ponto do distri-
to de Chibuto de pacatez para 
uma vila mais movimentada. 

Com duas empresas en-
volvidas, uma para a constru-
ção da central e outra para a 
montagem da linha, o sistema 
de fornecimento de energia de 
Changanine custou aos cofres 
do Estado pouco mais de 30 
milhões de meticais e está en-
quadrado no projecto de elec-
trificação rural, com atenções 
viradas, agora, para as sedes 
dos postos administrativos.

O sistema é alimentado 
por painéis solares, mas tam-
bém tem uma componente 
alternativa, que é um gerador 
automático para recarregar as 
baterias em caso de baixa ca-
pacidade do sol, garantindo 
energia ininterrupta durante 
as 24 horas do dia.

De acordo com Pascoal 
Gemo, director do Servi-
ço Distrital de Planeamento 
e Infra-estruturas (SDPI) de 
Chibuto, já existe um plano de 
urbanização e, neste momen-
to, as autoridades locais estão 
a mobilizar as populações para 
construírem as suas habita-
ções na vila.

“O nosso desafio agora é 
conseguir que as pessoas ve-
nham usufruir desta infra-es-
trutura, que tem acoplado um 
sistema de abastecimento de 
água”, disse Pascoal Gemo, 
que garante haver retorno do 
investimento porque, tal como 
disse, para além do comércio e 
habitação, em Changanine há 

Changanine já tem energia eléctrica

condições para criação de pe-
quenas indústrias, sendo que 
o sistema está pronto para su-
portar o consumo. 

“Nesta região temos ma-
deira e já existe um candidato 
para montar uma serração e 
outro bomba de combustível, 
para a além das operadoras de 
telefonia móvel que pretendem 
expandir e melhorar os seus 

serviços”, disse o director do 
SDPI de Chibuto.

A governadora de Gaza, 
Margarida Mapandzene Chon-
go, que semana passada esteve 
de visita a este posto adminis-
trativo, disse que, para esta fase 
experimental, a energia, aliada 
aos projectos de pequenos siste-
mas de abastecimento de água, 
poderá melhorar a vida da po-

Parte do equipamento que garante energia eléctrica à população de Changanine

pulação deste ponto do distrito 
de Chibuto. 

“Precisamos destas infra-
-estruturas para alavancar o de-
senvolvimento da nossa provín-
cia”, disse a chefe do executivo
da província de Gaza.

Por sua vez, os comercian-
tes mostram-se bastante satis-
feitos, assegurando que energia 
poderá dinamizar os negócios e 
melhorar bastante a qualidade 
de vida, com a possibilidade de 
venda de produtos frescos.

Timóteo Cossa, residente de 
Changanine, fala de vantagens 
que a infra-estrutura traz para 
o posto administrativo, como a
possibilidade de congelar pro-
dutos e iluminação para as suas 
casas.

“Em termos de negócios, 
também teremos pequenas 
indústrias como serralharias, 
carpintarias, indústrias de 
agro-processamento de diver-
sos produtos, para além de sa-
lões de corte de cabelo”, disse 
Cossa. 

ILHA DE MOÇAMBIQUE

Construções perto do aeródromo
perigam navegação área 
A VICE-MINISTRA dos Transportes e 
Comunicações afirma que a construção 
de infra-estruturas em áreas próximas 
aos aeroportos e aeródromos constitui 
perigo para a navegação aérea.

Manuela Rebelo fez este comentá-
rio depois de constatar a existência de 
uma obra de vulto nas imediações do 
aeródromo do posto administrativo de 
Lumbo, parte continental do distrito 
da Ilha de Moçambique, província de 
Nampula.

Numa visita de monitoria da se-
gurança aérea, efectuada esta semana, 
Manuela Rebelo explicou que inde-
pendentemente de a obra estar a ser 

erguida fora do espaço pertencente ao 
aeródromo, está na área de servidão ae-
roportuária, onde não deve haver cons-
truções deste calibre.  O aeródromo de 
Lumbo tem uma da mais antigas pistas 
de aterragem de avionetas de pequena 
dimensão do país, com uma extensão 
de cerca 1,5 quilómetro.

“É um perigo para a aviação civil, 
assim como para o proprietário do edi-
fício porque, em caso de emergência, o 
piloto pode de repente baixar de altitu-
de, causando danos humanos e mate-
riais”, explicou Rebelo.  

Para corrigir a situação, Rebelo 
orientou o presidente do Conselho Mu-

nicipal da Ilha de Moçambique a ave-
riguar, o mais rápido possível, de que 
tipo de obra se trata e, se for de grande 
dimensão, embargá-la imediatamente.

“Estivemos a concertar com o pre-
sidente do município, que disse que 
não sabia que aquela área era protegi-
da, mas prometeu-nos que vai dialogar 
com o proprietário e encontrar outro 
espaço para a obra, caso tenha DUAT 
e autorização para construção”, disse 
Rebelo. Na mesma ocasião, orientou 
a direcção do Aeroporto de Nampula, 
entidade responsável pela gestão do 
Aeródromo de Lumbo, para cuidar da 
infra-estrutura com regularidade, para 

evitar sua degradação, uma vez que o 
aeródromo ainda esta aberto à aviação 
civil.

“Qualquer pessoa ou empresa que 
tenha intenção pode requerer o uso 
do aeródromo porque não está fecha-
do. Evitem plantações na zona por-
que atraem as aves que também são 
um perigo. Não podemos ter pessoas a 
atravessarem a pista porque se o piloto 
estiver em perigo e decidir que esta é 
uma alternativa deve aterrar imedia-
tamente, com segurança”, orientou 
a vice-ministra, defendendo a cons-
trução de um cerco nas imediações do 
aeródromo.

Acesse https://t.me/Novojornal



CIDADE DE NAMPULA 7

MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

Sexta-feira, 9 de Julho de 2021

OS munícipes da cida-
de de Nampula pedem a 
construção de mais sani-
tários em diferentes pon-
tos da urbe, o que dizem 
poder reduzir o hábito de 
urinar em locais públi-
cos, como acácias, mu-
ros de vedação de escolas 
e residências, situação 
que atenta contra a saúde 
pública e viola a postura 
municipal.

Moisés Nduma, um 
dos nossos entrevistados, 
diz que a insuficiência de 
sanitários públicos na ci-
dade de Nampula tem es-
tado a propiciar que os ci-
dadãos satisfaçam as suas 
necessidades em locais 
inadequados.

“A situação está pés-
sima e para ultrapassar 
este problema sugiro que 
o Conselho Municipal
procure parcerias públi-
co-privadas para a cons-
trução de mais sanitários 
dentro da cidade”, argu-
mentou Nduma.

Ana Glória Juma acha 
que o Município devia 

olhar muito mais para as 
mulheres. “Como mulhe-
res, somos as mais sacri-
ficadas quando estamos 
aflitas. Os sanitários pú-
blicos existentes são pou-
cos. Sei que existem três 
para toda a cidade, com 
milhares de habitantes”, 
recomendou Juma.

Dirce Máquina, estu-
dante universitária, tam-
bém recomenda a cons-
trução de mais sanitários 
públicos, mesmo que para 
tal a utilização do servi-
ço fosse cobrada um va-
lor simbólico que visasse 
manter a higiene destes 
locais.

“O Município deve 
primeiro criar condições 
para depois penalizar 
quem continuar a urinar 
na via pública. Construir 
mais sanitários é a solu-
ção”, sustentou Maquina.

Já Martinho Nhamale 
considera que os poucos 
sanitários existentes não 
ajudam, sobretudo por-
que andam fechados e 
muito sujos. Disse ter no-

 A VOZ DO MUNÍCIPE

Munícipes pedem mais
sanitários públicos

Ana Glória Juma Martinho Nhamale Moisés Nduna

Dirce Máquina

tado, por exemplo, no Jar-
dim Parque Popular, que 
para além de os lavabos 
existentes serem um aten-
tado à saúde pública, co-
bra-se para o seu uso, mas 
não estão em condições. 

“Já cheguei a exigir 
uma senhora que cobrou-
-me cinco meticais que
me devolvesse o valor,
pois estranhei, logo à en-
trada, a falta de higiene
no seu interior…”, referiu
Nhamale.

Mendicidade 
ameaça crianças

SERGIO FERNANDO

A
LGUMAS crianças que residem 
em diferentes bairros da cidade 
de Nampula têm o futuro com-
prometido, porque são obriga-
das a acompanhar os seus pais ou 

outros familiares com deficiência a pedir 
esmola no centro da urbe, em detrimen-
to da escola, uma realidade que requer a 
intervenção das autoridades competentes 
como forma de salvaguardar o futuro das 
gerações vindouras.

O “Notícias” conversou com alguns 
petizes, que não esconderam o desejo de 
ter uma vida estável e que as permita fre-
quentarem a escola, mas vêem-se obri-
gados a acompanhar pais ou outros fa-
miliares na busca do sustento diário, que 
encontram na mendicidade.

Algumas crianças dizem que prati-
cam a mendicidade por uma questão de 
insensibilidade dos seus progenitores, e 
o exemplo disso é o menino Assane Do-
mingos Armando, de 13 anos de idade,
que diariamente faz companhia à sua avó,
Fátima Salimo, porque ela é deficiente vi-

sual.
A idosa passa por dificuldades para ali-

mentar-se e os filhos e outros familiares 
não se importam com as suas necessida-
des e muito menos cuidam dela. Por causa 
dessa realidade, a cidadã optou por deslo-
car-se às ruas da cidade para viver de mão 
estendida.

A situação é constrangedora e como-
veu o menino Assane, pelo que passou a 
acompanhar a avó para as portas das lojas 
e locais de grande concentração para pedir 
esmola.

O pai do rapaz, segundo contou, exer-
ce a actividade de electricista, uma activi-
dade através da qual consegue o mínimo 
para sustentar a família, incluindo cuidar 
da própria mãe, que hoje está a pedir es-
mola nas lojas.

O cidadão Sirage Siaca, residente no 
Bairro de Namicopo, nos arredores da ci-
dade, locomove-se numa cadeira de ro-
das, por causa da sua deficiência nas per-
nas. Ele é pai de quatro filhos, a quem tem 
o desafio de garantir o pão à mesa todos os
dias.

Porém, a deficiência que lhe apoquen-

ta não permite o exercício de qualquer tipo 
de actividade rentável e explica que não 
encontra uma alternativa, por isso pre-
fere deslocar-se todas as sextas-feiras às 
ruas da autarquia para pedir esmola. Para 
o efeito, Sirage Siaca conta com o apoio de 
Fernando Sirage, o seu terceiro filho, para
empurrar a cadeira de rodas e facilitar a
locomoção. Trata-se de um exercício que
antes era feito apenas às sextas-feiras, mas 
agora é praticamente todos os dias. 

O nosso interlocutor revela que o me-
lhor local para pedir esmola são as entradas 
das mesquitas, para onde com frequência 
os crentes se deslocam às 12.00 horas para 
o momento de adoração.

Contudo, o menor Fernando Sirage, de
13 anos de idade, anseia estudar e ser um 
profissional na condução de viaturas. Está 
ciente de que precisa frequentar a escola, 
mas o facto de acompanhar o seu pai para 
pedir esmola está a perturbar o sonho. En-
tretanto, apesar de estar ciente dos prejuí-
zos futuros, diz que a vida não lhe oferece 
escolhas, pois o sustento diário é algo que 
necessita no presente, por isso acompa-
nhar o pai nas esmolas é incontornável.

OS nossos entrevistados 
mais novos tentam con-
ciliar a mendicidade e as 
actividades escolares, mas 
há, segundo eles, momen-
tos em que isso se torna 
incomportável, sobretudo 
quando não há condições 
para comprar material es-
colar e uniformes.

Assane Domingos Ar-
mando é aluno da Escola 
Primária Completa de Mu-
tomote, localizada no Bair-
ro de Namutequelíua, onde 
frequenta a 6ª classe. Conta 
as suas dificuldades: “nós 
éramos dois filhos, o meu 
irmão morreu. Sou o único 
que posso ajudar a vovó. A 
minha vontade é de me for-
mar e ser professor quando 
for adulto. Neste momento 
não posso deixar de acom-
panhar a vovó porque ela 
está a sofrer para se alimen-
tar”, disse o menino, com 
um olhar triste mas cheio 
de esperança, porque “um 
dia vou conseguir”.

O petiz exorta as pes-
soas a promoverem o amor 
ao próximo. Segundo as 
suas palavras, há empresá-
rios e proprietários de lo-
jas que ignoram a presença 
dos mendigos. Pior com a 
pandemia do novo corona-
vírus, as pessoas dizem que 
não podem ajudar porque 
não conseguem lucro nos 
seus negócios.

Queixa-se de tratamen-
tos pejorativos de algumas 
pessoas, nomeadamente 
alguns comerciantes. “Te-
nho presenciado situações 
de humilhações, mas não 
tenho forças para reagir, ou 
seja, estamos na rua para 
pedir ajuda. As pessoas di-
zem que a minha avó deve 
trabalhar, fazer negócio ou 
ir à machamba, mas ela é 
deficiente”, lamentou.

O menino Fernando Si-
rage frequenta a 5ª classe 
na EPC de Namicopo e ex-
plica que tenta conciliar a 
prática da mendicidade e a 
escolarização, mas isso não 
permite maior concentra-
ção para as aulas, pois a fal-
ta de condições financeiras 

Os desafios escolares

para custear as despesas da 
escola é a outra grande di-
ficuldade.

De acordo com Sirage, 
as circunstâncias da vida 
poderão forçar o abando-
no da escola não só para 

ele mesmo, mas para o 
resto dos irmãos. “Estou 
a tentar ajudar o papá a 
conseguir dinheiro atra-
vés da esmola para conti-
nuar a sustentar a família 
e a escola”, disse.

Suposto abandono e gerações comprometidas

ALGUNS mendigos entrevis-
tados descrevem situações de 
abandono por parte das ins-
tituições do Estado que fa-
ziam assistência aos cidadãos 
carenciados, uma vez que a 
pandemia da Covid-19 forçou 
o encerramento do Centro de
Acolhimento de Pobres e isso
acelerou a mendicidade.

Sirage Siaca diz que os 
proprietários dos estabeleci-
mentos comerciais é que con-
tinuam a dar a mão para apoiar 
com o pouco que têm, facto 
que serve de consolo enquanto 
as instituições de assuntos so-

ciais não atendem os pedintes.
“Antigamente tínhamos 

um centro onde recebíamos 
apoio, mas o local está encer-
rado por causa do novo coro-
navírus e por isso sentimos que 
fomos abandonados”, lamen-
taram.

A coordenadora de Advo-
cacia, Comunicação e Relações 
com o Governo na Visão Mun-
dial em Nampula, Henriqueta 
Paulo, entende que o envolvi-
mento dos menores na prática 
da mendicidade é uma situação 
que compromete o desenvol-
vimento dos menores a vários 

níveis.
A nossa fonte diz que as 

crianças estão a ser expostas a 
uma situação de vulnerabilida-
de que não ajuda, porque cres-
cem com uma aprendizagem 
segundo a qual se não tiver algo 
para o sustento a mendicidade 
é uma das opções, o que repre-
senta perigo para as gerações 
vindouras.

“É de pequeno que se torce 
o pepino. As crianças devem
ser ensinadas que só traba-
lhando é que se consegue o
sustento diário e que viver de
mão estendida não é positivo.
Não é uma opção de vida”, dis-
se. De acordo com aquela res-
ponsável, é urgente encontrar
formas para desencorajar o uso
de crianças para acompanhar
os idosos e deficientes para
praticar a esmola, pois da mes-
ma forma que se fiscalizam as
diversas actividades é possível
controlar o exercício da men-
dicidade na perspectiva de evi-
tar o envolvimento de crianças.

“Não há necessidade de se 
usar a força para o efeito, mas 
a sensibilização é a peça-chave 
para repreender a atitude. Os 
pedintes são pessoas adultas e 
com a consciência no lugar. Se 
as pessoas forem sensibilizadas 
sobre o mal que isso pode trazer 
para o futuro das crianças acre-
dito que haverá mudança de 
comportamento”, disse.

Na verdade, o dever e direi-
to das crianças é de ir à escola 
para preparar o futuro delas,  e 
o bom é que em Moçambique o 
ensino primário é gratuito.

A nossa fonte afirmou que 
a mendicidade ocorre com 
maior frequência nas cidades e 

vilas municipais, sendo que as 
autoridades autárquicas têm a 
responsabilidade de fiscalizar 

e sensibilizar os pais e os en-
carregados de educação para 
evitar o uso dos menores.

O CONSELHO Municipal da Cidade de Nampula projectou a 
criação de um centro de acolhimento para idosos, deficien-
tes e pessoas necessitadas que vivem em situação de extrema 
pobreza.

O director do Gabinete de Comunicação e Imagem da 
edilidade, Nelson Carvalho, disse que decorre uma ausculta-
ção que envolve os responsáveis dos diversos departamentos 
da instituição para avaliar a possibilidade.

“Estamos a realizar reuniões internas para auscultar os 
nossos técnicos sobre como devemos instituir o centro de 
acolhimento para pessoas carenciadas. Trata-se de um pro-
jecto que requer uma coordenação de todas as áreas de acti-
vidade, incluindo a Polícia Municipal, que será responsável 
pela fiscalização e sensibilização no sentido de evitar a men-
dicidade”, disse Carvalho.

Para Carvalho, o trabalho que está a ser idealizado pela 
edilidade vai reduzir a presença de pedintes nas ruas e ave-
nidas da urbe e, consequentemente, o uso de menores para 
acompanhar os seus familiares.

Projectado 
centro 
de acolhimento

Ao invés da escola, esta criança vai às ruas acompanhar o avô mendigo 

Assane Domingos leva todos os dias a avó às ruas...

... tal como Fernando Sirage, que leva o pai às sextas-feiras 

Acesse https://t.me/Novojornal
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   PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS COMBATENTES
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES 

Anúncio de Adjudicação

De acordo com a alínea d) do nº 3 do artigo 33, conjugado com o nº 1 do 
artigo 63 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto 
do concurso abaixo indicado:

Nº de 
Ordem

Nome do Concorrente Objecto do Concurso Valor de 
Adjudicação c/ IVA

03 TEJOMA 
CONSTRUTORES & 
CONSULTORES 

Manutenção de edifício e anexos
     691.392,43MT

04 SHIHALHU CATERING, 
LDA

Serviços de refeições e lanches 618.750,00MT

05 WB SERVICCES, LDA Limpeza de edifício e anexos 1.041.768,00MT

06 JAC AUTOMOBILE Manutenção e reparação de 
viaturas

558.104,37MT

07 EDEMAR, LDA Fornecimento de combustíveis e 
lubrificantes

1.111.750,00MT

08 INC SERIGRAFIA Serviços de serigrafia e gráfica 799.841,25MT

09 SUPER SEGURANÇA Serviços de segurança à Vila 
Algarve

328.536,00MT

Maputo, aos 5 de Julho de 2021

O Secretário Permanente
(Ilegível)  

6648   

ANÚNCIO DE CONCURSO
Referência: Nº07/Plan/MRS/2021

A Plan International Moçambique, através do Projecto Mulheres e Raparigas Saudáveis 
(MRS), financiado pelo Governo de Canadá (GAC) pretende adquirir diversos produtos para 
composição de “Start-up kit” para os grupos de VSL conforme a descrição disponibilizada 
nos Termos de Referência os quais poderão ser obtidos através do seguinte endereço 
electrónico: applications.mozambique@plan-international.org: 

Sendo assim, a Plan International Moçambique convida a todos potenciais fornecedores, 
a submeterem as suas propostas, para o fornecimento de diversos produtos (LOTE 1, 2, 
3, 4 & 5), até às 13.00 horas do dia 23 de Julho para o seguinte endereço: Bairro de 
Sommerschield II, Rua Justino Chemane, nº 271, cidade de Maputo.

O Termos de Referência e como informações adicionais poderão ser obtidos até ao prazo de 
20 de Julho de 2021 através do endereço electrónico acima referido 

Directrizes para concorrer:
1. As propostas financeiras deverão ser apresentadas em físico e seladas dentro do

envelope.
2. As propostas financeiras devem incluir indicação do prazo de entrega, todos os im-

postos e transporte para entrega dos bens na cidade de Nampula incorporados no
custo por artigo.

3. Os concorrentes devem ter instalações ou representatividade com armazéns comer-
ciais na cidade de Nampula.

condições de Qualificação: 
a) Alvará;
b) Certidão de Registo Comercial actualizada;
c) Certidão de Quitação de INSS e Finanças;
d) Instalações físicas e comprovadas.

Critério de Selecção: 

a) Melhor preço

b) Prazo de entrega

c) Aceitação dos Termos e Condições,

Nampula, aos 9 de Julho de 21

6645

O GABINETE Provincial de Combate à 
Corrupção de Inhambane encoraja os 
cidadãos a denunciar qualquer acto de 
corrupção na administração pública e 
na sociedade em geral, para se eliminar 
este mal que enferma o país.

O encorajamento foi feito pela por-
ta-voz do Gabinete Provincial de Com-
bate à Corrupção, Kátia Mussá, no lan-
çamento do Dia Africano de Combate à 
Corrupção, que se assinala a 11 de Julho.

Kátia Mussá indicou que, nesta se-
mana, serão realizadas várias palestras 
envolvendo funcionários públicos dos 
conselhos municipais das cidades de 

Inhambane e Maxixe e agentes econó-
micos do distrito de Jangamo, com o ob-
jectivo de reflectir sobre os males causa-
dos pela corrupção.

Segundo Kátia Mussá, o Gabinete irá 
conceder um dia aberto para denúncias, 
em que os cidadãos poderão expor as 
suas preocupações aos magistrados.

Indicou que a corrupção é um mal 
que prejudica todos e mina o desenvol-
vimento do país, daí ser necessário que 
a sociedade colabore com as autorida-
des da Justiça no combate actos ilícitos 
como desvio de fundos, extorsão na via 
pública, entre outros, denunciando os 

infractores.
O Dia Africano de Combate à Cor-

rupção foi instituído pela União Africa-
na em 2017, com a Convenção da União 
Africana sobre a Prevenção e Combate à 
Corrupção, adoptada pela Conferência 
dos Chefes dos Estados-membros.

Moçambique adoptou a convenção 
a 11 de Julho de 2003, mas só entrou em 
vigor em 2006. Este instrumento pre-
tende reflectir de forma contínua sobre 
abordagens a adoptar para eliminar a 
corrupção, bem como elevar a cons-
ciência da sociedade sobre a corrupção 
em África.

T
RINTA e cinco antigos 
guerrilheiros da Re-
namo que aderiram ao 
processo de Desarma-
mento, Desmobilização 

e Reintegração (DDR) na base 
Manomonhe, posto adminis-
trativo de Muxúnguè, distrito 
de Chibabava, em Sofala, já 
começaram a reconstruir suas 
vidas naquela região do país.  

A informação foi avança-
da ao nosso Jornal pelo chefe 
do posto administrativo de 
Muxúnguè, Jó dos Santos, que 
explicou que neste momento 
alguns desmobilizados estão 
a instalar-se e até já têm ban-
cas em que vendem produtos 
alimentares, enquanto outros 
estão a abrir machambas.

Dos Santos acrescentou 
que, para sua melhor reinser-
ção nas comunidades, o Go-
verno e os régulos têm reunido 
regularmente com os homens 
para lhes prestar todo o apoio 
necessário e possível.

“No princípio, as comuni-
dades tinham medo por saber 
que são pessoas que andaram 
durante muito tempo nas ma-
tas. Mas nós, como Governo, 
estamos a trabalhar regular-
mente nas comunidades para 
acompanhar a sua reinserção. 
Temos conversado com eles e 
já não há receios das comuni-

Ex-guerrilheiros 
da Renamo reerguem-se 
em Muxúnguè

dades. Convivemos como ir-
mãos”, disse.

Lembrou que os homens 
receberam “kits” de incentivos 
para enquadramento na socie-
dade.

Sobre o mesmo assunto, 
Mucula João, régulo do po-
voado de Mucheve, uma das 
localidades palco de ataques no 

passado, defendeu que, com a 
desmobilização, tudo melho-
rou e a população voltou a tra-
balhar tranquilamente nas suas 
machambas.  

Assim, Mucula encorajou 
o Governo a continuar com
o diálogo e a levar o DDR até
ao fim. “Nestes dias está tudo
bem. Desde Janeiro, em Mu-

cheve ainda não houve ataques 
e a população está a produzir. 
Temos muito ananás e até não 
sabemos a quem vender. Isto 
é resultado do entendimento 
entre o Governo e a Renamo. 
Recebemos os desmobilizados 
da Renamo como filhos e estão 
a conviver connosco”, subli-
nhou.

Antigos guerrilheiros da Renamo já estão a reconstruir suas vidas

PODEMOS insta
Nhongo a aderir ao DDR

Cidadãos encorajados 
a denunciar corrupção

o povo moçambicano”, acres-
centou Ilídio Mavume.

Referiu que as discussões 
dos políticos não devem em 
nenhum momento colocar em 
perigo os interesses do povo e 
da nação. 

“São assuntos políticos que 
devem ser tratados a nível po-
lítico, sem o recurso a armas e 
sem consequências negativas 
para a maioria dos moçambica-
nos, que pouco têm a ver com 
as desinteligências internas de 
cada partido político”, frisou.

Num outro desenvolvimen-
to, o membro do PODEMOS 
apelou aos cidadãos para cum-
prirem rigorosamente as medi-
das de prevenção da Covid-19, 
sobretudo neste momento em 
que o país enfrenta a terceira 
vaga de infecções, que pode es-
tar agravada pela circulação da 
variante indiana do coronavírus 
denominada Delta, altamente 
contagiosa e mortífera. 

O político aconselhou as 
pessoas a evitarem aglome-
rações, bem como a usarem 
frequentemente a máscara, la-
varem as mãos, lamentando o 
facto de muitos cidadãos não fi-
carem em casa apesar dos ape-
los nesse sentido.

MARIANO Nhongo, líder da 
autoproclamada Junta Militar 
da Renamo, deve abandonar as 
matas e juntar-se ao processo 
de Desarmamento, Desmobi-
lização e Reintegração (DDR) 
em curso, pela paz e desenvol-
vimento do país, insta Ilídio 
Mavume, membro da Comissão 
Política do Partido Optimista 
pelo Desenvolvimento de Mo-
çambique (PODEMOS).

Em conversa com o “Notí-
cias”, Mavume convidou Ma-
riano Nhongo ao bom senso e a 
agir tendo em conta as aspira-

ções da maioria dos moçambi-
canos, nomeadamente a paz, o 
bem-estar e o desenvolvimen-
to. Para o interlocutor, o Go-
verno está de mãos abertas para 
receber Nhongo e reintegrá-lo 
na sociedade, bastando para o 
efeito renunciar à violência. Até 
porque, segundo disse, as por-
tas para o diálogo estão abertas 
não só para a sua Junta Militar 
como também para qualquer 
força viva da sociedade.

Ilídio Mavume entende que, 
se Nhongo não aproveitar estas 
chances que o Executivo lhe 

tem dado, acabará arcando com 
as consequências da sua reni-
tência.  Segundo o político, a 
ideia não é o Governo recorrer à 
força para obrigar Nhongo a de-
por as armas, porém ele precisa 
facilitar os caminhos para a paz, 
abandonando as matas e rein-
tegrando-se na sociedade que, 
aliás, está à sua espera. 

“Nhongo não tem proble-
ma com o povo moçambicano, 
mas sim com a Renamo. A sua 
insatisfação com a Renamo que 
seja resolvida no partido, sem 
consequências negativas para 

Partido PODEMOS quer que a paz prevaleça no país

Acesse https://t.me/Novojornal
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PUBLICIDADE

República de Moçambique
Secretaria de Estado da Juventude e Emprego

Instituto Nacional da Juventude
Unidade de Gestão do Projecto

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

PROGRAMA EMPREGA

Grant N.º: IDA-D555

Nome da Actividade: PROGRAMA DE APOIO À PRODUTIVIDADE (PAP) NA ZONA NORTE DE MOCAMBIQUE

Actividade N.º MZ-MJD-223081-CS-QCBS

Republic of Mozambique

Secretariat of State for Youth and Employment (SEJE) 

National Institute of Youth 

Project Implementation Unit

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

EMPREGA PROGRAM

Grant No.: IDA-D555

 Assignment Title:   SUPPORT TO PRODUCTIVITY PROGRAM (SPP) IN THE NORTH REGION OF MOZAMBIQUE

Activity No. MZ-SEJE- 223081-CS-QCBS

O Governo de Moçambique (GdM), através do Instituto Nacional da 

Juventude (INJ), instituição tutelada pelo Secretário de Estado da 

Juventude e Emprego (SEJE) recebeu um financiamento do Banco 

Mundial para custear o Projecto  de Aproveitamento do Dividendo 

Demográfico» (o Projecto), Grant N.º: IDA-D555, e pretende aplicar 

parte dos recursos para serviços de consultoria.

A componente 2 deste Projecto, designada “Promoção de Oportuni-

dades para um Emprego Produtivo” visa oferecer melhores oportu-

nidades para os jovens. O subcomponente 2.2 em particular, deno-

minado “Programa de Apoio à Produtividade (PAP)”, visa aumentar 

a produtividade e os rendimentos de jovens subempregados e em 

auto-emprego em distritos específicos, especialmente negócios in-

formais e empresas lideradas para mulheres. A intervenção sob o 

Subcomponente 2.2 fornece uma combinação de habilidades e ou-

tros serviços de desenvolvimento (Serviços de Auto-emprego - SAE) 

para jovens e financiamento para um subconjunto deles. Juntos, os 
serviços oferecidos aos jovens permitirão que eles desenvolvam 

habilidades entre outros e superem as restrições de financiamen-

to para pequenos negócios. Além disso, será criado / desenvolvido 
um mercado de serviços para além das competências profissionais 
tradicionais, abordando, por exemplo, competências sociais ou com-

petências empresariais, através do aumento da procura de tais ser-

viços.

Neste contexto, o INJ pretende contratar um Consultor para realizar 

uma consultoria de APOIO À IMPLEMENTAÇÃO do PROGRAMA 
DE APOIO À PRODUTIVIDADE (PAP), NA ZONA NORTE DE 
MOCAMBIQUE para sua implementação. 

Os serviços de consultoria (Serviços),  incluem a assistência técnica 

para apoiar a implementação das actividades da sub componente 

2.2 do Projecto em 28 distritos da Região Norte de Moçambique 

(Nampula e Cabo Delgado) incluindo a província da  Zambézia.

 As tarefas associadas ao  PAP  incluem:

• Preparação e planificação;
• Identificação e parcerias com prestadores de serviços para 

os Serviços de Auto-Emprego (SAE);
• Campanha de comunicação e marketing sobre o Programa;
• Selecção e produção de resultados:

• Implementação dos SAE:

• Concurso e gestão de subvenções Desenvolvimento de

mercado e partilha de experiências ;
• Mecanismo de Resolução de Queixas;

• Monitoria e Avaliação

Termos de Referência mais detalhados  poderão ser obtidos  através 

do e-mail: informacoesdoconcurso@gmail.com.

O INJ convida  Empresas de  Consultorias elegíveis (“Consultores”) para 

manifestar o seu interesse na prestação dos Serviços. Os Consultores 

Interessados deverão fornecer informações que demonstrem que 

possuem as qualificações necessárias e a experiência relevante para 
a realização dos Serviços. 

Os critérios de lista curta são:

• Experiência (mínima de 5 anos) na elaboração, implemen-

tação e monitoria de programas de trabalho independente, 

programas de emprego para jovens e programas de em-

preendedorismo num contexto de país em desenvolvimen-

to, preferencialmente na África Sub-sahariana;

• Experiência em Moçambique, será preferível;

• Experiência com diferentes tipos de formações ou serviços 

para melhorar a produtividade dos negócios, com foco em 
jovens e mulheres;

• Habilidade demonstrada na gestão de projectos num con-

texto de país em desenvolvimento.

Não serão avaliados os CVs nesta Fase.

Chama-se a atenção dos Consultores interessados para a Secção 

III, parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17 das “Normas de Aquisições para 

Mutuários do IPF” do Banco Mundial de Julho de 2016 (“Normas 

de Aquisições”), revisto em Novembro de 2017 e Agosto de 2018 

estabelecendo a Politica de Conflito de Interesses do Banco Mundial.

Com vista a melhorar as suas capacidades, as empresas podem 
associar-se, mas devem indicar claramente se a associação é na 
forma de joint venture e / ou sub-consultores  No caso de uma 
joint venture, todos os sócios da joint venture serão solidariamente 
responsáveis pela totalidade do contrato, se selecionados

O Método de selecção do Consultor  será selecção com base na 

qualidade e custo (QCBS),  Estabelecido no Regulamento de 

Aquisições

As informações adicionais podem ser obtidas por solicitação através 

do e-mail: informacoesdoconcurso@gmail.com.

As manifestações de interesse deverão ser entregues no endereço 

abaixo até 15.30 horas de 21 de Julho  de 2021 (horário local). 

Com a seguinte descrição: “de APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DO 
PROGRAMA DE APOIO À PRODUTIVIDADE  NA REGIÂO NORTE 
DE MOCAMBIQUE  

Entidade: Secretaria de Estado da Juventude e Emprego

Unidade de Gestão do Projecto - R/C, esquerdo

Endereço: Av. 10 de Novembro, nº 74, Praceta 1196

Local: Cidade de Maputo

Endereço Electrónico: informacoesdoconcurso@gmail.com

The Government of Mozambique, through the National Youth Institute 

(INJ) under the Secretary of State for Youth and Employment (SEJE) 

received financing from the World Bank towards the costs of the 
“Harnessing the Demographic Dividend Project” (the Project), Grant 

No.: IDA-D555, and intends to apply part of the proceeds for consulting 

services. 

Component 2 of the Project, called “Promoting Opportunities for 

Productive Employment” aims to provide better economic opportunities 

for young people. Sub-component 2.2 in particular, called “Support 

to Productivity Program (SPP)” seeks to increase productivity and 

earnings of underemployed and self-employed youth in targeted 

districts, especially informal businesses and female-owned businesses. 
The intervention under Subcomponent 2.2 provides a combination of 

skills and other development services (Self-Employment Services) for 

youth and financing (grant) to a subset of them. Together, the services 
offered to youth will enable them to develop skills among others and 
overcome financing constraints for small businesses. In addition, a 
market for services beyond traditional vocational skills, addressing for 

instance soft skills or business skills, will be created/developed through 
increased demand for such services.

In this context, INJ intends to hire a consultant to carry out a consultancy 

for the SUPPORT TO THE IMPLEMENTATION OF the “SUPPORT TO 
PRODUCTIVITY PROGRAM (SPP)”, IN THE NORTH REGION OF 
MOZAMBIQUE or subsequent implementation.

The consultancy services (“the Services”) include technical assistance 

to the activities under sub-component 2.2 of the Project for 28 districts 

in the northern region of Mozambique (Nampula and Cabo Delgado) 

including Zambezia Province.  

The tasks associated with SPP include:

•	 Preparation and planification;
•	 Identification and partnerships with service providers for the 

Self-Employment Services;
•	 Awareness and marketing campaign about the Program;
•	 Selection and Match;
•	 SES delivery;
•	 Competition and management of grants, market development 

and sharing of experiences;
•	 Grievances and Redressal Mechanism;
•	 Monitoring and Evaluation

The detailed Terms of Reference (TOR) for the assignment can be 

obtained at the address given below: informacoesdoconcurso@gmail.

com 

The INJ now invites eligible consulting firms (“Consultants”) to indicate 
their interest in providing the Services. Interested Consultants should 

provide information demonstrating that they have the required 

qualifications and relevant experience to perform the Services. 

The shortlisting criteria are:

•	 Experience (minimum 5 years) in designing, implementing

and monitoring Programs for self-employment, youth em-

ployment Programs, and/or entrepreneurship Programs in a 
developing country context, preferably in sub-Saharan Africa;

•	 Experience in Mozambique preferred;
•	 Experience with different types of trainings or services to im-

prove business productivity with focus on youth and women;
•	 Demonstrated ability in project management in a developing

country context;

Key Experts will not be evaluated at the shortlisting stage. 

The attention of interested Consultants is drawn to Section III, 
paragraphs, 3.14, 3.16, and 3.17 of the World Bank’s “Procurement 
Regulations for IPF Borrowers” July 2016, revised November 2017 
and August 2018 (“Procurement Regulations”), setting forth the World 
Bank’s policy on conflict of interest. 

Consultants may associate with other firms to enhance their 
qualifications but should indicate clearly whether the association is in 
the form of a joint venture and/or a sub-consultancy. In the case of a 
joint venture, all the partners in the joint venture shall be jointly and 

severally liable for the entire contract, if selected.

A Consultant will be selected in accordance with the Quality and Cost 
Based Selection (QCBS) method set out in the Procurement Regulations. 

Further information can be obtained via email at the following 
address: informacoesdoconcurso@gmail.com

Expressions of interest must be delivered to the address below before 
15h30 (local time) on the 21st July 2021 and should mention in the 

subject:  SUPPORT TO PRODUCTIVITY PROGRAM IN THE NORTH 
REGION OF MOZAMBIQUE

Secretariat of State for Youth and Employment (SEJE)

Project Management Unit, G/F - Left

Address: Av. 10 de Novembro, nº 74, Praceta 1196

Maputo City

E-mail: informacoesdoconcurso@gmail.com
6653

A RENAMO quer estratégias 
para a prevenção dos aciden-
tes de viação que ocorrem um 
pouco por todas as estradas do 
país e que resultam em mortes 
e destruição de importantes 
infra-estruturas públicas e pri-
vadas, atrasando o desenvolvi-
mento do país.

Este pronunciamento é do 
secretário-geral da organi-
zação, André Magibiri, o qual 
apela ao Governo para que es-
tude as melhores vias de pre-
venção dos acidentes de via-
ção, evitando perdas de vidas 
humanas.

Magibiri fez este pronun-
ciamento na manhã de ontem, 
no Hospital Central de Maputo, 
depois de visitar e confortar as 
vítimas do acidente de viação 
ocorrido sábado, na zona de 
Tavira, posto administrativo de 
Maluana, distrito da Manhiça, 
província de Maputo.

“É muito triste o que as-
sistimos nos últimos dias. Em 
Maluana perdemos 32 pessoas. 
Ainda que fosse uma pessoa, a 
vida é sagrada e não pode ser 
tirada de qualquer maneira”, 
comentou.

Segundo o secretário-geral, 
é preciso que o Governo es-
tude estratégias de prevenção 
de acidentes, pois não se pode 
continuar a assistir à ocorrência 
destas situações. 

“Sentemo-nos todos para 
reflectir sobre o que fazer para 
evitar estas situações”,disse o 
político.

André Magibiri indicou que 
a Renamo espera que a comis-

A 
FRELIMO na provín-
cia de Maputo confe-
riu posse à direcção da 
Escola Provincial do 
Partido com uma série 

de missões, entre as quais criar 
condições para a implantação 
física desse estabelecimento de 
ensino político-ideológico.

Mesmo sem indicar pra-
zos para a concretização desta 
intenção, o primeiro secre-
tário do Comité Provincial da 
Frelimo de Maputo, Avelino 
Muchine, afirmou que tal se 
justifica pela necessidade de 
continuar a privilegiar a forma-
ção dos seus quadros.

“Desde os seus princípios, 
a Frelimo apostou na forma-
ção e defende que as escolas 
do partido devem continuar a 
exercer um papel fundamen-
tal na componente ideológica, 
política e patriótica dos seus 
órgãos, dirigentes, membros e 

militantes, sobretudo da nova 
geração”, disse Muchine.

Foram empossados Jafete 
Mabote, para director da Es-
cola Provincial da Frelimo em 
Maputo; Salmina Alfeu, direc-
tora-adjunta pedagógica; e Sa-
muel Muzila, director-adjunto 
para área de Finanças.

“Os quadros a que acabá-
mos de conferir posse foram 
criteriosamente seleccionados 
para imprimir nova dinâmi-
ca que se pretende na escola, 
quer na formação ideológica 
quer na promoção do estudo 
político nos órgãos do partido, 
com destaque para as células”, 
afirmou.

Especialmente sobre as cé-
lulas do partido, Avelino Mu-
chine disse que a sua indicação 
se justifica pelo papel social e 
aglutinador dos membros, daí 
realçar-se que elas são o ele-
mento que confere vitalidade 

ao partido, razão pela qual todo 
o membro deve militar numa
célula para manter viva a cha-
ma da Frelimo.

Aos três dirigentes, Avelino 
Muchine apelou para privile-
giarem a tomada de decisões 
precedidas de livre discussão, 
com abertura e tolerância aos 
pontos de vista ou opiniões 
divergentes manifestados pe-
los membros de direcção e/ou 
formadores.

“Também se deve capita-
lizar a comunicação interna e 
promover a prestação de con-
tas periodicamente. Por isso, 
queremos uma escola do parti-
do de referência na província e, 
quiçá, no nosso belo Moçambi-
que”, disse Muchine.

Acrescentou que a Escola 
Provincial do Partido quer con-
tar com uma equipa de forma-
dores de total entrega, dedica-
da, empenhada e envolvida na 

edificação de uma instituição 
de ensino de excelência e que 
tudo fará para operacionalizar a 
formação político-ideológica, 
sua principal missão.

Segundo Muchine, trata-se 
de uma aposta que demonstra 
que o Secretariado Provincial e 
os militantes do partido estão 
empenhados em consolidar a 
imagem da Frelimo, sempre 
preocupada com o futuro, de-
cidida em defender a inclusão, 
assente numa escola que, sem 
qualquer limitação, seja de to-
dos e chegue verdadeiramente 
a todos. 

Na sua intervenção, Jafe-
te Mabote, director da Escola 
Provincial do Partido Frelimo, 
disse estar apto para, em co-
laboração com seus colegas, 
conduzir os destinos desta ins-
tituição partidária e contribuir 
para a formação dos quadros 
desta formação política.

EM MAPUTO

Frelimo quer implantar 
escola de nível provincial

Da esquerda para direita, Jafete Mabote, Avelino Muchine, Salmina Alfeu e Samuel Muzila

André Magibiri confortando as vítimas do acidente do distrito da Manhiça

Magibiri pede estratégias 
para prevenir acidentes

são de inquérito criada pelo 
Governo para apurar as causas 
do acidente da Manhiça traga 
as reais causas do sinistro e, 
principalmente, sejam toma-
das as medidas em função do 
envolvimento de cada uma das 
partes.

O apelo do secretário-geral 
é igualmente extensivo aos au-
tomobilistas, para que condu-
zam com prudência e cientes 
de que estão a transportar vidas 
humanas.

Para André Magibiri, o pro-
blema das vias de acesso não 
deve constituir justificativa. 
Antes, os automobilistas preci-

sam de respeitar as regras ele-
mentares de circulação e, prin-
cipalmente, evitar o excesso 
de velocidade, salvaguardando 
deste modo a vida dos viajan-
tes.

Magibiri encorajou as ví-
timas do acidente da Manhiça 
que se encontram no Hospital 
Central de Maputo, afirmando 
que dias melhores virão. Du-
rante a conversa com os doen-
tes, o político disse ter ficado 
satisfeito ao saber que estão a 
recuperar consideravelmen-
te, tendo alguns regressado ao 
convívio familiar. 

“Estamos em crer que to-

dos eles, a breve trecho, vol-
tarão ao convívio familiar”, 
acrescentou. 

Por seu turno, o director-
-geral do Hospital Central de
Maputo, Mouzinho Saíde, disse 
que os pacientes apresentam 
melhorias, de tal maneira que 
dois tiveram alta, sendo que 
outros continuam internados a 
receber tratamentos para esta-
bilizar a saúde.

“De um modo geral, todos 
os doentes internados no Hos-
pital Central de Maputo estão 
bem e o seu estado de saúde 
corre bem”, indicou.

Acesse https://t.me/Novojornal
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Mphanda Nkuwa hydroelectric Project implementation Office (gMNK)

Project Name: Mphanda Nkuwa Hydro Power Project (“MNK”)

Request for expression of interest (ReOi) for hiring a Consultant for
environmental and social pre-feasibility and scoping study (ePda) - Transmission 

Line Project

Study Reference Number 05/MNK/2021

1. Project Development

The Government of Mozambique (“GoM”) has been pursuing a strategy to promote the development of generation and 
transmission capacity not only to satisfy the internal, growing, domestic and industrial demand for electricity but also 
to export power to the regional market.

Mozambique is acknowledged as an energy rich country with an estimated 15GW of hydro potential, extensive coal 
resources and vast, relatively untapped, gas reserves, as well as plentiful opportunities in terms of solar and wind 
generation. The country continues to explore various generation and transmission projects to unlock its substantial 
resource base, to accelerate the Industrialisation of the country and to provide the country and the region with low cost 
power. 

One of the potential power projects under consideration is the Mphanda Nkuwa (MNK) power project, located in 
Mozambique’s Tete Province in the Central Region. The plant will have an installed capacity of approximately 1,500MW 
and is located roughly 60km downstream of Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB).

In 2019 the Mphanda Nkuwa Hydroelectric Project Implementation Office (GMNK) was created by the Government of 
Mozambique, in order to prioritise the project as a key infrastructure initiative.

GoM wishes to evaluate the viability of Mphanda Nkuwa Project (MNK) from a Power Market perspective taking into 
account the latest domestic and regional demand, supply and network developments, as well as potential new large 
electricity use opportunities that may exist (electricity for hydrogen production as an example). 

The Government of Mozambique recently approved a Master Plan for Electricity Infrastructure for the period 2018-
2043, comprising a national investment plan in the areas of Generation, Transmission and Distribution of energy. It is 
envisaged that a set of scheduled investments will be required to respond to the expected growing demand of energy in 
the country and supply to the region of Southern Africa.

This Project is part of the Electrical Infrastructure Master Plan 2018 – 2043. 
The main objective of Mphanda Nkuwa Study analysis will therefore be to determine MNK’s potential value to both 
Mozambique and to neighbouring countries in meeting forecast electricity demand at a competitive cost. 

2. General Objectives

The proposed environmental assessment studies for the Environmental Impact Assessment Study of the Line 
Transmission from Mphanda Nkuwa Hydropower Plant to the south, aims to comply with the following general 
objectives, but not limited to: 

• Comply with the legal requirements, particularly for Environmental Licensing, in accordance with Regulation of
the Environmental Impact Assessment Process (ESIA), decree Nº 54/2015 of December 31st.

• Prepare and present the ESIA in accordance with all legal requirements and taking into account the best interna-
tional practices.

• Describe and apply appropriate methodologies to identify project environment. Cause/effect relationships, pre-
dict and evaluate environment and socio-cultural effects, perform a rigorous assessment of the significance of
bio-physical, sociocultural and cumulative effects of the project and provide Environmental Management Pro-
gram including the migratory measures and Environmental Monitoring Program.

• Comply with the “Equator Principles”, International Finance Corporation (IFC), World Commission on Dams
(WCD) and International Hydropower Association (IHA) guidelines as far as the environmental assessment of the
project, preparation of the environmental management plan, resettlement framework, community development
action plan and stakeholders involvement process;

• Conduct the requisite Public Participation Process (PPP) as defined in the respective regulation (Decree nr.
54/2015 of 31st December) and ensuring that the Interested and Affected Parties (IAP’s) are informed about the
project and have the opportunity to expose their concerns and expectations.

• Conduct a Compensation and Resettlement Program for the population who will be relocated, creating correct
approaches of attenuating the impacts resulting from their resettlement, within the current legal framework;

• Produce documents that, in compliance with applicable law in the context of the proposed environmental studies,
will be subject to the Environmental Impact Assessment process;

• Provide necessary technical support to the Environmental Impact Assessment Study (ESIA) process, as well as
the preparation and implementation of Public Participation Process integrated into ESIA procedures.

The Environmental Studies to be conducted in the scope of ESIA must form an active, element of analysis of the 
environmental component over the project assessment process, and aimed at contributing to maximization of benefits 
of the project operation, namely promoting the project’s integration in the region where it will be implemented.

3. The Government of Mozambique hereby invites eligible consultants to show their interest in delivering the services
described above.

4. The Interested consultants shall provide information evidencing that they are qualified and experienced to per-
form these services with the indicated complexity. For that purpose, documented evidence of recent and similar
services shall be submitted.

5. Submission of applications

The expressions of interest shall be submitted in Electronic format to the address shown below by no later than 
15:00h, 5th August 2021.

Mphanda.Nkuwa@gmnk.com.mz

Gabinete de Implementação do Projecto

hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa (gMNK)

Av. Zedequias Manganhela, n.º 267, 7º andar

Maputo – Moçambique

Att: Eng Sérgio Elísio

6. Additional information
Interested consultants  may  obtain  further  information  at  the  following  address:.
Mphanda.Nkuwa@gmnk.co.mz

From submitted applications, a short-list of maximum 7 eligible firms will be established, to whom a request of proposal 
(RFP) to carry out the services shall be sent.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA

gabinete de implementação do Projecto hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa (gMNK)
Nome do Projecto: Projecto Hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa (“MNK”)

Pedido para a Manifestação de interesse (ReOi) para a contratação de consultor para um 
estudo de Pré-Viabilidade ambiental e Social e definição de Âmbito (ePda) - Projecto 

da Linha de Transporte de Energia 

Referência do Estudo Número 05/ MNK/2021

1. Desenvolvimento do Projecto

O Governo de Moçambique tem estado a prosseguir uma estratégia para promover o desenvolvimento da capacidade de 
produção e transporte de energia, não apenas para satisfazer a demanda doméstica e industrial interna e crescente de 
electricidade, mas também para exportar a energia ao mercado regional.

Moçambique é reconhecido como um país rico em energia, com uma estimativa de 15GW de potencial hidroeléctrico, 
numerosos recursos de carvão mineral e vastas reservas de gás relativamente inexploradas, bem como muitas 
oportunidades em termos de produção de energia solar e eólica. O país continua a explorar vários projectos de 
produção e transporte de energia, para destrancar a sua substancial base de recursos, acelerar a industrialização do 
país e oferecer energia de baixo custo ao país e à região.

Um dos potenciais projectos de energia em consideração é o projecto hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa (MNK), 
localizado na província de Tete, em Moçambique, na zona centro. A central hidroeléctrica terá uma capacidade 
instalada de cerca de 1.500MW e localiza-se a aproximadamente 60km à jusante da Hidroeléctrica de Cahora Bassa 
(HCB). 

Em 2019, o Gabinete de Implementação do Projecto de Mphanda Nkuwa (GMNK) foi criado pelo Governo de 
Moçambique, a fim de priorizar o projecto como a principal iniciativa de infra-estruturas.

O Governo de Moçambique deseja avaliar a viabilidade do Projecto de Mphanda Nkuwa (MNK) a partir de uma perspectiva 
de Mercado de Energia, tomando em consideração a mais recente demanda doméstica e regional, o abastecimento e os 
desenvolvimentos da rede, bem como as potenciais novas oportunidades de uso de electricidade (energia para a produção 
de hidrogénio, por exemplo). 

O Governo de Moçambique aprovou recentemente um Plano Integrado de Infra-estruturas de Electricidade para o período 
de 2018-2043, que consiste de um plano nacional de investimento nas áreas de Produção, Transporte e Distribuição de 
Energia. Prevê-se que um conjunto de investimentos programados seja necessário para responder à esperada demanda 
crescente de energia no país e o abastecimento à região da África Austral.

Este Projecto é parte do Plano Integrado de Infra-estruturas de Electricidade para o período de 2018-2043.

O principal objectivo da análise do Estudo de Mphanda Nkuwa será, assim, de determinar o potencial valor do MNK para 
Moçambique e para a os países vizinhos na satisfação da previsão da demanda de energia a preços competitivos.

2. Objectivos gerais

Os propostos Estudos de avaliação ambiental para o Estudo da Avaliação do Impacto Ambiental da Linha de 
Transporte de Energia da Central Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa para o sul com a finalidade de cumprir os 
seguintes objectivos gerais, mas sem limitação aos mesmos: 

• Cumprir os requisitos legais, particularmente a Licença Ambiental, de acordo com o Regulamento Sobre o Pro-
cesso de Avaliação do Impacto Ambiental (ESIA), Decreto n.º 54/2015, de 31 de Dezembro.

• Preparar e apresentar o ESIA de acordo com todos os requisitos legais e tomando em consideração as melhores
práticas internacionais.

• Descrever e aplicar metodologias apropriadas para identificar o ambiente do projecto. As relações de causa/
efeito prevêm e avaliam os efeitos ambientais e socio-culturais, realizam uma avaliação rigorosa do significado
dos efeitos bio-físicos, socioculturais e cumulativos do projecto e providenciar um Programa de Gestão Am-
biental, incluindo medidas migratórias e Programa de Monitoria Ambiental.

• Cumprir os “Princípios do Equador”, Corporação Financeira Internacional, Comissão Mundial de Barragens
(WCD) e as directrizes da Associação Internacional de Hidroelectricidade (IHA) no que diz respeito à avaliação
ambiental do projecto, preparação do plano de gestão ambiental, quadro de reassentamento, plano de acção de
desenvolvimento comunitário e processo de envolvimento das partes interessadas;

• Conduzir o Processo de Participação Pública (PPP), conforme definido no respectivo regulamento (Decreto Nº
54/2015, de 31 de Dezembro), e assegurando que as Partes Interessadas e Afectadas (PI&As) sejam informa-
das sobre o projecto e tenham a oportunidade para expor as suas preocupações e expectativas.

• Conduzir um Programa de Compensação para a população que será reassentada, criando as abordagens correc-
tas de mitigação dos impactos resultando do seu reassentamento, dentro do actual quadro legal;

• Elaborar documentos que, em cumprimento da lei aplicável no contexto dos propostos estudos ambientais, se-
rão sujeitos ao processo da Avaliação do Impacto Ambiental;

• Providenciar o apoio técnico necessário para o processo do Estudo de Avaliação do Impacto Ambiental (ESIA)
necessário, bem como a preparação e implementação do Processo de Participação Pública integrado nos proce-
dimentos do ESIA.

Os Estudos Ambientais a serem conduzidos na definição do âmbito do ESIA devem formar um elemento activo da 
análise da componente ambiental sobre o processo de avaliação do projecto, e com o objectivo de contribuir para a 
maximização dos benefícios da operação do projecto, nomeadamente a promoção da integração do projecto na região 
onde será implementado.

3. O Governo de Moçambique convida assim consultores elegíveis a manifestarem o seu interesse na provisão dos
serviços descritos acima.

4. Os consultores interessados apresentarão informação que comprove que são qualificados e experientes para
a provisão destes serviços com a indicada complexidade. Para o efeito, deverão apresentar comprovativos de
serviços recentes e semelhantes.

5. Submissão de propostas

As manifestações de interesse serão submetidas em formato electrónico ao endereço indicado a seguir até às 15.00 
horas do dia 5 de Agosto de 2021.

Mphanda.Nkuwa@gmnk.co.mz

Gabinete de Implementação do Projecto

hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa (gMNK)
Av. Zedequias Manganhela, n.º 267, 7º andar

Maputo – Moçambique

Att: Eng.º Sérgio Elísio

6. Informação adicional

Os consultores interessados poderão obter informações adicionais no seguinte endereço: Mphanda.Nkuwa@gmnk.co.mz

Dentre as candidaturas submetidas, serão seleccionadas 7 empresas ao máximo e às mesmas será enviado um pedido de 
proposta (RFP) para a realização dos serviços.

Acesse https://t.me/Novojornal
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Mphanda Nkuwa hydroelectric Project implementation Office (gMNK)

Project Name: Mphanda Nkuwa Hydro Power Project (“MNK”)

Request for expression of interest (ReOi) for hiring a Consultant for
environmental and social pre-feasibility and scoping study (ePda) – generation 

Project

Study Reference Number 06/MNK/2021

1. Project Development

The Government of Mozambique (“GoM”) has been pursuing a strategy to promote the development of generation and 
transmission capacity not only to satisfy the internal, growing, domestic and industrial demand for electricity but also 
to export power to the regional market.

Mozambique is acknowledged as an energy rich country with an estimated 15GW of hydro potential, extensive coal 
resources and vast, relatively untapped, gas reserves, as well as plentiful opportunities in terms of solar and wind 
generation. The country continues to explore various generation and transmission projects to unlock its substantial 
resource base, to accelerate the Industrialisation of the country and to provide the country and the region with low 
cost power. 

One of the potential power projects under consideration is the Mphanda Nkuwa (MNK) power project, located in 
Mozambique’s Tete Province in the Central Region. The plant will have an installed capacity of approximately 1,500MW 
and is located roughly 60km downstream of Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB).

In 2019 the Mphanda Nkuwa Hydroelectric Project Implementation Office (GMNK) was created by the Government of 
Mozambique, in order to prioritise the project as a key infrastructure initiative.
GoM wishes to evaluate the viability of Mphanda Nkuwa Project (MNK) from a Power Market perspective taking into 
account the latest domestic and regional demand, supply and network developments, as well as potential new large 
electricity use opportunities that may exist (electricity for hydrogen production as an example). 
The Government of Mozambique recently approved a Master Plan for Electricity Infrastructure for the period 2018-
2043, comprising a national investment plan in the areas of Generation, Transmission and Distribution of energy. It is 
envisaged that a set of scheduled investments will be required to respond to the expected growing demand of energy 
in the country and supply to the region of Southern Africa.
This Project is part of the Electrical Infrastructure Master Plan 2018 – 2043. 
The main objective of Mphanda Nkuwa Study analysis will therefore be to determine MNK’s potential value to both 
Mozambique and to neighbouring countries in meeting forecast electricity demand at a competitive cost. 

2. General Objectives

The proposed environmental assessment studies for the Environmental Impact Assessment Study of the Mphanda 
Nkuwa Hydropower Plant, aims to comply 

with the following general objectives, but not limited to: 

• Update the ESIA of the Mphanda Mkuwa Hydropower Project;(August 2011)
• Update the ESIA of dedicated line transmission from Mphanda Nkuwa Hydropower (March 2013).

	Conduct the requisite Public Participation Process (PPP) as defined in the respective regulation (Decree nr.
54/2015 of 31st December) and ensuring that the Interested and Affected Parties (IAP’s) are informed about
the project and have the opportunity to expose their concerns and expectations. Provide and prepare all the
information required for this process;
	Comply with the legal requirements, particularly for Environmental Licensing, which obliges that an Environmental 

and Social Impact Assessment (ESIA) be undertaken for projects classified as Category A in accordance with
Regulation of the Environmental Impact Assessment Process (ESIA), decree Nº 54/2015 of December 31st.
	Comply with the “Equator Principles”, International Finance Corporation (IFC), World Commission on Dams

(WCD) and International Hydropower Association (IHA) guidelines as far as the environmental assessment of the
project, preparation of the environmental management plan, resettlement framework, community development
action plan and stakeholders involvement process;
	Analyse and evaluate the project components from an environmental viewpoint, in order to contribute technically, 

economically and environmentally to the selection of solutions for the project;
	Characterize, based on the various environmental factors, the region where the project will be implanted,

establishing an environmental diagnosis framework that describes its current situation;
	Determine and evaluate the environmental conditions and potential significant impacts related to the construction

and operation of the project, concerning its direct, indirect and regional intervention areas;
	Formulate impact control measures that will contribute to a better project, optimizing its benefits;
	Establish guidelines for the Environmental Management Plan, to be applied during and after the construction of

the project;
	Conduct a Compensation and Resettlement Program for the population who will be relocated, creating correct

approaches of attenuating the impacts resulting from their resettlement, within the current legal framework;
	Produce documents that, in compliance with applicable law in the context of the proposed environmental studies, 

will be subject to the Environmental Impact Assessment process;
	Provide necessary technical support to the Environmental Impact Assessment Study (ESIA) process, as well as the 

preparation and implementation of Public Participation Process integrated into ESIA procedures.

The Environmental Studies to be conducted in the scope of ESIA must form an active, element of analysis of the 
environmental component over the project assessment process, and aimed at contributing to maximization of benefits 
of the project operation, namely promoting the project’s integration in the region where it will be implemented. 

3. The Government of Mozambique hereby invites eligible consultants to show their interest in delivering the services described 

above.

4. The Interested consultants shall provide information evidencing that they are qualified and experienced to perform
these services with the indicated complexity. For that purpose, documented evidence of recent and similar services shall 

be submitted.

5. Submission of applications
a. The expressions of interest shall be submitted in sealed envelopes to the address shown below by 15:00h on the 

05th of August 2021.
b. The submission shall be submitted in Electronic format to the following address;

Mphanda.Nkuwa@gmnk.co.mz
Gabinete de Implementação do Projecto

hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa (gMNK)
Av. Zedequias Manganhela, n.º 267, 7º andar

Maputo – Moçambique
Att: Eng.º Sérgio Elísio

6. Additional information

Interested consultants  may  obtain  further  information  at  the  following  address:.
Mphanda.Nkuwa@gmnk.co.mz

From submitted applications, a short-list of maximum 7 eligible firms will be established, to whom a request of proposal 
(RFP) to carry out the services shall be sent.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA

Gabinete de Implementação do Projecto Hidroeléctrico
de Mphanda Nkuwa (gMNK)

Nome do Projecto: Projecto Hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa (“MNK”)

Pedido para Manifestação de interesse (ReOi) para contratação de consultor para 
um estudo de Pré-Viabilidade ambiental e Social e definição de Âmbito (ePda) - 

Projecto de Produção de Energia

Referência do Estudo Número 06/ MNK/2021

1. Desenvolvimento do Projecto

O Governo de Moçambique tem estado a prosseguir uma estratégia para promover o desenvolvimento da capacidade de produção e 
transporte de energia, não apenas para satisfazer a demanda doméstica e industrial interna e crescente de electricidade, mas 
também para exportar a energia ao mercado regional.

Moçambique é reconhecido como um país rico em energia, com uma estimativa de 15GW de potencial hidroeléctrico, 
numerosos recursos de carvão mineral e vastas reservas de gás relativamente inexploradas, bem como muitas oportunidades 
em termos de produção de energia solar e eólica. O país continua a explorar vários projectos de produção e transporte de 
energia, para destrancar a sua substancial base de recursos, acelerar a industrialização do país e oferecer energia de baixo 
custo ao país e à região.

Um dos potenciais projectos de energia em consideração é o projecto hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa (MNK), localizado 
na província de Tete, em Moçambique, na zona centro. A central hidroeléctrica terá uma capacidade instalada de cerca de 
1.500MW e localiza-se a aproximadamente 60km à jusante da Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB). 

Em 2019, o Gabinete de Implementação do Projecto de Mphanda Nkuwa (GMNK) foi criado pelo Governo de Moçambique, a 
fim de priorizar o projecto como a principal iniciativa de infra-estruturas.

O Governo de Moçambique deseja avaliar a viabilidade do Projecto de Mphanda Nkuwa (MNK) a partir de uma perspectiva de 
Mercado de Energia, tomando em consideração a mais recente demanda doméstica e regional, o abastecimento e os desenvolvimentos 
da rede, bem como as potenciais novas oportunidades de uso de electricidade (energia para a produção de hidrogénio, por exemplo). 

O Governo de Moçambique aprovou recentemente um Plano Integrado de Infra-estruturas de Electricidade para o período de 2018-
2043, que consiste de um plano nacional de investimento nas áreas de Produção, Transporte e Distribuição de Energia. Prevê-se que 
um conjunto de investimentos programados seja necessário para responder à esperada demanda crescente de energia no país e o 
abastecimento à região da África Austral.
Este Projecto é parte do Plano Integrado de Infra-estruturas de Electricidade para o período de 2018-2043.
O principal objectivo da análise do Estudo de Mphanda Nkuwa será, assim, de determinar o potencial valor do MNK para Moçambique 
e para a os países vizinhos na satisfação da previsão da demanda de energia a preços competitivos.

2. Objectivos gerais

Os propostos estudos de avaliação ambiental para o Estudo da Avaliação do Impacto Ambiental da Central Hidroeléctrica de 
Mphanda Nkuwa com a finalidade de cumprir os seguintes objectivos gerais, mas sem limitação aos mesmos: 

• Actualizar o ESIA do Projecto Hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa (Agosto de 2011);

• Actualizar o ESIA da linha de transporte de energia permanente da Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa (Março de 20213);

• Conduzir o Processo de Participação Pública (PPP), conforme definido no respectivo regulamento (Decreto n.º 54/2015,
de 31 de Dezembro), e assegurando que as Partes Interessadas e Afectadas (PI&As) sejam informadas sobre o projecto
e tenham a oportunidade para expor as suas preocupações e expectativas. Providenciar e preparar toda a informação
necessária para este processo.

• Cumprir os requisitos legais, particularmente a Licença Ambiental, que obrigue que uma Avaliação do Impacto Ambiental 
e Social (ESIA) seja realizada para os projectos classificados como Categoria A ou A+, de acordo com o Regulamento Sobre
o Processo de Avaliação do Impacto Ambiental (ESIA), Decreto n.º 54/2015, de 31 de Dezembro.

• Cumprir os “Princípios do Equador”, Corporação Financeira Internacional, Comissão Mundial de Barragens (WCD) e as
directrizes da Associação Internacional de Hidroelectricidade (IHA) no que diz respeito à avaliação ambiental do projecto, 
preparação do plano de gestão ambiental, quadro de reassentamento, plano de acção de desenvolvimento comunitário e
processo de envolvimento das partes interessadas;

• Analisar e avaliar as componentes do projecto a partir de ponto de vista ambiental, com a finalidade de contribuir técnica,
económica e ambientalmente à selecção de soluções para o projecto;

• Caracterizar, com base nos vários factores ambientais, a região onde o projecto será implementado, estabelecendo um
quadro de diagnóstico ambiental que descreva a sua actual situação;

• Determinar e avaliar as condições ambientais e os potenciais significativos relativos à construção e operação do projecto,
em relação às suas áreas directas, indirectas e regionais de intervenção;

• Formular medidas de controlo do impacto que contribuirão para um projecto melhor, optimizando os seus benefícios;

• Estabelecer directrizes para o Plano de Gestão Ambiental a serem aplicadas durante e após a construção do projecto;

• Conduzir um Programa de Compensação para a população que será reassentada, criando as abordagens correctas de
mitigação dos impactos resultando do seu reassentamento, dentro do actual quadro legal;

• Elaborar documentos que, em cumprimento da lei aplicável no contexto dos propostos estudos ambientais, serão sujeitos 
ao processo da Avaliação do Impacto Ambiental;

• Providenciar o apoio técnico necessário para o processo do Estudo de Avaliação do Impacto Ambiental (ESIA) necessário, 
bem como a preparação e implementação do Processo de Participação Pública integrado nos procedimentos do ESIA.

Os Estudos Ambientais a serem conduzidos na definição do âmbito do ESIA devem formar um elemento activo da análise da 
componente ambiental sobre o processo de avaliação do projecto, e com o objectivo de contribuir para a maximização dos 
benefícios da operação do projecto, nomeadamente a promoção da integração do projecto na região onde será implementado.

3. O Governo de Moçambique convida assim consultores elegíveis a manifestarem o seu interesse na provisão dos serviços
descritos acima.

4. Os consultores interessados apresentarão informação que comprove que são qualificados e experientes para a provisão
destes serviços com a indicada complexidade. Para o efeito, deverão apresentar comprovativos de serviços recentes e
semelhantes.

5. Submissão de propostas

a. As manifestações de interesse serão submetidas em envelopes selados ao endereço indicado a seguir até às 15.00 horas 
do dia 5 de Agosto de 2021.

b. Os documentos serão também submetidos em formato electrónico ao seguinte endereço:

Mphanda.Nkuwa@gmnk.co.mz
Gabinete de Implementação do Projecto

hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa (gMNK)
Av. Zedequias Manganhela, n.º 267, 7º andar

Maputo – Moçambique
Att: Eng.º Sérgio Elísio

6. Informação adicional

Os consultores interessados poderão obter informações adicionais no seguinte endereço: Mphanda.Nkuwa@gmnk.co.mz

Dentre as candidaturas submetidas, serão seleccionadas 7 empresas ao máximo e às mesmas será enviado um pedido de proposta 
(RFP) para a realização dos serviços.

Acesse https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

GOVERNO DO DISTRITO DE PALMA
SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL

REPARTIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

AVISO DE RECRUTAMENTO PARA INGRESSO NO APARELHO DO ESTADO

De acordo com o Despacho de 14 de Junho de 2021 do Exmo Senhor Administrador do Distrito de Palma, ao abrigo dos 
números 2 e 3 do artigo 35 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, aprovado pela Lei nº 10/2017, de 1 de 
Agosto, conjugado com o Decreto nº 11/2021, de 9 de Março, que aprova as condições excepcionais de ingresso de pessoal, 
com dispensa de concurso público, estão abertas vagas de Ingresso para o Aparelho de Estado por um período de 15 dias, a 
partir do dia 28 de Junho até ao dia 12 de Julho de 2021, para o provimento de 17 (dezassete) vagas de Profissionais 
de Saúde, Carreira de Técnico Superior de Saúde N1, 7 (sete) vagas, Técnicos de Saúde, 8 (oito)  vagas e 2 (duas) vagas de 
Auxiliares Administrativo (Motoristas de Ambulância), nas Categorias abaixo descritas:

Carreira Categoria/Ocupação Nº De Vagas

Medico de Clínica Geral Médico de Clínica Geral de 2ª 2
Médico Dentista Médico Dentista 1

Técnicos Superiores de Saúde N1
Psicólogo Clínico “A” 1
Técnico Superior de Administração Hospitalar 1
Enfermagem Pediátrica “A” 1
Enfermagem “A” 1

Técnicos de Saúde

Técnicos de Medicina Geral 1
Técnico de Nutrição 1

Enfermeira de Saúde Materno Infantil 1

Técnico Estatística Sanitária 1

Técnico de Medicina Preventiva e Saneamento 
de Meio

2

Técnico de Laboratório 2
Auxiliar Administrativo Motorista de Ambulância 2
TOTAL 17

1. Requisitos para a Candidatura:

a) Ser de nacionalidade moçambicana;

b) Registo de Identificação Tributária (NUIT);

c) Ter idade igual ou superior a 18 anos;

d) Não ter sido expulso no Aparelho do Estado.

2. A admissão à vaga é solicitada ao Exmo Senhor Administrador do Distrito de Palma por meio de um requerimento
instruído com os seguintes documentos:

a) Cópia do BI. ou Certidão de Nascimento  autenticado;

b) Cópia do Certificado de habilitações literárias autenticado;
c) Certidão de Registo Criminal;

d) Certificado de aptidão física e sanidade mental para o exercício da actividade;
e) Comprovativo de inscrição para cumprimento do Serviço Militar Obrigatório;

f) Certificado das respectivas ordens profissionais para carreiras de Enfermagem e Médicos;
g) Curriculum Vitae.

A Selecção dos candidatos é feita mediante a avaliação curricular, ao abrigo do n.º 3 do artigo 4 do Decreto n.º 11/2021, 
de 9 de Março, que aprova as condições excepcionais de pessoal com dispensa de concurso Público de profissionais de 
Saúde e das áreas de apoio.
O processo de candidatura deve dar entrada no Edifício da Casa Trânsito, perto da EPC de Ingonane, na Cidade de 
Pemba, na Repartição de Recursos Humanos.

Palma, aos 24 de Junho de 2021

O Director do Serviço Distrital 
Vasco Romão Baulene
(Técnico Superior N1)

188
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Empresa Nacional de Parques de Ciência e Tecnologia, EP

(ENPCT)

Direcção de Administração e Finanças

ANÚNCIO
1. Torna-se público que se aceitam propostas para a compra de viatura, eletrodomésticos e

tanques plásticos de água abatidos na ENPCT, em cartas fechadas, devidamente assinadas
pelos proponentes, até às 9.00 horas do dia 30 de Julho de 2021 e abertura das mesmas
está marcada para às 9.30 horas do mesmo dia, no auditório do edifício da ENPCT, EP, sita na
Estrada Nacional nº1, Km-60, Posto Administrativo da Maluana-distrito da Manhiça.

2. As cartas contendo as propostas para a compra da viatura e bens abatidos são dirigidas ao
Presidente da Comissão de Avaliação e Venda de Bens Abatidos.

3. A viatura e os bens poderão ser vistos na hora normal de expediente, nas instalações da ENPCT,
sita na Estrada Nacional nº1, Km-60, Posto Administrativo da Maluana-distrito da Manhiça.

4. As demais condições poderão ser consultadas no edital, afixado na vitrina da recepção do edifício
da ENPCT, sita na Estrada Nacional nº1, Km-60, Posto Administrativo da Maluana-distrito da
Manhiça, onde estão indicados os dados dos bens e o valor, não devendo ser apresentada

proposta inferior ao da licitação.

Maluana, Junho de 2021

O Chefe da DAF

(Ilegível)

Empresa Nacional de Parques de Ciência e Tecnologia
Maluana - Manhiça

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES
UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. A Empresa Municipal de Transporte Rodoviário de Maputo, EP (EMTPM, E.P) convida a

todas empresas nacionais e estrangeiras elegíveis, interessadas a apresentarem propostas
escritas e fechadas para o fornecimento do seguinte:

N/O Nº do Concurso
Objecto 

de 
contratação

Data e hora 
da entrega 

das propostas

Data e hora 
da abertura 

das propostas

Garantia 
provisória 

(MT)

Anúncio
 de 

posicionamento

1
Concurso Limitado 
nº 22/EMTPM/
UGEA/2021

Prestação de serviços 
de Internet dedicada

20/7/2021
9.00 horas

20/7/2021
9.15 horas

Não
é requerida

23/7/2021
9.00 horas

2
Concurso Limitado 
nº 24/EMTPM/
UGEA/2021

Prestação de Serviços 
de manutenção das 
câmaras do sistema 
CCTV

26/7/2021
9.00 horas

26/7/2021
9.15 horas

Não  
é

requerida

30/7/2021
9.00 horas

3
Concurso Público 
nº 25/EMTPM/
UGEA/2021

Fornecimento de 
peças para viaturas 
de marca Mitsubishi 
Fuso

30/7/2021
9.00 horas

30/7/2021
9.15 horas 15.000,00 6/8/2021

9.00 horas

2. As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias após a data de abertura e de-
verão ser acompanhadas de uma garantia provisória válida por 120 dias, contados igual-
mente da data da abertura das propostas devendo ser dirigidas à EMTPM, EP, conforme a
tabela acima.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos
do concurso ou adquirí-los a partir do dia 9 de Julho de 2021, na sede da empresa, entre
7.30 até 15.30 horas, sita na Av. Filipe Samuel Magaia, nº 1481, Caixa Postal 1060, no Gabi-
nete da UGEA, mediante o pagamento de uma quantia não reembolsável de 1.500,00MT
(mil e quinhentos meticais). O pagamento deverá ser efectuado via depósito bancário
na conta abaixo indicada:

4. A visita às instalações realizar-se-á num único dia 13/7/2021, para os Concursos nú-
meros 22 e 24/EMTPM/UGEA/2021 e a concentração será junto à Recepção da empresa
pelas 9.00 horas e 13.00 horas, respectivamente.

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

Maputo, aos 8 de Julho de 2021

A Administração
(Ilegível)

6624
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MOBILIÁRIO NOS ESCRITÓRIOS DA HCB EM MAPUTO

HCB/DSA/ FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO/016/2021

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA («HCB»), no âmbito das actividades de 

melhoramento das suas infra-estruturas, comodidade e condições nos espaços de 

trabalho, em consonância com o novo layout do projecto em curso de reabilitação dos 

seus escritórios, pretende lançar um concurso para a contratação de uma empresa 

para o fornecimento e montagem de mobiliário nos escritórios situados na Av. 25 de 

Setembro, nº 420, Edifício Jat 1, 6º andar, na cidade de Maputo. 

Para tal, as empresas interessadas em participar deverão reunir os seguintes requisitos 

mínimos de elegibilidade:
1. Possuir, Certidão de registo comercial, Estatutos e Alvará que autoriza o exercício

da actividade;

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

3. Não estar em processo de insolvência e recuperação;

4. Não estar em situação de conflito de interesse;
5. Possuir relatório de contas dos últimos 3 anos;

6. Possuir experiência comprovada em fornecimentos similares;

As instituições interessadas e que reúnam os requisitos mínimos acima referidos 
poderão obter, sem quaisquer custos o caderno de encargos, mediante solicitação 

através do endereço electrónico: concurso-mobiliario-empt@hcb.co.mz, até ao 

dia 15 de Julho de 2021. 

Na referida Manifestação de Interesse, deverá constar no campo “Assunto” do 
e-mail o texto “ HCB/DSA/ FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MOBILIÁRIO DE
ESCRITÓRIO/016/2021– Manifestação de interesse”.

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

na HCB.

Songo, aos 5 de Julho de 2021

head Office:
Moçambique, Caixa Postal 263, Songo – Tete
PABX: +258 252 80000, +258 252 82220
Board of Directors: +258 252 82273, +258 252 82221/4
Fax: +258 252 82364, E-mail: cas.songo@hcb.co.mz
http://www.hcb.co.mz

Maputo Office:
Av. 25 de Setembro, 420 – 6º Andar – Maputo
PABX: +258 213 50700
Fax: +258 21 314148, E-mail: cas.maputo@hcb.co.mz

6463

MUNICÍPIO DE MAPUTO 
CONSELHO MUNICIPAL DE MAPUTO  

ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO MUNICIPAL KAMPFUMU 

AVISO DE REMOÇÃO

Comunica-se ao proprietário da tenda e bens de-

positados no passeio da Avenida Emília Daússe, em 

frente à residência n.º 402, quarteirão 8, para volun-

tariamente, removê-los, no prazo de sete dias, a 

contar a partir da data da publicação do presente avi-

so. 

O Município de Maputo não se responsabilizará por 

eventuais danos que resultarem do não cumprimen-

to deste aviso.  

A Vereadora 

(Ilegível) 
6604

82 470 9926

82 470 9926

82 470 9926

82 470 9926

82 470 9926

Acesse https://t.me/Novojornal
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ANÚNCIO
CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS

O Ministério dos Recursos Minerais e Energia (MIREME) através do Instituto Nacional 
de Minas (INAMI), em parceria com o Instituto Nacional de Estatística (INE) vai 
realizar o I Censo de Mineradores Artesanais de Moçambique (CEMAM).

Nos termos do nºs 1 e 2 do artigo 21 da Lei nº 10/2017, de 1 de Agosto, que aprova o 
Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado com o artigo 40 da 
Lei nº 23/2007, de 1 de Agosto – Lei de Trabalho e do artigo 27 do Estatuto Orgânico 
do Instituto Nacional de Minas, aprovado pela Resolução nº 5/2016, de 20 de Junho, 
está aberto o concurso público para a contratação de 30 (trinta) motoristas por 
tempo determinado, para trabalhos de campo no âmbito do Censo de Mineradores 
Artesanais de Moçambique.

1. Requisitos do Motorista

a) Ter nacionalidade moçambicana;

b) Ter concluído a 7ª classe do Sistema Nacional de Educação ou equivalente;

c) Possuir Carta de Condução Profissional;
d) Ter idade mínima de 21 anos;

e) Ser residente em Maputo;

f) Ter experiência de trabalhos de campo é uma vantagem;

g) Ter domínio de utilização do sistema de tracção todo-o-terreno (4x4);

h) Ter disponibilidade de acampar em tendas durante o período de trabalho;

i) Ter disponibilidade de trabalhar fora da residência habitual quando o trabalho,
assim o exigir;

j) Ter aptidão física comprovada para realizar trabalho de campo;
k) Não ser aposentado e nem ter sido expulso da função pública; e

l) Não ser estudante ou trabalhador durante o período da recolha de dados do
CEMAM.

2. Qualidades exigidas para ambas categorias

a) Cumprir rigorosamente as metas;

b) Possuír espírito de trabalho em equipa;

c) Boa capacidade de comunicação;

d) Possuir espírito de responsabilidade individual e de grupo;

e) Ter bom comportamento cívico e moral; e

f) Ter capacidade de trabalhar sob pressão e fora das horas normais.

3. Documentos para as candidaturas

a) Requerimento com assinatura reconhecida, dirigido ao Senhor Director-Geral
do Instituto Nacional de Minas;

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

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

d) Certificado de habilitações literárias ou experiência profissional (fotocópia
autenticada); 

e) Declaração sob compromisso de honra reconhecida;

f) Atestado médico de sanidade mental e capacidade física para o desempenho de
funções na Administração Pública;

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

i) NUIT e NIB.

Notas: 
Os documentos referidos nas alíneas e), f), g), h) e I) poderão ser entregues após o 
apuramento dos candidatos.

4. Duração do Censo
O Censo de Mineradores Artesanais de Moçambique tem a duração de 3 (três) meses.

5. Forma de Candidatura
Os interessados devem submeter as suas candidaturas no Instituto Nacional de Minas, 
sito na Praça 25 de Junho, nº 380, em Maputo, no prazo de 15 dias de calendário,
contados a partir da data da publicação do presente anúncio no jornal “Notícias”.

Maputo, Julho de 2021
O Director-Geral 

Adriano Silvestre Sênvano
(Geológo)

, a correr depois do fim de dilação que se conta a partir 

fim de dilação, contestar, querendo, face aos fundamentos 

Mais ainda é notificado para, dentro do mesmo prazo, 
escolher domicílio para receber as notificações ou 

pena de não se efectuarem as notificações, considerando-

igual teor que serão afixados nos locais indicados na lei, 

Verifiquei

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA

Praça 25 de Junho, nº 380, Telefone: 258 21325934, Maputo, República de Moçambique 

6611

contar findo o dos éditos, contestarem, querendo, os presentes autos, que 

Verifiquei

� 

depois de finda a dilação de 

prazo, nomear à penhora, bens suficientes para tal pagamento e do mais 

Verifiquei

edifício sede do INP e armazém de ca

pintura do edifício sede do INP 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

12ª Secção Comercial

ANÚNCIO
Pela Décima Segunda Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade 
de Maputo correm éditos de trinta dias, citando os executados: Pvmr, In-
formática, Lda., com última sede conhecida na Beira, província de Sofala, 
Alberto José Gabriel Ramos e Aline Silva Machado Ramos, com última 
residência de ambos conhecida na Av. Centro Comercial, 1º Bairro Macuti, 
cidade da Beira, província de Sofala, actualmente em parte incerta, para no 
prazo de dez dias, que começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo 
a contar da data da segunda e última publicação deste anúncio no jornal, 
pagarem ao exequente: BCI-Banco Comercial e de Investimentos, SA, a 
quantia de 2 373 143,16MT (dois milhões, trezentos e setenta e três 
mil, cento e quarenta e três meticais e dezasseis centavos), em dívida 
nos Autos de Execução Ordinária para Pagamento de Quantia Certa, 
sob a forma de Processo Ordinário nº 15/20-M, que por esta Secção 
lhes move o referido exequente ou, no mesmo prazo, nomearem à penho-
ra bens suficientes para pagamento da dívida e do mais que acrescer ou 
deduzirem a oposição que tiverem, nos termos do artigo 811º e seguintes 
do CPC, sob pena de, não o fazendo, se devolver esse direito ao exequente, 
prosseguindo a execução seus termos, conforme tudo melhor consta do 
duplicado da petição inicial que se encontra no Cartório desta Secção à 
sua disposição, onde poderão levantar dentro das horas normais de expe-
diente.

Maputo, aos 15 de Junho de 2021
A Ajudante do Escrivão de Direito

Sandra Maria Jacinto

Verifiquei
A Juíza de Direito

Moila Ornélia Chong Chelene

MUNICÍPIO DE BOANE
CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE BOANE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d) do nº 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, comunica-se a adjudicação 

do objecto dos concursos abaixo indicados:

Nº
Nome do 

Concorrente
Objecto de Concurso

Valor da 
Adjudicação 

incluindo IVA

1 CHINA BILLION
Serviços de transporte de material (toutve-
nat) para ensaibrar as ruas no Município de 
Boane

13.308.750.00MT

2
IMHOTEP 

CONSTRUÇÕES E 
ENGENHARIA, SU

Empreitada de obras para construção do 
novo terminal no Mercado de Umpala

2.349.944.53MT

3
IMAC-INDÚSTRIA 

DE MALHAS E 
CONFECÇÕES

Fornecimento de fardamento e calçado para 
salubridade, motoristas e cobradores

1.261.236.610MT

4 ÁRVORE PARAÍSO Fornecimento de árvores de sombra 1.298.700.00MT
5 SOTEMA, LDA Fornecimento de capinadeira 358.880.00MT
6 FAST HOUSING LDA Fornecimento de material de canalização 2.019.069.00MT

7
TOYOTA DE 

MOÇAMBIQUE
Fornecimento de viatura de passageiros tipo 
mini-bus

2.604.597.73MT

8
NYELETI  

ENGENHARIA, LDA

Fiscalização de empreitada de obras para 
construção do novo terminal no Mercado de 
Umpala

348.660.00MT

9 SFM MUSSAGY, LDA Fornecimento de combustível e lubrificantes 7.951.400.00MT
10 MHL, SA Fornecimento de viatura cabina dupla 2.390.000.00MT

Boane, aos 7 de Julho de 2021

O Presidente do Conselho Municipal

Jacinto Lapido Loureiro

Acesse https://t.me/Novojornal
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MUNICÍPIO DE MANDIMBA
CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE MANDIMBA

Unidade Gestora Executora das Aquisições 

ANÚNCIO DE CONCURSOS 
O Conselho Municipal da Vila de Mandimba convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais micros, pequenas e 
médias empresas inscritas no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação 
de Serviços detentoras de Alvará igual ou superior a 3ª Classe a apresentarem propostas em cartas fechadas para os 
concursos discriminados na tabela abaixo:

N.º 
Modalidade de 

contratação 
e respectiva 
referência 

Objecto de 
Concurso 

Concorrentes 
elegíveis 

Data e Hora 
de entrega de 
documentos 

de qualificação 
e propostas

Data e Hora de 
abertura de 

documentos de 
qualificação e 

propostas

Validade 
das 

Propostas

Garantia 
Provisória 

Custo de 
Documento 
de Concurso

01
C.Limitado No 
004/UGEA/
CMVM/2021

F o r n e c i m e n -
to de 1 viatura 
Mini-Bus com 
13 lugares para 
Membros da As-
sembleia Muni-
cipal da Vila de 
Mandimba

Nacionais
27/7/2021
9.00 horas

27/7/2021
9.15 horas

90 Dias N/A 2000,00MT

02

C. Limitado No 
0 0 5 / U G E A /
CMVM/2021

Abertura de 5 fu-
ros positivos de 
abastecimento 
de água potavel 

Nacionais 27/7/2021
9.30 horas

27/7/2021
9.45 horas

90 Dias N/A 2000,00MT

03
C.Limitado No 
0 0 6 / U G E A /
CMVM/2021

Construção de 
um Centro de 
Saúde no Bairro 
Matambue

Nacionais
27/7/2021
10.00 horas

27/7/2021
10.15 horas

90 Dias N/A 2000,00MT

04
C. Limitado No 
0 0 7 / U G E A /
CMVM/2021

Reabilitação do 
Edifício do Con-
selho Municipal 
de Mandimba

Nacionais
27/7/2021
10.30 horas

27/7/2021
10.45 horas

90 Dias N/A 2000,00MT

1. Os documentos de concurso poderão ser adquiridos a partir do dia 9 de Julho de 2021, no horário normal de
expediente.

2. As propostas deverão ser entregues no Conselho Municipal da Vila de Mandimba e serão abertas em sessão pública
no endereço acima, na presença dos concorrentes que desejarem assistir ao acto.

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

4. Para os Concursos 005, 006 e 007 a visita ao local de execução das obras é obrigatória. Para o efeito o
concorrente poderá efectuá-la nos dias 19 e 20  de Julho de 2021, das 10.00 às 12.00 horas, sob risco próprio.

Mandimba, aos 8 de Julho de 2021
O Presidente

João Stande                             
(DN3)

Conselho Municipal da Vila da Manhiça
Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚCIO DE CONCURSOS 
O Conselho Municipal da Vila da Manhiça pretende convidar empresas interesadas, a apresentarem propostas 
fechadas, para participarem nos concursos de acordo com as modalidades abaixo indicadas:

Nº de Concurso Objecto de concurso
Data e hora de 
abertura das 

propostas

Valor do caderno 
de encargo

01/CMVM/VAF/UGEA/21 Aqusição de combustíveis e lubrificantes 26/7/2021   9.00 horas 1.500,00

02/CMVM/VAF/UGEA/21
Aquisição de material de escritório e 
consumíveis informáticos 2/8/2021   9.00 horas 1.500,00

03/CMVM/VAF/UGEA/21
Aquisição de serviços de manutenção, re-
paração de viaturas e máquinas

26/7/2021 10.00 horas 1.500,00

04/CMVM/VAPMA/UGEA/21
Aquisição de sementes e insumos agríco-
las 

2/8/2021 10.00 horas 1.500,00

05/CMVM/VUCE/UGEA/21 Construção de 3 salas de aula 3/8/2021  9.00 horas 1.500,00

06/CMVM/VUCE/UGEA/21
Aquisição de serviços de manutenção de 
sistema de água

3/8/2021 10.00 horas 1.500,00

07/CMVM/VUCE/UGEA/21
Aquisição de bombas submersas e aces-
sórios

3/8/2021 11.00 horas 1.500,00

08/CMVM/CPMVM/UGEA/21
Aquisição de fardamento para Polícia 
Municipal 

26/7/2021 9.30 horas 1.500,00

09/CMVM/GP/UGEA/21 Aquisição de 1 viatura 4x4, cabina dupla 27/7/2021  9.00 horas 1.500,00

10/CMVM/VAF/UGEA/21 Aquisição de pneus e baterias 27/07/202 10.00 horas 1.500,00

11/CMVM/VASSEG/UGEA/21 Aquisição de géneros alimentícios 4/8/2021  9.00 horas 1.500,00

12/CMVM/VUCE/UGEA/21
Construção de 5 furos de água equipados 
de bombas manuais 

3/8/2021 9.30 horas 1.500,00

Os concorentes, poderão obter mais informações ou adiquirir os documentos do concurso no endereço 
abaixo indicado, a partir do dia 12  de Julho de 2021, mediante o pagamento não reembolsavel, do valor  
referenciado na tabela acima,  os documentos do concurso poderão ser levantados a partir do dia 13 de Julho 
de 2021, mediante o depósito na conta n.º 969539260001 BCI ou 114261710001 MOZABANCO

O período de validade das propostas será de 90 dias. 
Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 
de Bens e Prestação de Serviços ao ESTADO, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

Conselho Municipal da Manhiça, esquina das Ruas 1 e 12

Telefone 21810114 ou  21810472,  cell 823343367

Email: cmvmanhica@gmail.com

A visita ao local da obra é de carácter obrigatório

Manhiça, aos 8 de julho de 21
Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
INSTITUTO DE CEREAIS DE MOÇAMBIQUE, IP

DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d) do nº 3 do artigo 33, conjugado com o nº 2 do artigo 64, do Regulamento de Contra-
tação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado 
pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto abaixo mencionado: 

Objecto
Modalidade de 

Contratação

Valor de 
Adjudicação

(Mts.)

Empresa 
Adjudicada

Proveniência de 
Fundos

Reabilitação de armazém incluindo a 
residência anexa pertencente ao ICM, 
IP no Complexo de Tavene,  cidade de 
Xai-Xai, província de Gaza. 

Ajuste Directo 2.334.808,59
Grupo Construções & 
Investimentos, Lda

Fundos Próprios 
do ICM, IP

Prestação de serviços de Auditoria 
Externa às Demonstrações 
Financeiras do ano 2019 

Ajuste Directo 447.525,00 CAT-Consultores, Lda
Fundos Próprios 
do ICM, IP

Maputo, aos 7 de Julho de 2021
A Autoridade Competente

(Assinatura Ilegível)

das Divisões do Instituto Nacional das Indústrias Culturais e Criativas  INICC, IP, 
serve o presente para divulgar os resultados finais obtidos na avaliação curricular 
e entrevista profissional referente ao concurso de provimento de lugares de 
Directores das Divisões, a que se refere o Aviso publicado no Jornal Notícias, Edição 

divisão de estudos, Planificação e desenvolvimento institucional

* Não participou das entrevistas profissionais.

Criativas  INICC, IP, fica aberto o prazo de 02 após a afixação dos resultados para 

construímos uma presença local, a longo prazo em mais de 25 países mais pobres na Ásia, África e América Latina. 

foco é aumentar a renda das pessoas e oportunidades de emprego em sectores produtivos, como a agricultura, bem 

é fornecer conhecimentos técnicos e assessoria na realização de uma agricultura inclusiva, sustentável e resistente ao 
clima, segurança alimentar e abordagens à nutrição com enfoque nas populações mais vulneráveis. O assessor assumirá 

jovens, melhorando a saúde e nutrição das famílias, e promovendo a produção de hortícolas para os mercados locais e 
regionais, em benefício dos produtores familiares. O Assessor dará o seu contributo ao Gestor do Programa e aos parceiros
do projecto, a fim de alcançar os objectivos acordados e realizar intervenções bem sucedidas. O Assessor identificará 

monitorar o progresso e rever  a qualidade técnica e assegurar o apoio e a satisfação do cliente. 

Identificar e propor  melhorias técnicas do processo à equipa do programa. 

nos colegas de programa e “coaching” dos colegas e parceiros associados tanto profissionalmente como 

Identificar e analisar as oportunidades e ameaças do mercado e assegurar que os colegas relevantes sejam 
informados. Analisar, compreender e desenvolver redes (locais) com intervenientes relevantes, identificar novos 

SNV e identificar oportunidades para políticas e procedimentos de Desenvolvimento Empresarial. Iniciar tarefas a 
nível local/(sub)nacional, apoiar propostas e desenvolver processos técnicos durante a fase de início dos projectos.

Forte experiência na implementação de projectos e profundo conhecimento da gestão do ciclo do projecto
O trabalho não é supervisionado e exige que os incumbentes trabalha de forma independente.
Fornece conhecimentos para influenciar o desempenho a médio e longo prazo como parceiro 
A capacidade de agir directamente a fim de atingir ou exceder objectivos.

as candidaturas de pessoas devidamente qualificadas e elegíveis, independentemente do género, raça, condição física, 

          Tel.: +258 82 0676687 Av. Zedequias Manganhela, No 309, 1o andar.
          Email: info.incermoc@gmail.com             Maputo – Moçambique 7328

informática 

3.  Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir os 

no BANCO MILLENIUM BIM, através do NIB a ser fornecido pela Recebedoria Municipal, sita na 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos do nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada 
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 
aprovado pelo Decreto n.° 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do 
objecto dos concursos abaixo referenciados:

N° de 
concurso

Objecto de Concurso
Modalidade 
de Concurso

Empresa Adjudicada
Valor da 

Adjudicação
(incluindo IVA)

27C000141/
CL/06/2021

Sotil, livraria papelaria 
e tipografia

Baseada em 
Menor Preço

SOTIL, LIVRARIA 
PAPELARIA E 
TIPOGRAFIA

1.553.385,00MT

27C000141/
CL/01/2021

Manutenção e repara-
ção de viaturas

Baseada em 
Menor Preço

ENTREPOSTO AUTO, 
SA

1.000.000,00MT

27C000141/
CL/02/2021

Fornecimento de com-
bustível

Baseada em 
Menor Preço

PEMBA 
COMBUSTÍVEIS, LDA

2.699.890,50MT

27C000141/
CL/02/2021

Manutenção e repa-
ração de aparelhos de 

ar-condicionado

Baseada em 
Menor Preço

OFITEC -OFICINA 
TÉCNICA DE FRIO

550.000,00MT

27C000141/
CL/04/2021

Prestação de serviços 
de limpeza

Baseada em 
Menor Preço

CA 
EMPREENDIMENTOS, 
LDA

510.000,00MT

27C000141/
CL/07/2021

Aquisição de aparelhos 
de ar-condicionado

Baseada em 
Menor Preço

OFITEC -OFICINA 
TÉCNICA DE FRIO

400.000,00MT

27C000141/
CC/03/2021

Aquisição de material 
de ferragem

Baseada em 
Menor Preço CECONUR CD, LDA

254.969,57MT

27C000141/
CC/08/2021

Aquisição de bens ali-
mentícios

Baseada em 
Menor Preço

VIP SUPERMERCADO 
PEMBA

84.000,00MT

27C000141/
AD/01/2021

Prestação de serviços 
de segurança

Baseada em 
Menor Preço

SÓ PROTEÇÃO 
SEGURANÇA, LDA

1.040,00MT

27C000141/
CC/05/2021

Instalação de Laboratório 
de e-SISTAFE Cabelagem 

-Tribunal Judicial 
Provincial-CEDSIF

Baseada em 
Menor Preço

INFOLEC.
CONSULTORIA 
INFORMÁTICA & 
SERVIÇOS, LDA

96.174,00MT

27C000141/
CC/06/2021

Instalação de 
Laboratório de e-

-SISTAFE Cabelagem-
Secretaria Distrital de 

Namuno-CEDSIF

Baseada em 
Menor Preço

INFOLEC.
CONSULTORIA 
INFORMÁTICA & 
SERVIÇOS, LDA

75.699,00MT

27C000141/
AD/08/2021

Manutenção e repara-
ção de viatura-CEDSIF

Baseada em 
Menor Preço

MHL AUTO SA 92.971,00MT

UGEA
(Assinatura Ilegível)

Av. 16 de Junho, Caixa Postal 310, Telfs +258 272296/7, Fax +258 27221414, Email: dpef.gov.cd@gmail.com

Acesse https://t.me/Novojornal
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 REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO E REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES

DIRECÇÃO REGIONAL NORTE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação de Concursos

De acordo com o artigo 33, n° 3, alínea d) conjugado com o nº 2 do artigo 
64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto n° 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que foram adjudicados os 
concursos abaixo indicados:

Nº de Concurso Objecto 
Concorrente 
adjudicado

Valor da 
adjudicação 

incluindo IVA

25D003141/
CC/003/2021

Fornecimento de material 
eléctrico e de canalização

IBERMOTIC TECH 
MOÇAMBIQUE LDA

30.000,00MT

25D003141/
AD/013/2021

Lavoura mecanizada de 
terra para a prática da 

agricultura
SAN JFS, SARL 30.000,00MT

25D003141/
CC/004/2021

Fornecimento de material 
de ferragem

ELECTROFFICE 100.000,00MT

Nacala, Junho de 2021

Autoridade Competente

(Ilegível) 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Província de Tete

3ª Secção Criminal

ANÚNCIO
A MERITÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA 3ª SECÇÃO CRIMINAL DESTE TRIBUNAL JUDI-
CIAL DA PROVÍNCIA DE TETE

Faz saber que neste Cartório correm seus termos uns Autos de Querela nº 21/2019, 
em que o Digno Magistrado do Mº Pº move contra o arguido: MATEUS DAVID CALULU, 
moçambicano, solteiro, de 30 anos de idade, camponês, filho de David Calulu e de Oleria 
Titos, natural de Marara-Tete, residente à data dos factos no povoado de Nhauliri-Cahora 
Bassa, actualmente em lugar incerto, imputado o crime de roubo qualificado, previsto e 
punido, pelo artigo 283º do Código Penal, foi declarada a contumácia nos termos do nº 4 
do artigo 380º do Código do Processo Penal, o que suspende os termos do processo até a 
apresentação do mesmo ou a sua detenção.
A declaração de contumácia implica, igualmente, a passagem imediata de mandado de 
detenção do arguido e anulabilidade dos negócios jurídicos de natureza patrimonial 
celebrados após a declaração, como dispõe o nº 1 do artigo 382º do Código do Processo 
Penal.
Foi ainda decretada a proibição de obtenção de Bilhete de Identidade (BI) e carta de 
condução, bem como o arresto de bens do arguido que não sejam indispensáveis para 
cama e vestuário do arguido e sua família e nem utensílios destinados à preparação de 
refeições domésticas.

Cumpra-se
Tete, aos 23 de Junho de 2021

A Juíza de Direito
Drª Ivete Rosa Maria G. J. Canjale

A Escrivã de Direito
Teresa Omar Simonje
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Província de Tete

3ª Secção Criminal

ANÚNCIO
A MERITÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA 3ª SECÇÃO CRIMINAL DESTE TRIBUNAL JUDICIAL 

DA PROVÍNCIA DE TETE

Faz saber que neste Cartório correm seus termos uns Autos de Querela nº 67/2018, em 
que o Digno Magistrado do Mº Pº move contra o arguido: JOAQUIM AUGUSTO JANOTA, 
moçambicano, solteiro, de 21 anos de idade, filho de Janota Rame e de Zerinha João, natural 
de Moatize, residente à data dos factos no Bairro 25 de Setembro, Unidade nº 2, actualmente 
em lugar incerto, imputado o crime de violação de menor de doze anos, previsto e punido, 
pelo artigo 219º do Código Penal, foi declarada a contumácia nos termos do nº 4 do artigo 
380º do Código do Processo Penal, o que suspende os termos do processo até a apresentação 
do mesmo ou a sua detenção.

A declaração de contumácia implica, igualmente, a passagem imediata de mandado de 
detenção do arguido e anulabilidade dos negócios jurídicos de natureza patrimonial 
celebrados após a declaração, como dispõe o nº 1 do artigo 382º do Código do Processo 
Penal.

Foi ainda decretada a proibição de obtenção de Bilhete de Identidade (BI) e carta de condução, 
bem como o arresto de bens do arguido que não sejam indispensáveis para cama e vestuário 
do arguido e sua família e nem utensílios destinados à preparação de refeições domésticas.

Cumpra-se

Tete, aos 23 de Junho de 2021
A Juíza de Direito

Drª Ivete Rosa Maria G. J. Canjale
A Escrivã de Direito

Teresa Omar Simonje
261

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Província de Tete

3ª Secção Criminal

ANÚNCIO

A MERITÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA 3ª SECÇÃO CRIMINAL DESTE TRIBUNAL JUDICIAL DA 
PROVÍNCIA DE TETE

Faz saber que neste Cartório correm seus termos uns Autos de Querela nº 38/2017, em que o Digno 
Magistrado do Mº Pº move contra os arguidos: NARA DA GRAÇA LAGOS CORREIA, moçambicana, 
solteira, de 20 anos de idade, desempregada, filha de Paulo da Graça Lagos Correia e de Fatinha, 
natural de Tete, residente à data dos factos no Bairro Josina Machel, próximo da Igreja São José e 
MOURINHO BENTO SILVEIRA MOURINHO, moçambicano, solteiro, de 26 anos e idade, filho de 
Beato Silveira Mourinho e de Eulária Vinho Gemusse, natural de Moatize-Tete, residente à data dos 
factos no Bairro Samora Machel, Unidade Canongola, quarteirão nº 4, actualmente em lugar incerto, 
imputados o crime de homicídio voluntário simples, previsto e punido, pelo artigo 155º do Código 
Penal, foi declarada a contumácia nos termos do nº 4 do artigo 380º do Código do Processo Penal, o 
que suspende os termos do processo até a apresentação dos mesmos ou sua detenção.

A declaração de contumácia implica, igualmente, a passagem imediata de mandado de detenção 
dos arguidos e anulabilidade dos negócios jurídicos de natureza patrimonial celebrados após a 
declaração, como dispõe o nº 1 do artigo 382º do Código do Processo Penal.

Foi ainda decretada a proibição de obtenção de Bilhete de Identidade (BI) e carta de condução, 
bem como o arresto de bens dos arguidos que não sejam indispensáveis para cama e vestuários dos 
arguidos e sua família e nem utensílios destinados à preparação de refeições domésticas.

Cumpra-se

Tete, aos 23 de Junho de 2021
A Juíza de Direito

Drª Ivete Rosa Maria G. J. Canjale
A Escrivã de Direito

Teresa Omar Simonje 261

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

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
DEPARTAMENTO DE REGISTOS E NOTARIADO

3.º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine n.º 1472 – 1.º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE 
CONSTANTINO MARTINS NHANCUPE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e oito de Junho de dois mil 
e vinte e um, exarada de folhas noventa e quatro a folhas noventa e cinco verso, do livro de 
notas para escrituras diversas número oitocentos e sessenta e sete, traço “D”, no Terceiro 
Cartório Notarial, perante ANDRÉ CARLOS NICOLAU, licenciado em Direito, Conservador 
e Notário Superior, em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma escritura de 
Habilitação de Herdeiros por óbito de CONSTANTINO MARTINS NHANCUPE, que vivia 
em comunhão de mesa e habitação com a sua esposa Isaura Fabiola Langa, até à data da 
sua morte, conforme o Atestado passado pelo Posto Administrativo Municipal do Infulene, 
aos vinte e dois de Junho de dois mil e vinte e um, natural de Zavala, e residente que foi 
no Bairro de Hulene.

Que ainda pela mesma escritura pública foram declarados como únicos e universais 
herdeiros de todos os seus bens e direitos, seus filhos: CELCIA CONSTANTINO NHACUPE, 
solteira, natural de Maputo, TÁNIA CONSTANTINO NHANCUPE, solteira, natural de 
Maputo e  MOISÉS CONSTANTINO NHANCUPE, menor, natural de Maputo, todos 
residentes nesta cidade.

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

Está conforme
Maputo, aos 30 de Junho de 2021

O Notário
(Ilegível)

7384

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO
BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO DA MATOLA

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR 
ÓBITO DE CALANO LOPES

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e três de Abril de dois mil 
e vinte e um, exarada de folhas oitenta e dois a folhas oitenta e quatro, do livro de notas 
para escrituras diversas, número vinte e seis, traço “B”, barra BAÚ, deste Balcão, a cargo da 
Notária em exercício, CÉLIA BERNARDETE MESTRE GUAMBE, foi celebrada uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros por óbito de CALANO LOPES, de então quarenta e quatro anos 
de idade, casado que era à data da sua morte, sob regime de comunhão geral de bens com 
Helena da Natividade Lucas Zandamela, com última residência habitual no Bairro do 
Fomento, Matola. 
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade, 
tendo deixado como únicos e universais herdeiros de seus bens, sua cônjuge acima 
mencionada e seus filhos: SHARON DE NATIVIDADE LOPES, solteira, menor, natural de 
Maputo e residente no Bairro do Fomento, Matola, CELSA HELENA CALANO LOPES, solteira, 
menor, natural de Maputo e residente no Bairro do Fomento, Matola e EDILSON MICAS 
CALANO LOPES, solteiro, menor, natural de Maputo e residente no Bairro do Fomento, 
Matola. Também sua universal herdeira sua cônjuge acima mencionada e residente no Bairro 
do Fomento.
Não existem outras pessoas que de lei possam concorrer na sucessão.
Fazem parte da herança todos os bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias em 
nome do falecido.

Esta conforme
Matola, aos 22 de Junho de 2021

A Notária
(Ilegível)

7386

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRUBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO DA MAXIXE

ANÚNCIO
Pelo Tribunal Judicial do Distrito da Maxixe, nos Autos de Acção 
Ordinária de Divórcio Litigioso, registado sob o nº 13/21-1ª 
Sec., que a autora DULCE DAVID, casada, natural de Inharrime e 
residente no Bairro Chambone 1, cidade da Maxixe, move contra 
o réu JOSÉ ARMINDO FOLICHE, casado e residente actualmente
em parte incerta na cidade da Maxixe, é este réu para no prazo de 
vinte dias, finda a dilação de trinta dias, a contar da segunda e 
última publicação deste anúncio, contestar, querendo, a referida 
acção, pelos fundamentos constantes da petição inicial, cujo 
duplicado fica à disposição do citando no Cartório deste Tribunal, 
podendo levantá-lo durante as horas normais de expediente com a 
advertência de que a falta da contestação importa o prosseguimento 
dos Autos os ulteriores termos à sua revelia, nos termos dos artºs 
239 e 247, ambos do CPC.

Maxixe, aos 6 de Julho de 2021
O Juiz-Presidente Substituto

Dr. Mateus Augusto Pequenino
O Escrivão de Direito

Rafael Ernesto
51

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

PRIMEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DA BEIRA

HABILITAÇÃO NOTARIAL POR ÓBITO DE JOSEFA MARIA 
EDUARDO FRANCISCO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura do dia sete de 
Julho de dois mil e vinte e um, lavrada de folhas setenta e três a folhas 
setenta e quatro, do livro de escrituras diversas número oitenta e um, a 
cargo de FERNANDA RAZO JOÃO, Notária Superior em pleno exercício 
de funções notariais, foi celebrada uma Escritura de Habilitação 
Notarial por óbito de JOSEFA MARIA EDUARDO FRANCISCO, falecida 
no dia dezassete de Novembro de dois mil e dezanove, na cidade da 
Beira, onde teve o seu último domicílio, no estado que era solteira, 
maior, natural que foi de Chimoio. 

Mais certifico que na referida escritura foi declarado como único 
herdeiro, seu filho FRANCISCO FILIPE MACHADO VASCO MBOIA 
CAMPIRA, casado, de nacionalidade moçambicana, natural de Maputo, 
residente na cidade da Beira.

Está conforme

Primeiro Cartório Notarial da Beira, aos 7 de Julho de 2021

A Notária Superior
Fernanda Razo João
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Delegação Provincial de Manica

ANÚNCIOS DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com o artigo 64 do Regulamento de Contra-
tação 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 o 
seguinte: 

Número de 
ordem 

Objecto do concurso 
Valor de 

adjudicação

Concurso N° 22/
CC/FEDPM/2021

Contratação de empreitada 
para obras de construção 
de alpendre e vedação do 
sistema de painéis solares

S.C. SUANDIQUE
CONSTRUÇÕES,

pelo valor de 
499.357,17MT

Concurso n° 20/
CP/FEDPM/2021

Contratação de empreitada 
para as obras de construção 
do muro de vedação, guarita, 
sanitário e passeio

V & C 
CONSTRUTORA 
LDA, pelo valor 

de5.967.266,41MT

Concurso N° 23/
AD/FEDPM/2021

Contratação de empreitada 
para obras de construção 
de duas torres em estrutura 
metálica para fornecimento 
de água às comunidades locais

S.C. SUANDIQUE
CONSTRUÇÕES,

pelo valor de 
1.100.000,00MT

Chimoio, aos 5 de Julho de 2021

A Entidade Contratante

(Ilegível)

F U N D O  D E  E S T R A D A S

80

GABINETE DO DIRECTOR-GERAL 
Departamento de Aquisições - DEA

ADITAMENTO Nº 2 AO ANÚNCIO DE CONCURSOS

Aos concorrentes e/ou interessados, serve o presente Aditamento para introduzir alterações nos prazos de submissão das propostas e datas 
de abertura das mesmas. O primeiro aditamento aos concursos abaixo indicados foi publicado neste jornal, nos dias 23 e 24 de Junho de 
2021. As alterações nos referidos anúncios são as seguintes:

Referências ao 1º Aditamento de:
Alterações no 1º Aditamento 

publicado:

Concurso Público Objecto do concurso Datas Datas

/49/SEPRO-
ANE,IP/312.2/2021

Obras de Manutenção Periódica das 
Estradas N14 Metoro/Montepuez e R698 
Montepuez/Rio Montepuez, na Província 
de Cabo Delgado

Prazo de submissão das 
propostas:

10.00 horas de 15/07/2021

Prazo de submissão das 
propostas:

10.00 horas de 23/7/2021

Sessão de abertura das 
propostas:

10.15 horas de 15/7/2021

Sessão de abertura das 
propostas:

10.15 horas de 23/7/2021

/50/SEPRO-
ANE,IP/312.2/2021

Obras de Manutenção Periódica da 
Estrada N360 Maniamba/Metangula, na 
Província do Niassa

Prazo de submissão das 
propostas:

10.00 horas de 14/7/2021

Prazo de submissão das 
propostas:

10.00 horas de 23/7/2021

Sessão de abertura das 
propostas:

10.15 horas de 14/7/2021

Sessão de abertura das 
propostas:

10.15 horas de 23/7/2021

/51/SEPRO-
ANE,IP/312.2/2021

Obras de Manutenção Periódica das 
Estradas R733/R1215 Unango/
Matchedge Fase I, Unango/Macalodge 
(20 Km), na Província do Niassa

Prazo de submissão das 
propostas:

13.00 horas de 14/7/2021

Prazo de submissão das 
propostas:

10.00 horas de 23/7/2021
Sessão de abertura das 

propostas:
13.15 horas de 14/7/2021

Sessão de abertura das 
propostas:

10.15 horas de 23/7/2021

Maputo, aos 9 de Julho de 2021

A Entidade Contratante
7391

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
______________

GOVERNO DO DISTRITO DE  MAPAI
SECRETARIA DISTRITAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS 
AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DO CONCURSO LIMITA-
DO Nº04J175041/CL/01/GDM/

UGEA/2021

(Contratação de Empreitada para 
Execução das Obras de Construção 

da Secretaria Administrativa da 
Localidade de Hariane) 

1. O Governo do Distrito de Mapai –
Secretaria Distrital convida empresas
interessadas e inscritas no Cadastro
Único da UFSA com alvará mínimo
de Empreiteiro de Obras Públicas
de 3ª Classe, a apresentarem pro-
postas fechadas, para a execução de
obras de Construção da Secretaria
Administrativa da Localidade de
Hariane, no distrito de Mapai. Os do-
cumentos do concurso e informações
adicionais poderão ser obtidos duran-
te as horas normais de expediente, a
partir do dia 12 de Julho de 2021. A
aquisição dos mesmos, será mediante
a apresentação do talão de depósito no
valor de 2.500,00MT (dois mil e qui-
nhentos meticais) não reembolsável a
efectuar na conta nº 374551145/ M.
Bim, em nome do Governo do Distrito
de Mapai-Receita.

2. A visita ao local da obra é de carácter
obrigatório e será realizada no dia 15
de Julho de 2021 (concentração na
Secretaria Distrital de Mapai, sita no
1º Bairro, localidade de 16 de Junho,
na sede do Distrito às 10.00 horas). Os
custos da deslocação (visita) serão da
responsabilidade do concorrente.

3. É obrigatória a apresentação das
qualificações jurídicas, qualificações
económico-financeiras, qualificação
técnica e regularidade fiscal. Toda a
documentação solicitada deverá estar
actualizada e devidamente reconhecida.

4. O prazo para a submissão das pro-
postas é dia 26 de Julho de 2021 até
9.30 horas, e deverão ser entregues na
Secretaria Distrital/Mapai. O prazo de
validade das propostas será de 90 dias,
a partir da data-limite da entrega das
mesmas.

5. A abertura das propostas será efetuada
no dia 26 de Julho de 2021, às 9.45 ho-
ras no Gabinete da UGEA na Secretaria
Distrital/ MAPAI.

6. O posicionamento dos concorren-
tes será anunciado em sessão pública
às 10.00 horas do dia 30 de Julho
de 2021, no Gabinete da UGEA na
Secretaria Distrital /MAPAI.

7. Não é requerida a garantia provisória.

8. O concurso será regido pelo Regulamento 
de Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e
Prestação de Serviços ao Estado, apro-
vado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de
Março.

Mapai, aos 9 de Julho de 2021

A Autoridade Competente
(Ilegível) 

151

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

DISTRIBUIÇÃO GERAL

ANÚNCIO
O Doutor Alberto José Assane, Juiz-Presidente do Tribunal Judicial da Província de 
Nampula, em cumprimento da Carta Precatória n.º 85/2021, vinda da 1.ª Secção 
Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, relativa a Execução Ordinária 
n.º 93/2019-N, para Pagamento da Quantia de 4 065 304,83MT, (quatro milhões,
sessenta e cinco mil, trezentos e quatro meticais e oitenta e três centavos), que
a exequente FNB MOÇAMBIQUE, SA, move contra a executada TOYA CONSTRUÇÕES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LIMITADA, faz saber que pelas 9.30 horas, do dia dezanove
de Julho de dois mil e vinte e um, na Sala de Audiências n.º 1, deste Tribunal, que
será posto à venda, em hasta pública, em primeira praça, pelo maior lance, acima da
quantia exequenda, um imóvel propriedade da executada, com as características abaixo
descritas:
Para o efeito, são convidados todos os interessados na compra do imóvel a apresentarem 
as suas propostas, em carta fechada, na Secretaria Geral deste Tribunal, de hoje até o
próprio dia (uma horas antes) da abertura das propostas.

Verba Única
Um imóvel registado na Conservatória do Registo Predial de Nampula sob n.º 70692, 
a folhas 84v do Livro B/11, inscrito na Matriz Predial Urbana sob n.º 1 538, a favor de 
Raimundo Albino Machonisse. 

Valor mínimo da arrematação: 33 000,00USD (trinta e três mil dólares).
O imóvel poderá ser visitado no horário normal de expediente, devendo se contactar o 
proprietário, nesta cidade de Nampula.
Mais informações poderão ser obtidas na Secretaria Geral do Tribunal Judicial da 
Província de Nampula, nas horas normais de expediente. Fica o proprietário obrigado 
a amostrar o imóvel a todos os interessados, nos termos do artigo 891º do Código de 
Processo Civil.    Para constar se passou o presente anúncio ser publicado no Jornal e vai 
devidamente assinado. 

Nampula, aos vinte e nove dias do mês de Junho do ano dois mil e vinte e um
O Juiz-Presidente

Dr. Alberto José Assane

(Juiz de Direito “A”)

O Distribuidor Provincial

Valeriano S. José Muanheue
6629
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

GOVERNO DO DISTRITO DE NAMAACHA
SERVIÇO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE NAMAACHA

INSTITUTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE NAMAACHA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

N A M A A C H A

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a alínea d) do n°3 do artigo 33 conjugado com o n°2 do artigo 63 do 

Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 

Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-

se a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo indicados:

N° do concurso Nome do concorrente Objecto de concurso Valor incluindo 
IVA

01/SDEJTN//IFPN/
UGEA/2021 SL COMÉRCIO GERAL, LDA Fornecimento de géneros 

alimentícios - Lote 1  447.612,75MT

02/SDEJTN//IFPN/
UGEA/2021 SL COMÉRCIO GERAL, LDA Fornecimento de géneros 

alimentícios - Lote 2 734.660,55MT

03/SDEJTN//IFPN/
UGEA/2021

PAPELARIA E LIVRARIA 
ALIANÇA

Fornecimento de material de 
escritório 999.667.00MT

Namaacha, aos 6 de Julho de 2021

Autoridade Competente

António Raúl Cândido

(Inst. e Téc. Ped. N1)
6616

Possuir Carta de Condução Profissional;

Ter aptidão física comprovada para realizar trabalho de campo;

Certificado de habilitações literárias ou experiência profissional (fotocópia 

Atestado médico de sanidade mental e capacidade física para o desempenho de 

Certificado de Registo Criminal;

, a correr depois do fim de dilação que se conta a partir 

fim de dilação, contestar, querendo, face aos fundamentos 

Mais ainda é notificado para, dentro do mesmo prazo, 
escolher domicílio para receber as notificações ou 

pena de não se efectuarem as notificações, considerando-

igual teor que serão afixados nos locais indicados na lei, 

Verifiquei

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA JUDICIAL

EDITAL
O MERITÍSSMO SENHOR DOUTOR SALOMÃO PAULO MANHIÇA, JUIZ DE DIREITO 

“A” DO TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO, INSTRUTOR DOS AUTOS,

FAZ SABER QUE que correm termos uns autos de Processo Disciplinar, registados sob o n.º 39/20, em que 
é Arguida Mónica Silvina Rupia Lopes, Juíza de Direito “D” do Tribunal Judicial do Distrito de Magude, com 
último domicílio conhecido na Vila de Magude.
E desta forma e em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 108 do Estatuto dos Magistrados Judiciais, 
aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 11 de Março, a Arguida é notificada do conteúdo da Acusação deduzida 
folhas 64 a 67 dos autos de Processo Disciplinar acima referidos, podendo, querendo, no prazo de vinte dias, 
após dilação de dez dias, compulsar os autos, que se encontram à sua disposição junto do Escrivão da 2.ª 
Secção Cível do Tribunal Judicial da Província de Maputo, deduzir a sua defesa ou requerer diligências que 
repute necessárias, sob pena de cominação legal.

Maputo, aos 30 de Junho de 2021

O Escrivão dos autos
Alfredo César Bila

Verifiquei
O Instrutor

Salomão Paulo Manhiça
(Juiz de Direito “A”) 6625

Faz saber que pela décima primeira Secção Cível deste Tribunal 

depois de findo o dos éditos, tudo a contar da segunda e última 
publicação deste anúncio, contestar, querendo, apresentando 

conforme tudo melhor consta do duplicado da petição inicial 
que se encontra à disposição
Secção, podendo ser levantada dentro das horas normais de 
expediente, sob a cominação de, não contestando, julgarem-se 

que vão ser devidamente afixados nos lugares determinados 

Maputo, aos onze dias do mês de Maio de dois mil e vinte e um

Verifiquei

- - - Certifico para efeitos de publicação, que por escritura de dez de 
Março de dois mil e vinte , lavrado a folhas trinta e três verso à trinta 

foi celebrado uma escritura de Habilitação Notarial por óbito de que 
às Que, às dezassete horas, do dia cinco de Setembro de dois mil e 

de então cinquenta e três anos de idades, solteiro, maior 

residência no Bairro Cimento , no distrito de Pemba, Província de Cabo 
Delgado, filho de 

seus filhos:

Que não existem outras pessoas que por lei prefiram ou com ela possam 
concorrer à sucessão. --------------------------
Que não existem herdeiros sujeitos a inventário obrigatório e que deixou 
bens e não  deixou testamento. --------------
Que não existem outras pessoas que por lei prefiram ou com ela possam 
concorrer à sucessão. --------------------------
Que não existem herdeiros sujeitos a inventário obrigatório e que deixou 
bens e não deixou testamento. - -----------------------------------------------

Pemba, aos seis  dias do mês de Julho   do ano dois mil e vinte  e um.--

propostas fechadas para o concurso discriminado na tabela I e a manifestarem interesse para fiscalização do concurso discriminado 

qualificação e qualificação e 

Construção do Posto 

até às 10.30h às 10.45h

Os concorrentes deverão ser titulares de Alvará igual ou superior a 3ª classe, nas categorias I e VI.
Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-los na Secretaria 
Distrital de Zavala, Rua da Administração, Município de Quissico, Telefone: +25829365038, Email: ugeazavala@gmail.co
importância não reembolsável de
As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado e serão abertas na sala de sessões do mesmo.
A visita conjunta ao local da obra será efectuada no dia 16 com a concentração no endereço acima 

Concurso selecção Baseada na construção do Posto 
até às 11.30h às 11.45h

Os concorrentes deverão ser titulares de Alvará igual ou superior a 1ª classe, Categoria III.
Os termos de referência poderão ser levantados no endereço acima descrito:
As manifestações de interesse deverão ser entregues no endereço acima descrito. Em invólucro opaco fechado, selado com a 
identificação completa do concorrente e do objecto de contratação.
Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação 

Nos termos do nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 
8 de Março, o Governo do Distrito de Mossuril anuncia a adjudicação do concurso de acordo com 
o seguinte:

N˚. dO cONcURSO

Nos termos do 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 do objecto dos concursos abaixo indicados:

e Agência de Viagens, Lda
Contratação de serviço de alojamento, alimentação e aluguer de 

Representações, Lda Contratação para fornecimento de toneres e tinteiros

Nos termos do nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 
nº 5/2016, de 8 de Marco, o Governo do Distrito de Mossuril anuncia a adjudicação do 
concurso de acordo com o seguinte:

N˚. dO cONcURSO

Implementação do Plano de 

Construção do SAA na 

Construção do SAA na 

Manutenção da Residência 

ediTaL - adiTaMeNTO

VeNda de ViaTURaS abaTidaS
Na sequência do anúncio de venda das 4 viaturas abatidas, abaixo indicadas, A 

POLISEGUROS, LDA, em representação do Banco de Moçambique, vem rectificar a 
alínea d), onde se lê: “o preço proposto para aquisição da viatura, não devendo estar 

abaixo do valor mínimo de licitação.”

Com efeito, cumpre informar que não há valor mínimo de licitação, devendo cada 

interessado apresentar a sua proposta por carta fechada. 

Mais, os demais requisitos e condições mantêm-se. 

Marca Modelo Matrícula Localização estado de conservação
BMW 530i AAF-428-MC Maputo Razoável

BMW 535i ABR-050-MC Maputo Bom

BMW 535i ABR-051-MC Maputo Bom

BMW 535i ABR-054-MC Maputo Bom

Maputo, aos 8 de Julho de 2021
Poliseguros, Lda.    

7381
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

INSTITUTO NACIONAL DA MARINHA
 ADMINISTRAÇÃO MARÍTIMA DE MAPUTO

 UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

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

N/O          Modalidade do concurso     Objecto do concurso     Valor 
 Concorrente 
Adjudicado

01
CONCURSO LIMITADO Nº 02/
ADMAR/UGEA/2021

Contratação para  fornecimento do 
material de material de escritório 

1.069.005,60MT
IVA incluído

ACADÉMICA, LDA

02
CONCURSO LIMITADO N° 03/
ADMAR/UGEA/2021

Contratação para  fornecimento do
 material de protecção e segurança 
no trabalho

120.428,10MT
IVA incluído

METALEC E SERVIÇOS 

03
CONCURSO LIMITADO N° 04/
ADMAR/UGEA/2021

Contratação para a manutenção 
e reparação de computadores

349.999,51MT
IVA incluído

TÉCNICA PCI, LDA

Maputo, aos 9 de Julho de 2021

A Entidade Competente

6656 5547

REPÚBLICA DE MOÇAMBUIQUE
CIDADE DE MAPUTO

CONSENHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇOS DE ASSUNTOS SOCIAIS

DEPARTAMENTO DO GÉNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL
 Rua de Xitende nº 119, Telefone: 873788168, Maputo-Moçambique

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos do n 2 do artigo 64, do Decreto n 5/2016, de 8 de Março que aprova o Regulamento de Contratação de 

Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, comunica-se a adjudicação 

de acordo com o seguinte: 

Nº DO CONCURSO
Tipo de 

Concurso
Objecto Empresa 

Valor de 

adjudicação

62L000151/CC/05/UGEA/DGCASCM/2021 Cotações Géneros  alimentícios SUPERMERCADO JULY, LDA 304.339,01MT

62L000151/CC/08/UGEA/DGCASCM/2021 Cotações Comunicação MOBAILE PLUS, LDA 140.500,00MT

62L000151/CC/12/UGEA/DGCASCM/2021 Cotações Brinquedos SHOPRITE  MOÇAMBIQUE, LDA 244.404,00MT

62L000151/CC/04/UGEA/DGCASCM/2021 Cotações

Fornecimento de 

material de limpeza e 

higiene (Covid-19)  

CENTRO ORTOPÉDICO 314.550,00MT

Maputo, Julho de 2021

Autoridade Competente
 (Assinatura Ilegíve)

1. O Conselho Municipal de Maputo convida a todas empresas elegíveis, nacionais ou estrangeiras

interessadas e que reúnem os requisitos de elegibilidade e Tributos Autárquicos Regularizados

a apresentarem propostas seladas para os concursos constantes do quadro abaixo:

Concurso
Objecto do 
Concurso

Concentração 
para visita

Alvará
Data, Hora e Local de 
abertura do Concurso

Garantia 
Provisória

Concurso por 
Cotações 

OM/UGEA-6-68/
CMM/DMAS/G/2021

Aquisição de tele-
móveis e recargas 
para DMAS 

Entrega das Cartas 
Propostas Envelo-
pe Selado

Compatível 
ao Objecto da 
Contratação

Dia: 14/7/2021
Entrega: 11.00 horas

CMM - Pelouro de 
Saúde e Acção Social

N/A

Concurso por 
Cotações 

OM/UGEA-6-81/
CMM/DMAS/G/2021

Aquisição de projec-
tor de imagem para 
reuniões  

Entrega das Cartas 
Propostas Envelo-
pe Selado

Compatível 
ao Objecto da 
Contratação

Dia: 14/7/2021
Entrega: 11.00 horas

CMM - Pelouro de 
Saúde e Acção Social

N/A

Concurso Limitado 
OM/UGEA-06 82/

CMM/DMAS/S/2021

Aquisição de produ-
tos para projecto de 
geração de Renda às 
famílias vulneráveis  

Entrega das Cartas 
Propostas Envelo-
pe Selado

Compatível 
ao Objecto da 
Contratação

Dia: 23/7/2021
Entrega: 10.00 horas

Abertura: 10.15 horas
CMM - Pelouro de 

Saúde e Acção Social

N/A

Concurso por 
Cotações 

OM/UGEA-6-83/
CMM/DMAS/G/2021

Fornecimento de 
fardamento e calça-
do para DMAS 

Entrega das Cartas 
Propostas Envelo-
pe Selado

Compatível 
ao Objecto da 
Contratação

Dia: 14/7/2021
Entrega: 11.00 horas

CMM - Pelouro de 
Saúde e Acção Social

N/A

Concurso por 
Cotações 

OM/UGEA-6-84/
CMM/DMS/G/2021

Fornecimento de re-
cargas de telemóvel 
para DMS

Entrega das Cartas 
Propostas Envelo-
pe Selado

Compatível 
ao Objecto da 
Contratação

Dia: 14/7/2021
Entrega: 11.00 horas

CMM - Pelouro de 
Saúde e Acção Social

N/A

Concurso Limitado 
OM/UGEA-06 86/

CMM/DMAS/S/2021

Aquisição de Kits de 
material de cons-
trução para apoio às 
famílias vulneráveis

Entrega das Cartas 
Propostas Envelo-
pe Selado

Compatível 
ao Objecto da 
Contratação

Dia: 23/7/2021
Entrega: 11.30 horas

Abertura: 11.45 horas
CMM - Pelouro de 

Saúde e Acção Social

N/A

Concurso Limitado 
OM/UGEA-06 91/

CMM/DMAS/S/2021

Aquisição de Kits 
de assistência às fa-
mílias em situação 
de vulnerabilidade 
social 

Entrega das Cartas 
Propostas Envelo-
pe Selado

Compatível 
ao Objecto da 
Contratação

Dia: 23/7/2021
Entrega: 12.00 horas

Abertura: 12.15 horas
CMM - Pelouro de 

Saúde e Acção Social

N/A

Concurso por 
Cotações 

OM/UGEA-6-90/
CMM/DMAS/G/2021

Reparação de bens 
móveis  

Entrega das Cartas 
Propostas Envelo-
pe Selado

Compatível 
ao Objecto da 
Contratação

Dia: 14/7/2021
Entrega: 11.00 horas

CMM - Pelouro de 
Saúde e Acção Social

N/A

Concurso por 
Cotações 

OM/UGEA-6-92/
CMM/DMAS/G/2021

Aquisição de mate-
riais de cama para 
Lar de Terceira Ida-
de de Magoanine 

Entrega das Cartas 
Propostas Envelo-
pe Selado

Compatível 
ao Objecto da 
Contratação

Dia: 14/7/2021
Entrega: 11.00 horas

CMM - Pelouro de 
Saúde e Acção Social

N/A

Concurso por 
Cotações 

OM/UGEA-
6-92/CMM/

DSMGMC/G/2021

Aquisição de artigos 
de premiação   

Entrega das Cartas 
Propostas Envelo-
pe Selado

Compatível 
ao Objecto da 
Contratação

Dia: 14/7/2021
Entrega: 11.00 horas

CMM - Pelouro de 
Saúde e Acção Social

N/A

Concurso por 
Cotações 

OM/UGEA-6-93/
CMM/DMAS/G/2021

Aquisição de capu-
lanas para come-
moração de datas 
festivas    

Entrega das Cartas 
Propostas Envelo-
pe Selado

Compatível 
ao Objecto da 
Contratação

Dia: 14/7/2021
Entrega: 11.00 horas

CMM - Pelouro de 
Saúde e Acção Social

N/A

Concurso por 
Cotações 

OM/UGEA-6-94/
CMM/DMAS/G/2021

Aquisição de capu-
lanas para come-
moração de datas 
festivas    

Entrega das Cartas 
Propostas Envelo-
pe Selado

Compatível 
ao Objecto da 
Contratação

Dia: 14/7/2021
Entrega: 11.00 horas

CMM - Pelouro de 
Saúde e Acção Social

N/A

Concurso por 
Cotações 

OM/UGEA-6-96/
CMM/DMS/G/2021

Fornecimento de 
serviços de aluguer 
de sala para Fórum 
Municipal de Raiva     

Entrega das Cartas 
Propostas Envelo-
pe Selado

Compatível 
ao Objecto da 
Contratação

Dia: 14/7/2021
Entrega: 11.00 horas

CMM - Pelouro de 
Saúde e Acção Social

N/A

Concurso por 
Cotações 

OM/UGEA-6-98/
CMM/DMS/G/2021

Fornecimento de 
serviços de aluguer 
de sala para Reu-
nião de Cuidados de 
Saúde Primários      

Entrega das Cartas 
Propostas Envelo-
pe Selado

Compatível 
ao Objecto da 
Contratação

Dia: 14/7/2021
Entrega: 11.00 horas

CMM - Pelouro de 
Saúde e Acção Social

N/A

Concurso por 
Cotações 

OM/UGEA-6-99/
CMM/DMAS/G/2021

Fornecimento de 
serviços de aluguer 
de sala para Simpó-
sio de Saúde Mental       

Entrega das Cartas 
Propostas Envelo-
pe Selado

Compatível 
ao Objecto da 
Contratação

Dia: 14/7/2021
Entrega: 11.00 horas

CMM - Pelouro de 
Saúde e Acção Social

N/A

2. As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias para Concursos Limitados e 120 dias

para Concursos Públicos e 5 dias para Concursos por Cotações.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir os

documentos do Concurso no endereço indicado no n° 6, no horário das 9.00 até às 15.30 horas, a

partir do dia 12/7/2021.

4. Os documentos dos concursos Limitado poderão ser consultados ou adquiridos mediante o

pagamento não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais). O pagamento deverá ser por meio

de depósito directo para o Conselho Municipal de Maputo (CMM), no BANCO MILLENIUM

BIM, através do NIB 000105610000000243263 a ser fornecido pela Recebedoria Municipal,

sita na Av. Karl Marx no 173, com excepção dos Concurso por Cotações, que estão isentos de

pagamento de qualquer Taxa, podendo ser levantados os respectivos termos de referência, na

UGEA -06, sita no endereço abaixo indicado.

5. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,

Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8

de Março.

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos

concorrentes que desejarem comparecer à sessão. Não serão permitidas propostas electrónicas 

e as entregues após o prazo-limite serão rejeitadas:

Conselho Municipal de Maputo

Pelouro de Saúde e Acção Social

Unidade Gestora Executora das Aquisições – UGEA-06

Av. Ho-Chi-Min - Praça da Independência, 1° andar, Paços do Município

Caixa Postal 251, Maputo - Telefone: +258 (21) 215580

MUNICÍPIO DE MAPUTO

CONSELHO MUNICIPAL

PELOURO DE SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL

UNIDADE GESTORA E EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA-06

ANÚNCIO DE CONCURSOS

Conselho Municipal de Maputo, Praça de Independência, Caixa Postal 251, Maputo.
Telefone + 258 (21) 215580, Cell: 823000969, Telefax + 21- 321501, 

Acesse https://t.me/Novojornal
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PERFIL

• Formação	em	Marketing,	Publicidade,	RP,	Economia,	Gestão	ou
áreas	afins;

• Experiência	de	trabalho	em	agências	de	comunicação	na	gestão
de	contas	de	clientes;

• Familiaridade	com	a	elaboração	de	projectos,	em	Particular	de
comunicação	e	marketing;

• Experiência	de	pelo	menos	5	anos	no	planeamento,	implementação
e	monitoria	de	campanhas	publicitárias	online	e	offline;

• Conhecimentos	de	comunicação	digital;
• Excelente	habilidade	na	comunicação	com	os	clientes;
• Boas	habilidades	de	escrita	e	fala	em	português	e	inglês;
• Capacidade	de	trabalho	em	equipa;
• Boa	rede	relacionamentos	no	mundo	empresarial;
• Capacidade	de	controlo	de	orçamentos	e	garantia	de	rentabilidade
de	Projectos;

• Experiência	em	gestão	baseada	em	resultados.

RESPONSABILIDADES 

• Assumir	 a	 Direcção-Executiva	 da	 agência	 de	 comunicação,
reportando	ao	Director-Geral;

• Conceber	e	gerir	a	estratégia	de	comunicação	dos	actuais	clientes
da	agência;

• Garantir	o	crescimento	da	carteira	de	clientes	da	agência	e	a	sua
fidelização;

• Liderar	a	implementação	dos	Projectos	dos	clientes,	garantindo
que	os	prazos	sejam	cumpridos;

• Realizar	Acções	de	relacionamento	constante	com	os	clientes;
• Identificar	e	se	possível	antecipar	as	necessidades	dos	clientes;
• Elaborar	propostas	de	comunicação	para	os	clientes;
• Desenvolver	briefings	precisos	e	completos	sobre	os	objectivos,
desafios	e	oportunidades	de	marketing	do	cliente;

• Auxiliar	no	planeamento	estratégico	da	agência.

CANDIDATURAS:		
envie	CV	para	o	e-mail:	rh566444@gmail.com	até	ao	dia	30	de	Julho.	

VAGA Director-Executivo	
de agência de Comunicação 

CONSELHO MUNICIPAL

PELOURO DE PLANIFICAÇÃO E FINANÇAS

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

 ANÚNCIO DE CONCURSO     
O Conselho Municipal de Maputo convida a todas empresas elegíveis, nacionais ou estrangeiras, interessadas 
e que reúnem os requisitos de elegibilidade e tributos autárquicos regularizados, a apresentarem propostas 
seladas para os concursos constantes do quadro abaixo.

Concurso Objecto do Concurso

Data, Hora 
e Local de 

Concentração 
para visita

Alvará

Data, Hora 
e Local de 

abertura do 
concurso

Garantia 
Provisória

Concurso Público
OM-63/CMM/

DMSI/G/21

Aquisição de consumíveis 
informáticos

N/A
Compatível 
ao objecto de 
contratação

Dia: 2 de Agosto 
de 2021
Entrega: 

10.00 horas
Abertura: 

10.15 horas

90.000,00MT

1. As propostas deverão ser válidas por um período 120 dias, acompanhadas de Garantias Provisórias válidas

por 150 dias de acordo com os valores definidos.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir os documentos do

concurso no endereço indicado no n°6, no horário das 8.00 até às 15.30 horas, a partir do dia 12 de Junho

de 2021.

3. Os documentos do concurso poderão ser consultados ou adquiridos mediante o pagamento de uma taxa

não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais) para o Concurso Limitado e Público. O pagamento deverá

ser por meio de depósito directo para o Conselho Municipal de Maputo (CMM), Conta com o NIB Nº 000

105 61 0000000 243 263, no BANCO MILLENIUM BIM e levantamento de recibo emitido pela Recebedoria

Municipal, sita na Av. Karl Marx, no 173.

4. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 

de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março.

5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos concorrentes que
desejarem comparecer à sessão de abertura. Não serão permitidas propostas electrónicas e as entregues após 
o prazo-limite serão rejeitadas.

Conselho Municipal de Maputo
Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA

Av. Ho-Chi-Min - Praça da Independência, Paços do Município

Caixa Postal 251, Maputo - Telefone: +258 (21) 356135
Email: promaputo.aquisicoes@gmail.com

A UGEA

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE CHIÚRE

SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURAS
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Assunto: Concurso Limitado Lote n° XVI/ 04C040541SDPICH-UGEA/2021

Obras de Melhoramentos Localizados do Troço N/C Namogelia-Meconhane (12 ) km

De acordo com Art. 33, nº3 alínea d) do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 
de Bens e Prestação de Serviço ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 15/2016, de 8 de Março, comunica-se que o objecto 
do concurso mencionado, foi adjudicado à empresa de acordo com a tabela abaixo:

Concurso Objecto
Concorrente 

Vencedor
Valor da Proposta 

incluindo IVA
Concurso Limitado lote n°/ 
XVI04C040541SDPICH-UGEA/2021

Obras de Melhoramentos Localizados 
do Troço Namogelia-Meconhane 12 km,

CONSTRUÇÕES 
BOLACHA

1.784.361,00

  Chiúre, aos 28 de Junho de 2021
(Assinatura Ilegível)

Castro João Balão
(Secretário Permanente Distrital)
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CONSELHO MUNICIPAL

PELOURO DE PLANIFICAÇÃO E FINANÇAS

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Concurso N.º OM-53/CMM/DMIU/CS/21

Serviços de Consultoria para Fiscalização da Construção da Rua da Subida de Chamissava ao 

Quartel da Marinha

1. No âmbito da implementação das suas actividades, o Conselho Municipal de Maputo (CMM) pre-

tende contratar uma empresa para Fiscalizar a Construção da Rua da Subida de Chamissava ao

Quartel da Marinha.

2. O objectivo da presente consultoria é de garantir um controlo eficaz da qualidade e quantidade
de materiais, dos serviços a serem executados e da programação do tempo das actividades de

campo a serem desenvolvidas pelo empreiteiro através da actuação permanente da fiscalização
nas várias frentes de trabalho.

3. O CMM convida consultores elegíveis (empresas) a apresentarem as suas manifestações de inte-

resse para a execução dos serviços de consultoria providenciando informação indicativa sobre

sua qualificação, experiência na área, descrição de trabalhos similares realizados e pessoal chave
disponível;

4. O Consultor a ser seleccionado deverá ter experiência comprovada e significativa em fiscalização
de obras similares e assegurar a disponibilidade de uma equipa necessária para a execução dos

serviços de Fiscalização.

5. Para além da informação acima, os concorrentes deverão submeter documentos que demons-

trem possuir qualificação jurídica, económico-financeira, técnica (incluindo Alvará de Consul-
toria para Obras Públicas de 3ª classe, categorias I a IV), regularidade fiscal (incluindo Certidão
de quitação de impostos e taxas autárquicas) e comprovativo de inscrição no Cadastro Único de

empreiteiro de obras públicas, fornecedores de bens e prestadores de serviços ao Estado;

6. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e consultar ou adquirir os termos

de referência no endereço indicado no n° 7, no horário das 8.00 até às 15.30 horas, a partir do

dia 8 de Julho de 2021.

7. As manifestações de interesse deverão ser submetidas no endereço abaixo até às 15.30 horas

do dia 28 de Julho de 2021. Os interessados deverão submeter uma original e  duas cópia físi-
cas.

Conselho Municipal de Maputo

Departamento de Aquisições

Att: Chefe de Departamento

Av. Ho-Chi-Min, n.º 251 – Praça da Independência, Paços do Município

Maputo - Moçambique

Tel: + 258 21356135

E-mail: promaputo.aquisicoes@gmail.com

8. Os Consultores serão seleccionados de acordo com os procedimentos da Legislação Nacional

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

Acesse https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS 

CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO 

ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
3.º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE 

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

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 
POR ÓBITO DE HÉLIO PAULO 

CHIRINDZANE

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de seis de Julho 
de dois mil e vinte e um, exarada de 
folhas noventa e nove a cem verso, 
do livro de notas para escrituras 
diversas número oitocentos e 
setenta e sete, traço “D”, do Terceiro 
Cartório Notarial de Maputo, perante 
EVETE MÁRCIA AGOSTINHO 
MASSANGAIA, licenciada em Direito, 
Conservadora e Notária Superior, 
em exercício no referido Cartório, 
foi lavrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por óbito 
de HÉLIO PAULO CHIRINDZANE, 
solteiro, maior, natural de Maputo, 
de nacionalidade moçambicana, 
residente que foi no Bairro 
Ferroviário, cidade de Maputo.
Que, ainda pela mesma escritura 
pública foi declarada como únicos e 
universal herdeiros de todos os seus 
bens e direitos, sua filha Shafz Hélio 
Chirindzane, menor, natural de 
Maputo, residente nesta cidade.
Que não existem outras pessoas que 
segundo a lei prefiram à declarada 
herdeira ou com ela possam 
concorrer à sua sucessão.

Está conforme
Maputo, aos 6 de Julho de 2021

A Notária
(Ilegível)

7408

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE GAZA

D I R E C Ç Ã O  P R O V I N C I A L   DE   S A Ú D E   
Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA) 

ANÚNCIO DE CONCURSO
I. A Direcção Provincial de  Saúde de Gaza convida as pessoas singulares, micro, pequenas e medias empresas escritas no Cadastro Único de

Empreiteiros de  Obras Públicas, Fornecimento de Bens  e Prestação de Serviços, a apresentarem propostas fechadas para os concursos
discriminados na tabela abaixo.

N˚ de concurso Objecto Modalidade
Data/ hora 

da entrega de 
propostas

Hora/data de 
abertura de 
propostas

Data e hora de anúncio 
de posicionamento

Custo/
cadermo  de 

encargo

09/DPS-GZ/
UGEA/2021

Prestação de serviços
de Aluguer de viatura. 

Concurso 
Limitado 22.07.2021 as 09:00 h 22.07.2021 as 09:30 

horas 23.07.2021 as 10:00 h 500,00

II. Os concorrentes interessados poderão obter  mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-los no Sector da
UGEA desta Direcção,  pela importância não reembolsável indicado na tabela para cada concurso  e/ou exibição do talão do depósito do
millennium bim para conta nº  2682536 da  DPS  de Gaza.

III.  O período de validade das propostas ér de 90 dias
IV.  As propostas deverão ser entregues e aberta em sessão  publica no endereço abaixo e nas horas e datas indicadas na tabela acima.

Direcção Provincial de Saúde de Gaza -  Secretaria – UGEA Xai-Xai, telefax  28225467, bairro 13  Rua do Hospital Provincial de Xai-
Xai.

V. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Publicas, Fornecimento de Bens  e Prestação de
Serviços aos Estado, aprovado pelo Decreto nº5/2016, de 8 de Março.

Xai-Xai, aos 8 de Julho  de 2021.
A Diectora Provincial

Drª Mulássua José Simango
(Médica de clínica Geral Principal)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA TERRA E AMBIENTE

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DAS ÁREAS DE CONSERVAÇÃO
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. Administração Nacional das Áreas de Conservação convida as pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade 

apresentarem propostas fechadas para os concursos descritos na tabela abaixo:

N
º 

O
rd

em

Referência do Concurso
Objecto do Concurso Garantia 

Provisória
Prazo de validade 

das propostas

Prazo/Data/ Hora 

Nº do Concurso Modalidade de 
contratação

Entrega de propostas e Abertura de 
propostas Posicionamento

1 33A002341/05/DA/
ANAC/2021

Concurso 
Limitado

Aquisição de 02 
(dois) Motores de 
Barco

Não é 
Requerida

90 dias, contados 
a partir da data de 
entrega das mesmas

Entrega das propostas: até as 10:00H do 
dia 20/07/2021
Abertura das propostas: às 10:30H do dia 
20/07/2021

05 de Agosto de 2021, 
pelas 09:00H

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso ou levantá-los no endereço abaixo indicado, pela importância não reembolsável
de 1000,00MT (mil meticais) para cada conjunto. O pagamento deverá ser feito através do depósito bancário no Banco de Moçambique (conta: ANAC- Nº 4965519004 - MZM).

Nome: Administração das Áreas de Conservação - Departamento de Aquisições - Av. Rua da Resistência, nº 1747 – 8° Andar; Tel. 21302362
- Maputo – Moçambique.

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

Maputo, Julho de 2021
A Autoridade Competente

(Ilegível)
7411

CONSELHO MUNICIPAL
ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO MUNICIPAL KANYAKA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSOS
De acordo com alínea d) do nº 2 do artigo 33 conjugado com o nº 2 do artigo 63, ambos do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto do 
concurso abaixo indicado, suportado pelo Orçamento Municipal: Nos termos do n.º 2, artigo 64 do Regulamento de contratação de Empreitada de Obras 
Publicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Marco, comunica-se que o concurso abaixo 
foi adjudicado de acordo com o seguinte:

N.° do concurso Objecto de Concurso Empresa Valor de adjudicação

0010/CMM/ADMKY/
UGEA/S/2021

Arrendamento de espaço para 
realização de eventos e/ou reuniões

ER. Sociedade, Hotelaria 
e Turismo, Lda 180.000,00MT

Maputo, 10 de Julho de 2021

Autoridade Competente
(Ilegível)

6665

Administração do Distrito Municipal KaNyaka, Bairro Ribjwene, Q n.º 1, Telefone: +258 (82) 30000969

Population Services International – organização não-
governamental, sem fins lucrativos, com domicílio em 
Maputo Av. 25 de Setembro 420, Prédio JAT 1, 3º andar 
esquerdo. No contexto das suas atividades, está aumentando 
seu portfólio de malária em Moçambique, incluindo um 
próximo projeto que será implementado nas províncias 
de Sofala e Nampula e várias novas oportunidades de 
negócios que buscará no setor da malária.

Desta feita, convida todos consultores interessados 
a submeter propostas para liderar o trabalho de 
desenvolvimento paisagístico no setor da malária o qual 
informará a resposta da PSI às próximas oportunidades e 
implementação futura. 

Os Termos de Referência poderão ser obtidos por solicita-
ção através do email procurement@psi.org.mz. O pre-
sente concurso fecha dia 19 de Julho de 2021.

Maputo, Julho de 2021    
7365    

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO INTERIOR

SERVIÇO NACIONAL DE SALVAÇÃO PÚBLICA
COMANDO DA CIDADE DE MAPUTO

EDITAL
O Comando do SENSAP da Cidade de Maputo 
serve-se da presente para solicitar a comparência 
neste Serviço, dos senhores: Salvador Gabriel 
Django, Santos Miguel Safrao e Fabião 
Frederico Macuacua, funcionários do SENSAP, 
afectos ao Comando do SENSAP da Cidade de 
Maputo, no prazo de 15 dias a contar com da 
data da publicação deste edital, a fim de tratar 
assuntos do seu interesse, findo o prazo acima 
referenciado sem comparência, a instituição irá 
proceder de acordo com as normas vigentes.

6650

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

4ª Secção

ANÚNCIO
Pela Quarta Secção do Tribunal Judicial da 
Cidade de Maputo correm éditos de trinta 
dias, citando os réus: Jorge Miguel Rodrigues 
Carrilho e Muidini Rodrigues Franco, com 
último domicílio na Av. Organizações (OUA), 
nº 121, Bairro da Malanga, actualmente em 
parte incerta, para no prazo de 20 (vinte) dias, 
que começa a contar depois de findo o dos 
éditos a partir da data da afixação deste Edital, 
contestar, querendo, apresentando a sua defesa 
nos Autos de Acção Ordinária, sob o número 
93/20-Z, que por esta Secção lhes move o 
autor Armando João Lopes Ferreira, pelos 
fundamentos constantes da petição inicial, cujo 
duplicado se encontra arquivado no Cartório 
desta Secção à sua disposição, podendo levantá-
lo dentro das horas normais de expediente.
Maputo, aos 28 dias do mês de Junho do ano dois 

mil e vinte e um
A Escrivã de Direito

Flora da Graça Adriano
Verifiquei

A Juíza de Direito
Luísa Arone Samuel Matlaba

7322

CONCURSO RFP 6/PSIMOZ/2021

BAIXE O APLICATIVO NOTÍCIAS DIGITAL 

www.jornalnoticias.co.mz www.jornaldomingo.co.mz www.desafio.co.mz

ENCONTRE AS MELHORES

  OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

PARA A SUA EMPRESA EM PRIMEIRA MÃO

Termos e condições aplicavéis

Acesse https://t.me/Novojornal
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6664

7409
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS 

CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL 

E NOTARIADO DE MARRACUENE

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS EXTRACTO 
PARA PUBLICAÇÃO POR 

ÓBITO DE ARMÉNIO 
LONGOLOCA MACANETA

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de quinze de Junho 
de dois mil e vinte e um, exarada a 
folhas cinquenta, do livro de notas 
para escrituras diversas, número um 
B, barra dois mil e vinte e um, desta 
Conservatória do Registo Civil de 
Marracuene, com funções notariais, a 
cargo de ANTÓNIO ALMEIDA CARROÇA, 
Conservador e Notário Superior, foi 
celebrada uma Escritura de Habilitação 
de Herdeiros por óbito de ARMÉNIO 
LONGOLOCA MACANETA, de quarenta 
e nove anos de idade, solteiro, filho 
de Longoloca Macaneta e de Carolina 
Uamba, com última residência em 
Marracuene.
Que o falecido não deixou testamento 
ou qualquer outra disposição da última 
vontade. 
Deixou como únicos e universais 
herdeiros dos seus bens, seus bens, 
seus filhos: EUNORIO ARMÉNIO 
MACANETA, MARTINHO ARMÉNIO 
MACANETA, ARMÉNIO LONGOLOCA 
MACANETA JÚNIOR e YASMIN 
ARMÉNIO MACANETA, todos solteiros, 
maiores, naturais de Maputo e 
residentes em Marracuene.
Que segundo a lei não há pessoas que 
lhes prefiram ou que possam concorrer 
a esta sucessão dos indicados herdeiros. 
Que da herança fazem parte bens 
móveis e imóveis, incluindo contas 
bancárias.

Está conforme
Marracuene, aos 24 de Junho de 2021

O Técnico
 (Ilegível) 7415 184

7379

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 
RELIGIOSOS

3.ª CONSERVATÓRIA DO REGISTO 
CIVIL DE MAPUTO COM FUNÇÕES 

NOTARIAIS

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 

DE ARÃO ALFREDO 

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura outorgada no dia 
vinte e quatro de Junho de dois mil e 
vinte e um, lavrada de folhas setenta 
e oito a setenta e nove, do livro de 
notas para escrituras diversas, nú-
mero trinta e nove “B”, da Terceira 
Conservatória do Registo Civil com 
Funções Notariais, perante mim, 
EDMA HELENA TCHAMO MADEIRA, 
licenciada em Direito, Conservado-
ra e Notária Superior, em exercício 
nesta Conservatória, foi lavrada uma 
Escritura de Habilitação de Herdei-
ros por óbito de ARÃO ALFREDO, de 
cinquenta e nove anos de idade, nat-
ural de Jangamo, no estado que era 
de casado com Olinda da Conceição 
Massinga Alfredo, sob o regime de 
comunhão geral de bens, com últi-
ma residência habitual no Bairro de 
Bagamoyo, filho de Alfredo Joaquim 
Guambe e de Felizarda João Duce e 
sem ter deixado testamento ou qual-
quer outra disposição da sua última 
vontade.
Que o falecido deixou como únicos e 
universais herdeiros dos seus bens, 
seus filhos: FELIZARDA DERCIA 
ARÃO ALFREDO ZIBIA, casada, 
RUTH ARÃO GUAMBE, ENOQUE 
ARÃO ALFREDO, solteiros maiores 
e AMÉLIA ARÃO GUAMBE, solteira, 
menor, todos naturais de Maputo 
onde residem. 
Que não existem outras pessoas que 
segundo a lei prefiram aos declara-
dos herdeiros ou com eles possam 
concorrer a esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens 
móveis e imóveis.

Está conforme
Maputo, aos 24 de Junho de 2021

A Notária Superior
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SERVIÇOS PROVINCIAIS DE 

REPRESENTAÇÃO DE ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E 

TRABALHO
CARTÓRIO NOTARIAL DE NAMPULA

Extracto 

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 

ÓBITO DE AMADE 
VARANCHA 

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de vinte e sete de 
Maio do ano dois mil e vinte e um, la-
vrada de folhas sete verso a folhas nove 
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 Cartó-
rio, se acha lavrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros, na qual seus 
filhos HALI AMADE VARANCHA e HA-
RUNE AMADE VARANCHA, solteiros, 
maiores, FÁTIMA AMADE VARAN-
CHA, ABUDO AMADE VARANCHA, 
ANIFA AMADE VARANCHA, ZURAIDE 
AMADE VARANCHA, ZAINUR AMADE 
VARANCHA, CHAME AMADE VARAN-
CHA, JAMIMA AMADE VARANCHA, 
YASSIMI AMADE VARANCHA, YUSSU-
RAN AMADE VARANCHA e YUSSMAN 
AMADE VARANCHA, menores, natu-
rais de Nampula e Guruè, residentes 
em Nampula, foram declarados únicos 
e universais herdeiros de todos bens 
e direitos do seu pai AMADE VARAN-
CHA, com última residência na cidade 
de Nampula.
Que até à data da sua morte, não dei-
xou testamento nem qualquer outra 
disposição da última vontade.

Está conforme
Cartório Notarial de Nampula, aos 

dezoito de Junho de dois mil e vinte 
e um

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
DEPARTAMENTO DE REGISTO E NOTARIADO

3.º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, n.º 1472 – 1.º andar

 HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO 
DE AREADO ARNALDO CHIPOLE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dois de Julho de dois mil e 
vinte e um, exarada de folhas noventa e sete, do livro de notas para escrituras diver-
sas número oitocentos e setenta e sete, traço “D”, no Terceiro Cartório Notarial, perante 
mim, ANDRÉ CARLOS NICOLAU, licenciado em Direito, Conservador e Notário Superior, 
em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdei-
ros por óbito de AREADO ARNALDO CHIPOLE, casado com Laura Alfreu Chirindza 
Chipole, sob o regime de comunhão geral de bens, residente que foi na cidade da Ma-
tola.
Que ainda pela mesma escritura pública foram declarados como únicos e universais 
herdeiros de todos os seus bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias, sua es-
posa LAURA ALFEU CHIRINDZA CHIPOLE e seus filhos: KLEIDE DE FÁTIMA AREA-
DO CHIPOLE e DMITRY LAUREADO CHIPOLE, menores, naturais de Maputo, onde 
residem.
Não houve lugar a inventário obrigatório.
Que não há quem com eles concorra à sucessão.

Maputo, aos 2 de Julho de 2021
O Conservador Superior 6659

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

5ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Pelo Juízo da Quinta Secção deste Tribunal correm éditos de 
trinta dias, citando o réu CAPITAL AGRI MOZAMBIQUE, EI, 
representado pela senhora Mischa Ferreira, na qualidade de di-
rectora-geral, ora em parte incerta, para no prazo de 20 (vinte) 
dias, que começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a 
contar da segunda e última publicação deste anúncio, contestar, 
querendo, apresentando a sua defesa, nos Autos de Acção Or-
dinária, nº 19/2021/U, que por esta Secção lhe move FIRST 
BASE CARGO, SA, conforme tudo melhor consta do duplicado 
da petição inicial que se encontra arquivado no Cartório des-
ta Secção, à disposição do citando, onde poderá levantar em 
qualquer dia útil dentro das horas normais de expediente, com 
a advertência de que a falta de contestação importa a confissão 
dos factos articulados pela autora, para todos os efeitos legais.

Maputo, aos 14 de Abril de 2021
O Escriturário Judicial
Silvino Castigo Mabota

Verifiquei
A Juíza de Direito

Drª Judite António Sindique Correia
6669

REPÚBLICA DE 
MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DO 
DISTRITO MUNICIPAL 

KAMUBUKWANA
1ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Pela 1ª Secção do Tribunal 
Judicial do Distrito Municipal 
KaMubukwana correm édi-
tos de trinta dias, citando os 
réus incertos (desconheci-
dos), para no prazo de cinco 
(5) dias, que começa a correr 
depois de finda a dilação de 
(30) trinta dias, a contar da 
segunda e última publicação 
deste anúncio, contestar, quer-
endo, nos Autos de Acção
Especial de Despejo regista-
dos sob o nº 77/19, em que 
lhe move o autor JACINTO 
AUGUSTO MAFUIANE, pelos 
fundamentos constantes da 
petição inicial, cujo duplica-
do da mesma se encontra à 
disposição no Cartório desta 
Secção, onde poderá ser so-
licitada em qualquer dia útil, 
dentro das horas normais de 
expediente, advertindo-se-lhe 
que a falta da contestação, 
será condenado no pedido e 
decretado o despejo, seguindo 
assim os autos seus ulteriores 
termos até final, à sua revelia.

Maputo, aos vinte dias do mês 
de Maio de dois mil e vinte 

e um
A Juíza de Direito

Drª Carmen Celeste Zita 
Chongo

A Escriturária Provincial
Jamila Abdul Jamisse

7352

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 
RELIGIOSOS

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS 
E NOTARIADO DA MAXIXE

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 

ÓBITO DE MANUEL 
TAIMO

Certifico, para efeitos de publica-
ção, que por escritura de dezassete 
de Junho de dois mil e vinte e um, 
exarada de folhas vinte a vinte e 
dois, do livro de notas para escritu-
ras diversas, número dez, traço “A”, 
desta Conservatória dos Registos e 
Notariado da Maxixe, perante CAR�
LOS ALEXANDRE SIDÓNIO VELEZ, 
Conservador e Notário Superior, em 
exercício na mesma Conservatória 
com funções notariais, se proce-
deu à Habilitação de Herdeiros por 
óbito de MANUEL TAIMO, ocorrido 
no dia vinte e cinco de Setembro de 
dois mil e seis, no estado de divor-
ciado, residente que foi de Maxixe, 
sem deixar testamento ou qualquer 
outra disposição da sua última von-
tade. 
Mais certifico que, foram declara-
dos como seus únicos herdeiros, 
seus filhos: 

a) CELSO JAIME DA CONSOLAÇÃO 
TAIMO, solteiro, natural de Nam-
pula e residente em Chambone 3 
- Maxixe;
b) OTÍLIA MANUELA DOS
PRAZERES TAIMO, casada, natural 
de Nampula e residente em Cham-
bone 3 - Maxixe;
c) OLÍVIA ALCINA DA COSTA TAI-
MO, solteira, natural de Nampula e 
residente no Bairro Eduardo Mond-
lane - Maxixe;
d) ABIBO TAIBO TAIMO, solteiro, 
natural de Nampula e residente em 
Chambone 6 - Maxixe;
e) OTAVIA BELINA DE SALVAÇÃO
TAIMO, divorciada, natural de 
Nampula e residente em Mademo 
- Maxixe:
f) CASTIGO VICTOR VINGANÇA
TAIMO, solteiro, natural de Cam-
bine - Morrumbene e residente em 
Maxixe-Velha;
g) EMANUEL SANSÃO TAIMO, 
solteiro, natural da Maxixe e resi-
dente no Bairro Eduardo Mondlane 
- Maxixe;
h) AURÉLIO DE NASCIMENTO
AMADO TAIMO, solteiro, natural da 
Maxixe e residente em Bato - Max-
ixe;
i) OSEIAS DA GRAÇA TAIMO, 
solteiro, natural da Maxixe e resi-
dente em Sarrene - Maxixe;
j) DALILA PERFIDA TAIMO, soltei-
ra, natural de Dambo - Maxixe e res-
idente em Maxixe-Velha.

Está conforme
Conservatória dos Registos e 

Notariado da Maxixe, aos sete de 
Julho de dois mil e vinte e um

O Conservador Notário Superior
(Ilegível) 50

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA
Baixe o aplicativo Notícias digital na Play Store ou App Store e leia os nossos jornais. 

Termos e condições aplicavéis

www.jornalnoticias.co.mz www.jornaldomingo.co.mz www.desafio.co.mz

ENCONTRE AS MELHORES 

VAGAS DE EMPREGO

EM PRIMEIRA MÃO

Acesse https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
 PROVÍNCIA DE INHAMBANE

GOVERNO DO DISTRITO DE MASSINGA
SECRETARIA DISTRITAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS LIMITADOS
A Secretaria Distrital de Massinga convida pessoas singulares, micro, médias e pequenas empresas inscritas no Cadastro Único, interessadas e que reúnam os requisitos de 
elegibilidade a apresentarem propostas seladas para os concursos abaixo indicados: 

Modalidade dos concursos e  respectivos 
Objectos

Data e  Hora Validade 
Proposta

Valor de 
documento de 

Concurso

Garantia 
Provisória

Data-limite 
de entrega 
propostas

Data de 
abertura das 

propostas

Posicionamento 
dos Concorrentes

03/04I090041/CL/01/2021,  Lote  1  – 
Construção de Sala  de Sessões do Governo 
Distrital  de Massinga

20/7/2021, 
09h00

20/7/2021 
9.30 horas

20/7/2021 
12.00 horas

120 dias 2.000,00MT 40.000,00MT

04/04I090041/CL/01/2020,  Lote  2  - 
Fiscal ização da Obra de Construção de Sala  de 
Sessões do Governo Distrital  de Massinga

20/7/2021, 
09h00

20/7/2021 
9.30 horas

20/7/2021 
12.00 horas

120 dias 2.000,00MT Não 
Requerida

Nos termos do artigo 21 do Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, é obrigatória a apresentação dos documentos de elegibilidade (Alvará; Prova de cumprimento de Obrigações Fiscais 
nas Finanças, Segurança Social e do Instituto Nacional de Estatística).

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso ou adquirí-los na Secretaria Distrital de Massinga, Av. Eduardo Mondlane, 
Vila-Sede de Massinga, mediante talão do valor depositado na conta nº 150446904, BIM, NIB 00010000000015044690457, a partir do dia 12 de Julho de 2021, durante as horas 
normais de expediente.

Não serão permitidas propostas electrónicas e as entregues após a hora-limite serão rejeitadas. Serão apenas aceites as garantias previstas no nº 1 do artigo 105 do Decreto n.º 
5/2016, de 8 de Março. Valor físico não será aceite. As empresas serão seleccionadas nos termos da modalidade baseada no Menor Preço Avaliado e dos procedimentos descritos 
nesta Solicitação. Nos termos do nº 1 do artigo 152 do Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, a visita ao local de execução da obra é obrigatória. Para o efeito, a mesma foi  marcada 
para o dia 16 de Julho de 2021, com partida às 8.30 horas, na Secretaria Distrital de Massinga. Para os vencedores do concurso ser-lhes-ão exigidas garantias definitivas no acto 
de assinatura dos contratos. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

Massinga, aos 9 de Julho de 2021

A Secretária Permanente

Beatriz Mufanequiço Jacob

(Inspectora Superior Administrativo)

 

De acordo com o artigo 33, nº 3, alínea “d” do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços 

ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que o objecto do concurso abaixo, foi adjudicado ao seguintes fornecedores: 

 

Nº de concurso Objecto Concorrente 

vencedor 

Valor incluindo o IVA 

Concurso nº 04F030241/CL/0001/2021 Aquisição de Material de higiene e limpeza PAPER 

SOLUTIONS,LDA 

408.475,00 MT 

Concurso nº 04F030241/CL/0002/2021 Aquisição de Material de generos alimenticios PAPER 

SOLUTIONS,LDA 

       821.060,00 MT 

Concurso nº 04F030241/CL/0006/2021 Aquisição de Material de PCI NHUNGUE 

MULTISERVICE 

       201.000,00 MT 

Chitima, Julho de 2021 

Autoridade Competente 

Ester Portásio  

// Tec. Superior N1// 

 
Anúncio de adjudicação 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

 GOVERNO DO DISTRITO DE CAHORA - BASSA 

SERVIÇO DISTITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL   

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DE AQUISIÇÕES-UGEA 

 

o o IVA

T

262

262

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d) do nº 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços, aprovado pelo Decreto nº 5/ 2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos objectos seguintes: 

Nº do 
Concurso

Modalidade Objecto De Concurso Empresa Adjudicada Valor de 
Adjudicação

01 Concurso Limitado  Limpeza, desinfecção e recolha de lixo  ECOCLEAN MULTISERVICE, LDA 1.242.000,00MT

02 Concurso Limitado  Fornecimento de combustível e lubrificantes  BGNJ-COMERCIAL & SERVIÇOS, LDA 1.183.370,00MT

03 Concurso Limitado  Serviços de emissão de passagem aéreas para dentro 
do país

- CANCELADO 

04 Concurso Limitado  Serviços de emissão de passagem aéreas para fora do 
país  

- CANCELADO 

05 Concurso Limitado  Serviços de catering LIASSE SERVIÇOS, LDA 1.042.470,00MT

06 Concurso Limitado  Serviços de tradução - CANCELADO

07 Concurso Limitado  Serviços gráficos e serigrafia DOUBLE SOLUTIONS, LDA 606.750,00MT

08 Concurso Limitado  Fornecimento de licenças (antivírus e firewall) DATABASE, LDA 505.734,00MT

09 Concurso Limitado  Fornecimento de material de escritório HIMALAIA COMERCIAL, LDA 1.105.685,00MT

10 Concurso Limitado  Fornecimento de géneros alimentícios SUPER MERCADO MUZAINAH, LDA 259.107,98MT

11 Concurso Limitado  Fornecimento de material e equipamento de higiene e 
limpeza, incluindo o de combate a Covid-19

MAHOMED & COMPANHIA, LDA 372.000,00MT

15 Concurso de 
Consultoria 

Formação em Liderança e Gestão para 23 servidores 
públicos que exercem cargos de direcção, chefia e 
confiança no IACM)

RHDC, CONSULTORIA SERVIÇOS, LDA 536.386.50MT 

31 Concurso Limitado Serviços de Fiscal Único - DESERTO 
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CAJU

Meta é recuperar
estatuto de maior produtor

A 
PROVÍNCIA da Zam-
bézia quer recuperar o 
lugar na produção de 
caju a nível nacional, 
por forma a contri-

buir, de forma decisiva, para 
a redução da pobreza, gerar 
emprego e divisas com as im-
portações. 

Para isso, segundo o direc-
tor provincial de Agricultura e 
Pescas, Fernando Namucua, 
os produtores de caju devem 
passar a comprar os produ-
tos químicos e atomizadores 
para que mais cajueiros se-
jam pulverizados, aprimorar 
o maneio a fim de melhorar a
qualidade da castanha.

Falando há dias, em Mule-
la, distrito de Pebane, durante 
o lançamento da Campanha
de Tratamento Massivo de Ca-
jueiros, Fernando Namucua 
convidou ao sector privado 
para estabelecer, nas regiões 
com maior potencial cajuíco-
la, unidades de prestação de 
serviços para o subsector de 
caju, nomeadamente insu-
mos, transferência de tecno-
logias e serviços financeiros 
para o apoio à produção. 

Afirmou que o Governo 
está a investir recursos fi-
nanceiros e tecnologias e os 
produtos químicos para com-
bater doenças e pragas e para 
recuperar os níveis de pro-
dução que a província tinha 
atingido em 1980. Os produ-
tores devem comprar os pro-
dutos com os seus recursos a 
fim de pulverizar mais cajuei-
ros.

Fernando Namucua dis-
se que, neste momento, a 
província da Zambézia está a 
produzir caju abaixo do seu 
potencial e mais investimen-
tos são necessários em toda a 
sua cadeia para gerar empre-

go e renda para as famílias dos 
produtores. 

Segundo Namucua, 850 
mil cajueiros serão pulveri-
zados durante a campanha 
de tratamento massivo do 
cajueiro, o que representa um 
crescimento de mais de trinta 
por cento em relação aos ca-
jueiros tratados no ano pas-
sado.

Dados apresentados, na 
ocasião, indicam que, nos úl-
timos cinco anos, a província 
da Zambézia trata, por ano, 
463.450 cajueiros que ren-

dem 16.130 toneladas. Para a 
campanha de comercializa-
ção 2021/2022, a previsão é de 
comercializar mais de 17 mil 
toneladas de castanha. 

O director provincial de 
Agricultura e Pescas apelou 
aos produtos para a necessi-
dade de aprimorarem o ma-
neio e o controlo das quei-
madas, este último factor que 
muito tem contribuído para 
a destruição dos pomares e 
consequente perda da produ-
ção.

A província da Zambézia 

conta, actualmente, com 
nove viveiros para a multipli-
cação de mudas localizados 
nos distritos de Pebane, Gilé, 
Nicoadala, Namacurra, Ma-
ganja da Costa, Ile, Mulevala, 
Namarrói e Mocuba.

Entretanto, os produtores 
comprometeram-se a tudo 
fazerem para melhorar a qua-
lidade da castanha e pediram 
ao executivo para mobilizar 
empresários para a instalação 
de uma unidade de processa-
mento de caju e os seus deri-
vados, designamente bebidas 

como sumos, aguardente e 
a própria amêndoa a fim de 
agregar valor.

Informações disponíveis 
indicam que, na década oi-
tenta, a província da Zam-
bézia já chegou a produzir 
mais de 26 mil toneladas da 
castanha de caju e tinha uma 
das maiores fábricas de pro-
cessamento localizada no dis-
trito de Namacurra, destruída 
durante a guerra civil. Foram 
várias as tentativas para res-
taurá-la, mas agora está re-
duzida a escombros.

Os produtores de caju, na Zambézia, querem 
fundos do Programa Integrado de Agricultura 
e Gestão de Recursos Naturais (SUSTENTA) a 
financiar o subsector de caju. Os produtores, 
entrevistados pela nossa Reportagem, em 
Mulela, dizem que os fundos podem dinami-
zar a produção e aumentar a produtividade, 
de modo a livrarem-se da pobreza com os 
rendimentos decorrentes da comercialização.

Armando José diz que os fundos do SUS-
TENTA alocados ao subsector de caju pode-
riam ser aplicados na aquisição de insumos 
agrícolas e produtos químicos para pulverizar 
mais cajueiros que não têm sido tratados por 
limitação de recursos. Segundo ainda o nos-
so entrevistado, a concretização do desafio da 
Zambézia, de recuperar o seu lugar na produ-
ção do caju, tem como pressuposto um maior 
investimento na linha de insumos e químicos.

António Gurasse disse, quando abordado a 

propósito, que o subsector do caju é dos que 
em menos tempo pode contribuir para redu-
zir a pobreza. Para ele, o SUSTENTA é um farol 
que pode revolucionar o sector, financiando 
os insumos, aquisição de atomizador e produ-
tos químicos para combater o antracnose e o 
oídio. “O caju já provou que transforma vidas, 
por isso por que não apostar na sua massifica-
ção em termos de produção?”, questionou.

Por seu turno, Artur Gonçalves disse que 
produzir mais com a qualidade necessária 
implica programas de assistência e financia-
mento ao produtor. Entende que, da mesma 
maneira que o SUSTENTA está focado em cul-
turas de rendimento como gergelim, também 
pode estender-se à área de caju.

“Talvez, nós, produtores de caju, não pre-
cisemos de tractores, mas podemos ter acesso 
à assistência técnica, insumos e produtos quí-
micos para o tratamento das plantas”, disse.

SUSTENTA para
dinamizar o subsector

CHUVAS escassas e queimadas descontroladas são, 
entre outros, factores que mais prejudicaram os 
rendimentos da cultura da castanha de caju na úl-
tima campanha. Os produtores que conversaram 
com a nossa Reportagem disseram que o Verão foi 
bastante rigoroso na altura da floração, o que pre-
judicou o desenvolvimento dos frutos. Artur Gon-
çalves disse, por exemplo, que, por conta disso, os 
rendimentos conseguidos pela sua associação bai-
xaram. “Em boas campanhas, colhemos entre 35 e 
40 toneladas, mas, no ano passado, conseguimos 
apenas 22 toneladas”, disse Gonçalves para quem o 
preço estava bom, 40 meticais por quilograma, mas 

não havia produção.
Por seu turno, Armando José afirmou que a cas-

tanha não precisa de muita chuva nem de muito sol. 
“Precisa o necessário para desenvolver e produzir”, 
disse para depois acrescentar que, para além do 
Verão muito quente, as queimadas descontroladas 
contribuíram para a baixa da produção.

A província da Zambézia conta, actualmente, 
com treze mil produtores. Todos esperavam que a 
última safra seria a campanha das campanhas de 
caju, tendo em conta que os rendimentos dos últi-
mos cinco anos rondavam em mais de 16 mil tone-
ladas.

Escassez de chuvas e queimadas 
comprometem a produção

As condições de vida de algumas famílias de 
produtores de caju estão a melhorar, apesar dos 
fracos resultados da última safra. Para além da 
construção de casas melhoradas, aquisição de te-
levisores e respectivas antenas parabólicas, mo-
torizadas, electrodomésticos, roupa e escola dos 
filhos, há produtores que compraram gado para o 
fomento como forma de diversificar a renda.

Artur Gonçalves, 53 anos de idade, casado e 
pai de seis filhos, já se transformou em criador de 
gado bovino, fruto do dinheiro da comercializa-
ção da castanha de caju. Conta, neste momento, 

com seis animais e está animado com os resulta-
dos do seu trabalho, produzir castanha de caju, 
e pretende agora aumentar a área de oito para 
catorze hectares. Iniciou a produção de caju em 
2005 e, na última campanha, conseguiu rendi-
mentos na ordem de duas toneladas.

António Gurasse, 52 anos de idade, casado e 
pai de sete filhos, alguns a estudarem em univer-
sidades em Nampula, é outro produtor de caju. 
Gurasse contou-nos que, para além da casa me-
lhorada, construiu um armazém com capacidade 
para sete toneladas.

Rendimentos melhoram
condições de vida dos produtores

Zambézia quer recuperar o estatuto de maior produtor e exportador da castanha de caju

O HOSPITAL Central de Que-
limane acaba de introduzir o 
sistema de prescrição médica 
electrónica visando melhorar 
a gestão e uso racional de me-
dicamentos, bem como cons-
tituir o histórico dos pacientes 
para as futuras consultas e tra-
tamento. 

Trata-se da primeira pla-
taforma no país. O seu lança-
mento teve lugar segunda-
-feira, em Quelimane, num
acto dirigido pela chefe do De-
partamento de Terapia Hospi-
talar, na Direcção Nacional de
Assistência Médica, Felicidade
Sitoe.

Falando após o lançamen-
to da plataforma, Felicidade 
Sitoe disse que o Hospital de 
Quelimane foi escolhido para 
a fase-piloto desta iniciativa 
pelo facto de aquela unidade 
hospitalar de referência dispor 
de um sistema que contempla 
o módulo de prescrição elec-
trónica.

Segundo ela, a iniciati-
va vai reduzir os erros que 
ocorrem na prescrição mé-
dica convencional e garantir 
o cumprimento das normas,
bem como melhorar o preen-
chimento clínico.

O sistema permite também 
calcular, automaticamente, a 
dosagem de medicamentos de 
acordo com o índice da mas-
sa corporal do paciente, peso, 
contra-indicações, eliminan-
do automaticamente os medi-

Hospital de Quelimane introduz
prescrição médica electrónica

camentos em caso de prescri-
ção de fármacos não indicados 
para cada doença.

Informações a que tivemos 
acesso apontam ainda que, 
com o novo sistema, espera-
-se que melhore a qualidade
da assistência farmacêutica
prestada aos utentes, mesmo
em termos do histórico clínico 
do paciente, que será arqui-
vado no sistema e a qualquer
momento pode ser acessada
em detrimento do físico.

O sistema de prescrição 
médica electrónica será ex-
pandido para outros hospi-
tais centrais do país, de forma 
geral, e algumas unidades sa-

nitárias da província da Zam-
bézia, de forma particular.

Segundo Sitoe, o progra-
ma será concluído em 2031, 
altura que se pensa que todos 
os hospitais centrais do país 
ou unidade de referência terão 
acesso a essa tecnologia para 
melhorar o atendimento.

Sitoe acrescentou que já 
foi criada uma base de dados 
e, neste momento, decorre a 
formação do pessoal, de modo 
a garantir o registo dos doen-
tes, desde a sua entrada no 
hospital, para que o médico 
assista o paciente nos serviços 
de urgência ou em outro sec-
tor, permitindo ter acesso aos 

seus dados. “Assim, inaugurá-
mos uma nova fase porque os 
dados do doente já não vão ser 
apontados num papel como 
acontece agora. O sistema será 
todo electrónico”, disse.

O Hospital Central de 
Quelimane apresenta uma 
grande vantagem em termos 
de equipamentos disponí-
veis em todos os departa-
mentos e serviços. Numa 
primeira fase, o projecto vai 
abranger os departamentos 
de Ortopedia e, posterior-
mente, outros departamen-
tos do hospital, de modo a 
garantir a cobertura total da 
unidade hospitalar.

Hospital Central de Quelimane introduziu prescrições médicas electrónicas

Pagamento de horas 
extras longe de ter solução
O ATRASO no pagamento 
das horas extraordinárias 
referentes ao exercício lec-
tivo do ano passado e pri-
meiro semestre deste está 
ainda muito longe de ser 
solucionado, facto que está 
a criar desmotivação no seio 
dos professores afectados 
pelo problema. 

Semana passada, o por-
ta-voz da Direcção Provin-
cial da Educação e Desen-
volvimento Humano, na 
Zambézia, Caunda Muteco-
mala, disse, em entrevista 
à nossa Reportagem, que o 
seu sector tinha partilhado a 
informação sobre a existên-
cia de horas extras por pagar 
com os Serviços Provinciais 
de Economia e Finanças.

Caunda Mutecomala ti-
nha dito também que houve 
um trabalho sério de ras-

treio das horas extraordiná-
rias em todas as escolas da 
província da Zambézia, ten-
do sido apurados cinco mil 
professores como confirma-
dos a receber as remunera-
ções extraordinárias. 

Explicou, na ocasião, 
que tudo estava pronto, fal-
tando apenas o pagamento 
aos professores e que todas 
as direcções de Economia e 
Finanças, tanto dos Serviços 
de Representação do Estado 
como do Conselho Provin-
cial já tinham recebido a in-
formação.

Entretanto, os dois di-
rectores de Economia e Fi-
nanças disseram ontem, 
quando abordados pela 
nossa Reportagem, que não 
tinham qualquer informa-
ção da Direcção Provincial 
da Educação e Desenvol-

vimento Humano sobre a 
existência de horas extras 
por pagar. 

O director dos Serviços 
Provinciais da Economia e 
Finanças da Zambézia, Lu-
cas Jackson, refutou ter re-
cebido qualquer informação 
ou ofício dando conta da 
existência de mais de cin-
co milhões de meticais em 
dívida referentes a horas 
extraordinárias. Perante a 
nossa insistência, remeteu-
-nos à Direcção Provincial
de Economia e Finanças do
Conselho Provincial. O seu
director, Leu Saíde, também 
negou ter recebido qualquer
informação sobre o assunto.

A resposta dos dois di-
rectores caiu como uma 
bomba no seio da classe 
que, tendo trabalhado, es-
perava receber as remune-

rações devidas a fim de fa-
zer face aos compromissos 
individuais e com terceiros. 
Aliás, alguns docentes por 
nós contactados dizem que 
contam horas e minutos 
para ver o assunto resolvi-
do, mas nem água vem nem 
água vai.

Entretanto, recente-
mente, a ministra da Edu-
cação e Desenvolvimen-
to Humano, Carmelita 
Namashilua, alertou o sec-
tor para a necessidade de 
melhorar a gestão de recur-
sos humanos a fim de evitar 
a perpetuação do crónico 
problema de horas extras. 
Segundo a governante, a 
província da Zambézia era 
a única, no país, que todos 
anos em que o problema de 
horas extraordinárias apa-
rece vem ao de cima.
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DE VEZ EM QUANDO
Alfredo Macaringue

alfredomacaringue@gmail.com

GERALDO ANTÓNIO

O MEU escrito é motivado pela recente reportagem que 
me foi dada a ver numa determinada estação televisiva, que 
dava conta do não uso ou uso incorrecto da máscara na ci-
dade de Tete em que, nos últimos tempos, à semelhança da 
capital, o número de infectados pelo coronavírus tem ten-
dência crescente.

Antes da eclosão da pandemia do novo coronavírus 
algumas empresas tinham como slogan ou nas suas inter-
venções sempre colocaram o Homem como o ser que faz 
a diferença onde quer que seja ou esteja, com a sua atitude. 
A sua determinação com o trabalho, o seu comportamento, 
etc, concorrem para o alcance dos objectivos da instituição.

Mas com a Covid-19 torna-se cada vez mais evidente 
que o Homem é chamado a marcar a diferença onde quer 
que esteja, com a sua atitude, de modo a influenciar os ou-
tros para comportamentos que reduzam a propagação deste 
vírus.

Nas últimas semanas parece que alguém teria dado or-
dem segundo a qual o vírus desapareceu em Moçambique, a 
avaliar pelo comportamento de grande parte da população, 
caracterizado pela desobediência às medidas de prevenção 

desta pandemia.
Os convívios estão a acontecer sem a observância do 

distanciamento, lavagem das mãos ou desinfecção; os abra-
ços e beijos continuam. E o mais grave ainda é que o brinde 
inclui o corte de bolo e respectiva distribuição pelo aniver-
sariante, padrinhos, pais, entre outros. Será que não sabem 
que a pandemia continua?

Por força maior, quis o destino conduzir-me a uma famí-
lia próxima. Como mandam as normas ditadas pela doença, 
fiz o uso correcto da máscara e trazia comigo o desinfectan-
te. Nesta família estavam outras pessoas, também próximas, 
que se fizeram presentes desprovidas de máscaras de pro-
tecção facial.

Chegada a esta família, procedi à saudação e conversá-
mos sobre o assunto que tínhamos a tratar. No fim serviu-se 
o lanche. Mas o que me aborreceu é o facto de terem estado
insistentemente a me sensibilizar a abandonar o uso da más-
cara, alegadamente porque estávamos em família.

Infelizmente este vírus não se vê e nem sequer se de-
nuncia quando está presente. Infelizmente, ainda, coloca-
-nos numa situação de desconfiança constante, porque uma
das formas de transmissão é através das gotículas de saliva
que saem das nossas bocas. Como saber se da boca do meu

familiar vai sair saliva contaminada ou não sem se fazer o 
teste? Regra geral o teste é feito quando a pessoa tem os 
sintomas ou esteve em contacto com alguém que acusou po-
sitivo. Mas também é verdade que grande parte dos doentes 
é assintomática e por isso não tem necessidade de se dirigir 
a uma unidade sanitária para efectuar os testes.

Sendo assim, continuei firme nas medidas de prevenção 
e mesmo na hora do lanche houve cuidado de desinfectar, 
ainda que de forma disfarçada.

Para dizer que o Homem é agente de mudança. Os nú-
meros têm tendência crescente e não se deve criar condições 
para que mais compatriotas morram.

As autoridades da Saúde recomendam o uso da máscara 
em aglomerados assim como a lavagem frequente das mãos 
bem como o distanciamento físico e social. Entretanto, as 
pessoas continuam a frequentar a casa do vizinho sem ob-
servar as medidas e desnecessariamente.

Que haja consciência. Os homens da lei e ordem têm 
grande missão de punir os prevaricadores, não obstante 
em algum momento usarem métodos pouco adequado, que 
muitas vezes têm a ver com a atitudes dos que infringem as 
normas.

Haja consciência!

CÉLSIO BILA

A PRESENTE abordagem visa essencialmente reflectir sobre 
o acidente de viação ocorrido no sábado último, 3 de Julho,
na zona de Maluana, distrito da Manhiça, e que envolveu uma 
transportadora interprovincial e dois camiões que, segundo
o jornal “Notícias”, ceifou a vida de 32 pessoas. Pretendo,
igualmente, trazer subsídios que possam ajudar a estancar ou
pelo minimizar este problema.

O acidente em causa teria ocorrido, segundo ouvimos, de-
vido ao excesso de velocidade e, por isso, a administradora 
distrital daquele ponto do país teria apelado, em uma entrevis-
ta concedida à Rádio Moçambique, para que os passageiros 
passem, em caso de abusos como estes, a denunciar às auto-
ridades, nos diferentes postos de controlo ao longo da EN1.

Aliás, os motoristas e passageiros que usam as nossas 

estradas têm a consciência da pouca qualidade das mesmas, 
da visibilidade muitas vezes condicionada, quer por razões 
atmosféricas quer pelo relevo bastante acidentado, acrescen-
do-se ainda o estado mecânico das nossas viaturas, o cansaço 
humano, etc.

Entretanto, queremos sugerir algumas propostas de solu-
ção, contando que a corrupção fosse igualmente controlada 
nas nossas estradas, a saber:

Que fossem instalados os limitadores de velocidade para 
os transportes de passageiros para um máximo de 90km/h. 
Isto é, ainda que o motorista quisesse “pisar” no acelerador 
o autocarro não iria para além dos 90km/h predefinidos, uma
vez que soluções do tipo controlo automático da velocidade,
por satélite, entre nós, nos seriam difíceis.

Adicionalmente, que fossem essas viaturas submetidas a 
inspecção periódica e regular pela entidade competente para 

avaliação mecânica. 
Além do mais, a nossa legislação devia prever a coloca-

ção de painel electrónico obrigatório dentro dos transportes 
de passageiros para a consulta destes quanto à velocidade que 
leva o autocarro no momento. Um painel enorme colocado 
num lugar estratégico que permitiria a consulta por qualquer 
um sentado no seu lugar.

E por fim, que a carga horária de um motorista de longo 
curso fosse reduzida, havendo, para tanto, um controlo efecti-
vo pelas autoridades ao longo da EN1.

Como se disse, estas ideias só seriam plenamente válidas 
se a corrupção ao longo da estrada fosse estancada. Mas nun-
ca é demais tentar. Com um pouco de investimento é possível.

Ademais, estas ideias não são novas, existem em outros 
quadrantes. É só copiar para salvar vidas inocentes nas nossas 
estradas. 

Até quando a perda de vidas
devido a acidentes de viação?

Prevalece o incumprimento 
das medidas de prevenção da Covid-19

PERCEPÇ ÕES
Salomão Muiambo

smuiambo064@gmail.com

DEUS criou a vida para agraciar os homens. Deu-lhes tudo na superfície da terra, no 
subsolo e no fundo do mar. Ainda ordenou as plantas a darem flores e assim, segundo o 
Senhor, a vida ficaria mais brilhante. Mais fácil. Mais agradável. Mas o Homem virou-
-se contra o Criador, e começou a cometer acções que hoje estão a prejudicar o mundo
que o Senhor criou com amor. A coisa mais grave é que começamos a desvalorizar a
vida, ao ponto de matarmos friamente o nosso próximo, sem qualquer remorso.

Recebi ontem no meu WhatsApp um vídeo que mostrava um homem a ser cre-
mado vivo, em Zavala, Inhambane. Tratei de apagar aquele horror sem partilhar com 
ninguém, pois dessa forma eu poderia esquecer rapidamente, mas o trauma ficou. Não 
sei o que poderá ter levado um grupo de homens a enveredar por aquela barbárie (nem 
quero saber). Não acho que haja qualquer motivo que nos possa levar a empurrar um 
homem vivo para o fogo. Essa é uma das formas mais hediondas de matar alguém.

O pior é que o acto foi executado na presença de uma assistência que incluía mu-
lheres e crianças, que batiam palmas perante o “condenado”, que se contorcia coberto 
de chamas. Os carrascos davam a impressão de que estavam divertindo-se muito com 
aquele sadismo. E as mulheres e crianças que estavam ali davam todo o seu apoio aos 
sádicos.

Não consegui ver o vídeo até ao fim porque era uma pessoa que estava sendo 
“assada” viva. Imaginei toda a dor que ela sentia. Está mais do que claro que ninguém 
merece aquilo. Nenhum de nós tem o direito de fazer sofrer o outro. Mas infelizmente 
deixamos o caminho de Deus e construímos o nosso próprio caminho. Onde todos os 
dias é derramado sangue, no lugar de se espalharem flores.

Vieram-me à memória várias outras imagens que passam nas redes sociais, as 
quais nem deviam ser partilhadas. Mas há quem concorde com isso. Há quem acha 
que devemos nos ver ao espelho. Aquilo que está a acontecer somos nós mesmos, 
incapazes de comprar flores na esquina a atirá-las para o ‘my love’, onde os nossos 
compatriotas que se apinham como bois e vacas pelo menos poderiam afagar o cora-
ção com uma rosa.

Zavala é terra de timbila, onde a dança torna-se o expoente máximo da vida dos 
machopes. Mas aquele vídeo não me surpreendeu, porque o ser humano a mim já não 
me surpreende. Em cada dia que passa somos confrontados com casos inimagináveis. 
Que nos despedaçam o coração e deixam-nos profundos traumas. Acho que esse vídeo 
deve ser apagado. Somos seres humanos e não merecemos tanto sofrimento. 

A luta continua!

O ACIDENTE de viação ocorrido sábado passado em Maluana, na Manhiça, “ressus-
citou” em mim uma pergunta muito antiga, porém, sem resposta: como tornar a via 
pública mais segura para todos?

Escusado é falar das estradas em péssimas condições ou sem a devida sinalização, 
porque os acidentes, alguns dos quais fatais, ocorrem até em lugares onde as mesmas 
são verdadeiros tapetes e bem sinalizadas. Nalguns casos com lombas para despertar 
no automobilista a necessidade de redução da velocidade.

Erro humano é, quanto a mim, a principal causa da maior parte dos acidentes que 
ocorrem no país, senão vejamos: o que se nos é dado a observar na via pública, hoje em 
dia, é que já não é preciso saber guiar para se ter a carta de condução. Basta ter dinheiro 
que a licença pode estar à venda no Mercado do Estrela, tal como se vende, por exem-
plo, a própria viatura, não importando em que condições ela se encontra.

Diferentemente do que acontecia há anos, os instruendos, na maior parte das esco-
las de condução, só aprendem e muito mal a dirigir para a frente, facilitados, também, 
pelos carros automáticos. Os instruendos saem das escolas sem conhecer os sinais de 
trânsito e mesmo sem habilitações para o efeito empregam-se nas várias companhias 
de transporte de carga e de passageiros, numa concorrência para matar, destruir e fazer-
-se constar do livro de recordes. O acidente de sábado passado, em Maluana, no qual
morreram 32 pessoas, segundo números oficiais, é exemplo disso. O automobilista
conduzia à alta velocidade, desde a sua partida da cidade da Beira, esquecendo-se de
que não transportava gado, nem lenha, mas vidas humanas. Como se fosse “dono da
estrada”, procurou alas por onde pudesse passar para o mais rapidamente chegar ao
destino, ignorando o dito popular segundo o qual “quem tem pressa anda devagar”.
Tinha pressa, andou às correrias e não chegou ao destino.

Enquanto digeríamos o acidente da Maluana, outro desastre acontecia no Dondo, 
quase, mas quase mesmo, nas mesmas circunstâncias: excesso de velocidade e inob-
servância das regras básicas de condução, matando oito pessoas e ferindo outras tantas. 
O automobilista queria constar do Guiness Book, e já lá está pela espectacularidade do 
acidente. Isto é muito grave.

Ainda ontem houve um acidente em Tsangano, Tete, que resultou na morte de pelo 
menos cinco pessoas, ferindo outras tantas. É caso para chamar, aqui e agora, o título 
deste artigo: mortandade na via pública. Extermínio.

Muitos condutores fazem-se à via pública depois de consumirem bebidas alcoóli-
cas ou outras substâncias psicotrópicas, ignorando o perigo que isso representa para si 
próprios, para as pessoas que transportam e para transeuntes. 

Quando circulamos, não importa se dentro ou fora das cidades e vilas, vemos “ce-
mitérios” de viaturas. Nas ruas e avenidas e até nos confins vemos constantemente 
carros acidentados, postes de iluminação destruídos, painéis publicitários derrubados, 
enfim, tudo em números assustadores e cada vez mais crescentes, como se isso fosse 
uma competição. Afinal o que se passa nas nossas estradas?

Voltando à velha pergunta, sem resposta há anos: como tornar a via pública mais 
segura para todos?

Somos convidados a dar resposta a esta pergunta, porque todos, enquanto utentes 
da via pública, estamos expostos ao perigo de morte, vítimas de acidentes de viação.

Até para a semana!

Mortandade 
na via pública!

Onde é que
estão as flores?

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

de análise. A Redacção reserva-se o direito de as condensar. 
Encoraja-se, sobretudo, aos jovens a partilharem as suas re-
flexões sobre o dia-a-dia das suas comunidades, do país e do 
mundo, bastando enviar as cartas para o endereço cartas@

snoticias.co.mz, indicando o nome completo, número do 
documento de identificação e contacto telefónico. O “Notí-
cias” reserva-se o direito de não publicar opiniões ou análi-
ses que choquem com a sua linha editorial.

CARTAS

Acesse https://t.me/Novojornal
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PUBLICIDADE

O INSTITUTO Superior de Ciências de Saúde 
(ISCISA), uma instituição de ensino público, pas-
sa a oferecer estágios curriculares aos estudantes 
da Universidade Aquila (UNAQ), de capitais pri-
vados, situada no Distrito Municipal da KaTembe, 
cidade de Maputo.

Ambas as instituições poderão compartilhar a 
organização de seminários, conferências, oficinas 
e outros encontros académicos, incluindo a pu-
blicação conjunta do relatório de pesquisa, arti-
gos, livros, partilha de oportunidades de estágios 
e realização de programas de dupla titulação.

Para o efeito, o director-geral do ISCISA, 
Alexandre Manguele, e o Reitor da Universidade 
Aquila, Teodoro Waty, assinaram o acordo geral 
de parceria, numa cerimónia que teve lugar há 
dias no Distrito Municipal da KaTembe.

Manguele disse após a assinatura acreditar 
que o objectivo principal de ambas instituições, 
que se resume em proporcionar o ensino de qua-
lidade aos estudantes, é concorrer para interligá-
-los numa plataforma de pesquisa científica por
excelência.

Apesar de a cooperação singrar numa institui-
ção pública e outra privada, o que as une são os 
seus objectivos fundamentais.

“Quanto à vontade da Universidade Aquila 
de promover formação em enfermagem podem 
contar com o apoio do ISCISA, através da expe-
riência que vem acumulando neste campo”, disse 
Manguele.

Desde a sua criação, há 17 anos, acrescentou 
Manguele, o ISCISA acumulou uma experiên-
cia que se transformou num marco académico e 
de reconhecido mérito. Para ele, o acordo marca 
uma história e encorajamento para que a UNAQ, 
que iniciou o ano zero em curso, tenha sempre 
um significado do nome da universidade, Aquila 

(Águia)”.
Desde a sua fundação, o ISCISA já graduou 

perto de três mil estudantes em cursos como 
Enfermagem Geral, Saúde Materna, Pediátrica, 
Cirurgia, Fisioterapia, Terapia da Fala, Terapia 
Ocupacional, Serviço Social, Psicologia Clínica, 
Nutrição, Saúde Pública, Administração Hospita-
lar, Tecnologias Laboratoriais e Anatomia Patoló-
gica.

Recentemente, com o apoio da Universidade 
Nova e da Santa Casa da Misericórdia, ambas ins-
tituições de Lisboa, Portugal, o ISCISA introduziu 
cursos de mestrado em Estatística e Planificação 
em Saúde. Teodoro Waty disse que, com duração 
de cinco anos, os cursos de Biomedicina Labora-
torial, de Enfermagem Geral e Farmácia estão já 
acreditados pelo Conselho Nacional de Avaliação 
da Qualidade (CNAQ) e brevemente deverão en-
trar em vigor.

“Felizmente posso dizer à delegação do IS-
CISA que os nossos três cursos nesta área foram 
acreditados pelo limite máximo que é possível no 
CNAQ”, vincou.

Waty garantiu que a UNAQ possui professores 
qualificados e credenciados pelo CNAQ. Apesar 
disso, abriu uma hipótese de um intercâmbio en-
tre os docentes das duas instituições.

“O intercâmbio é muito importante para nós. 
Estamos nos primeiros dias de funcionamento, 
quase em ano zero, e posso dizer-vos que a uni-
versidade terá Escola de Belas Artes, Escola de 
Ciências Económicas, Escola de Turismo, Escola 
de Ciências Agrárias, Escola de Ciências Jurídicas 
e Políticas, Escola de Ciências Humanas e Escola 
Doutoral”, afirmou.

Fundada em 2018, a UNAQ é propriedade da 
Ngungwa – Conhecimento e Ensino, S.A., criada 
em Janeiro de 2017. (AIM)

CIÊNCIA, TECNOLOGIA, ENGENHARIA E MATEMÁTICA

Salas do futuro vão estimular 
presença feminina no ensino

A 
INSTALAÇÃO de 22 
salas do futuro em 
todas as instituições 
do Ensino Superior, 
que fornecem cur-

sos de Ciências, Tecnologias, 
Engenharias e Matemática 
(CTEM), é a aposta do Minis-
tério da Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior (MCTES) 
para o presente quinquénio.

Trata-se de salas destina-
das a aulas práticas das dis-
ciplinas de Física, Química, 
Matemática e Biologia, cuja 
implantação está inserida na 
revitalização dos programas 

de reiniciação científica, se-
gundo deu a conhecer Alberto 
Tonela, porta-voz do I Conse-
lho Coordenador do MCTES, 
que decorre desde quarta-
-feira na cidade de Maputo.

Tonela disse que o progra-
ma visa, sobretudo, massifi-
car a presença feminina nos 
cursos das áreas de Ciências, 
Tecnologia, Engenharia e 
Matemática (CTEM), que se 
revela reduzida em compara-
ção com os cursos das outras 
áreas.

A primeira sala será es-
tabelecida na Universida-

de Pedagógica, em Maputo. 
Paralelamente, faz plano do 
MCTES treinar cerca de 400 
formadores para professores 
dos ensinos Secundário Geral 
e dos centros de formação de 
professores, na resposta ao 
desafio de estimular o gosto 
pelos cursos de CTEM.

“O programa está ainda 
a ser trabalhado, sob ponto 
de vista de nota conceptual, 
de modo a sabermos quantos 
professores existem, para de-
pois fazer-se o plano da sua 
formação”, disse Tonela. 

O gráfico actual mostra 

que existem mais estudantes 
de ciências humanas, com os 
cursos do CTEM a serem ofe-
recido a menor número, no 
Ensino Superior. Desse uni-
verso as mulheres estão ainda 
em número mais reduzido em 
relação à população potencial 
feminina que devia ingressar 
no Ensino Superior.

Moçambique tem cerca de 
240 mil formandos do Ensi-
no Superior. Deste universo, 
38.417, que corresponde a 
16%, estão na área de CTEM, 
sendo 4% mulheres.

“Achamos que uma das 

formas de aumentar a presen-
ça da rapariga no Ensino Su-
perior nestas áreas é também 
por via da formação de pro-
fessores do Ensino Primário 
e dos centros de formação de 
professores em metodologias 
que estimulem nelas o inte-
resse pelos cursos ministrados 
nas CTEM.

O porta-voz considera 
que, desta forma, estaria-se a 
resolver o problema da base, 
porque o Ensino Superior re-
cebe o produto dos níveis an-
teriores. Assim, para corrigir-
mos a situação não devemos 
começar por cima, mas sim 
partir da génese, que é o Ensi-
no Primário”, enfatizou.

Sem nenhum horizonte 
temporal para o arranque des-
te desiderato, Tonela subli-
nhou ser um dado adquirido 
que já vai se contribuir para a 
mudança de mentalidade em 
relação a certos estereótipos 
que continuam a influenciar 
quer a rapariga, quer a sua  fa-
mília e a sociedade onde vive, 
quer ainda os seus colegas do 
curso.

“Há intervenções de ou-
tros âmbitos que ultrapassam 
a nossa capacidade, como por 
exemplo fazer a sensibilização 
das comunidades de modo a 
entenderem que Matemática 
é também um curso para mu-
lheres, que estas podem parti-
cipar nos cursos do CTEM, di-
rigir uma obra e trabalhar lado 
a lado com os homens”, disse. 

O segundo dia de trabalhos 
do I Conselho Coordenador do 
MCTES, que hoje termina, es-
teve reservado à discussão de 
temas sobre planificação e or-
çamentação para 2022.

Estudantes da Aquila
passam a estagiar no ISCISA

ISCISA vai acolher estagiários da Universidade Aquila

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

+258 84 7625486

Email: comercial.grafica@snoticias.co.mz

SOMOS A MAIOR 
  E MAIS MODERNA GRÁFICA DO PAÍS

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS 
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES 
EM TODAS AS PROVÍNCIAS 

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

Acesse https://t.me/Novojornal



RECREIO  &  DIVULGAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

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

“NÃO penses mal dos que procedem mal, 
pense que estão equivocados”.

- Sócrates (470-399 a.C.), filósofo grego

LUA NOVA - Será no domingo, às 3.27 horas

00.20 – FLASH CULTURAL

01.05 – DEBATE POLITICO

03.10 – CONSULTÓRIO MÉDICO

04.00 – PROGRAMA LETRAS E 
SONS (REPETIÇÃO)

04.55 – HINO NACIONAL 

05.10 – CAMPO E DESENVOLVI-
MENTO

05.30 – EDUCAÇÃO FINANCEI-
RA 

05.45 – UMA DATA NA HISTÓRIA

06.00 – JORNAL DA MANHÃ  

08.15 – O NOSSO PORTUGUÊS

09.10 – TRIBUNA PARLAMEN-
TAR  

11.10 – RÁDIO ESCOLA/ENSINO 
PRIMÁRIO

11.30 – PARABENS A VOCÊ

12.00 – SINAL HORÁRIO/TÓPI-
COS DO JORNAL DA 
TARDE

12.02 – MAGAZINE DESPORTIVO

12.20 – BOLETIM METEO-
ROLÓGICO

12.30 – JORNAL DA TARDE

13.00 – INFORMATIVO CORO-
NAVÍRUS 

13.30 – ECONOMIA E DESEN-
VOLVIMENTO       

14.30 – MINUTO DO CONSUM-
IDOR

14.25 – EDUCAÇÃO FINANCEIRA

15.30 – RITMOS E VIDAS

16.10 – SEGURANÇA RO-
DOVIÁRIA

18.10 – UMA DATA NA HISTÓRIA

18.25 – EDUCAÇÃO FINANCEI-
RA

18.55 – UMA HISTÓRIA PARA TI 

19.00 – SINAL HORARIO/TÓPI-
COS DO JORNAL DA 
NOITE

19.02 – MAGAZINE DESPORTIVO

19.20 – BOLETIM METEO-
ROLÓGICO

19.30 – JORNAL DA NOITE

20.00 – INFORMATIVO CORO-
NAVÍRUS

21.10 – ÚLTIMO TEMPO

22.05 – É DESPORTO

NOTICIÁRIOS: 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19:30, 21, 
22.00 e 23.00 HORAS.  

PREIA-MAR – Às 06.45 e às 19.07 
horas, com 3.08 e 3.19 metros, respec-
tivamente

BAIXA-MAR – Às 00.48 e às 12.57 
horas, com 0.90 e 0.87 metros, respec-
tivamente     

INHAMBANE

27/18

VILANKULO

26/15

TETE

30/18

QUELIMANE

27/17

NAMPULA

26/16

PEMBA

27/19
LICHINGA

22/10

BEIRA

25/17

XAI-XAI

26/12

CHIMOIO

24/11

MAPUTO

29/15

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05.40 – HINO NACIONAL 

05.45 – GINÁSTICA: LOCALIZADA 

06.00 – BOM DIA MOÇAMBIQUE – DI-
RECTO 

08.00 – TELESCOLA: ENSINO PRIMÁRIO 
– CIÊNCIAS NATURAIS DA 5ª 
CLASSE – DESENHOS ANIMA-
DOS: CHAVES - “A CASA DA 
BRUXA” – DIRECTO

08.30 – TELESCOLA: ENSINO PRIMÁRIO 
– CIÊNCIAS NATURAIS DA 7ª 
CLASSE – DESENHOS ANIMA-
DOS: CHAVES - “A CASA DA 
BRUXA” – DIRECTO

09.00 – NOTÍCIAS 

09.05 – TELESCOLA: ENSINO SE-
CUNDÁRIO - FRANCÊS DA 12ª 
CLASSE – DESENHOS ANIMA-
DOS: CHAVES - “A CASA DA 
BRUXA” – DIRECTO 

09.30 – A HORA DO CTP - GAZA: “GAZA 
EM DESENVOLVIMENTO” – DI-
RECTO/XAI-XAI 

10.00 – NOTÍCIAS .

10.05 – TUDO ÀS 10 – DIRECTO – 1ª 
PARTE 

11.00 – NOTÍCIAS 

11.05 – TUDO ÀS 10 – DIRECTO – 2ª 
PARTE 

12.00 – NOTÍCIAS 

12.05 – TELENOVELA: “IMPÉRIO DE 
MENTIRAS” – CAPÍTULO 08/
REPETIÇÃO 

13.00 – JORNAL DA TARDE – DIRECTO 

14.00 – TOP FRESH 

15.00 – NOTÍCIAS 

15.05 – TELESCOLA: ENSINO SE-
CUNDÁRIO – QUÍMICA – DI-
RECTO 

16.00 – NOTÍCIAS 

16.05 – ENCONTROS DA MALTA – GRA-
VADO 

17.00 – JORNAL EM LÍNGUAS MOÇAM-
BICANAS – DIRECTO 

17.45 – GINÁSTICA: LOCALIZADA 

18.00 – PRIMEIRA PÁGINA – DIRECTO 

19.00 – JORNAL DE DESPORTO – DIRECTO 

19.50 – PUB  

20.00 – TELEJORNAL – DIRECTO 

21.15 – JOVENS EM ACÇÃO – DIRECTO/
PROGRAMA Nº 10 

22.30 – TELENOVELA: “IMPÉRIO DE 
MENTIRAS” – CAPÍTULO 09/98  

23.30 – A HORA DO CTP - GAZA: “GAZA 
EM DESENVOLVIMENTO” – 
REPETIÇÃO 

00.00 – JORNAL DE DESPORTO – 
REPETIÇÃO 

01.00 – PRIMEIRA PÁGINA – REPETIÇÃO

02.00 – ENCONTROS DA MALTA – 
REPETIÇÃO 

03.00 – TUDO ÀS 10 – REPETIÇÃO 

04.30 – JOVENS EM ACÇÃO – 
REPETIÇÃO 

06.00 – HINO NACIONAL 

06.05 – TELENOVELA: “IMPÉRIO DE 
MENTIRAS” (COMPACTO) – 
CAPÍTULO 05 E 06 

PUBLICIDADE

Busque o 
aplicativo

notícias digital

Subscreva 
o digital

O seu domingo também é digital!

www.jornaldomingo.co.mz
Online  24 horas  por  dia

Para mais informações contacte:  21 427061/2 e 84 9104321

A 
CONCEITUADA ac-
triz e encenado-
ra Manuela Soeiro, 
considerada a mãe 
do teatro moçam-

bicano, é a primeira figura 
seleccionada para a série de 
entrevistas “Janela de Me-
mórias”, lançada ontem na 
cidade de Maputo pelo Ins-
tituto de Investigação Socio-
cultural (ARPAC).

A iniciativa visa registar 
memórias de personalida-
des nacionais de diferen-
tes áreas, como artistas, 
académicos, médicos, po-
líticos, religiosos, inves-
tigadores e praticantes da 
medicina tradicional, para 
a constituição de acervos de 
fontes primárias em forma-
to textual, iconográfico e 
audiovisual. 

Segundo o coordenador 
da pesquisa, Arrissis Muden-
der, a ideia é que estas infor-
mações sejam usadas pelas 

INICIATIVA DO ARPAC

Manuel Soeiro abre 
“Janela de Memórias”

futuras gerações.
Referiu que os próximos 

depoentes serão, entre ou-
tros, o professor e escritor 
Ungulani Ba Ka Khosa, os ar-
tistas plásticos Noel Langa e 

Ídasse Tembe, o pesquisador, 
coreógrafo e antigo director 
da Companhia Nacional de 
Canto e Dança (CNCD) David 
Abílio. Foram ainda convi-
dados o médico, escritor e 

investigador Hélder Martins; 
o músico Arão Litsure; a co-
leccionadora de artesanato
Otília Aquino, o antropólo-
go Fernando Xipiri e o poeta
Filimone Meigos, director do

Instituto Superior de Artes e 
Cultura (ISARC).

Também dramaturga, 
produtora e gestora cultural, 
Manuela Soeiro é considera 
mãe do teatro moçambicano, 
por ter fundado, em 1986, o 
Mutumbela Gogo, a compa-
nhia profissional mais antiga 
do país, e deu o seu primei-
ro depoimento na manhã de 
ontem.

O Mutumbela Gogo tra-
balha no Teatro Avenida, 
igualmente dirigido por si, 
que está aberto para espectá-
culos de outras companhias e 
projecções de cinema e mú-
sica.

Segundo o director-geral 
do ARPAC, Silva Dunduro, as 
entrevistas serão divididas 
em sessões diferentes, com 
vista a garantir que a fonte 
deixe ficar todo o seu conhe-
cimento e experiência. 

O dirigente explica que 
Manuela Soeiro foi escolhida 

porque não se pode falar do 
teatro em Moçambique sem 
que ela seja mencionada.

“É a mãe, dedicou toda a 
sua vida às artes cénicas, em 
particular o teatro”, afirmou.

Dunduro explica ainda 
que a depoente faz parte da 
primeira geração de actores e 
encenadores que inspiraram 
outras gerações, como as li-
deradas por Gilberto Mendes, 
fundador do Gungu, e Alvim 
Cossa, do Teatro do Oprimi-
do. 

“Um dia se poderá es-
crever sobre a vida das artes 
cénicas”, comentou, reve-
lando que a idade mínima 
para fazer parte da “Janela de 
Memórias” é de 60 anos, por 
se entender que esta figura 
tem um percurso histórico 
que já vale a pena ser contex-
tualizado. 

“É uma pesquisa da his-
tória oral como método”, 
continuou. 

Manuela Soeiro, à direita, abrindo a sua janela de memórias

O INSTITUTO Nacional das Indústrias Culturais e Criativas realiza 
hoje, na cidade de Maputo, a primeira mesa-redonda, subordinada 
ao tema “Desenvolvimento das Indústrias Culturais e Criativas em 
Moçambique”. A iniciativa visa procurar aprendizagens conceptuais 
e operativas sobre a dinamização das indústrias culturais e criativas, 
com objectivo de promover o debate em torno das questões relacio-
nadas com os diversos desafios que o sector enfrenta. 

A mesma contará com a participação de agentes profissionais do 
sector, tais como Fernando Dava, Victor Sala e Domingos do Rosário, 
pesquisadores e gestores culturais, segundo refere uma nota do INIC 
enviada ao “Notícias”.

Docente e investigador sociocultural, Fernando Dava possui 
Mestrado em Socioeconomia do Desenvolvimento. Foi director-ge-
ral do Instituto de Investigação Sociocultural (ARPAC). É assessor de 
investigação sociocultural do Fundo das Nações Unidas para a Popu-
lação (FNUAP) bem como autor, co-autor e director de publicações 
científicas sobre aspectos socioculturais. É coordenador da equipa 
inter-ministerial de reflexão sobre a sustentabilidade das Comissões 
Nacionais de Títulos Honoríficos e Condecorações e consultor na 
produção da actual Política das Indústrias Culturais e Criativas.

Victor Sala fez o seu Mestrado em Gestão de Educação na Uni-
versidade de Perth, Austrália. Foi director da Escola Nacional de Ar-
tes Visuais. É docente de Artes Visuais e Design no Instituto Superior 
de Artes e Cultura (ISARC) e coordenou vários projectos de inter-
câmbio artístico-cultural, com destaque para Umoja e Identidades.

Domingos do Rosário Artur é Mestre em Desenvolvimento Rural 
pela Universidade Eduardo Mondlane, investigador sociocultural de 
carreira desde 1987 no Instituto de Investigação Sociocultural, ten-
do trabalhado na Delegação de Sofala (Beira) e Manica, no Chimoio. 
Assumiu várias funções no extinto Ministério da Cultura, com des-
taque para o de secretário permanente.

Mesa-redonda reflecte
sobre indústrias culturais

A CONCEITUADA banda mo-
çambicana os Djaakas lança 
dentro de dias o seu mais re-
cente trabalho discográfico, 
intitulado “Apasswa Na Mu-
lungo” (Abençoado por Deus).

O álbum é o terceiro da 
sua história, depois de “Mbole 
Mbole Na Yona” (2004) e “Uni-
dade Nacional” (2009), em 
mais de 15 anos de carreira.

“Apasswa Na Mulungo” 
resulta de um trabalho aturado 
da banda, tendo sido gravado 
entre os anos 2020 e 2021 na ca-
pital do país.

Gravado no Zep Studios, 
as letras e melodias são da au-
toria de Eliseu Meneses, numa 
produção e arranjos de Dionísio 
(bateria), Amone (guitarra bai-
xo) e Givas (guitarra solo).

Sarmento, Lindo e Celso 
tocaram saxofone, percussão 
e timbila, respectivamente, 
enquanto Alcinda fez coros, 
num disco em que a voz prin-
cipal é de Júlio Chissico (Juli-
nho) e os teclados são tocados 
por Figas.

Os Djaakas, como são tam-
bém carinhosamente tratados, 
têm seu nome inscrito na his-

Djaakas lançam novo disco

tória da maior parada de música 
nacional, o “Ngoma Moçam-
bique”, tendo já conquistado o 
Prémio Revelação com o tema 
“Djogorro” (2002) e por duas ve-
zes consecutivas (2004 e 2005) o 
prémios Melhor Canção, com os 
temas “Mbole Mbole” e “Tam-
balale”.

O Grupo Djaaka foi fundado 
na cidade da Beira nos princípios 
dos anos 2000 por bailarinos que 
integravam a Companhia de Mú-
sica e Dança Tradicional da Beira. 

A sua música tem sabor con-
temporâneo, mas com um forte 
e profundo toque tradicional, 
refletindo deste modo a tradição 
da região centro de Moçambique 
e jogando o instrumento valim-
ba um papel preponderante nas 
suas composições.

Ter vencido o concurso “Mu-
sic CrossRoads” foi fundamental 
para os passos subsequentes da 
banda, por isso o grupo tem no 
seu histórico várias actuações em 
palcos nacionais e internacio-

nais, destacando as Ilha Reunião 
e Mayoute, Suécia, Holanda, Di-
namarca, Expo-2008.

Ao longo da carreira de mais 
de 15 anos a Banda Djaaka gra-
vou dois álbuns, nomeadamente 
“Mbole Mbole Na Yona” (2004) 
e “Unidade Nacional”(2009), 
onde as músicas são cantadas 
maioritariamente em Ci-Sena, 
todavia inclui também Ci-Nyan-
ja, Ci-Ndau e Ci-Barue e retra-
tam, de modo geral, a vivência 
do povo moçambicano.

Acesse https://t.me/Novojornal
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JOSSIAS ZICUIMANE 
SAMBO

(6º mês de eterna saudade)
Seus filhos Mano Boa, Mano Tino, Mano Nesso, 
John, Mãezinha (Cremilda), noras Tia Naná, Tia 
Neneja, Tia Belucha, Tia Lolo, genro Dionísio e 
netos Go, Q, Zizi, Cheilsia, Tayane, Lili, Neno, 
Núria, Tsuki, Jubelson, Klosse e Dalva recordam com profunda 
dor e consternação a passagem de seis meses de eterna sauda-
de do seu querido JOSSIAS ZICUIMANE SAMBO e comunicam 
aos demais familiares que irão realizar a deposição de flores 
em Incadine no dia 10/7/2021. Dada a situação da pandemia, a 
cerimónia é reservada à família mais próxima. Paz à sua alma.

49

ARLETE CARLOS 
MONDLANE

(Missa do 6º mês)

Seu esposo Faustino, cunhados, irmãos, 
primos, sobrinhos e demais familiares cumprem o dolo-
roso dever de comunicar que, por ocasião da passagem 
do 6º mês do desaparecimento físico do seu ente querido 
ARLETE CARLOS MONDLANE, no dia 10/7/2021, às 9.00 
horas, no Cemitério de Michafutene, terá lugar a cerimónia 
de deposição de flores. Paz à sua alma.         7383

MANUEL 
ANTÓNIO 
RAIVOSO

FALECEU

Foi com enorme pesar e consternação que a Ordem 
dos Médicos de Moçambique tomou conhecimento 
do falecimento do Dr. MANUEL ANTÓNIO RAIVOSO, 
membro nº 416, Especialista em Pneumologia, vítima 
de doença. Neste momento de dor e pesar, a OrMM 
endereça à família enlutada e à comunidade médica 
no geral as mais profundas condolências.

6673

Dr. FERNANDO 
MATIAS 

AGOSTINHO

FALECEU

Foi com enorme pesar e consternação que a Ordem 
dos Médicos de Moçambique tomou conhecimento 
do falecimento do Dr. FERNANDO MATIAS AGOS-
TINHO, membro nº 4198, Médico de Clínica Geral, 
afecto no distrito de Mabote, província de Inham-
bane, ocorrido no dia 5/6/2021, vítima de acidente 
de viação. Neste momento de dor e pesar, a OrMM 
endereça à família enlutada e à comunidade médica 
no geral as mais profundas condolências.  

6672

DANIEL COSSA

FALECEU

A Direcção, docentes, CTA e estudantes da Fa-
culdade de Agronomia e Engenharia Florestal da 
Universidade Eduardo Mondlane comunicam com 
profunda mágoa e consternação o desaparecimento 
físico do seu colega, Sr. DANIEL COSSA, ocorrido 
no dia 7/7/2021, vítima de doença, cujas cerimónias 
fúnebres se realizam hoje, dia 9/7/2021, pelas 11.00 
horas, no Cemitério de Michafutene. À família en-
lutada apresentam as mais sentidas condolências. 
Paz à sua alma.

7397

HENRIQUE 
MARIANO 

NORTE

FALECEU

Sua esposa Natally Freire, mãe Filomena Paisano, 
irmãos Juliano, Luciano, Cândido, Deolinda, Gilber-
to , Osvaldo e demais familiares comunicam com 
profunda dor e consternação o falecimento do seu 
ente querido HENRIQUE MARIANO NORTE, ocorrido 
no dia 5/7/2021, no Brasil, vítima de doença, cujas 
cerimónias fúnebres se realizam em data a anunciar. 
Paz à sua alma.

7578

ESTEVÃO FENIAS MULHANGA

FALECEU

Os ardinas da cidade de Maputo, amigos e colegas de profis-
são, anunciam com muita dor e comoção a morte súbita de 
ESTEVÃO FENIAS MULHANGA, ocorrida no dia 7/7/2021, no 
HCM, cujo funeral se realiza hoje, dia 9/7/2021, no Cemitério Nwaxidjuku, às 
10.00 horas, antecedido de velório na capela do HCM, às 9.00 horas. Descanse 
em paz, nosso amigo!

JOSÉ JOÃO

FALECEU

É com profunda dor que a esposa, irmãos, filhos e netos comu-
nicam o desaparecimento físico de JOSÉ JOÃO, ocorrido no dia 
6/7/2021, em Xai-Xai, vítima de doença, cujo velório se realiza na sexta-feira, às 
9.00 horas, na sua residência, na cidade de Chókwè e às 11.00 horas o funeral, 
no Cemitério Municipal. Até sempre avô, que a sua alma descanse em paz.     7361

JOAQUIM GUERRA NDLALA
FALECEU

O Fundo Social dos Funcionários do Instituto Nacional de Ins-
pecção do Pescado (FIP) em representação dos seus membros 
comunica com profunda dor e consternação o falecimento de 
JOAQUIM GUERRA NDLALA, pai do membro do INIP-sede, 
Carolina Ndlala, vítima de doença, ocorrido no dia 6/7/2021, na 
cidade da Matola, cujo funeral se realiza hoje, sexta-feira, dia 9/7/2021, no Cemi-
tério da Machava-Bedene, às 11.00 horas, antecedido de velório às 8.00 horas, 
na Comunidade Imaculada da Conceição, no Bairro Patrice Lumumba. À família 
enlutada, apresenta as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.      6667

PAULO BERNARDO 
MANHIQUE

(Chiumulane ll)

FALECEU

Sua esposa Cristina Langa 
Manhique, irmãos Jaime, Bento, José, Maria, 
Octávio, Alzira, Angélico e demais familiares 
comunicam o falecimento do seu ente querido 
PAULO BERNARDO MANHIQUE, ocorrido no 
dia 8/7/2021, cujo funeral se realiza amanhã, 
dia 10/7/2021, às 11.00 horas, no Cemitério de 
Lhanguene. Paz à sua alma. 

FILOMENA 
UBISSE
FALECEU

Seus amigos Anastácia e 
Abel Cherinda, Quitéria 
e Apolinário Panguene, 
Albertina e Arlindo Ferrão, Rosa e Arsénio 
Mabote, Amélia e Boaventura Cherinda, Es-
ther e Estevão Pale, Filomena e Fernando 
Sumbana Helena e Francisco Cândido, Jo-
sefine e Leonardo Simão, Joana e Octávio 
Mutemba, Glória e Virgílio Macuácua, comu-
nicam com profunda mágoa e consternacão o 
falecimento da sua amiga FILOMENA UBISSE, 
ocorrido no Hospital da Polana-Caniço, no dia 
7/7/2021, cujo funeral se realizou ontem, no 
Cemitério da Texlom, na Matola. Aos filhos 
Celinho, Nina, Teté, à nora Sheila, aos netos 
e demais familiares apresentam as suas sen-
tidas condolências. Paz à sua alma.  6668

LÚCIA MARIA 
CHOVANO

(20/9/1987 - 7/7/2021)

FALECEU
É com muita dor e consternação 
que seus tios Agostinho, Gui-
lhermina, Germano e Julieta, primos Aninhas, 
Madina, Rututo, Manita, Samuel, Via, Sandoka, 
Chemane e Carol, sobrinhos Gui, Fred e Olá-
vio comunicam o falecimento de LÚCIA MARIA 
CHOVANO, ocorrido no dia 7/7/2021, na provín-
cia de Sofala, vítima de acidente de viação, cujo 
funeral se realiza em data a anunciar. Que Deus 
lhe conceda o eterno descanso. Paz à sua alma.

7367

ANTÓNIO 
FERNANDES 

DOMINGOS CAETANO 
(Mano Tony)

FALECEU
Por maior que seja o nosso sentimento de dor e pesar,  
nós acreditamos que você partiu para um lugar melhor e 
repleto de paz. É preciso transformarmos o luto em uma 
luta pela vida e pela felicidade, e transformar a dor em 
saudade e serenidade. Tuas irmãs amigas (Tchaninhas), 
Rafa Valente Machava, Virgínia Rafael e Maria Alegria 
Meque, amigas da sua esposa, a nossa grande mulher, 
Graciete de Jesus Mário Madime Caetano (Nossa Tchani-
nha), os nossos mais sinceros pêsames. Paz à sua alma!

6670

ARTUR PEDRO 
BOTEQUILHA 

PALERMO
FALECEU

Foi com profunda mágoa que os trabalhado-
res da Vida Mais, Serviço de Emergência e 
Socorros tomaram conhecimento do desapa-
recimento físico de ARTUR PEDRO BOTEQUI-
LHA PALERMO, pai do seu CAO, ocorrido no 
dia 6/7/2021, no ICOR, cujo funeral se realiza 
pelas 9.00 horas de hoje, dia 9/7/2021, no Cre-
matório de Lhanguene. Paz à sua alma. 7340

ANTÓNIO 
FERNANDES 

DOMINGOS CAETANO 
(Antoninho)

FALECEU
É com profundo pesar e consternação que seus 
amigos César, David, Chico, Vuvu, Assis, Lola, Gina, 
Onofre, Guly, Olga, Amália, Zeca, Barnabe, Zé Ferrão 
e Bite comunicam com profunda mágoa o falecimento 
do amigo e irmão ANTÓNIO FERNANDES DOMINGOS 
CAETANO, ocorrido no dia 7/7/2021, na cidade de 
Maputo, cujo funeral se realiza hoje, dia 9/7/2021, no 
Cemitério de Michafutene, pelas 11.00 horas. Descanse 
em paz Tony!

740

Acesse https://t.me/Novojornal
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ARRENDA-SE

A HORIZIN IVATO SUPERMERCADO, sita 

na Av. Vladimir Lenine, n.º 26, arrenda o 

seu estabelecimento com uma área total de 

1209m2. Preço acessível, não hesite, ligue já.

Contacto: 855555666 ou 848351369
7221

7302

VENDE-SE

FLAT´S: tipo 3, num 2º andar último, 
único, com 1wc, dependência, estacio-
namento privado, na Av. Maguiguana, 
vende-se por 8 000 000,00MT, tipo 3, 
num 1º andar, com 2wc, dependência, 
na Av. Olof Palme por 6 500 000,00MT. 
Contacto: 84-5696206.

7148

VICKY Imobiliária vende casa gemi-
nada tipo três, no Bairro Central ao 
preço de 12 500 000,00MT; flat tipo 
três, com duas casas de banho por 8 
500 000,00MT; Coop vivenda tipo qua-
tro por 22 000 000,00MT; Polana tipo 
três por 12 000 000,00MT. Contacto: 
84-2047905.

7159

FLAT tipo 3, única, R/C, com anexo, 
2wc, com garagem fechada, com título 
de propriedade, prédio pequeno, locali-
zada no Bairro da Polana-Cimento, pró-
ximo da Cristal ou Instituto Comercial de 
Maputo, vende-se por 13 000 000,00MT, 
negociáveis. Mais detalhes pode contac-
tar pelos telefones: 86/84/82-4189220.

7201

LOJA com residência, de 3280m², 
em Magude, vende-se. Contacto: 84-
3409990 ou 82-7013300

7168

FLAT tipo 3, num R/C, com anexos: 
varanda privada, alpendre dependên-
cia, na Av. Emília Daússe, Mercado 
Estrela na “confusão”, vende-se por 3 
500 000,00MT; propriedade com 2.2 
hectares, murada, com PT industrial, 
na Moamba, à beira da EN4, ideal para 
tudo por 7 000 000,00MT. Contacto: 
84-7169565, Sr. Macamo.

7223

LUXUOSA moradia, tipo 6 (duplex) com 
4 suites, cozinha open space, 3 salas, 
3wc auxiliares, anexos: dependência 
tipo 1, piscina, canil, ginásio, lavandaria, 
arrumos, garagem, parqueamento para 
6 carros, jardim CCTV, electricfence, 
terreno de 40x20m, no Triunfo, Rua dos 
Cavalos, vende-se por 1 100 000USD. 
Contacto: 84-7169565, Macamo.

7223

IMOBILIÁRIA Corporate & Retail 
Services (CRS) vende escritórios e 
imóveis na Coop, Sommerschield 1, 
2, Polana, Torres Vermelhas, Bairro 
Central, Triunfo e Malhangalene e nos 
bairros arredores de Maputo; armazém a 
preços muito atraentes. Temos também 
projectos de parceria e investimentos 
para construção de edifícios. Contacto: 
84-4277006 e comercial@crs.co.mz e 
www.crs.co.mz.

6334

FLAT tipo 2, num 2º andar, no Bairro 
da Malhangalene, Rua da Resistência, 
pronta a habitar, vende-se por 4 500 
000,00MT; flat tipo 3, num 2º andar, 
no Bairro do Jardim, 3ª Rua, por 5 000 
000,00MT. Contacto: 84-5770916 ou 
82-7368613.

7398

PROPRIEDADE de 20x40m, com muro 
de vedação, no Bairro Costa do Sol-
-Mapulene, vende-se por 800 000,00MT.
Contacto: 82-7368613, Imobil.

7398

FARMA com várias infra-estruturas, 
com cerca de 30 hectares, água e 
energia próprias, no Bairro das Maho-
tas, cidade de Maputo, vende-se por 4 
000 000,00MT por hectare. Contacto: 
84-5770916 ou 82-7368613, A.C.E.L.

7398

ARRENDA-SE

VENDE-SE

APARTAMENTO tipo 3, com 1wc, num 
9º andar, no Bairro da Coop, vende-se 
por 9 milhões, negociáveis. Contacto: 
87-3987380, sem intermediários.

7369

CASA tipo 3, no Bairro do Hulene-
-Feira, à beira da estrada que vai dar
às bombas da PUMA, vende-se por 1
000 000,00MT, negociáveis. Contacto:
84-4755294.

7372

PROPRIEDADE na Vila da Namaacha, 
com 1.6 hectares, tem residência tipo 3, 
anexos, muro feito, água e luz, possui 
um pomar, vende-se por 8 000 000, 
negociáveis. Contacto: 84-4755294.

7372

FLAT tipo 3, única, num 3º andar último, 
pronta a habitar, climatizada, localizada 
no Bairro da Polana-Cimento, próximo 
do Comité OlíMpico ou Hotel Cardoso, 
arrenda-se por 50 000,00MT. Mais infor-
mações pode contactar pelos telefones: 
86/84/82-4189220.

7202

VICKY Imobiliária arrenda flats e 
vivendas na Polana, Bairro Central, 
Malhangalene e Alto Maé, na Polana, 
flats mobiliadas tipo dois, na Friedrich 
Engels, arrenda-se por 120 000,00MT; 
tipo três por 90 000,00MT; Central tipo 
dois por 40 000,00MT. Contacto: 84-
2047905.

7159

CONDOMÍNIO Miradouro, tipo 3 luxuo-
so, com 3 suites, cozinha moderna, equi-
pada, área de serviço, wc, sistema de 
alarme, estacionamento, jardim, piscina 
e ginásio, arrenda-se por 3 000 000USD 
fixos, sem mobília e 3 500 000USD, com 
mobília. Contacto: 84-4755294.

7372

TRESPASSA-SE

TERRENO no Chiango, bem localizado 
a 250m da Estrada Circular, ideal para 
condomínios, com DUAT, trespassa-
-se por 15 000 000,00MT. Contacto:
84-4755294.

7372

TERRENO no Chiango, de 50X50m, 
próximo dos Cavalos ou nova portagem, 
ideal para vários fins, trespassa-se por 2 
500 000,00MT. Contacto: 84-4755294.

7372

TERRENO no Chiango, bem localizado, 
próximo da estrada e da nova portagem, 
ideal para condomínios, 13.000m², com 
DUAT e planta topográfica, trespassa-
-se por 13 500 000,00MT. Contacto:
84-4755294.

7372

TERRENO em Kumbeza, zona das 
quintas, 20x50, murado, boa localiza-
ção, trespassa-se por 750 000,00MT, 
negociáveis. Contacto: 84-4755294.

7372

ANTÓNIO FERNANDES 
DOMINGOS CAETANO

FALECEU
Sua esposa Graciete Madime Caetano, filhos Ivandro e Sheilla, 
nora Sónia e genro Edy Luís, netos Diego, Alliyah, Davi e de-
mais familiares comunicam com profunda dor e consternação o 
falecimento súbito do seu esposo, pai e avô ANTÓNIO FERNANDES DOMINGOS 
CAETANO, ocorrido no dia 7/7/2021, cujo funeral se realiza hoje, dia 9/7/2021, no 
Cemitério de Michafutene, antecedido de velório no Hospital Central de Maputo, 
pelas 9.30 horas. Que a sua alma tenha o eterno descanso.        7410

PAULO BERNARDO MANHIQUE
FALECEU

O Bastonário, membros da Mesa da Assembleia-geral, Conse-
lho Jurisdicional, Conselho Nacional, Conselhos Provinciais 
e membros das diversas Comissões de Trabalho, Advogados, 
Advogados Estagiários e colaboradores em geral da Ordem dos 
Advogados de Moçambique comunicam com profundo pesar e 
consternação o desaparecimento físico do Dr. PAULO BERNARDO MANHIQUE, 
Advogado com carteira profissional nº 26, vítima de doença. À família enlutada 
apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

6663

MARGARIDA ABÍLIO 
MUIANGA
FALECEU

Suas filhas Wine, Kelly e Graciane comunicam com profunda 
dor o falecimento da sua mãe MARGARIDA ABÍLIO MUIANGA, 
ocorrido no dia 7/7/2021, no HCM, cujo funeral se realiza no dia 10/7/2021, no 
Cemitério de Michafutene, pelas 10.00 horas, antecedido de velório na capela do 
HCM às 8.00 horas. Paz à sua alma.

7390

ANTÓNIO FERNANDES 
DOMINGOS CAETANO

FALECEU

É com profunda dor e consternação que a Direcção de Planifi-
cação e Políticas do MADER/AVACYEP comunica o falecimento 
do Sr. ANTÓNIO FERNANDES DOMINGOS CAETANO, marido da sua colega Gra-
ciete Madime, ocorrido no dia 7/7/2021, em Maputo, vítima de doença. À família 
enlutada endereça sentidas condolências. Paz à sua alma.

6661

ANTÓNIO ALBERTO PEREIRA
(1937 - 2021)

FALECEU

Miguel, São, Fabiola e Ricardo participam com profunda mágoa 
o falecimento do seu amigo ANTÓNIO ALBERTO PEREIRA, ocorrido em Portugal,
vítima de doença. À Carolina, Ana, Beto e Cristina apresentam as mais sentidas
condolências. Que o Pereira descanse em paz.

7407

MARGARIDA ABÍLIO 
MUIANGA
FALECEU

Sua mãe e filhos comunicam com profun-
da mágoa o falecimento da sua filha e irmã MARGARIDA 
ABÍLIO MUIANGA, ocorrido no dia 7/7/2021, no HCM, víti-
ma de doença prolongada, cujo funeral se realiza no dia 
10/7/2021, pelas 10.00 horas, no Cemitério de Michafutene, 
precedido de velório na capela do HCM, pelas 8.00 horas. 
Paz à sua alma.

7390

JOANA AUGUSTO MANJATE
FALECEU

O Presidente, Vice-Presidente, Juízes Conselheiros, Secretário-Geral e funcio-
nários em geral do Tribunal Supremo comunicam com profundo pesar e cons-
ternação o falecimento de JOANA AUGUSTO MANJATE, sogra do Sr. Nelson 
Frederico Nandja, funcionário do Tribunal Supremo, ocorrido no dia 7/7/2021, 
na sua residência, vítima de doença, cujo funeral se realizou no dia 8/7/2021, na 
província de Maputo. À família enlutada apresentam as mais sentidas condolên-
cias. Paz à sua alma.

6642

GRACINDA ALMEIDA ARLINDO VIEGAS 
QUINCARDETH

FALECEU
O Conselho de Administração, de Gestão, Direcção, Comité Sindical e todos os 
trabalhadores da Petromoc, S.A. participam com profundo pesar e consternação 
o falecimento da Srª GRACINDA ALMEIDA ARLINDO VIEGAS QUINCARDETH,
trabalhadora desta empresa, ocorrido no dia 8/7/2021, cujo funeral se realiza
hoje, dia 9/7/2021. À família enlutada endereçam as mais sentidas condolências.
Paz à sua alma.

7416

BARBARA EVA WESSEL LEITE
(1957-2021)

FALECEU

Fernando, Marc, Philipp, Jessica e Lorna, família Wessel e família Ventura Leite 
participam com muita dor a partida do seu ente querido BARBARA EVA WESSEL 
LEITE, vítima de doença. Até sempre, querida Barbara!

7331

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

+258 84 7625486

Email: comercial.grafica@snoticias.co.mz

SOMOS A MAIOR 
  E MAIS MODERNA GRÁFICA DO PAÍS

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS 
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES 
EM TODAS AS PROVÍNCIAS 

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

RUA DE SOFALA NO

+258 84 9104309

+258 84 7625486 

SOMOS A MAIOR 
  E MAIS MODERNA GRÁFICA DO PAÍS

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS 
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES 
EM TODAS AS PROVÍNCIAS 

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

INOVAÇÃO EFICIÊNCIA RAPIDEZ

SN GRÁFICA
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A  
SELECÇÃO Nacional 
de Boxe só vai partir 
segunda-feira para 
a cidade japonesa de 
Ehime, onde tem pre-

visto um mini-estágio, em 
preparação da XXXII edição 
dos Jogos Olímpicos de Verão, a 
ter lugar de 23 de Julho corren-
te a 8 de Agosto próximo.

De acordo com o director 
técnico do Comité Olímpico de 
Moçambique (COM), Benedito 
Jonas, depois de ter falhado a 
viagem na quarta-feira ainda 
tentou-se fazer novas reser-
vas para que o grupo seguisse 
ontem via África do Sul, mas 
“concluiu-se que não era viá-
vel”, começou por explicar.

Entretanto, Benedito Jo-
nas esclarece que esta ida com 
cinco dias de atraso em relação 
ao inicialmente programado 
foi comunicada às autoridades 
de Ehime que “continuam dis-
poníveis a receber o boxe para a 
partir de terça-feira começar o 
mini-estágio previsto. Assim, 
estamos a trabalhar para que a 
partida seja na segunda-feira, 
usando o mesmo percurso (Ca-
tar)”, esclareceu.

Assim, as pugilistas Alcin-
da Panguana e Rady Gramana, 
que retomaram a sua prepara-
ção no Quartel da Casa Militar, 

JOGOS OLÍMPICOS

“Boxe” só parte segunda-feira

Os quatro elementos que não conseguiram viajar na quarta-feira seguem próxima segunda-feira para Ehime 

seja, é nessa data que seguem 
os restantes dois atletas, Kevin 
Loforte (judo) e Alícia Mateus 
(natação). 

Com a partida destes, es-
tará completo o grupo de sete 
que vai partir da capital do país. 
Os restantes três seguirão dos 
respectivos países de residên-

cia, nomeadamente Portugal 
(Igor Mogne e Joaquim Lobo) 
e Alemanha (Creve Machava).

Lembre-se que os quatro 
elementos (Rady Gramana, 
Alcinda, Benedito Jonas e Lou-
cas Sinoia), que teriam seguido 
na quarta-feira, foram impe-
didos de embarcar pela Catar, 

devido à falta de indicação 
dos dados de passaportes nos 
testes de Covid-19 realizados, 
um pormenor que não era 
do conhecimento do Comité 
Olímpico, mas que “está sen-
do acautelado para os restantes 
membros da delegação”, enfa-
tizou Jonas. 

OS atletas moçambicanos que participarão 
nos Jogos Olímpicos estão desde finais do 
mês passado a ser alvo de palestras anti-do-
ping presenciais, para os que se encontram 
no país, e “online”, para aqueles que estão 
fora do solo pátrio. 

A iniciativa é da Agência Moçambicana 
Anti-Doping e tem como finalidade dotar os 
atletas de procedimentos e postura que, res-
pectivamente, devem seguir e ter em relação 
à testagem obrigatória de “doping”.

A primeira fase de palestras aos olímpicos 
terminou na segunda-feira. 

Salientar que 10 atletas das modalidades 
de boxe, judo, atletismo, vela e canoagem 
integram a delegação aos Jogos Olímpicos. 

Parte desses atletas já participou das palestras 
e os restantes fá-lo-ão ao longo da próxima 
semana. 

As palestras aos “olímpicos” decorrem 
sob orientação da Agência Mundial Anti-
-Doping, de que Moçambique é membro.

Importa referir que as palestras decor-
rem, segundo o coordenador da Agência An-
ti-Doping, Bastos Azarias, simultaneamente
ao nível dos distritos urbanos da capital. A
finalidade é que todos os agentes desportivos 
estejam abrangidos no âmbito do combate ao 
“doping” no desporto.

Hoje será a vez de estudantes da Faculda-
de de Educação Física e Desporto da Univer-
sidade Pedagógica.

Palestras anti-doping
para atletas olímpicos

vão acabar partindo segunda-
-feira (12) juntamente com as
atletas da vela (Deisy Nhaquile,

Maria Machava e Denise Parru-
que).

De acordo com o plano do 

Comité Olímpico de Moçam-
bique, todos os elementos da 
Missão Moçambique, a par-

tir de Maputo, deverão seguir 
para Tóquio o mais tardar até 
dia 17 de Julho corrente. Ou 

seu retorno ao torneio de Wim-
bledon, assim como deixou em 
aberto a sua participação nas 
Olimpíadas de Tóquio, mas 
garantiu que o seu foco é estar 
saudável e conseguir jogar.

“Tenho de sentar com a 
minha equipa e analisar. Não 
sei se vou voltar, não sei se foi a 
última vez. O objectivo é jogar, 
mas, neste momento, não sei. 
Este ano consegui vir jogar e 
isso deixou-me muito conten-
te. O objectivo é sempre tentar 

jogar mais uma vez. Em relação 
aos Jogos Olímpicos, também 
ainda não decidi. Comunicarei 
nos próximos dias”, concluiu.

A última vez que Federer 
disputou as Olimpíadas foi jus-
tamente em Londres, no ano 
de 2012. Naquela ocasião, ele 
ficou com a medalha de prata, 
após perder para o britânico 
Andy Murray, na final. O suíço 
conquistou o ouro nas duplas, 
ao lado do compatriota Stan 
Wawrinka, em Beijing-2008.

Federer em dúvida

A DIRECÇÃO do Benfica reagiu em co-
municado de imprensa à detenção de Luís 
Filipe Vieira na sequência das buscas leva-
das a cabo pelo DCIAP, ao início da tarde 
de quarta-feira, em sua casa, no Dafundo, 
em Algés, e promete dar “plena colabora-
ção às entidades competentes, no sentido 
de apurar a verdade até às últimas conse-
quências”.

Vieira foi alvo de buscas sob suspeitas 
de crimes de burla qualificada ao Fundo 
de Resolução Bancária e ainda crimes de 
fraude fiscal qualificada e branqueamento 
de capitais, juntamente com o empresário 
José António dos Santos, seu amigo, tam-
bém conhecido por “Rei dos Frangos”.

Na sequência desta detenção, elemen-
tos da direcção das “águias” reuniram 
na quarta-feira e frisaram que “todos os 
membros estão firmemente determinados 
a defender sem qualquer reserva, de forma 
coesa e como lhes compete, os interesses 
do clube, que, esclarece-se, não é objecto 

da investigação”.
Segundo o comunicado, que passamos 

a citar, “a Direcção do Sport Lisboa e Benfi-
ca esteve reunida esta tarde (quarta-feira), 
a fim de analisar a situação decorrente da 
investigação de que é alvo pelas autorida-
des judiciais o presidente Luís Filipe Vieira.

Todos os membros da Direcção estão 
firmemente determinados a defender sem 
qualquer reserva, de forma coesa e como 
lhes compete, os interesses do Clube, que, 
esclarece-se, não é objecto da investiga-
ção.

Nessa medida, empenhar-se-ão em 
dar plena colaboração às entidades com-
petentes, no sentido de apurar a verdade 
até às últimas consequências.

A Direcção garante aos sócios e simpa-
tizantes que a ambição, competitividade e 
gestão do Clube se encontram asseguradas, 
no respeito e em observância das normas 
regulamentares estabelecidas nos estatu-
tos”.

FACE À DETENÇÃO DO SEU PRESIDENTE

Direcção do Benfica promete 
colaborar com as autoridades

Vieira em apuros

A 22.ª PARTICIPAÇÃO de Roger 
Federer em Wimbledon ter-
minou de forma melancólica, 
na quarta-feira. Longe do seu 
melhor nível, o suíço, oito ve-
zes campeão, perdeu por três 
sets sem resposta para o polaco 
Hubert Hurkacz. 

Após a partida, o experien-
te tenista de 39 anos comentou 
sobre a frustração com a der-
rota, agradeceu o apoio incon-
dicional do público, mas não 
deixou no ar se volta a compe-
tir no torneio ou se vai mesmo 
disputar os Jogos Olímpicos de 
Tóquio.

“A partir de determinado 
momento percebi que não ti-
nha mais possibilidades de rea-
gir. Isso raramente me acontece 
aqui. Foi triste porque o público 
viu-me perder em sets directos 
e foram incríveis. É por am-
bientes como esse que eu ainda 
jogo ténis”, disse Federer.

Mas o assunto principal foi o 
seu futuro. Prestes a completar 
40 anos, Federer não garantiu o 

O PARIS Saint-Germain anunciou quinta-feira a 
contratação de Sergio Ramos.

O defesa espanhol chega aos parisienses como 
jogador livre, depois de ter terminado contrato com 
o Real Madrid, e assina um vínculo válido por duas
temporadas, até 2023.

“Estou muito feliz por assinar pelo PSG. É uma 
grande mudança na minha vida, um novo desafio 
e um dia que nunca esquecerei. Tenho orgulho em 
fazer parte deste projecto tão ambicioso, de me jun-
tar a uma equipa com grandes jogadores. É um clube 
que já deu provas ao mais alto nível e com bases só-
lidas, quero continuar a crescer com o PSG e ajudar a 
equipa a trabalhar para a conquista de títulos”, afir-
mou Ramos, citado na nota do clube.

Depois de Wijnaldum e Hakimi, Sergio Ramos é o 
terceiro reforço do PSG para a nova época. O jogador 
de 36 anos deixou o Real Madrid após 16 épocas.

Sergio Ramos já é jogador do PSG

PELA primeira vez na sua história, a 
Inglaterra atingiu a final de um Cam-
peonato da Europa. No entanto, num 
Euro-2020 que foi disputado em vá-
rias cidades europeias, a equipa ingle-
sa jogou quase sempre... em sua casa.

Ora vejamos: os três jogos da fase 
de grupos, diante de Croácia, Escócia 
e República Checa, foram disputados 
no estádio de Wembley.

Nos oitavos-de-final seguiu-se a 
Alemanha... uma vez mais em Wem-
bley. Contudo, como para toda a regra 
tem de existir uma excepção, no en-
contro dos quartos-de-final, frente 
à Ucrânia,  Inglaterra jogou em Itália, 
no Estádio Olímpico de Roma. Este foi 
o seu único jogo fora do Reino Unido.

A meia-final de quarta-feira, ante 
a Dinamarca, jogou-se novamen-

te em Wembley e a final com a Itália 
será também disputada naquele que 
tem sido o estádio “talismã” da selec-
ção orientada por Gareth Southgate. 
Aliás, a história diz-nos que Ingla-
terra já foi feliz em Wembley no único 
grande título conquistado: o Mundial 
de 1966. Foi lá que a selecção dos “três 
leões” derrotou a Alemanha por 4-2, 
após prolongamento.

EURO-2020

Inglaterra jubila 
pela primeira final

Acesse https://t.me/Novojornal
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MOÇAMBIQUE está inserido no Gru-
po “B” do Campeonato do Mundo de 
Futebol de Praia com as selecções na-
cionais da Espanha, Emirados Árabes 
Unidos e Taiti, segundo ditou o sorteio 
realizado na tarde de ontem em Zu-
rique, Suíça. A competição planetária 
terá lugar na Rússia de 19 a 29 de Agosto 
próximo.

O Grupo “A” integra as selecções 
nacionais da Rússia, Estados Unidos da 

América, Paraguai e Japão. No Grupo 
“C” vão competir Bielorrúsia, El Salva-
dor, Suíça e Brasil, enquanto no Grupo 
“D”, o campeão africano, Senegal, terá 
pela frente Portugal, Oman e Uruguai.

Notar que Espanha, Taiti e Emira-
dos Árabes Unidos já participaram em 
anteriores edições do Campeonato do 
Mundo de Futebol de Praia. Segundo 
o regulamento da prova, os primeiros
dois classificados de cada grupo quali-

ficam-se para os quartos-de-final.
Esta é a primeira vez que Moçam-

bique vai disputar um “Mundial” desta 
disciplina, depois de sagrar-se vice-
-campeão africano em Dakar, capital
senegalesa. O combinado moçambi-
cano prossegue com a preparação em
Maputo, tendo previsto realizar um
estágio pré-competitivo em Nazaré,
Portugal, a partir do dia 25 de Julho
corrente.

“Mambas” aptos 
para Senegal  
RAIMUNDO ZANDAME-

LA, em Port Elizabeth 

A 
SELECÇÃO Nacional 
de Futebol mostra-
-se preparada para
contrariar o favori-
tismo da convidada

Senegal em jogo pontuável 
para a segunda jornada do 
Grupo “B” do torneio COSA-
FA, que se disputa esta tarde 
(15.00 horas), no Isaac Wolf-
son, em Port Elizabeth, Áfri-
ca do Sul.

Depois do nulo frente ao 
Zimbabwe, os “Mambas” 
não podem se dar ao luxo de 
falhar hoje sob pena de hipo-
tecar as aspirações de seguir 
em frente nesta prova.

Horácio Gonçalves assis-
tiu a partida entre os seus ad-
versários (Namíbia e Senegal) 
e ontem esteve preocupado 
em corrigir os erros cometi-
dos diante do Zimbabwe para 
melhor enfrentar este colos-
so num jogo em que precisa 
de vencer.

Ciente da necessidade de 
marcar golos, Horácio Gon-
çalves trabalhou, no treino 
de ontem, nas questões de 
finalização. “Todos os jogos 
são difíceis e este não fugirá 
à regra, tendo em conta que 
o tempo de recuperação é
curto. Desde que tenhamos
todos os atletas disponíveis,
conseguiremos nos apresen-
tar na máxima força e será
óptimo para nós. Jogaremos
contra uma equipa rápida e
que procura o contra-ata-

que, por isso teremos alguns 
cuidados com isso. Tivemos 
boas indicações no jogo de 
quarta-feira no qual os atle-
tas mostraram confiança e o 
que valem. Será um jogo di-
fícil, mas naturalmente que-
remos controlar e mandar em 
campo e, se possível, vencer, 
claro sendo agressivos na fi-
nalização. Na verdade é isso 
que queremos: continuar a 
melhorar e se assim for, pen-
so que poderemos ser feli-
zes”, sublinhou Gonçalves. 

MELQUE

ESTÊVÃO

Prontos para 
a batalha

Estamos 
motivados

“ACREDITO que será um bom jogo, tendo em conta que estamos 
a fazer esta preparação com vista a corrigir os erros cometidos no 
primeiro jogo. Reconhecemos que no jogo passado tivemos alguns 
lances que poderíamos ter ‘matado’ o jogo, mas hoje (ontem) trei-
námos para melhorar os aspectos no capítulo da finalização. Tenho 
fé que sairemos vitoriosos frente ao Senegal. Felizmente a equipa 
está unida e pronta para a batalha. Vamos ganhar!”

“INFELIZMENTE não conseguimos vencer o primeiro jogo. Tentá-
mos, mas não conseguimos. Para amanhã (hoje), tentaremos fazer 
o nosso melhor, com vista a alimentar a nossa esperança de per-
manecer na prova. O nosso maior objectivo consiste em passar à
fase seguinte. O ambiente no grupo é espectacular, estamos todos
motivados e isso nos tem influenciado bastante no desempenho da
equipa. Sinto que estamos preparados para enfrentar este adver-
sário”.

RESULTADOS DE ONTEM 
Grupo “A”
Zâmbia vs. Lesotho () 
África do Sul vs. Eswatini () 
J OGOS DE HOJE 
Grupo “B”

12.00 horas: 
Malawi-Zimbabwe 

15.00 horas- 
Senegal-Moçambique 

Depois do nulo diante do Zimbabwe, os “Mambas” são obrigados a vencer o Senegal

FUTEBOL DE PRAIA

Moçambique já conhece 
adversários no “Mundial”

que com 70 pontos tem apenas 
mais duas partidas por disputar. 
Por isso, um empate colocaria o 
Simba com 77 pontos que não 
poderão ser igualados pelo You-
ng. 

Depois do Coastal Union, o 

Simba jogará com o AZAM FC e 
Namungo FC, nos dias 14 e 18 de 
Julho, respectivamente. 

O Young Africans, por sua 
vez, nos dois jogos em falta, terá 
pela frente o Ihefu e Dodoma Jiji, 
em casa e fora de portas, a 14 e 

18 de Julho, equipas que seguem 
em 15.º e nono lugares, respec-
tivamente com 35 e 42 pontos. 
Se confirmar a conquista vir-
tual do campeonato, este será 
o quarto título consecutivo do
Simba e 22.º na prova.

O SIMBA Sport Club foi à casa do 
Kinondomi MC conquistar três 
preciosos pontos que colocam 
a equipa do avançado interna-
cional moçambicano Luís Mi-
quissone a apenas um empate 
do título.

Com dois golos de Chris 
Mugalu (3 e 48 pontos), o Sim-
ba venceu, em jogo em atraso, 
o KMC por (2-0) e domingo já
pode celebrar a conquista do
quarto título consecutivo (o se-
gundo de Luís Miquissone no
país vizinho). Para tal, os “leões” 
de Dar-es-Salaam precisam no
mínimo de um empate na re-
cepção (domingo às 18.00horas)
do Coastal Union, 17.º classifica-
do, com 34 pontos, e a lutar para 
evitar a despromoção.

É que com a vitória dian-
te do Kinondomi MC, o Simba, 
que ainda tem mais três jogos 
por realizar, passou a somar 76 
pontos, mais seis que o princi-
pal adversário, Young Africans, 

Miquissone já está 
a um ponto do título

Simba, de Luís Miquissone, está a apenas um ponto do tetracampeonato tanzaniano

O PRESIDENTE da Comissão 
de Futebol de Praia na provín-
cia de Sofala, Joaquim Mateus, 
clama por apoio e manifestação 
de interesse em desenvolver a 
modalidade naquela parcela do 
país por parte da Federação Mo-
çambicana de Futebol (FMF), 
alertando para o facto de a con-
quista do segundo lugar no CAN 
do Senegal-2021 e consequente 
qualificação ao “Mundial” da 
Rússia, no próximo mês, estar 
a encobertar a realidade que se 
vive no país.

Segundo o dirigente, fora a 
cidade de Maputo, onde espo-
radicamente há competições, 
em nenhuma província do país 
há provas, o que revela que a 
modalidade está praticamente 
abandonada. A fonte precisa 
que desde que assumiu o cargo, 
há quatro anos, somente uma 
vez teve apoio da Associação 
Provincial de Futebol de Sofala 
(APFS), em 2018, que consistiu 
na colocação de balizas para a 
realização do campeonato.

“É difícil dinamizar o fu-
tebol de praia na província de 
Sofala. Não temos assistência e 
cansamos de escrever a solici-
tar apoio da APSF, pelo menos 
de coisas básicas, mas não so-
mos atendidos. Não há nenhum 
valor que é canalizado para a 

Em Sofala comissão clama 
por apoio da FMF

realização do campeonato no 
quadro dos apoios que a APSF 
recebe da FMF”, lamentou Joa-
quim Mateus, para quem a pro-
víncia de Sofala tem 11 equipas 
inscritas e com vontade de de-
senvolver o futebol de praia, al-
gumas com atletas valiosos que 
podem ser aproveitados para a 
Selecção Nacional, mas tal não 
acontece por falta de apoios 
para organizar campeonatos.

“Não somos assistidos pelo 
pessoal da APFS. Na verdade 
nós somos considerados ape-

nas para pagar a inscrição de 
clubes e atletas. O futebol de 
praia precisa de ser encarado de 
forma séria, não só na província 
de Sofala, mas em todo o país”, 
considerou Joaquim Mateus, 
para quem o sucesso da Se-
lecção Nacional deve servir de 
alento para haver compromisso 
no desenvolvimento da moda-
lidade em Moçambique.

“Espero sinceramente que a 
qualificação ao Campeonato do 
Mundo abra uma nova página 
para o nosso futebol de praia. O 

nosso país tem uma vasta costa 
e sol durante muitos meses do 
ano e esses são elementos na-
turais que jogam a nosso favor. 
Se quisermos, efectivamente, 
desenvolver o futebol de praia e 
justificar o nosso segundo lugar 
em África temos que parar de 
fazer de conta ou improvisar. 
Temos que investir seriamen-
te na modalidade. A FMF tem 
uma verba que é canalizada 
pela FIFA para a massificação 
desta modalidade, mas na prá-
tica não se vê nada” , lamentou. 

Sofala quer futebol de praia mais activo

A FEDERAÇÃO Moçambicana de Futebol 
(FMF) promove desde ontem até hoje uma 
capacitação de agentes desportivos ligados 
aos clubes e associações sobre mecanismos 
de adesão à plataforma FIFA Connect. 

A capacitação surge em resposta à solici-
tação dos clubes e associações para o efeito. 

Salientar que a capacitação sobre a adesão 

à plataforma FIFA Connect vem sendo feita 
desde 2016 e a sua implementação iniciou em 
2018. 

A adesão à plataforma FIFA Connect per-
mite aos clubes inscreverem directamente 
os atletas no sistema da FMF e o seu registo 
passa automaticamente a constar na base de 
dados do organismo que gere o futebol ao 

nível mundial, o que facilita a sua exposição 
internacional.

A formação em curso decorre sob o rigo-
roso cumprimento do protocolo sanitário em 
vigor e que rege a lotação de 25 pessoas em 
cada sessão. 

Clubes capacitados sobre 
adesão à FIFA Connect    

Acesse https://t.me/Novojornal
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Lei de Revisão da 
Constituição angolana 
em apreciação
O PRESIDENTE de Angola, João Lourenço, enviou quarta-fei-
ra a Lei de Revisão da Constituição, aprovada recentemen-
te pela Assembleia Nacional, para apreciação preventiva do 
Tribunal Constitucional (TC), noticiou a Agência de noticias 
angolana, ANGOP. A remessa do diploma dá resposta a um 
imperativo legal, segundo o qual as alterações à Constituição 
da República de Angola estão sujeitas à fiscalização preventi-
va do TC. A Assembleia Nacional (AN) aprovou, a 22 Junho úl-
timo, com 152 votos a favor, nenhum contra e 56 abstenções, 
a primeira revisão parcial da Constituição, 11 anos após a sua 
entrada em vigor. Com esta revisão, a Constituição passa a ter 
249 artigos contra os atuais 244, tendo sido alterados 44 arti-
gos e incluídos sete novos.

Cimeira dos países G5 
Sahel e França
OS países do G5 Sahel e França reúnem-se, hoje, pela primei-
ra vez desde o anúncio da redução da presença militar france-
sa na região, onde a violência “jihadista” permanece uma sé-
ria ameaça. A cimeira, que decorrerá virtualmente por causa 
das restrições impostas pela Covid-19, terá ainda como pano 
de fundo as transições políticas “delicadas” actualmente em 
curso no Mali e no Chade. Após mais de oito anos de pre-
sença reforçada na região, o Presidente francês, Emmanuel 
Macron, anunciou em Junho o fim da operação Barkhane, 
com uma redução das actuais 5.100 tropas, o encerramento 
das bases militares e uma articulação da luta anti-terrorista 
em torno de uma “aliança internacional” envolvendo outros 
países europeus. Hoje, Macron irá encontrar-se remotamen-
te com os homólogos do G5 Sahel - Mauritânia, Chade, Mali, 
Burkina Faso e Níger - para discutir este processo, estando 
apenas em Paris o Presidente nigerino, Mohamed Bazoum.

Etiópia procura apoio 
para megabarragem
A ETIÓPIA procurou quarta-feira o apoio de outros Estados 
na bacia hidrográfica do Nilo, face a controvérsia associada 
à construção da sua megabarragem no Nilo Azul, na origem 
de uma disputa com Sudão e Egipto, segundo autoridades lo-
cais. De acordo com uma declaração divulgada e citada pela 
Agência noticiosa Efe, o ministro dos Negócios Estrangeiros 
e vice-primeiro-ministro etíope, Demeke Mekonnen, cha-
mou os países ribeirinhos a forjar uma frente comum para se 
oporem à abordagem adoptada pelos Estados a jusante que 
“mina o papel da União Africana e acentua as reivindica-
ções coloniais e monopolistas dos dois países”. Embora Ad-
dis Abeba não tenha especificado na declaração a que Esta-
dos tinham enviado um representante à reunião, República 
Democrática do Congo (RDCongo), Ruanda, Sudão do Sul, 
Quénia, Burundi, Tanzania e Uganda são os restantes países 
que integram a bacia hidrográfica do Nilo.

Cabul admite fase 
complicada da transição
O PRESIDENTE afegão, Ashraf Ghani, disse ontem que o 
país está a passar por uma “das fases mais complicadas da 
transição” devido à retirada de forças dos Estados Unidos e 
da NATO do país. “As forças internacionais estão a regressar 
aos seus respectivos países depois de 20 anos aqui, mas o país 
pode ser controlado”, afirmou, confiante na capacidade do 
seu governo de gerir a crise, apesar de dezenas de distritos 
afegãos terem caído nas mãos dos Talibãs nas últimas sema-
nas. Os combates entre os Talibãs e as forças afegãs continua-
ram ontem pelo segundo dia consecutivo em Qalai-i-Naw, 
tendo o governo enviado centenas de comandos através de 
helicóptero para a província de Badghis para conter a ofensi-
va dos insurgentes.

Ataque terrorista faz 18 
mortos na  na Nigéria
PELO menos 18 pessoas foram mortas na Nigéria depois 
de pistoleiros, alegados membros do grupo rebelde Boko 
Haram, terem atacado a cidade de Dabna, no Estado de 
Adamawa (nordeste), revelaram fontes oficiais. Um respon-
sável de Hong (onde se encontra Dabna), James Pukuma, 
disse à Agência Efe que os atacantes invadiram a cidade na 
quarta-feira de manhã e dispararam aleatoriamente contra 
os residentes. “Ouvimos dizer que 45 atacantes chegaram 
em motociclos a Dabna e aldeias circundantes, disparando 
contra todos”, afirmou Pukuma. A mesma fonte acrescentou 
que o exército restaurou a calma na área, da qual muitos al-
deões fugiram após o ataque.

Líbia prepara lei para 
eleição do PR  
A LÍBIA já começou a preparar a lei sobre a eleição directa do 
Presidente, anunciou quarta-feira o presidente da Câmara 
dos Representantes (Parlamento) na Líbia, Aguila Saleh. To-
das as circunscrições eleitorais foram repartidas em todo o 
país para o respeito pela agenda eleitoral, em Dezembro pró-
ximo, anunciou Saleh ao enviado do secretário-geral das Na-
ções Unidas, Kubiš, durante um encontro em Al-Qobba (les-
te). O encontro entre os dois interlocutores foi consagrado à 
evolução da situação política e do processo eleitoral na Líbia.

A 
DIRECTORA da Or-
ganização Mundial 
de Saúde (OMS) para 
África disse ontem que 
o continente africano

teve “a pior semana desde o 
início da pandemia”, com uma 
subida de 20% dos casos, e avi-
sou que a situação vai piorar.

Em conferência de im-
prensa em formato virtual, 
Matshidiso Moeti alertou que 
nos últimos sete dias até 04 de 

Julho, o número de casos no 
continente africano subiu 20% 
e considerou que, devido à dis-
seminação da variante Delta, a 
situação deve piorar, havendo 
16 países em que o vírus está a 
ganhar terreno.

“Tivemos 251 mil novos ca-
sos, um aumento de 20% face à 
semana anterior e 12% face ao 
pico de Janeiro”, disse Moeti, 
vincando que “os novos casos 
aumentaram pela sétima se-

mana consecutiva e estão a du-
plicar-se a cada 18 dias”.

Apesar de esta variante 
estar a espalhar-se pelo con-
tinente e já ser dominante em 
várias regiões africanas, ainda 
assim, ressalvou, “há sinais de 
esperança” devido à distribui-
ção de vacinas, que está a me-
lhorar no continente.

“Depois de parar em Ju-
nho, a distribuição de vacinas 
aumentou 1,6 milhões de doses 

foram entregues através da Co-
vax”, apontou a responsável.

África regista 147.920 mor-
tos devido à Covid-19, tota-
lizando 5.735.199 casos des-
de que em Fevereiro de 2020 
notificou o primeiro caso da 
doença, segundo dados divul-
gados na terça-feira pelo Cen-
tro de Controlo e Prevenção 
de Doenças da União Africana 
(África CDC).

Segundo o África CDC, 

o continente soma também
4.989.827 recuperações.

A África Austral continua 
a ser a região mais afectada do 
continente, com 2.678.634 ca-
sos e 74.081 óbitos associados à 
Covid-19, principalmente de-
vido a África do Sul, que conta-
biliza 2.090.909 casos e 62.628 
mortes.

O primeiro caso de Co-
vid-19 em África surgiu no 
Egito, em 14 de Fevereiro de 

2020, e a Nigéria foi o primeiro 
país da África Subsahariana a 
registar casos de infecção, em 
28 de Fevereiro.

No mundo, a pandemia 
causou pelo menos 4.004.996 
mortos desde que a doença 
foi identificada em Dezembro 
de 2019 na China, segundo 
um balanço da agência France 
Presse até às 10:00 TMG (12:00 
em Moçambique) de ontem. 
-(LUSA)

JACOB Zuma passou ontem a sua primei-
ra madrugada na prisão, dando início ao 
cumprimento de uma sentença do Tri-
bunal Constitucional sul-africano, que 
há cerca de duas semana, o condenou a 
15 meses de cadeia por desacato à justiça. 
Estupefacta, a África do Sul assiste, pela 
primeira vez na sua história, a prisão de 
ex-Presidente.

A África do Sul esteve em suspense 
durante a maior parte da quarta-feira, 
nas horas que antecederam término do 
prazo para a Polícia deter Jacob Zuma, 
depois que ele não se entregou até do-
mingo último, para cumprir a  pena.

O ex-Presidente entregou-se à Po-
lícia menos de uma hora antes da meia-
-noite da quarta-feira, após horas de
grande drama e muitas negociações com
as forças da ordem e tentativas dos seus
advogados para evitar a prisão.

Ele deixaria a sua casa, em Nkandla, 
KwaZulu-NAtal (KZN) logo depois das 
23.15 horas, sendo levado num comboio 
automóvel para destino que só ficou a sa-
ber-se cerca de duas e meia depois.

A 01.30 de ontem, Jacob Zuma de-
sembarcou no Centro Correcional de Est-
court, ainda em KZN.

Horas depois, o Departamento dos 
Serviços Correcionais (DCS) emitia uma 
nota confirmando que “o Sr. Jacob Ge-

dleyihlekisa Zuma foi admitido para 
começar a cumprir uma sentença de 15 
meses no Centro Correcional de Estcourt, 
KwaZulu-Natal”. 

A porta-voz do Ministério da Polícia, 
Lirandzu Themba, atestaria igualmente, 
que Zuma foi colocado “sob custódia po-
licial na noite de quarta-feira, em cum-
primento à decisão do Tribunal Constitu-
cional”.

SEM PRIVILÉGIOS
Ontem, o ministro sul-africano da 

Justiça e Serviços Correcionais, Robert 
Lamola, esteve com o ex-Presidente na 
prisão, numa visita “de cortesia”, para 
ver como este estava.

“Queremos garantir a todos os sul-
-africanos que o ex-Presidente Zuma terá
dignidade durante todo o seu período de
prisão”, mas “sem favoritismo”, disse o
ministro em conferência de imprensa.

Segundo Lamola, o ex-Presidente 
terá direito à liberdade condicional, as-
sim que tiver cumprido um quarto da sua 
sentença, ou seja, depois de pelo menos 
quatro meses de cadeia.

O ministro disse ainda que “por pre-
caução, e em linha com as medidas da 
Covid-19, o ex-Presidente será coloca-
do em isolamento por um período de 14 
dias”.

Depois, e dependendo da avaliação 

médica a que o Zuma será submetido, 
determinará as condições do seu encar-
ceramento, se estará numa cela singular 
ou numa comunitária.

Por sua vez, a chefe do Centro Corre-
cional de Estcourt, Mpumi Hadebe, disse 
que, devido à Covid-19, não são permiti-
dos visitantes nos serviços correcionais .

De acordo com Hadebe, Jacob Zuma 
“terá acesso à televisão, mas não a um 
telefone celular. Como qualquer outro 
prisioneiro, ele (Zuma) terá acesso a um 
telefone público e o direito a apenas qua-
tro ligações telefónicas no máximo por 
mês”.

ANC COMPROMETIDO COM A 
CONSTITUIÇÃO
O Congresso Nacional Africana (ANC) 

observou “com agrado” que Jacob Zuma 
cumpriu a ordem de prisão, emitida pelo 
TC.

“Sem dúvida, este é um período di-
fícil no movimento, e pedimos aos nos-
sos membros que mantenham a calma e 
respeitem a decisão tomada por Zuma de 
acatar as decisões do tribunal”, disse.

Por outro lado, o partido de Jacob 
Zuma, reafirmou o seu “compromisso 
inequívoco com a defesa da Constituição, 
em particular, a supremacia da Consti-
tuição, do Estado de direito e a indepen-
dência do poder judicial, entre os princí-

pios e valores fundadores da República da 
África do Sul”.

IFP PEDE QUE SE DEIXE A 
JUSTIÇA SEGUIR SEU CURSO
O Partido da Liberdade Inkatha (IFP) 

também louvou o facto do  ex-presiden-
te se ter entregado “voluntariamente” à 
Policia para cumprir a pena de 15 meses  
a que foi condenado pelo TC, em 29 de 
Junho.

O IFP reiterou o seu apelo ao ex-pre-
sidente Zuma para respeitar a decisão do 
Tribunal Constitucional, o Estado de Di-
reito, e permitir que a justiça agora siga 
seu curso.

O IFP reitera ainda seu apelo por cal-
ma e moderação as pessoas que apoiam o 
ex-Presidente Zuma e desejam realizar 
reuniões. “Que as façam em cumpri-
mento de todos os regulamentos da Co-
vid-19”.

FUNDAÇÃO NELSON MANDELA 
QUER RESPONSABILIZAÇÃO
A Fundação Nelson Mandela disse 

ontem que o ex-presidente Jacob Zuma 
continuou a mostrar “um padrão de des-
respeito” à lei, apesar de se entregar às 
autoridades na quarta-feira.

A fundação criticou os “ataques” de 
Zuma ao TC e pediu que os seus apoiantes 
que agiram fora da lei sejam responsabi-
lizados.

CINCO organizações das Nações Unidas lan-
çaram a iniciativa ‘Education Plus’, que pre-
tende “acelerar acções e investimentos para 
prevenir o HIV” na África Subsahariana, onde, 
semanalmente, 4.200 jovens mulheres são 
infectadas com o vírus da imunodeficiência 
humana.

A iniciativa, lançada na terça-feira, resul-
ta de uma colaboração de cinco organizações 
da ONU: Programa das Nações Unidas sobre o 
HIV/SIDA (ONUSIDA), Organização das Na-
ções Unidas para a Educação, Ciência e Cultu-
ra (UNESCO), Fundo das Nações Unidas para a 
População (FNUAP), Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (UNICEF) e ONU Mulheres.

As organizações apelam aos países para 
usarem os seus sistemas de educação como 
um ponto de entrada para “os elementos es-
senciais de que estas raparigas adolescentes e 
mulheres jovens necessitam à medida que se 
tornam adultas”, incluindo através de uma 
“educação sexual compreensiva, saúde e di-
reitos sexuais e reprodutivos – como a preven-

ção do HIV, liberdade de violência de género e 
emancipação financeira através de transições 
escola-trabalho”, acrescenta a nota.

Estes factores aumentaram também “os 
riscos de mortalidade materna e destacaram a 
vulnerabilidade de se adquirir HIV” e que “as 
crianças em África Subsahariana estão par-
ticularmente em risco de não regressarem à 
escola”. Os organismos oficiais dizem existir 
cerca de 38 milhões de pessoas com HIV/SIDA 
em todo o mundo e estima-se que, em 2019, 
1,7 milhões contraíram o vírus, uma redução 
de 23% desde 2010.

Ao nível mundial, nomeadamente em 
África, um dos continentes mais afectados 
pela SIDA, registaram-se interrupções nas 
medidas de luta contra o vírus.

Segundo a ONUSIDA, seis em cada sete 
novas infecções com HIV em adolescentes en-
tre os 15 e 19 anos na África Subsahariana são 
mulheres, sendo a principal causa de morte 
entre raparigas nesta faixa etária, tendo mata-
do cerca de 136.000 pessoas em 2019. - (LUSA)

o acesso à ajuda humanitária e
para pôr fim à violência contra
os sudaneses do sul e os tra-
balhadores humanitários que
os servem”, sem discriminar a
quem se refere.

O Sudão do Sul encontra-
-se espartilhado em fragmen-
tos de território sob o controlo
do poder em Juba, liderado
pelo Presidente Salva Kiir, das
forças da Exército de Liberta-
ção do Povo do Sudão na Opo-
sição (SPLA-IO) do vice-Pre-
sidente Riek Machar, e dos
exércitos particulares de vários
senhores da guerra, ou “gene-
rais”, alinhados ou não com
as duas principais etnias do
país, os Dinka, de Kirr (agri-
cultores), e os Nuer, de Machar 
(pastores).

Devido ao “imenso sofri-
mento causado pela eclosão 
da guerra civil em Dezembro 
2013, que se prolonga ainda 
hoje, ainda que tenha formal-
mente terminado em Setembro 
de 2018, com a assinatura de 
um acordo de paz dito “revi-
talizado”, a ajuda da troika “é 
agora essencialmente humani-
tária”, reconhecem os co-sig-
natários do texto.

Os três países sublinham 
que, “quase três anos” após 
terem “elogiado” a assinatura 
do acordo de paz de 2018, mui-
tas das mais de 3.000 tarefas aí 
inscritas “continuam por reali-
zar”.

“O conflito comunal poli-
ticamente manipulado, como 
o localizado, que rasga o teci-
do da própria sociedade, pre-
cisam de parar”, sublinham
Washington, Londres e Oslo,
que apelam à aceleração da im-
plementação do acordo de paz,
largamente criticado pela co-
munidade internacional pelos
atrasos acumulados. -(LUSA)

COVID-19

África viveu pior semana 
com subida de 20% dos casos

EM JOVENS AFRICANAS

ONU lança 
iniciativa para 
travar aumento 
de casos de HIV

10 ANOS DE INDEPENDÊNCIA DO SUDÃO DO SUL

Troika felicita povo 
do mais jovem país 
do mundo
A TROIKA de países responsá-
veis por monitorizar o processo 
de paz no Sudão do Sul (Estados 
Unidos, Reino Unido e Norue-
ga) “felicitou” ontem o povo do 
mais jovem país do mundo pe-
los 10 anos de independência.

“A 9 de Julho de 2011, os su-
daneses do sul juntaram-se em 
unidade para celebrar o nasci-
mento do país. Foi uma ocasião 
de alegria, cheia de esperança e 
de possibilidades”, começa por 
recordar uma declaração di-
vulgada pelo Departamento de 
Estado norte-americano.

Porém, “os primeiros dez 
anos da história deste jovem 
país assistiram a muito sofri-
mento, provocado por abusos 
relacionados com conflitos, 
fome, inundações e doenças”, 
reconhecem os três governos 
ocidentais, que consideram 
“profundamente triste que a 
promessa de paz e prosperida-

África do Sul virada para Estcourt 
onde Zuma cumpre a pena

de que a independência repre-
sentava continue por cumprir”.

A troika sublinha que “mi-
lhões” de sudaneses do sul 
estão hoje privados de “ali-
mentos suficientes para se 
alimentarem a si próprios ou 
às suas famílias” e insta a uma 
“acção imediata para garantir 
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