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NO EXERCÍCIO DO JORNALISMO

PR recomenda ao CSCS a promoção de debates sobre o respeito à ética pelos órgãos de comunicação social

O

Trata-se de Rogério Sitoe
(presidente) e Paulina Chiziane, nomeados pelo Chefe
do Estado; Jorge Matine, José
Guerra, João de Brito Munguambe e Carmén dos Santos,
eleitos pela Assembleia da República; José Alfredo Macaringue, indicado pela Magistratura Judicial; Eliseu Bento
(ausente), Alexandre Chiúre,
e Suzana Espada, eleitos pelas organizações profissionais
de comunicação social; e Jeremias Langa, pelas empresas
jornalísticas.
Na ocasião, o Presidente
da República afirmou que os

sectores da rádio, televisão e
imprensa escrita têm estado
a expandir-se de forma exponencial nos últimos anos e no
meio de muita concorrência
pela audiência, o que por si só
não é mau.
Entretanto, referiu, sente-se na sociedade uma preocupação sobre tendência para o
desrespeito dos princípios da
ética social comum, dos valores da família, da dignidade
da mulher e da criança pela
comunicação social.
Lamentou o facto de haver
ainda desrespeito e falta de
sentimentos pela vida huma-

30,00MT

OCORRIDO EM FEVEREIRO EM QUELIMANE

PR desafia CSCS a resgatar
princípios da ética social

CONSELHO Superior da Comunicação
Social (CSCS) deve
suscitar debates para
contrariar a actual
tendência de alguns órgãos
de reportar sem respeitar os
mais elementares princípios
da disciplina, ética social comum, valores da família, da
dignidade da mulher e da
criança.
O desafio foi lançado ontem, em Maputo, pelo Presidente da República, Filipe
Nyusi, na cerimónia em que
conferiu posse aos novos
membros do CSCS.

l

O MINISTÉRIO do Trabalho concede hoje tolerância de
ponto a todos os trabalhadores que professam a religião
islâmica, por ocasião do fim do jejum de Ramadan, o Eid
ul-Fitr. A medida não abrange os trabalhadores que pela
natureza das suas actividades não podem abandonar os
seus postos laborais.

na, apelando à necessidade de
se aliar a liberdade de imprensa e a disciplina.
“A violação destes princípios básicos da vida em sociedade, que não carecem de
lei especifica, não pode acontecer. Gostaríamos, por isso,
que o Conselho Superior da
Comunicação Social suscitasse debates sobre estas matérias de forma a resgatar alguns
valores que se vão perdendo
lentamente”, recomendou.
De acordo com o Chefe
do Estado, outro desafio que
se coloca ao CSCS está ligado
à violência armada e ao ter-

rorismo, realidades tão cruéis
quanto atractivas para a comunicação social pelo seu impacto humano e emocional.
Disse, a propósito, ser
compreensível a procura, a
todo o custo, de notícias e de
imagens sobre a violência terrorista que têm “ensanguentado os corpos e os corações
dos moçambicanos”, mas
que os jornalistas e os órgãos
de comunicação social devem
sentir a obrigação moral de reportar respeitando as regras da
dignidade humana.
“Reportar sobre o sofrimento humano não pode ser
reduzido a meros actos de
competição para atrair leitores
ou radio-ouvintes e telespectadores, recorrendo para tal a
notícias falsas ou informações
não confirmadas para criar
pânico ou mesmo celebrar a
morte e a destruição do tecido
sócio-económico de um povo
inocente”, advertiu o Presidente da República.
Entretanto, no seu primeiro pronunciamento após ser
empossado, o novo presidente
do CSCS, Rogério Sitoe, afirmou que o desafio de resgatar
os valores éticos e de disciplina na comunicação não passa
pela perseguição a jornalistas
ou aos órgãos de informação.
“Eu entendo isso como a necessidade de cumprimento
deontológico no exercício da
profissão, fazer com que cada
um de nós exerça a sua profissão dentro dos padrões deontológicos que pressupõem a
disciplina”, acrescentou.
Rogério Sitoe sucede nestas funções a Tomás Vieira
Mário.

Incidente com avião
da LAM deveu-se
a erro humano
ERRO humano é a provável
causa do “incidente grave”
que envolveu o avião Boeing,
modelo B737-700, das Linhas
Aéreas de Moçambique (LAM),
ocorrido a 26 de Fevereiro, no
aeroporto de Quelimane.
A informação foi partilhada ontem, em Maputo,
pelo Instituto da Aviação Civil
de Moçambique (IACM), em
conferência de imprensa convocada para divulgar os resultados da investigação sobre o
incidente.
Na ocasião, o Comandante
João de Abreu, presidente do
Conselho de Administração
do IACM, disse que o facto de
a pista de aterragem ser curta
(1800 metros de comprimento), na altura molhada e crítica
para o avião tipo B737-700 NG,
concorreu para a ocorrência
do incidente.
O operador, tal como indi-

cou João de Abreu, deve fazer
uma análise exaustiva sobre a
utilização da aeronave Boeing
B737-700 para pistas de dimensões reduzidas como dos
aeroportos de Quelimane,
Nampula e Pemba.
Indicou igualmente a necessidade de treinamento da
tripulação para situações em
aterragem em condições adversas.
De Abreu referiu que durante a aterragem no Aeroporto de Quelimane, na corrida
após o toque no solo, segundo
declarações do comandante, a
tripulação registou que o avião
não estava a desacelerar suficientemente e para evitar que
o aparelho saísse da pista pela
cabeceira, optou por desviá-lo
para o lado esquerdo da pista.
Anunciou que a aeronave
sofreu danos estruturais ligeiros.

A aeronave, com cinco
tripulantes e 99 passageiros a
bordo, fazia o percurso Maputo-Quelimane-Tete-Maputo.
Em reacção ao relatório, a
LAM lembra que desde então
tem vindo a adoptar medidas
preventivas e que agora tomará providências para proceder em conformidade com
as recomendações feitas pelo
IACM.
“Sendo a LAM uma companhia que se rege pelos padrões de certificação nacional
e internacional, realiza as suas
operações de voos de acordo
com os procedimentos estabelecidos pelas autoridades”,
afirma a LAM em comunicado
distribuído ontem.
No documento, a companhia refere que continuará a
dedicar-se para salvaguardar
a segurança operacional dos
voos.

SEGURANÇA SOCIAL OBRIGATÓRIA

Estratégia abrange
mais de 15 milhões
por conta própria

EM IMPLEMENTAÇÃO NO CONTINENTE

UE apoia integração do país
na zona de livre comércio
O EMBAIXADOR da União Europeia (UE) em Moçambique, António Sánchez-Benedito (UE), reafirmou
ontem, em Maputo, o comprometimento da sua organização no apoio à integração do país na zona de livre
comércio africana.
Segundo o diplomata, o bloco europeu já está a
trabalhar com as autoridades nacionais com vista a facilitar a inserção do país na maior área de livre comércio do mundo, que entrou em vigor em Janeiro.
“Para além dos acordos de parceria económica que
rubricámos, estamos a adoptar, conjuntamente com
as autoridades moçambicanas, um programa denominado ´Promover Comércio’. Há iniciativas conjuntas com a SADC, com vista a garantir a implementação
da zona de livre comércio e, por essa via, Moçambique
também se beneficia”, disse.

Falando à margem de uma mesa-redonda que decorreu sob o lema “Zona de Comércio Livre Continental Africana: um factor de mudança para o continente
e para Moçambique”, o diplomata considerou ser crucial que o país avance para a integração, realçando ser
um processo imparável e que, por isso, é sempre melhor não perder a oportunidade.
De acordo com o Banco Mundial, a Zona de Livre
Comércio Continental Africana representa um bloco
económico de mais de 1,3 bilião de pessoas e um Produto Interno Bruto (PIB) conjunto de 3,4 triliões de
dólares norte-americanos.
A instituição financeira multilateral considera
ainda que o livre comércio em África tem potencialidade para retirar 30 milhões de pessoas da pobreza
extrema, realçando, contudo, que a consecução do

Cabe ao Governo definir
o apoio de que precisa

Trabalhadores por conta própria sensibilizados a aderirem à segurança social obrigatória

CERCA de quinze a dezassete milhões de trabalhadores
por conta própria deverão ser
abrangidos pela Estratégia
Nacional de Segurança Social
Obrigatória (ENSSO), lançada
na cidade de Maputo.
Falando ontem em conferência de imprensa, Jeremias
Timana, secretário-geral da
Confederação Nacional dos
Sindicados Independentes e
Livres de Moçambique (CON-
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CISM desenvolve vacina
para mulheres grávidas Pág. 30
Centro técnico da FMF
deve trazer resultados
para futebol

seu potencial pleno dependerá da adopção de reformas de políticas e medidas de facilitação de comércio
significativas. Entretanto, António Sánchez-Benedito
considera haver inúmeros desafios para que os resultados do livre comércio em África comecem a ser visíveis porque o volume das trocas comerciais, tanto na
SADC, como no continente, ainda é bastante reduzido. “Como principal parceiro económico e comercial
de Moçambique, a UE entende ser fundamental que
o país tenha uma estratégia de desenvolvimento de
longo prazo e isso será também vantajoso para a sua
integração continental. É por isso que estamos a reforçar os nossos laços económicos e a criar oportunidades
para o sector privado e para o emprego com uma atenção particular para os jovens, mulheres, pois só assim é
que este processo será inclusivo”, frisou.
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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
proteção, a melhor das quais é lavar as mãos com frequência.

Carta de NUIT pode
ser adquirida on-line

MISAU reforça
pessoal do HCM

A AUTORIDADE Tributária de Moçambique acaba de disponibilizar na internet um link onde os cidadãos podem
adquirir a carta com o seu Número Único de Identificação Tributária (NUIT), numa aposta para descongestionar
os serviços de emissão deste documento. Segundo um
anúncio da AT, a aquisição on-line da carta do NUIT, pelo
link https://nuit.at.gov.mz/nuit, contribui para o necessário distanciamento social no contexto da prevenção da
Covid-19.

O MINISTÉRIO da Saúde (MISAU) está a recrutar mais 127
profissionais de diversas áreas de especialidade do sector
para reforçar o quadro de pessoal do Hospital Central de
Maputo. Trata-se de médicos de clínica geral, técnicos de
enfermagem geral e de saúde materno-infantil, de laboratório, administração hospitalar, anatomia patológica,
radiologia, fisioterapeutas, ortoprotesia, manutenção de
equipamento, entre outros.

SILMO), referiu que a campanha visa incluir, no grupo de
regime contributivo da segurança social, os trabalhadores
que exercem actividade por
conta própria, em todo o país.
Dos grupos a serem integrados no regime contributivo
da segurança social obrigatória
constam trabalhadores informais, desportistas de alta competição, artistas, entre outros.
O sector informal é o que mais
pessoas tem e que, segundo
Jeremias Timana, enfrenta dificuldades de vária ordem.
O Decreto n.º 14/2015, de 16
de Julho, fixa a taxa de contribuição em sete por cento sobre
a remuneração escolhida pelo
trabalhador, que não deve ser
inferior ao salário mínimo do
respectivo sector de actividade.
O secretario-geral da CONSILMO considera que o diploma
aprovado para os trabalhadores
por conta própria é idêntico às
exigências para o trabalhador
por conta de outrem, o que dificulta a sua aplicação prática,
tendo em conta as condições
distintas que caracterizam as

duas classes de trabalhadores.
“Aqui, destacamos o facto
de, normalmente, o trabalhador informal não ter uma entidade patronal ou que os rendimentos auferidos não serem
certos e regulares. Dado o carácter errático dos rendimentos auferidos, a obrigatoriedade de um pagamento mensal
não incentiva a inscrição, pois
dificilmente têm capacidade
de acumulação e gestão para
pagamentos ao mês ou a rigidez dos procedimentos de
inscrição e enquadramento.
Neste contexto, podem não
encontrar identidade nesta
franja de trabalhadores. Assim,
estes trabalhadores estão a ser
convidados a alistarem-se no
grupo contributivo”, disse Timana.
Apontou como vantagens
da inscrição de trabalhadores
por conta própria, o aumento
da protecção social e garantir, a
longo prazo, o bem-estar social
e a sustentabilidade do sistema
nacional de segurança social,
reduzindo, assim a precariedade e a pobreza das famílias.
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CIDADE DE LICHINGA

Aumenta acesso
à água potável

Mais água para a cidade de Lichinga

A

UMENTAM os níveis
de provisão de água
potável na cidade de
Lichinga, em resultado dos esforços da edilidade nesse sentido.
Com efeito, 33 furos de
abastecimento de água potável acabam de ser abertos com
fundos da edilidade, benefi-

ciando cerca de oito mil munícipes.
A nossa reportagem apurou
que, para além da abertura de
furos equipados com bombas
manuais em quinze bairros
residenciais, outras 59 infra-estruturas do género que se
encontravam avariadas foram
reparadas e neste momento es-

tão em pleno funcionamento.
“Estamos a trabalhar para
incrementar a taxa de cobertura do abastecimento de
água potável nos bairros e, em
particular, nos locais de maior
concentração de munícipes,
de modo a garantir higiene individual e colectiva no âmbito
da prevenção de doenças que

resultam do consumo de água
imprópria”, disse o autarca de
Lichinga, Luís Jumo.
Na ocasião, explicou que,
em coordenação com o Fundo
de Investimento e Património
do Abastecimento de Água (FIPAG), foi expandida a rede de
abastecimento de água potável
para seis mercados da urbe. Os

vila de Metangula conta com
fundos do Instituto Nacional
de Hidrocarbonetos, que fi-

FRONTEIRA COM TANZANIA

Vilanculos destaca
acção das FDS
O SECRETÁRIO de Estado do
Niassa, Dinis Vilanculos, congratula os diferentes ramos das
Forças de Defesa e Segurança
(FDS) e da Autoridade Tributária (AT) no posto de travessia
de Matchedje, distrito de Sanga, fronteira com a República
Unida da Tanzania, pelo esforço que têm vindo a empreender para travar o contrabando
de mercadorias e a imigração
ilegal.
A força destacada para trabalhar no posto de travessia de
Matchedje integra efectivos da
Polícia da República de Moçambique (PRM), Migração e
Alfândegas. Ela enfrenta dificuldades como exiguidade
de meios circulantes e recursos humanos para assegurar
fiscalização eficiente e eficaz
da fronteira a Tanzania. Mas
mesmo assim, segundo o governante, ela tem sabido corresponder às expectativas
do Governo e da população
daquela região do norte do
Niassa. Na visita que efectuou

recentemente ao posto de
travessia de Matchedje, Dinis
Vilanculos foi informado que
o plano de colecta de receitas
pelas Alfândegas naquele ponto, fixado em 679.197 mil meticais para o primeiro trimestre,
foi ultrapassado em cerca de 30
mil meticais.
A receita provém maioritariamente da importação de
mercadorias diversas da Tanzania, seguida de exportação
de produtos agrícolas.
Na ocasião, o governante
apelou ao reforço da fiscalização dos veículos que entram no
nosso país idos do Malawi, salientando que “precisamos de
receitas para cobrir as necessidades de criação de melhores
condições sociais para a nossa
população”, vincou o governante.
À unidade da Guarda-fronteira da PRM, o apelo foi para
combater a imigração ilegal. É
que os terroristas adoptaram
nova estratégia de actuação
para entrar no nosso país, fa-

zendo-se passar por cidadãos
nacionais para confundir as
autoridades da lei e ordem. Eles
alugam ou pedem emprestado
documentos de identificação
pessoais, utilizando-os para a
travessia da fronteira.
O chefe das Operações da
Guarda-fronteira posicionada no posto administrativo de
Matchedje, Saide Aride, disse que medidas para travar o
contrabando de mercadorias e
violação da fronteira naquela
região já foram tomadas, escusando-se, porém, a avançar
pormenores.
Acrescentou que o movimento no posto fronteiriço de
Matchedje diminuiu consideravelmente desde que deteriorou a situação sanitária ao nível
global.
“A média de pedidos de
vistos para entrada por cidadãos do país vizinho situa-se
actualmente em quatro por
mês, mediante apresentação de teste negativo da Covid-19”, concluiu.

Hospitais de Ngaúma voltam
a funcionar normalmente

Metangula, cujo sistema de abastecimento de água está atrasado

re não arriscar as datas, mas
assegura que a entrada em
funcionamento do sistema
de abastecimento de água,
abrangendo numa primeira
fase cinco dos 12 bairros da
vila de Metangula, não vai
acontecer dentro do prazo.
Ncalaila acrescentou que,
enquanto decorre o processo
burocrático para libertação
dos fundos do FCA, o empreiteiro trabalha neste momento para concluir a instalação da rede eléctrica dentro
do complexo de captação,
tratamento e distribuição de
água.
O sistema está em construção a 2,8 quilómetros da
vila de Metangula. A sua capacidade é de dar água 24 horas por dia a cerca de 20 mil
munícipes.
Além da edilidade, a
construção do sistema de
abastecimento de água da

FDS na linha da frente no combate à imigração ilegal

DEPOIS DA DESINFORMAÇÃO

Construção do sistema
de Metangula atrasada
A CONCLUSÃO e entrega do
sistema de abastecimento
de água potável ao Conselho Municipal da Vila de Metangula, distrito do Lago, no
Niassa, não vão ocorrer em
Junho, conforme promessa
da edilidade e do empreiteiro encarregue das obras, que
iniciaram há cerca de quatro
anos.
Dados em nosso poder indicam que o fornecimento de
energia eléctrica ao empreendimento, avaliado em 13 milhões de meticais, ainda não
está assegurado. Em causa
está a aquisição de um transformador eléctrico avaliado
em 5,7 milhões de meticais.
Matias Ncalaila, vereador
de Urbanização, Construção, Água e Saneamento no
município, disse à nossa reportagem que, com o Fundo
de Compensação Autárquica
(FCA), a edilidade pagou em
meados do ano passado a primeira parcela do custo global
do transformador eléctrico.
O pagamento da segunda
parcela, estimada em 2.850
milhões de meticais, está
dependente do desembolso
do FCA referente ao corrente ano, cuja previsão aponta
para o mês de Junho.
Se a previsão se concretizar, significa que o mês
de Junho será reservado à
aquisição e transporte do
transformador para a vila de
Metangula, para a sua montagem, ensaios para testar a
capacidade de alimentar o
sistema de captação de água
no lago Niassa para os tanques elevados de onde vai
acontecer a distribuição aos
consumidores.
Matias Ncalaila prefe-

localizados no bairro de Sanjala
e zona de expansão de Maomé,
em Chiulugo, ainda não têm
água da rede do FIPAG, mas os
trabalhos de expansão da rede
estão na fase conclusiva.
O autarca garantiu que
continuará a trabalhar para
mobilizar recursos financeiros
visando financiar a elaboração
do plano de estrutura urbana.
O plano de estrutura urbana é de grande importância
porquanto vai identificar e planear acções como construção
de infra-estruturas de abastecimento de água potável, vias
de acesso, unidades sanitárias
e policiais, fornecimento de
energia eléctrica, gestão de
resíduos sólidos, entre outras,
para acompanhar o desenvolvimento da urbe.
Refira-se que está em curso em Lichinga a construção
da nova barragem de Locumua, um projecto financiado
pelo Governo central e que
visa essencialmente aumentar
a capacidade de encaixe para
permitir maior oferta de água
aos munícipes e parte dos residentes do distrito com o mesmo nome.
Jumo avalia positivamente
o desempenho da edilidade nos
primeiros dois anos de governação, justificando-se com o
cumprimento das actividades
plasmadas no Programa Quinquenal 2019-2023, apesar dos
desafios impostos pela pandemia da Covid-19.

nanciou a aquisição de parte
da tubagem da rede de distribuição.

AS unidades sanitárias do distrito de
Ngaúma, no Niassa, voltaram a funcionar normalmente depois da desinformação que abalou esta parcela do
país no início do corrente ano.
Os promotores da desordem diziam que qualquer paciente que procurasse cuidados sanitários nas unidades em funcionamento seria infectado
pelo coronavírus.
Devido à situação, o número de
partos, consultas de planeamento familiar, despiste do cancro uterino,
vacinação, sobretudo contra o sarampo, que afecta crianças de tenra idade,
decresceu porque os utentes tinham
medo de se deslocar às unidades sanitárias.
O director distrital do Serviço
de Saúde, Mulher e Acção Social de
Ngaúma, Armando Constâncio, acrescentou que a onda de desinformação
que abalou o distrito foi fomentada por
cidadãos malawianos que procuraram
refúgio na província do Niassa devido

ao agravamento da pandemia da Covid-19 naquele país vizinho.
Com uma rede sanitária composta
por dez unidades e uma maternidade,
o distrito de Ngaúma previa realizar
5124 partos ao longo do primeiro trimestre do ano em curso, meta fixada
tendo em conta a taxa de natalidade
nesta região localizada na parte central do Niassa. No entanto, apenas foram assistidos no período em referência 1363 partos, o que corresponde a
26,6 por cento do planificado.
A fonte acrescentou que outro serviço seriamente afectado é de consultas de planeamento familiar, em que
houve registo de 2088 pessoas contra
as 10.718 esperadas.
Na vacinação da criança contra o
sarampo, foram abrangidas 1028 menores contra 4555 planificados.
Armando Constâncio disse que a
desinformação foi tal que as unidades sanitárias chegaram a atender no
máximo cinco pessoas por dia contra

mais de cem que tem sido o habitual.
Apesar disso, o interlocutor referiu
que a assistência a pessoas que vivem
com o HIV/Sida em tratamento com
anti-retroviral não foi afectada. As 22
pacientes em tratamento não faltaram
ao levantamento de medicamentos.
Entretanto, para contornar a desinformação, o Governo de Ngaúma
desdobrou-se em toda a extensão
territorial e com o apoio das lideranças locais sensibilizou e mobilizou as
famílias a procurarem cuidados sanitários nas unidades existentes no distrito, desmentindo que sejam centros
de contágio da Covid-19.
“Lográmos sucesso porque não
houve mãos a medir. Estávamos cientes que se a população não afluísse às
nossas unidades sanitárias para o tratamento ou prevenção de doenças por
via da vacinação, teríamos grandes
dificuldades para controlar qualquer
surto”, concluiu Armando Constâncio.
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Enfermeiros
renovam compromisso
de melhor servir

O

S enfermeiros renovaram ontem, na cidade de Maputo, o
seu compromisso
de continuar a servir à população com humanismo, integridade e responsabilidade no exercício
da profissão e no combate à
pandemia de Covid-19.
O comprometimento foi
anunciado no âmbito das
comemorações do Dia Internacional do Enfermeiro,
que se assinalou ontem 12
de Maio.
Este ano, a celebração
sob o lema “Enfermeiros
uma voz para liderar, levando o mundo para a saúde”, teve lugar no Hospital
Central de Maputo (HCM)
e foi dirigida pela respectiva directora clínica, Farida
Urci.
Segundo Urci, os enfermeiros estão na linha da
frente do combate à Covid-19,
desempenhando
um papel fundamental na
avaliação e detecção dos
casos suspeitos, no tratamento dos infectados e na
prevenção da propagação
da doença.
“Os enfermeiros são
verdadeiros heróis que
muitas vezes colocam em
risco sua própria saúde para
garantir que os pacientes
fiquem bem. Isso torna-se ainda mais evidente
em tempos da Covid-19”,
apontou.

Professores
paralisam aulas
na Machava Bedene
PROFESSORES da Escola Secundária da Machava Bedene, no
município da Matola, paralisaram ontem as actividades em
protesto contra a falta de desinfecção das salas de aula neste
estabelecimento de ensino.
Os educadores receiam que a falta de desinfecção propicie
a propagação da Covid-19 entre os alunos, funcionários administrativos e professores.
Para além da falta de desinfecção, apontaram que há alguns
dias que não jorra água nas torneiras, o que dificulta a lavagem
das mãos, uma das medidas de prevenção da doença.
Sem aulas, os alunos viram-se obrigados a regressar à casa,
situação que pode comprometer a aprendizagem, sobretudo
depois da longa interrupção ditada pela pandemia.
Uma professora que falou ao “Notícias” na condição de
anonimato referiu que o problema é antigo e do conhecimento da direcção, contudo nada é feito com vista a melhorar as
condições.
Avançou que a paralisação vai continuar até que o problema seja resolvido, com vista a salvaguardar a saúde de todos
os utentes da instituição, em especial dos professores e alunos.
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FARMÁCIAS DE SERVIÇO
ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791
SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190
FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e
735
MALHANGALENE – Av. Vladimir Lenine,
2791, r/c
XITSUNGU – Av. de Moçambique, 4153,
r/c
MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425
DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere, 764

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

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

HOSPITAIS
Banco de Socorros HCM ---- 21620448
Serviço Geral ------------------- 21620457
Hospital Militar ------------- 21616825/8

PRM uniformiza
promoções
e mudanças
de carreira

Enfermeiros comprometem-se a promover a saúde e o bem-estar dos moçambicanos

Urci desafiou os enfermeiros a continuarem a
prestar serviços de qualidade e humanizado, em prol
da melhoria das condições
de saúde da população.
Matilde Mabui, enfermeira há 32 anos, referiu

que o trabalho dos profissionais da área é importante, sobretudo no
tratamento de doentes da
Covid-19.
“Não há equipa médica sem enfermeiro. Ele é
o profissional que assegu-

ra cuidados primários na
unidade sanitária. Está 24
horas em serviço cuidando
pacientes e é o primeiro e,
às vezes, o único recurso
humano em contacto com
os doentes nos hospitais”,
sublinhou.

O dia do enfermeiro foi
criado pelo Conselho Internacional dos Enfermeiros
e a data escolhida remete
para o aniversário de Florence Nightingale, considerada a fundadora da enfermagem moderna.

A POLÍCIA da República de Moçambique (PRM) acaba de introduzir o caderno de posicionamento, visando uniformizar a
progressão e mudança de carreira dos agentes.
Segundo o Comandante-geral da Polícia, Bernardino Rafael,
o instrumento passa a guiar a
carreira do polícia desde o seu
ingresso na corporação até ao dia
que passa à reserva.
“Assim que o agente for admitido, saberá que tem cinco
anos de serviço para progredir
para a categoria seguinte e assim
sucessivamente”, explicou.
A definição dos critérios de
progressão, segundo Rafael, irá

evitar que todos continuem a
implorar pela patente.
“Passaremos a ter progressão organizada. Iremos deixar de
pensar que, se somos do mesmo
curso, devemos caminhar juntos
até à reforma”, explicou.
Conforme esclareceu, os
quadros que ocupam cargos de
direcção e chefia continuarão
a ser nomeados em função das
suas habilidades.
“Não seremos todos a chefiar. Nem seremos todos a merecer a confiança. Não tendo confiança, certamente terá o direito
de ocupar o cargo por mérito,
nível académico, adequação e
outras valências”, indicou.

José Macamo ------------------- 21600044
Idem ------------------- 21600045
Geral de Mavalane ------------ 21675167

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

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

PUBLICIDADE

ANÚNCIO DE VAGA
O FIPAG em Xai-Xai pretende recrutar dois técnicos, sendo um (1) um
Contabilista e um (1) Fiel de Armazém, cujos perfis estão descritos
abaixo:
1. Contabilista
 Organizar o arquivo da Contabilidade;
 Classificar e registar as transacções no sistema de primavera;
 Efectuar actualização do mapa de amortizações e reintegrações;
 Elaborar balancetes e demonstrações financeiras nos termos da
lei aplicável;
 Preparar as declarações fiscais periódicas com maior destaque
para IVA, IRPS, etc;
 Reconciliar todas as contas do balancete, tendo maior destaque às
contas bancárias e de impostos;
 Analisar as contas e preparar as respectivas reconciliações nos
casos aplicáveis;
 Prestar informação aos auditores no exercício das suas funções;
 Prestar outras actividades relativas à sua área de actividade.
QUALIFICAÇÕES
 Licenciatura em Contabilidade e Auditoria, Contabilidade e







Gestão e Finanças;
Ter formação em Técnico Médio de Contas constitui vantagem.
Experiência comprovada na área da contabilidade;
Conhecimento de informática na óptica do utilizador;
Sólido conhecido do software Primavera, módulos financeiros;
Conhecimentos básicos do PHC (para Contabilista);

2. Fiel de Armazém
 Organizar o arquivo do Armazém;
 Actualização permanente das fichas de stock;
 Gerir o processo de entradas e saídas de materiais, respeitando os
procedimentos institucionais;
 Controlar o stock de materiais;
 Registar e reportar os danos e perdas de materiais;
 Assegurar a existência de todos documentos de suporte dos
materiais em armazém;
 Efectuar a contagem regular dos materiais em armazém;
 Efectuar o registo dos materiais no sistema primavera;

É MAIS QUE UMA MOTA.
É UM MEIO DE SUSTENTO PARA A SUA FAMÍLIA

+258 21 309 068
+258 21 328 998

afritool@afritool.co.mz

www.afritool.com

 Realizar todas as actividades de fecho de inventário; e
 Prestar outras actividades relativas à sua área de actividade.
QUALIFICAÇÕES
 Licenciatura em Contabilidade e Auditoria, Contabilidade e
Gestão e Finanças;
 Ter formação em Técnico Médio de Contas constitui vantagem.
 Conhecimentos sólidos na área gestão de stock e noções de
contabilidade;
 Conhecimento de informática na óptica do utilizador;
 Sólido conhecido do software Primavera, módulos financeiros;
Os interessados deverão submeter as suas candidaturas (Carta de
apresentação onde deverá constar para além de outras informações, a
vaga para a qual concorre, Curriculum Vitae, Certificado de Habilitações
Literárias autenticado e Fotocópia de BI autenticada) na secretaria
do FIPAG em Xai-Xai, sita na Av. Samora Machel, n° 299-Cidade Baixa.
Anúncio valido por 10 dias à partir da data da publicação.
Xai-Xai, aos 12 de Maio de 2021
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ECONOMIA

ATRAVÉS DA FRONTEIRA DE MANDIMBA

Reduz contrabando
de produtos agrícolas

O

CONTRABANDO de
produtos agrícolas,
sobretudo no período da comercialização, na fronteira
de Mandimba, na província
do Niassa, para o vizinho
Malawi, reduziu consideravelmente desde o ano
passado.
A Inspecção Geral do
Ministério da Agricultura
e Desenvolvimento Rural
(MADER) justifica a diminuição dos níveis de contrabando com a adopção
de medidas tomadas pelas
autoridades moçambicanas para estancar o fenómeno.
Rui Mapatse, inspector-geral do MADER,
realçou a necessidade de
os pequenos e médios
produtores,
particularmente do distrito de Mandimba, venderem os seus
produtos nos mercados
locais, evitando assim o
contrabando para o Malawi.
“Ainda
precisamos
de trabalhar no controlo
de algumas situações de
contrabando de produtos
agrícolas, que persistem
nas fronteiras, em par-

O milho está entre os produtos mais contrabandeados para o Malawi

ticular aqui no Niassa”,
disse Mapatse.
Por seu turno, o administrador de Mandimba,
Botelho Chuni, afirmou
que o governo local está
a trabalhar com os líderes comunitários para que

estes estimulem os produtores a apostar no mercado local e a denunciar
os que promovem a saída
ilegal de produtos agrícolas para Malawi.
“O contrabando pela
nossa fronteira não é um

assunto encerrado, mas
está controlado. A recente
construção de um armazém para a comercialização de produtos agrícolas
em Luele, tem sido uma
das frentes de combate ao
fenómeno”, frisou.

Já o director do Serviço
Distrital das Actividades
Económicas em Mandimba, João Renate, disse que
a introdução de cadernetas de comercialização
também concorre para a
diminuição do contrabando.
“No passado, grandes
quantidades de produtos
agrícolas eram contrabandeados para o vizinho
Malawi, mas desde o ano
passado, a situação mudou porque melhoramos
também o nosso controlo”, disse.
De referir que, na campanha passada, o distrito
de Mandimba produziu
361 mil toneladas de produtos diversos e para a
presente estão previstas
385 mil, o que segundo a
fonte, exigirá maior responsabilidade no controlo
do processo de comercialização para que os produtos não sejam levados para
fora do país.
A reportagem do “Notícias” apurou que entre
os produtos mais contrabandeados em Mandimba
destacam-se o milho, feijão, soja e tabaco.

DE ÂMBITO CONTINENTAL

Moçambique preside fórum
de administrações tributárias
A PRESIDENTE da Autoridade Tributária de Moçambique
(AT), Amélia Muendane, foi
ontem eleita presidente do
Conselho de Administração da
Rede do Fórum das Administrações Tributárias Africanas
(ATAF) para um mandato de
dois anos.
Trata-se de uma organização destinada a promover a
igualdade de género em questões relacionadas com a fiscalidade e política fiscal em
África.
Intervindo na ocasião,
Amélia Muendane realçou a
importância de se fortalecer o
diálogo inter-africano de mulheres tributárias, realçando
ser “um veículo para o despertar das mentes e do potencial

feminino para os desafios da
mobilização de recursos para as
economias rumo à transformação económica e social”.
“Existe também uma necessidade de se observar a diversidade linguística como
factor relevante no aprofundamento das relações entre os Estados-membros, enaltecendo
a tributação como um instrumento importante no arsenal
dos países em desenvolvimento para assegurar um financiamento sustentável”, disse.
O evento, que decorre de
forma virtual, insere-se no
âmbito da primeira reunião da
assembleia geral da rede, cuja
sessão de abertura foi dirigida
pelo secretário executivo da organização, Logan Worth.
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TAXAS DE CÂMBIO

TAXAS DE CÂMBIO

TAXAS DE CÂMBIO

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA

ABC

58,00

59,16

58,20

59,36

58,10

59,26

ABSA

58,10

59,26

58,10

59,26

58,10

59,26

BCI

58,00

59,16

58,00

59,16

58,00

59,16

BIM

58,10

59,26

58,20

59,36

58,25

59,42

BNI

57,90

59,06

58,00

59,16

58,00

59,16

ECOBANK

58,00

59,16

58,20

59,36

58,20

59,36

FIRST CAPITAL BANK S.A.

58,00

59,16

58,10

59,26

58,10

59,26

FNB

58,00

59,16

58,00

59,16

58,00

59,16

MZB

58,00

59,16

58,00

59,16

58,10

59,26

SB

58,00

59,16

58,00

59,16

58,20

59,36

SGM

58,00

59,16

58,00

59,16

58,01

59,17

UBA

58,00

59,16

58,00

59,16

58,00

59,16

ÚNICO

58,00

59,16

58,25

59,42

58,00

59,16

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA PONDERADA

58,03

59,19

58,07

59,23

58,13

59,30

BANCOS

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA DE REFERÊNCIA

58,61

58,65

58,72

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA 12.05.2021
COMPRA
TAXA DE CÂMBIO

VENDA

58,13

MÉDIA

59,30

58,72

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)
OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
12 de maio de 2021
1. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

2. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DO BANCO DE MOÇAMBIQUE

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

Permutas de Liquidez entre Instituições de Crédito
Prazo
SEM GARANTIA
(dias)
Valor
Taxa
Overnight
0,00
13,25%
0,00
0,00
…
0,00
-

COM GARANTIA
Valor
Taxa
0,00
0,00
0,00
0,00
-

Facilidades Permanentes de Depósito e de Cedência (FPD e FPC)
Prazo
FPD
FPC
(dias)
Valor
Taxa(a)
Valor
Taxa(a)
Overnight
5.220,87
10,25%
0,00
16,25%

Bilhetes do Tesouro - Emissão Primária
Colocações por prazo
91 dias
Valor colocado Tipo A
3.958,00
Taxa Média Ponderada
13,36%

182 dias
1.794,00
13,39%

364 dias
5.282,00
13,39%

Data última colocação

5-mai-21

5-mai-21

5-mai-21

5-mai-21

0,00
-

567,00
13,36%

437,00
13,38%

1.004,00
13,37%

Data última colocação

n.a

26-mar-21

26-mar-21

26-mar-21

BT em Carteira
Taxas BT em Carteira

37.293,00
13,17%

31.773,00
12,68%

69.177,00
10,78%

138.243,00
11,86%

13,17%

13,35%

13,37%

13,38%

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

63 dias

Total / Média

Valor Títulos Vendidos
Taxa Média Ponderada

61.175,01
13,27%

9.437,44
13,38%

61,89
13,40%

9.499,32
13,38%

Data da última venda

10-mai-21

12-mai-21

12-mai-21

12-mai-21

Valor colocado Tipo B
Taxa Média Ponderada

Taxa últimas 6 colocações

Total/Média
11.034,00
13,38%

(a) Taxas pré-fixadas do BM.

Transacções de Títulos entre Instituições de Crédito
Prazo

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA
COM REVENDA

(dias)
Overnight

Valor
0,00

VENDA DEFINITIVA

Taxa
0,00

3. COMPRA E VENDA DE TÍTULOS

(b)

Valor
0,00

Taxa
0,00

NO MERCADO SECUNDÁRIO

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda
Descrição
Overnight
2 - 7 dias
+ de 7 dias
Valor Títulos Comprados
1.989,66
0,00
0,00
Taxa Média Ponderada
21,00%
6-nov-17

Venda de Títulos com Recompra / Compra de Títulos com Revenda
Vendas por prazo
1 - 91 dias
92 - 182 dias 183 - 364 dias Total / Média
Bancos p/ Público
0,00
0,00
0,00
0,00
Taxa Méd. Pond.
Público p/ Bancos
0,00
0,00
0,00
0,00
Taxa Méd. Pond.
Bancos p/ Bancos
0,00
0,00
0,00
0,00
Taxa Méd. Pond.
Vendas de Títulos Definitivas
Vendas por prazo
1 - 91 dias
92 - 182 dias 183 - 364 dias Total / Média
Bancos p/ Público
106,72
0,00
0,00
106,72
Taxa Méd. Pond.
10,50%
10,50%
Público p/ Bancos
0,00
0,00
0,00
0,00
Taxa Méd. Pond.
Bancos p/ Bancos

0,00

Taxa Méd. Pond.

-

0,00

0,00

-

-

0,00
-

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

129.628,38
8.614,62

Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro
Descrição
Overnight
Valor Títulos Vendidos
0,00
Taxa Média Ponderada
Data da última venda

n.a.

11-out-16

1.989,66
21,00%

n.a.

n.a.

6-nov-17

2 - 7 dias

+ de 7 dias

Total / Média

0,00
-

0,00
-

0,00
-

n.a.

n.a.

n.a.

+ de 63 dias

Total / Média

192,99
17,00%

14.236,78
13,97%

11-out-16

11-out-16

Compra Definitiva de Bilhetes do Tesouro
Descrição
1 - 30 dias 31 - 63 dias
Valor Títulos Comprados
11.090,44
2.953,34
Taxa Média Ponderada
13,30%
14,89%
Data da última compra

Total / Média

11-out-16

5. NOTAS EXPLICATIVAS
Bilhetes do Tesouro (BT's) - são valores mobiliários escriturais representativos de empréstimos de curto prazo da República
de Moçambique, denominados em moeda nacional e destinam-se ao financiamento do défice de tesouraria corrente do
Estado e às intervenções do Banco de Moçambique no âmbito da política monetária. Os BT's são vendidos em sistema de
leilão aos operadores do mercado monetário.
Operações com acordo de recompra – venda de títulos com o acordo de recompra assumido pelo vendedor,
conjugadamente com acordo de revenda assumido pelo comprador, para liquidação em data pré-estabelecida.

(b) Bilhetes do Tesouro.

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-05-2021 A 31-05-2021)
Descrição
Taxa de juro de política monetária (MIMO)
Indexate Único
Prémio de Custo
6%
Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano

Taxa

5%

Operações com acordo de revenda - compra de títulos com o acordo de revenda assumido pelo comprador,
conjugadamente com o acordo de recompra assumido pelo vendedor, para liquidação em data pré-estabelecida.
Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro - operação através da qual o Banco de Moçambique vende títulos (BT's) aos
operadores do mercado por via de leilão e absorvendo excessos de liquidez.

13,25%
13,30%
5,60%

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

18,90%

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

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

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

Maputo, 12 de Maio de 2021.
Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE

MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº 027/21
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 12 Maio
de 2021

Amélia Muendane preside, desde ontem, ao Conselho de Administração da Rede do Fórum das Administrações Tributárias Africanas

Bancos públicos pedem meios
para apoiar economias africanas
NOVENTA e cinco bancos públicos de desenvolvimento em África apelaram ontem aos Chefes
de Estado e às organizações internacionais para
ajudarem nas acções de recuperação no continente e a reduzir o défice de investimento.
“Estamos numa posição única para dar apoio
financeiro efectivo, incluindo a mobilização do
investimento privado e das poupanças internas,
mas enfrentamos obstáculos na gestão eficaz
dos riscos quando lidamos com os impactos das
alterações climáticas e isso não ajuda a fortalecer
o sector privado africano”, afirmaram.
Segundo eles, os países africanos, fragilizados com os efeitos da pandemia de Covid-19,
que agravou as debilidades já existentes, “enfrentam um enorme défice de investimento e,
ao mesmo tempo, têm de lidar com a questão
dos pagamentos da dívida”.
“Isso pesa significativamente na sua capacidade de financiar os programas de desenvolvi-

BANCO DE MOÇAMBIQUE
TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES
MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :12/05/2021

mento”, salientam os bancos na declaração que
surge depois da reunião organizada pelo Banco
Africano de Desenvolvimento (BAD) e pela Associação Africana de Instituições de Desenvolvimento Financeiro, a partir de Abidjan, Costa do
Marfim.
As instituições acrescentam que enquanto bancos públicos de desenvolvimento têm de
aprofundar a sua capacidade de chegar a todas
as partes de África.
“Para garantir a inclusão financeira, especialmente para os que não têm conta bancária
e expandir o acesso às finanças, poupanças e
produtos, e serviços de seguradores também
precisamos de trabalhar como um sistema unificado”, disse o presidente do BAD, Akinwumi
Adesina, citado no comunicado.
Adesina afirmou ainda que a Covid-19 levou
a uma recessão histórica de 2,1% no continente,
no ano passado, que ameaça os ganhos alcan-

çados durante a última década relativamente
aos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS).
“A pandemia impactou de forma negativa a
situação da dívida para os países africanos. Sem
uma resolução dos 700 mil milhões de dólares
(cerca de 41 biliões de meticais) em dívida externa africana, a recuperação económica do
continente pode ser atrasada e a estabilidade
dos mercados financeiros vai ser afectada a curto e médio prazo”, acrescentou o presidente do
BAD.
Na próxima semana, vários chefes de Estado
africanos reúnem-se em Paris, sob a chancela
da França, numa cimeira sobre o financiamento
das economias africanas para chegarem a mais
compromissos e anúncios sobre assistência técnica e financeira para apoiar as promessas feitas
pelos bancos públicos de desenvolvimento africanos”, conclui-se no comunicado. -(Lusa)

PAÍSES

MOEDAS

CÂMBIOS(MT)
COMPRA
VENDA

Estados Unidos(a)

Dolar

58,13

59,30

58,72

4,16
5,41
4,16
1,45
2,60

4,24
5,52
4,24
1,48
2,65

4,20
5,47
4,20
1,46
2,63

533,35
73,74
25,12
153,78

544,09
75,23
25,63
156,88

538,72
74,49
25,38
155,33

11,12
48,16
9,03
9,03
9,48
82,14
7,03
6,97
64,25
70,49

11,34
49,13
9,21
9,21
9,67
83,80
7,17
7,11
65,55
71,90

11,23
48,65
9,12
9,12
9,58
82,97
7,10
7,04
64,90
71,20

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

MÉDIA

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

MOEDAS
Iene
Kwacha
Shilling
Dólar

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

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...
3. OURO/-USD/Onça:
Compra............. 1.838,76000
Venda.............. 1.839,53000

3,2500000
0,1910000

%
%

Maputo, 13.05.2021
(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.
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ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Torre da Munhava
está em reabilitação

Com a reabilitação da Torre da Munhava será reforçado o abastecimento de água aos bairros da Beira

O

RESERVATÓRIO
elevado de água da
Munhava, na cidade da Beira, está a
beneficiar de obras
de reabilitação que deverão
estar concluídas até Junho,

um processo que acontece 46
anos depois da sua construção.
Segundo a directora do
Fundo de Investimento e Património do Abastecimento
de Água (FIPAG) - Área Ope-

racional da Beira, Cremilda
Sitole, espera-se que a conclusão da empreitada permita
o fornecimento do recurso a
partir de Setembro a aproximadamente 3500 consumidores que neste momento

estão privados por incapacidade do sistema.
A nova torre vai, igualmente, melhorar o abastecimento de água a um universo
de três mil tradicionais utentes além de criar condições

para a existência de 1500 novas ligações domiciliares.
O projecto faz parte de um
processo de recuperação de
perdas e está orçado em 6,5
milhões de euros.
A estação do FIPAG na
Munhava conta com nove reservatórios escavados de mil
litros cada, que beneficiaram
de uma reabilitação completa
no ano passado.
Enquanto isso, segundo a
nossa fonte, está em curso a
substituição da tubagem de
fibrocimento para plástico
através de um programa denominado Wasis-I estimado em 26 milhões de dólares
norte-americanos desembolsados pelo Banco Mundial.
Com a meta de cobrir uma
extensão de 120 quilómetros,
já foram instalados 108 quilómetros nos bairros de Macuti,
Palmeiras, Ponta-Gêa, Matacuane, Esturro, Munhava e
Manga.
Por outro lado, Cremilda
Sitole anunciou que, ainda
no âmbito da implementação
do projecto Wasis-II, já iniciaram os trabalhos de consultoria para a construção do
centro distribuidor e da torre
de Estoril.
A empreitada visa cobrir
os moradores dos bairros do
Estoril, Macuti, Macurungo,
Manganhe, Aeroporto, Régulo Luís, entre outros, que
enfrentam sérios problemas
de falta de água potável.

Enfermeiros
recordam pânico
trazido pela Covid-19
ONTEM foi Dia Internacional do Enfermeiro. A propósito, a nossa Reportagem, na
cidade da Beira, entrevistou
alguns profissionais da área,
que, de modo particular,
falaram do que consideraram o pânico que viveram
quando tiveram de atender
os primeiros pacientes diagnosticados com a Covid-19
nesta região do país.
Fátima Augusto, enfermeira afecta ao Centro
de Internamento para Covid-19 no Hospital 24 de Julho, contou-nos que quando
se começou a falar da doença todos os funcionários indicados para trabalharem na
linha da frente entraram em
pânico.
“Interrogávamo-nos: se
nos outros países, com melhores condições em termos
de equipamento e formação
especializada, estavam a registar muitos casos e várias
pessoas perdiam a vida, o
que seria de nós?”
Fátima Augusto recordou que discutiam entre
eles sobre quem iria atender
o primeiro doente que entrou porque era uma doença
nova. Relatou que depois de
muito tempo lembraram-se
do juramento feito por cada
um para salvar vidas e do
slogan “o nosso maior valor
é a vida”.
“Aí, cada um decidiu: eu
vou. Aconteça o que acontecer. Fomos pelo menos

cinco a avançar”, lembrou-se, acrescentando que depois foram entendendo que
afinal cuidar de um doente
com Covid-19 era a mesma
coisa que cuidar de qualquer
outro paciente com problemas respiratórios, febres,
acidente, malária, tuberculose, HIV/SIDA ou outras
doenças.
A entrevistada explicou
que a única diferença era
que se tratava de uma doença que exigia o redobrar do
respeito pelas regras de higiene. “Mas depois veio o
alívio que, entretanto, não
deve significar relaxamento
por parte dos enfermeiros,
mas o aumento dos cuidados”.
Por sua vez, Marcelino
Sampaio, afecto ao Hospital Central da Beira (HCB),
contou que trabalhou no
centro transitório, uma enfermaria improvisada no
bloco de consultas externas,
onde recebiam os pacientes
num período de transição.
Sampaio recordou que
os pacientes eram primeiramente recebidos naquela
unidade a fim de se fazer o
rastreio enquanto aguardavam pela confirmação do
resultado. No caso de serem
positivos eram transferidos
de imediato para o Hospital
24 de Julho.
“Os primeiros dias foram de fobia pelo facto de se
tratar de uma doença nova e

de fácil contágio tendo em
conta que os meios para o
atendimento eram escassos
e existiam muitas dúvidas
sobre a maneira como os
doentes deviam ser atendidos.
Lembrou, igualmente,
que no princípio quando
se falou de Covid-19 todos
entravam em pânico, mas
foram sendo encorajados e
conseguiram superar esse
pânico e ganhando experiência com cada caso que
chegasse acabando por entender que o paciente da
Covid-19 era igual a qualquer infectado por outra
pandemia ou doença respiratória como asma ou tuberculose.
Por sua vez, Atija Pililao,
presidente do Conselho Directivo da Ordem dos Enfermeiros em Sofala, apontou
que o surgimento da Covid-19 transformou-se num
desafio para a classe considerando que o enfermeiro é
uma figura de conforto e auxílio para qualquer doente.
assustados.
“Ficámos
Não foi fácil sair de casa a
pensar que vamos cuidar de
alguém que tem uma doença contagiosa, mas tínhamos de enfrentar o desafio
porque temos um juramento, apesar do risco para nós e
para as nossas famílias”.
Outro grande desafio era
a falta de protecção individual face à exposição.

PUBLICIDADE

Comunicado de Imprensa
Diálogo Nacional rumo a uma política alimentar popular em Moçambique
Maputo, 10 de Maio de 2020
Apesar das condições agroecológicas favoráveis e suas potencialidades agrícolas, Moçambique
continua a ser um dos países que se debate com a problemática da insegurança alimentar e desnutrição
crónicas em grande parte da sua população, principalmente nas zonas rurais, onde a maioria dos
alimentos são produzidos. Várias são as causas para esta situação. A mais urgente é a ausência de uma
política alimentar nacional eficaz e verdadeiramente sustentável orientada para as necessidades da
maioria do povo.
A ausência de uma política alimentar coerente, transversal aos sectores e agregando diferentes níveis
de governação, tem condicionado o desenvolvimento do sector agrícola de vários países da África,
e Moçambique não é excepção. Organizações da sociedade civil que actuam no ramo da justiça e
soberania alimentar em Moçambique entendem que uma política alimentar e nutricional nacional
é necessária e urgente. É necessária uma política alimentar que unifique as políticas sectoriais,
elimine as contradições existentes e oriente o sistema alimentar de forma articulada e ambientalmente
sustentável. Uma política alimentar e nutricional é necessária para fornecer orientações sobre
como tornar as estruturas e sistemas de governação alimentar mais transformacionais, e beneficiar
o país, através dos produtores e os consumidores de alimentos em Moçambique. O sector agrário
moçambicano é caracterizado por falta de coerência aliada a constantes mudanças nas suas
políticas, estratégias, planos e programas para o desenvolvimento do sector agrário como um todo,
e consequentemente sucessivos falhanços na sua implementação, tornando o sistema alimentar
nacional frágil e sem direção sob o ponto de vista de garantir o aumento e manutenção sustentável
da produção, distribuição justa e o consumo de alimentos nutritivos suficientes e diversificados para
uma dieta saudável da população.
Juntando-se a um processo continental, articulado pela Aliança Africana pela Soberania Alimentar
(AFSA), organizações da sociedade civil que actuam no ramo da justiça e soberania alimentar em
Moçambique promovem nos meses de Maio e Junho, dois diálogos nacionais de auscultação,
partilha e debate, rumo a construção de uma política alimentar moçambicana centrada nas pessoas.
O primeiro diálogo realiza-se quinta-feira, dia 13 de Maio de 2020, entre as 14h e as 16h30[
Inscrição prévia necessária através do link: https://viacampesina.zoom.us/meeting/register/tJErd6srj4uGdNvNJSo6RiFZWW7ZfeFYC3t ]. O segundo diálogo terá lugar em Junho, ambos de forma
virtual. Os diálogos são abertos ao público, e esperam contar com a presença de representantes
de organizações produtoras, consumidores, distribuidores alimentares, instituições do Estado,
movimentos sociais e organizações da sociedade civil. .
O primeiro diálogo tem como objectivo a troca de saberes, experiências e resultado inicial de pesquisas
realizadas para explorar ideias sobre o tipo de Política Alimentar Nacional ideal que se ajuste ao
contexto actual e fruto da produção alimentar em Moçambique. Os diversos intervenientes do sector

alimentar em Moçambique irão contribuir para alcançar consensos para a elaboração de um estudo
que visa a construção de uma Política Alimentar Nacional.
O estudo pretende fornecer respostas, entre outras, às seguintes questões: (1) quais os principais
desafios e lacunas relacionados com os sistemas alimentares em Moçambique, (2) como são os sistemas
alimentares no meio rural e urbano, incluindo os padrões alimentares, (3) quais são as estruturas
de governação em torno do sistema alimentar em Moçambique, (4) qual é o actual quadro legal
e político nacional relacionados com os sistemas alimentares, (5) quais poderiam ser os principais
passos e uma linha temporal realista para o desenvolvimento de uma Política Alimentar Nacional e,
(6) como podemos assegurar que este processo seja centrado nas pessoas, equitativo, transparente,
sensível ao género e que reflita as lutas e as exigências dos camponeses e dos consumidores nacionais.
Note-se que o sistema alimentar em Moçambique apresenta enormes desafios, em todas as suas
componentes, desde o processo de produção, passando pelo armazenamento e distribuição,
processamento até ao consumo, culminando nos elevados níveis de insegurança alimentar (que
abrange cerca de 24% dos agregados familiares), de desnutrição (43% das crianças com menos de
5 anos de idade) e pobreza (46% da população). Grande parte destes desafios impostos ao sistema
alimentar estão ligados às deficiências do sector agrário, em particular no que se refere às actividades
agro-pecuária, pesqueira e florestal, com particular destaque para as suas funções de garantir a
segurança alimentar e nutricional, e medicinal, nomeadamente: baixa produção e produtividade
agrícola, deficiente gestão e controlo de doenças endémicas em plantas e animais, perda da qualidade
e fertilidade dos solos, perda da biodiversidade, perdas pós-colheita e pós-captura, fraco acesso aos
serviços de extensão, infraestructuras rurais e de apoio à pesca e um sistema de distribuição precário,
limitado acesso a mercados, aos serviços financeiros e ao crédito rural, entre outros.
A etapa moçambicana faz parte de um processo de consultas, estudos e debates públicos a ter lugar
em pelo menos 27 países africanos, e culminará no que será historicamente a primeira proposta de
política pública submetida pela sociedade civil continental à União Africana.
Para mais informações:
Boaventura Monjane (Alternactiva): boa.monjane@alternactiva.co.mz
Isidro Macaringue (UNAC): isidromacaringue@gmail.com
Mariam Abbas (OMR): mariamabbas1502@gmail.com
Mateus Costa Santos (LVC): lvc.mateus@gmail.com
Vanessa Cabanelas/Rene Machoco (JA): jamoz2010@gmail.com

Inscrição prévia necessária através do link: https://viacampesina.zoom.us/meeting/register/tJErd-6srj4uGdNvNJSo6RiFZWW7ZfeFYC3t
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NACIONAL

SEGUNDO PR

Não há nada que pague
a dedicação dos enfermeiros

O

PRESIDENTE da República (PR), Filipe Nyusi, saudou e
prestou homenagem
aos enfermeiros moçambicanos pela passagem do
12 de Maio, data consagrada a
esta classe profissional.
Filipe Nyusi, que falava em Maputo, à margem da
cerimónia de investidura dos
novos membros do Conselho
Superior da Comunicação Social (CSCS), disse tratar-se de
homens e mulheres que sem
olhar para o dia, nem para o
relógio, debaixo de muitas
incertezas, dão o seu saber
para garantir a saúde dos cidadãos e manter viva a nação
moçambicana e toda a humanidade.
“Em nome de todos os
moçambicanos, dos quais faço
parte, rendo homenagem a
estes filhos que transportam o
estandarte da saúde e da nossa
vida. Os moçambicanos reconhecem que pela grandeza
daquilo que enfermeiro dá,
não há nada que possa pagar
esta entrega e generosidade
patriótica e humana”, disse.
É nesta perspectiva, apontou, que o Governo continuará
ao lado do enfermeiro moçambicano, de forma a facilitar o exercício da actividade e
sua inserção na sociedade.
O Dia Internacional do

la e três da cidade de Maputo, ao mesmo tempo
que quatro receberam alta, dois dos quais em
Nampula e restantes dois na cidade de Maputo.
Assim, 25 doentes continuam internados, sendo que 17 estão na cidade de Maputo e restantes
nas províncias de Nampula, Zambézia, Tete e
Sofala, com dois cada.
Com estes dados, Moçambique conta com
um cumulativo de 70.287 casos positivos, 826
óbitos e 1410 activos.
Apesar da melhoria progressiva dos indicadores da Covid-19 no país, o Ministério da
Saúde lembra sobre a necessidade de manutenção das medidas de prevenção da doença,
tais como o uso correcto da máscara, lavagem
frequente das mãos com água e sabão ou o uso
de desinfectante à base de álcool a 70 por cento.
Aponta ainda a observância do distanciamento interpessoal de pelo menos dois metros
e a prática da etiqueta da tosse.

Enfermeiros na linha da frente de combate a Covid-19

Enfermeiro celebra-se a 12 de
Maio com vista a homenagear
todos os enfermeiros do mundo e relembrar a importância
destes profissionais na prestação de cuidados de saúde à
população em geral.

A data foi criada pelo Conselho Internacional de Enfermeiros, que todos os anos
distribui um kit informativo
deste dia e elege um tema para
a celebração. O dia foi escolhido por assinalar o aniversário

do nascimento de Florence
Nightingale, que é considerada a fundadora da enfermagem moderna.
Florence Nightingale nasceu em Florença, Itália, no dia
12 de Maio de 1820. As visitas

Líderes comunitários recebem receitas da conservação

constantes que fazia com sua
mãe a doentes foram decisivas
na escolha do curso de enfermagem.
A sua dedicação rendeu-lhe a condecoração da Cruz
Vermelha Real em 1883.

A iniciativa está inserida
nas estratégias do Governo,
em parceria com organizações
da sociedade civil, com maior
destaque para a Fundo Mundial para a Natureza (WWF),
com vista a conter os níveis
de caça furtiva na província de
Maputo.
Deste montante, cerca de
386 mil meticais são destina-

dos à comunidade de Captine
e 418.981 para a população de
Kumane.
A secretária de Estado da
província de Maputo, Vitória Diogo, que testemunhou
a entrega do valor, orientou
os comités de gestão locais no
sentido de encontrar formas
de melhor canalizar os fundos,
através de projectos de sub-

sistência, para que sirvam a
todos os membros das comunidades beneficiárias.
“Os valores não são de
uma, duas ou três pessoas. São
para desenvolver projectos
que vão atender às necessidades das comunidades”, referiu
Vitória Diogo.
Marcelino Foloma, da
WWF, congratulou-se com

Margarida Mapandzene visita Massangena

a concretização da iniciativa
que servirá para desencorajar
as pessoas que quase todos os
dias pretendem entrar nas fazendas de bravios para dizimar
os recursos faunísticos.
Acrescentou que é preciso
que as comunidades estejam
preparadas para gerir o dinheiro, de forma a alcançar os
objectivos traçados.
“Os fundos devem servir
para suprir as necessidades das
comunidades e contribuir no
combate à caça furtiva”, disse.
Entretanto, os líderes dos
comités de gestão disseram
não ter plano sobre como rentabilizar o valor disponibilizado. Garantiram que se vão
reunir com os restantes membros para definir o destino do
montante.
As comunidades de Captine e Kumane enfrentam
inúmeras dificuldades, com
maior destaque para a falta de
unidade sanitária, escolas e
transporte.
O posto administrativo de
Mapulanguene registou, nos
últimos quatro meses, 62 incursões de caçadores furtivos,
e foram detidos quatro furtivos, para além de apreensão
do material do crime, entre o
qual uma viatura e duas armas
de fogo.
A viatura apreendida, no
mês passado, transportava
meliantes idos de Massingir
para resgatar três caçadores
que vinham da África do Sul.

DO FILHO DO EMPRESÁRIO RAPTADO EM QUELIMANE

PRM desconhece contornos do resgate
A POLÍCIA da República de
Moçambique (PRM), na Zambézia, desconhece os contornos do processo que culminou com a libertação do filho
do empresário Nathoobai,
raptado, há três semanas,
num dos restaurantes da capital provincial da Zambézia.

O NÚMERO de recuperados da infecção pelo
novo coronavírus subiu para 68.047, com o
anúncio ontem, de mais 163 pessoas que se viram livres da doença.
No mesmo dia, o país registou 20 novas infecções e nenhum óbito por Covid-19. O comunicado de actualização da informação sobre a
evolução desta enfermidade no país refere que
todos os recuperados são de nacionalidade moçambicana, sendo 158 da província de Maputo e
cinco da Zambézia.
O documento do Ministério da Saúde indica que as novas infecções foram registadas em
quatro províncias, nomeadamente Maputo,
Tete, Nampula e cidade de Maputo, com 11, cinco e dois casos.
Entre terça-feira e ontem, a taxa de positividade situou-se em 1,5 por cento, enquanto que
a acumulada é de 13.24 por cento.
Nas últimas 24 horas, as unidades sanitárias
admitiram cinco pacientes, sendo dois de Sofa-

Funcionários chamados
a desenvolver Massangena

Magude recebe mais
receitas da conservação

AS comunidades de Captine e
Kumane, posto administrativo de Mapulanguene, distrito
de Magude, província de Maputo, receberam, terça-feira,
cerca de 805 mil meticais, referentes a 20 por cento das receitas anuais das fazendas de
bravio existentes neste ponto
do país, que as comunidades
têm por direito.

Número de recuperados
da Covid-19 continua a subir

Aquilasse Manda, comandante provincial da PRM, na
Zambézia, que falava segunda-feira, no lançamento da
semana da Polícia, referiu que
a vítima retornou ao convívio
familiar a 6 de Maio.
Manda disse que a Polícia
não foi comunicada da soltu-

ra, estando a trabalhar com o
Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) no
sentido de obter mais informações a fim de esclarecer o
caso.
Acrescentou ainda que
aquando do rapto a PRM fez o
desdobramento necessário no

sentido de libertar o jovem.
O comandante provincial
garantiu que a segurança na
província está sob controlo,
as instituições do Estado funcionam normalmente e a PRM
continua a fazer o trabalho de
rotina que se espelha na redução do índice criminal.

As celebrações do Dia da
Polícia terão lugar no dia 17
do mês em curso, sob o lema
“PRM 46 anos valorizando
os recursos humanos na luta
contra a criminalidade e terrorismo, garantido a ordem,
segurança e tranquilidade
públicas”.

A GOVERNADORA de Gaza,
Margarida Mapandzene Chongo, apelou, semana passada,
aos agentes e funcionários do
Estado, nos vários sectores de
actividade, em Massangena,
para que sejam parte integrante no processo de desenvolvimento sócio-económico
do distrito.
Para a governante, a união
e coesão dos servidores públicos se afigura crucial para o
contínuo progresso do distrito
que ainda enfrenta diversas
dificuldades .
Dirigindo-se aos funcionários públicos em Mbocoda, vila-sede do distrito de
Massangena,
Mapandzene

Chongo recordou que todos
são chamados a dar o seu contributo para o sucesso da implantação de novas infra-estruturas sociais e económicas
de que a região carece.
Aclarou que, o projecto
de construção de uma ponte e estrada, atravessando o
rio Save, para ligar o distrito
de Machaze, em Manica, será
fundamental para dinamizar
Massangena.
Reiterou que o seu executivo está a trabalhar, formando quadros, quer seja em
cursos de curta duração, quer
em outros de longa duração,
para capacitar cada vez mais
os funcionários.

“Vós sóis facilitadores dos
investidores que queiram promover negócios e serviços em
Massangena. Para tal, devem
ser flexíveis, transparentes,
inovadores e, sobretudo, assessora-los, porque conheceis
a realidade do distrito”, disse
Margarida Mapanzene Chongo.
A governadora trabalhou
neste ponto do país durante
três dias, antes de escalar o vizinho distrito de Chiculacuala,
onde visitou várias infra-estruturas económicas e sociais,
orientou encontros com lideranças comunitárias e religiosas locais, bem como com os
produtores.

INSS oferece apoio alimentar
A DIRECTORA do Seguro Social do Instituto
Nacional de Segurança Social (INSS), Hermenegilda Carlos, fez a entrega, semana passada, de produtos alimentares e de higiene, ao
Instituto Nacional de Gestão e Redução do
Risco de Desastres (INGD) que, por seu turno, deverá canalizar aos pensionistas e beneficiários deslocados de Cabo Delgado.
A quantidade corresponde a duas toneladas de farinha de milho, mil quilogramas de
feijão, 300 litros de óleo e mil barras de sabão
para satisfazer as necessidades alimentares e
de higiene.
Hermenegilda Carlos explicou que a sua
instituição tem um programa de acção sanitária e social, através do qual presta apoio em
casos de ocorrência de situações calamitosas
que afectam os seus beneficiários, pensionis-

tas e algumas organizações e ou entidades.
“O INSS não podia ficar indiferente perante tamanho sofrimento, porque do grupo
de deslocados estão os nossos pensionistas
e/ou seus familiares identificados em Cabo
Delgado”, disse.
Por seu turno, a chefe do posto administrativo de Namialo, Adelina Mukhala, considerou a oferta uma valia, pois vai privilegiar
os últimos deslocados que chegaram ao território. “Este donativo vai aliviar o sofrimento.
Estamos disponíveis para receber o apoio de
pessoas de boa vontade”, precisou.
Importa referir que no dia 8 de Maio, celebrou-se o Dia Mundial da Segurança Social
e o país aproveitou a ocasião para fazer reflexão sobre as actividades desenvolvidas pelo
sistema.

Sul-africano assassinado em Nacala-Porto
UM cidadão sul-africano, identificado pelo
nome de António, aparentando 50 anos de
idade, foi assassinado na madrugada de segunda-feira, por um grupo de 20 indivíduos ainda
a monte, num crime hediondo, que chocou a
cidade de Nacala-Porto.
Segundo apurou o “Notícias”, o finado era
funcionário de uma das empresas que presta
serviços ao Porto de Nacala. Os malfeitores terão invadido à sua residência na zona do Farol.
Algumas testemunhas contaram que
quando a vítima se apercebeu da presença de

estranhos, terá aberto a porta e tentado fugir.
Os meliantes recorreram a catanas e outros
instrumentos contundentes para tirar a vida
ao cidadão e, acto contínuo, apoderaram-se
de televisor, computadores e vestuário. O porta-voz do Hospital Distrital de Nacala, Paulino
Julião, confirmou a entrada de um corpo sem
vida naquela unidade sanitária com sinais de
agressão física. A PRM diz que estão em curso
diligências com vista a esclarecer o caso e promete pronunciar-se sobre o crime nos próximos dias.

PDF Gratis Acesse:
https://t.me/Novojornal
CIDADE DE NAMPULA

Quinta-feira, 13 de Maio de 2021

Arquidiocese constrói
escola secundária
em Muhala-Expansão

A

ARQUIDIOCESE de
Nampula vai construir
uma escola secundária
no bairro suburbano da Muhala-Expansão como contributo da
Igreja Católica no ensino.
A infra-estrutura, para
cuja construção o arcebispo
de Nampula, Dom Inácio
Saure, acaba de lançar a primeira pedra, terá a denominação de Escola Secundária
da Arquidiocese de Nampula.
“Quero sublinhar que
este projecto significa, para
a nossa igreja, mais uma
manifestação do seu desejo
de colaborar com as autoridades na formação, educação e ensino do homem.
Neste momento também
estamos a fazer todos os
ajustamentos da empreitada para que não tenhamos
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FARMÁCIAS DE SERVIÇO
FARMÁCIA CALÊNDULA - Av.EDUARDO MONDLANE
FARMÁCIA FRANÇA - RUA DA FRANÇA CARRUPEIA
FARMÁCIA HAYAT - Av. FPLM (CONTROLO)
FARMÁCIA POPULAR - RUA DOS SEM MEDO
FARMÁCIA VINAYAK - Av.DO TRABALHO
FARMÁCIA VIRGO - Av.DO TRABALHO FAINA

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Bombeiros –
26212222/26212260/840293051
CRUZ VERMELHA

MUATALA

Serviço Geral – 26213693

Arranca pavimentação
de rua que liga à EN1

constrangimentos”, disse o
prelado.
A escola secundária

comportará, além de salas
de aula, um bloco administrativo, campo de jogos e bi-

bliotecas, prevendo-se que
em Janeiro do próximo ano
entre em funcionamento.

O PRESIDENTE do Conselho
Municipal da cidade de Nampula, Paulo Vahanle, reiterou
esta semana que vai continuar
a responder às reclamações dos
munícipes com acções concretas
que se repercutem na melhoria
da vida das populações. O autarca falava esta semana no lançamento da primeira pedra que
marca o início da pavimentação
da rua que faz ligação entre o
posto administrativo de Muatala

e a Estrada Nacional Número Um
(EN1), passando pela zona da subestação eléctrica.
“Como governo municipal, achamos que não basta fazer discursos bonitos, porque
o que o povo quer é receber
algo desse executivo, que são
as realizações”, referiu o presidente, sustentando que com
a pavimentação daquela via os
transportadores semicolectivos
de passageiros que encurtavam

rotas e não chegavam ao posto
administrativo por alegado mau
estado da via não terão mais desculpas. A rua em pavimentação
tem uma extensão de aproximadamente três quilómetros, com
onze metros de largura, permitindo duas faixas de rodagem, e
vai custar 27 milhões de meticais, valor proveniente do Fundo de Investimento Autárquico,
prevendo-se a sua conclusão em
sete meses.

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

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

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

Satisfação dos utentes mede-se pelas reclamações
A DIRECTORA de Seguro Social
do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), Hermenegilda Carlos, defendeu, na cidade
de Nampula, a necessidade de
satisfazer os utentes do sistema porque é a partir deles que
é possível medir o desempenho
institucional.
Hermenegilda
Carlos fez este pronunciamento
durante a abertura do seminário
de atendimento ao público, das
delegações de Nampula, evento
que juntou, na cidade capital da

província, 44 participantes, desde técnicos, secretários, motoristas e outros quadros.
A dirigente explicou que o
objectivo do evento foi desenvolver os conhecimentos e competências de modo a melhorar
o desempenho e qualidade do
atendimento e, consequentemente, elevar o nível da satisfação dos utentes do sistema.
De acordo com a directora
de Seguro Social, o modo como
são tratados os utentes reflecte-

-se na forma como eles falam da
instituição, que está a conhecer
um crescimento assinalável no
que diz respeito à informatização
para reduzir o tempo de espera.
A nossa fonte entende que
é necessário que haja melhorias
dos mecanismos de atendimento a nível do secretariado, colectivo de direcção, atendimento ao
público, da área de análise e outros sectores que se consubstanciam nos actos como mau atendimento aos utentes, deficiência

e triagem da análise dos requerimentos e o incumprimento dos
prazos de resposta.
“Quando estamos fora da
instituição, toda a sociedade reconhece-nos como funcionários
do INSS, só que ninguém sabe
a área em que estamos afectos.
Então, somos todos desafiados
a atender da melhor forma aos
nossos utentes, pois cada um de
nós é espelho desta instituição”,
anotou. Por isso, torna-se oportuna e urgente a melhoria de

atendimento nas delegações do
INSS, que deve necessariamente
passar por capacitar os profissionais afectos nesses sectores para
assumirem um papel mediador,
privilegiado e decisivo entre a
instituição e o público.
“Na verdade, a área de atendimento é a sala de visitas ou
espelho duma instituição. Logo,
quando o atendimento é mau
influencia, negativamente, a
qualidade da imagem do INSS
perante a sociedade. Portanto,

temos de mudar a nossa forma
de ser e estar”, disse.
A gestora espera que os conteúdos partilhados no encontro
sejam replicados em todas as
delegações para o fortalecimento da união, facto que vai ajudar
na luta sem tréguas contra o mau
atendimento, pois frustra as expectativas dos contribuintes, dos
beneficiários e dos pensionistas.
“Não se justifica que um delegado distrital não fale com outro delegado ou técnico. Se não

nos falamos, não nos entendemos
como uma única família, quem
fica mal neste processo é o nosso
utente”, apontou. Para o efeito,
exortou aos delegados provinciais, distritais e demais chefias a
abandonarem os seus gabinetes e
prestarem actividades de acompanhamento junto das áreas de
atendimento e da análise de prestação de serviços como forma de
contribuir no domínio da instituição e na avaliação do desempenho individual e institucional.

PUBLICIDADE

Termos de Referência para Contratação de Serviços de Produção de Conteúdos e Gestão de Plataformas Digitais
1. Sobre a WaterAid
A WaterAid é uma organização internacional com fins
não lucrativos, determinada a fazer da água limpa, do saneamento decente e da boa higiene o normal para toda
a gente, em todo o lado dentro de uma geração. Somente lidando com estes três elementos essenciais de modo
duradouro podem as pessoas mudar as próprias vidas
para sempre. A WaterAid está presente em Moçambique
desde 1995, onde o seu contributo para o sector de água,
Saneamento e Higiene é reconhecido pelo Governo e pelos intervenientes do sector.

2. Contexto
A WaterAid Moçambique tem várias intervenções nas
áreas de água, saneamento e higiene nas províncias de
Maputo, Zambézia, Nampula e Niassa. Mais recentemente, a organização juntou-se a outros parceiros na resposta à pandemia da Covid-19, focando-se na sensibilização
para a mudança de comportamento nas práticas de higiene, na disponibilização de facilidades de lavagem das
mãos e outras iniciativas. Para a WaterAid, a geração de
conteúdos de valor, que despertem o interesse e desejos
do público é importante para o engajamento online e é
bastante crucial para, de forma estratégica, reforçar a visibilidade, mostrar os seus diferenciais e gerar empatia
e confiança do público pela organização. É nesse âmbito
que a WaterAid pretende contratar uma empresa com
experiência e conhecimentos comprovados para a prestação de serviços de gestão das suas plataformas digitais
(facebook, twitter, instagram, linkedin e o website).

3. Objectivos gerais
Contratação de serviços de produção de conteúdos e gestão de plataformas digitais, incluindo planificação estratégica, criação de artes, geração de conteúdo, gestão da
comunicação da WaterAid no espaço digital, relatórios
digitais, entre outros.

4. Escopo do trabalho
• Pesquisar, conceber e gerir campanhas digitais
da WaterAid;
• Planificar e criar artes para canais online tais
como Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin e
Website;
• Criar e gerir interação em plataformas digitais,
garantindo a segurança e reputação da marca no
espaço digital;
• Elaboração de planos de conteúdos e expressões
digitais (calendários de postagens, levantamento
de temas ou pautas, etc);
• Assessoria, agenciamento, supervisão, veiculação
e intermediação das acções de comunicação
perante os diversos veículos de média;
• Numa base mensal ou sempre que solicitado,
criar relatórios de desempenho da marca nos
diversos canais digitais;
• Fazer cobertura de eventos da WaterAid
(campanhas, datas comemorativas, reuniões
importantes, lançamentos e eventos públicos),
gerando produtos como fotografias, cartazes,
artes e vídeos;
• Produção de áudios/spots radiofónicos para uso
em diversas estações de rádio;

•

Produção de spots televisivos e gestão das
inserções nos canais de TV.

5. Duração do contrato
O contrato a celebrar com a entidade a ser seleccionada
terá a duração de um (1) ano, podendo ser renovado dependendo da disponibilidade de fundos.
6. Submissão de propostas
As entidades interessadas devem apresentar as suas
propostas técnica e financeira, incluindo:
• Breve explicação da compreensão do trabalho
definido nos TdR’s;
• Resumo das abordagens e métodos propostos;
• Experiência da empresa na área de design,
criação, comunicação e imagem, na divulgação
e cobertura de acções de água, higiene e
saneamento no país;
• Perfil dos membros da equipa, incluindo: CVs;
contactos; descrição da experiência relevante;
funções e responsabilidades;
• Orçamento e plano de trabalho propostos;
• Amostras de trabalhos anteriores relevantes para a
candidatura;

7. Detalhes da submissão:
As propostas técnicas e financeiras e toda a documentação
relevante deverão ser apresentadas até às 13.00 horas
do dia 19 de Maio de 2021 com o tema “Gestão de
plataformas digitais” para: wateraidmoz@wateraid.
org

4784
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POLÍTICA

Encerra amanhã a III
sessão ordinária da AR

PUBLICIDADE

República de Moçambique

Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade do Ensino Superior
(CNAQ)

Solicitação de Manifestação de Interesse
– Consultoria Individual
Projecto de Melhoramento do Desenvolvimento de Competências em Moçambique (MozSkills)
Doação no. IDA-D716-MZ
DESENHO DE MATERIAIS E FORMAÇÃO DE FORMADORES EM INOVAÇÃO EDUCACIONAL COM
RECURSO ÀS TIC
O Governo de Moçambique recebeu um financiamento do Banco Mundial (Doação no. IDA-D716) para
a implementação do Projecto de Melhoramento do Desenvolvimento de Competências em Moçambique
(MozSkills), que tem como objectivo aumentar o acesso a educação e formação de qualidade a nível
do ensino técnico-profissional e do ensino superior em áreas prioritárias e pretende aplicar parte dos
recursos para serviços de consultoria.
A suspensão das aulas presenciais como estratégia de prevenção e contenção da propagação da
COVID-19, obrigou a uma rápida transformação do ensino presencial para o e-learning e, preparando
o retorno às aulas presenciais é consensual a ideia de que a “nova normalidade” obriga à adopção do
ensino e aprendizagem híbrido (blended e-learning).

P

ASSOU para amanhã
o encerramento da III
sessão ordinária da Assembleia da República (AR), inicialmente
previsto para hoje, 13 de Maio,
devido às celebrações do Eid
ul-Fitr, festa muçulmana que
marca o fim do Ramadão.
A III sessão ordinária
decorre desde 25 de Fevereiro
e debateu ao longo dos cerca
de três meses várias matérias,
com destaque para os temas

regimentais, nomeadamente
as informações do Governo,
perguntas ao Governo, Conta
da Assembleia da República e a
Conta Geral do Estado de 2019.
Integravam
ainda
as
matérias para esta sessão a informação da Procuradora-Geral da República e proposta de
revisão da Lei de Imprensa,
que vai passar a designar-se Lei
da Comunicação Social, e a Lei
de Radiodifusão, estes últimos
pontos que não chegaram a ser

discutidos.
Segundo o porta voz da
Comissão Permanente, Alberto
Mutukutuku, não foi possível apreciar ontem o projecto
de moção à informação anual da Procuradora-Geral da
República, Beatriz Buchili, sob
proposta da Renamo, por terse concluído que não existiam
condições para o efeito.
“Informamos ainda que
hoje (ontem) não houve
plenária com o tema sobre

a moção de censura à informação anual da PGR, dada
a situação vivida ontem
(terça-feira) na Assembleia
da República, caracterizada pela agitação causada pela
aprovação do projecto de lei
que aprova o Estatuto dos
Funcionários e Agentes Parlamentares”, disse Matukutuku, assegurando que este
ponto de agenda é regimental e passará para uma data a
anunciar.

Assim, urge a necessidade de capacitação dos docentes do ensino superior para atender às necessidades
de adaptação do ensino e aprendizagem presencial para o e-learning e para o ensino híbrido (blended
e-learning). Para o efeito, através do Centro de Referência em Qualidade e Qualificações (CeRQES) da
Zona Sul, o Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade (CNAQ) pretende promover o desenho de
programas e materiais e a formação de formadores para a capacitação de Vice-Reitores e/ou Directores
responsáveis pela área académica nas IES, Directores Pedagógicos, Directores de Faculdades, Chefes de
Departamentos, Directores e/ou Coordenadores de Cursos e Docentes, em inovação educacional com
recurso às tecnologias de informação e comunicação (TIC´s).
Neste contexto, o CNAQ pretende aplicar parte dos fundos do Projecto de Melhoramento de
Desenvolvimento de Competências em Moçambique (MozSkills) para contratar cinco (5) Formadores
para desenhar programas e materiais dos seguintes módulos:
•

Módulo 1: “Recursos tecnológicos adequados para o e-learning (aprendizagem em linha
” para a capacitação em inovação educacional com recurso às TIC´s.

POLÍTICA NACIONAL DE TERRAS

•

Módulo 2: “Desenho de Módulos e Materiais Instrucionais para o e-learning e Blended
E-learning” para a capacitação em inovação educacional com recurso às TIC´s.

Jovens de I’bane pedem redução
do tempo para obtenção do DUAT

•

Módulo 3: “Estratégias de Capacitação em E-learning e Blended E-Learning” para a capacitação em inovação educacional com recurso às TIC´s.

•

Módulo 4: “Gestão da Participação, Avaliação e Feedback aos Estudantes no E-learning e
Blended E-learning” para a capacitação em inovação educacional com recurso às TIC´s; e

•

Módulo 5: “Monitoria e Garantia de Qualidade do E-learning e Blended E-learning” para a
capacitação em inovação educacional com recurso às TIC´s.

INHAMBANE acolheu, na sexta-feira, o debate público no
âmbito da auscultação sobre a
revisão da Política Nacional de
Terras, cujo principal alvo foi a
juventude, que pediu redução
do tempo de espera para a obtenção do Título de Direito de
Uso e Aproveitamento de Terra
(DUAT).
No encontro organizado
pelo Centro para Democracia
e Desenvolvimento (CDD), que
antes esteve em Gaza, deu-se a
conhecer que um dos desafios
da província é o aumento do
número da população perante um recurso terra que não é
renovável, aliado às mudanças
climáticas que demandam
compensação da biodiversidade.
Falando em nome da
secretária de Estado da província, o director dos Serviços
Provinciais do Ambiente, Tiago Chireme, disse que com a
emergência dos megaprojectos
se precisa do recurso terra para
o seu desenvolvimento.
“A iniciativa do CDD de
auscultar jovens sobre a revisão da Política Nacional de
Terras constitui uma exaltação
da cidadania. Todos, como
moçambicanos, nas nossas
comunidades e organizações,
temos esta oportunidade de
participar no melhoramento da Política de Terras”, disse
Chireme.
Em representação do governador de Inhambane, o director da Juventude, Emprego
e Desporto, Hélder Francisco,
disse que a opinião dos jovens
permitirá que o país tenha um
instrumento de gestão de terras que reflicta as mais variadas
sensibilidades e aspirações dos
moçambicanos.
Durante o debate, os jovens
apresentaram preocupações
relacionadas com o acesso, uso
e gestão de terras, como a venda de parcelas pelos respectivos proprietários em conluio
com as estruturas dos bairros.

As principais responsabilidades dos formadores são:
1) Desenhar o programa e o módulo para a capacitação em inovação educacional com recurso às TIC
conforme indicado nos termos de referência;
2) Fazer a validação do programa e do módulo;
3) Formar pelo menos 20 formadores no módulo no contexto da inovação educacional com recurso às
TIC conforme indicado nos termos de referência, num curso realizado na modalidade híbrida (blended e-learning), com duração de cinco dias (fase presencial de 1 dia em Maputo);
4) Fazer a testagem dos programas e materiais, orientando os formadores do seu módulo durante a
capacitação de pelo menos 80 docentes das áreas de STEM, em IES das zonas sul, centro e norte e
dos institutos politécnicos, em cursos realizados na modalidade híbrida (blended e-learning), com
duração de três dias (fase presencial de um dia, em quatro grupos: zonas sul, centro e norte e dos
institutos, preferencialmente na zona centro).
Qualificações e Experiência exigidas:
 Pelo menos grau académico de mestre, com mais de 5 anos de experiência de trabalho no ensino
superior;
 Experiência em desenvolvimento curricular/instrucional baseada em competências;
 Experiência de trabalho com e-learning no ensino superior será uma vantagem;
 Experiência em desenho de programas e materiais instrucionais;
 Experiência de trabalho relacionada com as matérias a tratar em cada Módulo “Recursos tecnológicos adequados para o e-learning (aprendizagem em linha ”;
 Domínio das TIC´s para fins educacionais.
Jovens de Inhambane querem mais facilidades no acesso à terra para habitação

Consideram que esta prática viola a própria Constituição da República, que define
a terra como propriedade do
Estado, pelo que não pode ser
vendida ou por qualquer forma
alienada, hipotecada ou penhorada.
Criticaram também a morosidade na tramitação dos pedidos do DUAT, que em alguns
casos se chega a demorar mais
de dois anos, o que compromete iniciativas dos jovens.
“Além disso, há a exigência
de construção convencional
como condição para a obtenção
do DUAT definitivo destinado
à habitação, significando que
muitos jovens que têm casas
de material precário não podem obter esta autorização”,
queixaram-se os participantes,
que apontam as elevadas taxas
cobradas como outro entrave.
Nas zonas urbanas, as autoridades municipais são acusadas de expropriação de terras
das comunidades para conced-

er a novos titulares, sem consulta às famílias que as ocupam
de boa fé.
Trata-se, segundo os participantes, de uma prática que
viola o espírito da legislação
de terras, que defende consultas prévias às comunidades
antes da atribuição do DUAT
para qualquer fim, para confirmação de que a área está livre.
Disseram que a falta de
consulta prévia resulta, muitas
vezes, em conflitos de terras
devido à dupla ou mesmo tripla
atribuição.
Acontece com frequência
que o mesmo espaço, explorado há mais de 20 anos por
determinada família, pode ser
reclamado por novos titulares
que se apresentam com documentos passados pelas autoridades municipais ou de outro
nível.
Como sugestão, os jovens
de Inhambane consideram que
a futura legislação deve estabelecer o prazo máximo para

resposta ao pedido do DUAT,
que não pode exceder 15 dias,
como forma de evitar corrupção.
No seu entender, a lei deve
estabelecer também que ao cidadão seja cobrado pelo titular
do espaço apenas o valor das
benfeitorias existentes, com
uma tabela fixada legalmente.
São de opinião também
que a taxa do DUAT não deve
exceder os mil meticais para
permitir o acesso pelos grupos
desfavorecidos.
Depois de Gaza e Inhambane, o CDD vai organizar esta
semana cerimónias idênticas
nas províncias de Nampula e
Zambézia.
A campanha surge no âmbito do memorando de entendimento assinado em Julho de
2020 entre esta organização e o
Ministério da Terra e Ambiente
para garantir maior participação dos cidadãos, sobretudo
dos jovens, na revisão da Política Nacional de Terras.

Requisitos de Qualificação
a) Certificado de Habilitações e outros diplomas;
b) Cópia do BI;
c) CV detalhado e assinado;
d) Evidencia de ter adquirido experiencia de participação em consultorias similares nos últimos 5
anos (descricção das consultorias).
O Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade (CNAQ) convida pessoas elegíveis a manifestarem
interesse para a prestação deste serviço de consultoria.
O processo de selecionado será de acordo com os procedimentos estabelecidos nas directrizes do Banco
Mundial: Selecção e Contratação de Consultores pelos Mutuários do Banco Mundial Julho 2016 (revista
em Novembro 2017 e Agosto 2018) em conjugação com o Decreto 5/2016, de 8 de Março.
Os interessados poderão obter mais informações ou adquirir os Termos de Referência no endereço
abaixo durante os dias úteis das 8.00-15.00 horas (hora local) no Conselho Nacional de Avaliação de
Qualidade. Apenas os candidatos selecionados serão contactados.
As manifestações de interesse deverão ser entregues no endereço abaixo até 15.30 horas do dia 28 de
Maio de 2021 no endereço abaixo:
Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade
Rua Beijo da Mulata, 141
EMAIL: ugea.cnaq2007@gmail.com
Maputo-Moçambique
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PR recebe corpo
diplomático

O

PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi,
recebe hoje, no Palácio da Ponta Vermelha, em Maputo, os
membros do corpo diplomático acreditados em Moçambique, para a habitual apresentação de cumprimentos ao Chefe
do Estado.
Segundo um comunicado
da Presidência da Republica,
durante o encontro de carácter anual, o Chefe do Estado
irá abordar com os diplomatas, dentre outros aspectos,
a situação política, de segurança, assim como económica do país, para além do
estágio das acções governamentais para a mitigação da
pandemia de Covid-19.
De acordo com o comunicado, o Presidente Nyusi
poderá ainda no mesmo encontro debruçar-se sobre a

cooperação internacional.
FELICITAÇÃO AOS
MUÇULMANOS
Por ocasião do fim do jejum de Ramadan, o Eid ul-Fitr, que hoje se celebra, o
Chefe do Estado endereçou
uma mensagem de felicitação aos muçulmanos, reconhecendo que o momento é
marcado por uma profunda
devoção a Allah, no qual os
muçulmanos manifestam a
sua fé e temor no cumprimento escrupuloso de um
dos mais importantes mandamentos da religião islâmica.
“Neste momento de celebração queremos exaltar
os princípios e valores do
Islão, tais como as virtudes
de perdão, tolerância, diálogo e solidariedade que são

patentes na comunidade
muçulmana moçambicana,
o que contribui, em grande
medida, para a consolidação da paz e da unidade, na
diversidade do nosso país”,
destaca o Presidente da República na sua mensagem.
O estadista moçambicano enaltece o papel activo
da comunidade muçulmana moçambicana na construção da nação e na busca constante de condições
para o bem-estar da sociedade.
“Queremos, por isso,
encorajar para que prossigam nesse papel de sensibilização, mobilização e
participação em actividades sociais, económicas e
culturais em prol da harmonia social, da educação
moral e cívica, e do desenvolvimento do nosso país”,

refere.
Filipe Nyusi recorda
ainda na sua mensagem que
a festa do Eid ul-Fitr, este
ano, acontece, mais uma
vez, num contexto em que
Moçambique como Estado e moçambicanos como
uma nação continuam a viver os efeitos negativos da
Covid-19 e do terrorismo
em Cabo Delgado, apelando, por isso para um maior
engajamento de cada um de
nós na luta contra estes flagelos “pois somente assim
garantiremos o cumprimento da nossa agenda nacional de desenvolvimento”.
Em nome do Governo e
no seu próprio, Nysui deseja a todos os muçulmanos
no país e na diáspora festas
felizes junto dos seus familiares e amigos.

COMBATE AO TERRORISMO

Cabe ao Governo definir
o apoio de que precisa

SG da Frelimo em conversações com a delegação francesa

O SECRETÁRIO-GERAL da
Frelimo, Roque Silva, reiterou
ontem, em Maputo, que cabe ao
Governo definir o tipo de apoio
de que precisa da comunidade
internacional para combater o
terrorismo que assola a província de Cabo Delgado.
Falando a jornalistas após
audiência que concedeu à delegação do governo francês
que se encontra no país, Roque
Silva disse que, caso chegue à
conclusão de que necessita de
apoio, será o próprio Governo
de Moçambique a definir quem
deve ajudar e como deve fazê-lo. Os jornalistas questionaram se há alguma possibilidade
de apoio militar francês para
Cabo Delgado, tendo Silva sublinhado que o Presidente da

República, Filipe Nyusi, já se
posicionou sobre esta questão
na sua declaração à nação no
dia 7 de Abril.
Nessa comunicação, o
Chefe do Estado afirmou que
as Forças de Defesa e Segurança (FDS) vão continuar a
empenhar-se para expulsar os
terroristas para longe do território nacional e solicitou apoio
à comunidade internacional,
mas que não pode substituir o
esforço dos moçambicanos.
Segundo Roque Silva, a
França reiterou no encontro
o seu comprometimento no
apoio humanitário, particularmente neste momento em que
o país vive o drama provocado
pelos ataques terroristas.
As duas delegações passa-

ram também em revista alguns
aspectos relacionados com a
deslocação do Presidente Filipe
Nyusi à França no dia 18 deste
mês, para participar na conferência sobre o financiamento
das economias africanas. “Sobre este encontro, a França
colocou-nos a sua visão e pediu
o nosso apoio político para que
este evento traga resultados, em
particular para os países africanos, com destaque para Moçambique”, disse Roque Silva.
Acrescentou que a Frelimo
reconhece e agradece a solidariedade internacional que o país
tem estado a receber para combater o terrorismo, execução do
programa de desenvolvimento
e luta contra a Covid-19, em
que a França é um parceiro es-

tratégico de cooperação.
Por seu turno, o embaixador da França em Moçambique,
David Izzo, que se fazia acompanhar pelo director para África
do Ministério dos Negócios Estrangeiros da França e encarregada de Relações com África
Austral e Oceano Índico, informou que o seu país concedeu
importantes financiamentos
nas últimas semanas a Moçambique. Citou a ajuda aos deslocados das vítimas do terrorismo
em Cabo Delgado.
Destaque no encontro, segundo David Izzo, vai para o
apoio ao desenvolvimento económico e humanitário a Moçambique, troca de ideias sobre a situação política no país e
os ataques terroristas em Cabo
Delgado. A delegação francesa visitou a província de Cabo
Delgado e ficou preocupada
devido ao drama vivido pelos
deslocados dos ataques terroristas, alguns nos centros de
acomodação e outros em casas
de familiares.
“Muitas famílias tiveram de
deixar suas casas e bens e estão
a viver em condições difíceis
nos centros de acomodação”,
lamentou o embaixador. Acrescentou que, em Cabo Delgado,
o grupo manteve encontros
com o governador e outras autoridades da província, incluindo a sociedade civil, para traçar
estratégias de apoio às populações necessitadas.

RENAMO EM MENSAGEM

Eid ul-Fitr deve ser momento
de celebração da paz espiritual
A RENAMO saudou ontem a comunidade muçulmana moçambicana pela celebração do Eid ul-Fitr, que marca o fim
dos 30 dias do Ramadão, momento de
celebração da paz espiritual.
Em mensagem enviada ao “Notícias”, a Renamo refere que, por esta razão, os muçulmanos do mundo inteiro e
de Moçambique, em particular, estiveram a jejuar durante 30 dias para renovar
a fé, praticar actos de caridade, promover valores de bondade e tolerância, assim como exaltar o papel da família e da
comunidade.
Para os muçulmanos, reitera a Renamo, o Eid ul-Fitr é uma comemoração de
paz espiritual e deve servir de inspiração

na busca de valores morais e universais
como seres humanos, entre eles a amizade, paixão, amor e a fraternidade.
“O Islão é uma religião de paz, é por
essa razão que Allah dá paz a todos aqueles que se encontram em situação de
doença e não possam jejuar, assim como
proporciona-lhes recuperação. A passagem do Eid ul-Fitr simboliza o amor
entre irmãos e é também momento privilegiado para apoiar os necessitados
como forma de mostrar a fé e vontade de
ajudar o próximo”, refere a mensagem
da Renamo.
Este ano, acrescenta, as celebrações
ocorrem num momento difícil e atípico devido à pandemia da Covid-19,

que obriga ao confinamento social, e ao
terrorismo em Cabo Delgado, que causa
mortos, destruição de infra-estruturas e
milhares de deslocados.
A Renamo lamenta, igualmente, o
facto de estas celebrações serem assombradas pelos ataques armados protagonizados pela autoproclamada Junta Militar, na zona centro do país, que também
originam mortes, medo, terror e insegurança nesta região.
“Estamos certos que, durante este
período intenso de orações, os nossos irmãos muçulmanos suplicaram ao
todo-poderoso Allah para trazer paz e
tranquilidade à nossa pátria o mais rapidamente possível”, refere a Renamo.
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República de Moçambique

Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade do Ensino Superior
(CNAQ)

Solicitação de Manifestação de Interesse
– Consultor Individual
Projecto de Melhoramento do Desenvolvimento de Competências em Moçambique (MozSkills)
Doação no. IDA-D716-MZ
COORDENADOR DO PROCESSO DE DESENHO DE MATERIAIS E FORMAÇÃO DE
FORMADORES EM INOVAÇÃO EDUCACIONAL COM RECURSO ÀS TIC´s
O Governo de Moçambique recebeu um financiamento do Banco Mundial (Doação no. IDA-D716)
para a implementação do Projecto de Melhoramento do Desenvolvimento de Competências em
Moçambique (MozSkills), que tem como objectivo aumentar o acesso a educação e formação de
qualidade a nível do ensino técnico-profissional e do ensino superior em áreas prioritárias e
pretende aplicar parte dos recursos para serviços de consultoria.

A suspensão das aulas presenciais como estratégia de prevenção e contenção da propagação
da COVID-19, obrigou a uma rápida transformação do ensino presencial para o e-learning e,
preparando o retorno às aulas presenciais é consensual a ideia de que a “nova normalidade”
obriga à adopção do ensino e aprendizagem híbrido (blended e-learning).
Assim, urge a necessidade de capacitação dos docentes do ensino superior para atender às
necessidades de adaptação do ensino e aprendizagem presencial para o e-learning e para o
ensino híbrido (blended e-learning). Para o efeito, através do Centro de Referência em Qualidade
e Qualificações (CeRQES) da Zona Sul, o Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade (CNAQ)
pretende promover o desenho de programas e materiais e a formação de formadores para
a capacitação de Vice-Reitores e/ou Directores responsáveis pela área académica nas IES,
Directores Pedagógicos, Directores de Faculdades, Chefes de Departamentos, Directores e/ou
Coordenadores de Cursos e Docentes, em inovação educacional com recurso às tecnologias de
informação e comunicação (TIC´s).
Neste contexto, o CNAQ pretende aplicar parte dos fundos do Projecto de Melhoramento de
Desenvolvimento de Competências em Moçambique (MozSkills) para contratar um Coordenador
para assegurar a coordenação técnica e científica do processo de desenho de programas
e módulos de capacitação em inovação educacional com recurso às TIC´s.
As principais responsabilidades do Coordenador são:
1) Orientar o trabalho dos formadores de formadores;
2) Prestar apoio à equipa institucional do CNAQ, DNES e MoRENet, na coordenação das
actividades previstas nos TORs de capacitação das IES em inovação educacional com
recurso às TIC´s;
3) Coordenar o desenho de estratégias de formação de formadores em inovação educacional com recurso às TIC;
4) Garantir a qualidade dos materiais produzidos;
5) Garantir a qualidade dos processos e dos resultados da formação dos formadores,
validação e testagem dos programas e materiais.
Qualificações e Experiência Exigidas:
 Grau académico de Doutor;
 Formação académica de Doutor na área de desenvolvimento curricular ou educação à
distância será uma vantagem;
 5 anos de experiência em desenvolvimento curricular/instrucional baseada em competências ou em desenvolvimento de programas de educação a distância, em particular
e-learning;
 Conhecimento sobre a legislação do ensino superior;
 Experiência de leccionação no ensino superior;
 5 anos de experiência de gestão de processos de produção de programas e matérias de
formação do ensino superior;
 Experiência de coordenação e gestão de equipas;
 Capacidade de trabalhar sob pressão.
Requisitos de Qualificação
 Certificado de Habilitações e outros diplomas;
 Cópia do BI;
 CV detalhado e assinado; e
 Evidências de ter adquirido experiência de participação em consultorias similares nos
últimos 5 anos (descrição das consultorias).

O Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade (CNAQ) convida pessoas elegíveis a manifestarem
interesse para a prestação deste serviço de consultoria.
O processo de selecção será de acordo com os procedimentos estabelecidos nas directrizes do
Banco Mundial: Selecção e Contratação de Consultores pelos Mutuários do Banco Mundial Julho
2016 (revista em Novembro 2017 e Agosto 2018) em conjugação com o Decreto 5/2016, de 8
de Março.
Os interessados poderão obter mais informações ou adquirir os Termos de Referência no
endereço abaixo durante os dias úteis das 8.00-15.00 horas (hora local) no Conselho Nacional
de Avaliação de Qualidade. Apenas os candidatos selecionados serão contactados.
As manifestações de interesse deverão ser entregues no endereço abaixo até 15.30 horas do dia
28 de Maio de 2021 no endereço abaixo:
Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade
Rua Beijo da Mulata, 141
EMAIL: ugea.cnaq2007@gmail.com
Maputo-Moçambique

4832

10

PUBLICIDADE

PDF Gratis Acesse: https://t.me/Novojornal
Quinta-feira, 13 de Maio de 2021

O TEU BANCO
ESTÁ A DAR TUDO
PELA TUA PROTECÇÃO.

O João já se deu conta de que ir ao Banco é seguro.
Se também precisas de ir, ﬁca a saber que estamos
a cumprir todas as normas de higiene para te receber.
Mas, se puderes, ﬁca em casa e usa os canais digitais.
É que agora damos-te ainda mais funcionalidades
no teu Banco online.
4538
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA TERRA E AMBIENTE
DIRECÇÃO NACIONAL DE TERRAS E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

ANÚNCIO
A TJ-Consultants, empresa de consultoria estratégica de Recursos
Humanos pretende contratar para o seu cliente quatro (4) Directores
de Divisões para Divisão de Gestão de Bacias Hidrográficas, a
basearem-se nas Províncias.
Descrição
Os titulares irão reportar ao Director-Geral da instituição e vão
assegurar o desenvolvimento e a coordenação do plano anual de
actividades, a gestão integrada dos recursos hídricos na sua jurisdição,
a observação, operação e manutenção de infra-estruturas hidráulicas
e respectiva exploração, a arrecadação de receitas, a gestão do pessoal
e materialização do Contrato-Programa da Instituição.

De acordo com o nº 2 do Art.º 64, 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 dos concursos abaixo indicados:
Ord

Objecto de Contratação

Lote

Modalidade

Concorrente Vencedor

Valor Adjudicado
( IVA Incluido)

1

Contrato nº 33A000141/CC/001/DNDT/2021 referente ao fornecimento e
montagem de 2 Switchs HP Aruba 2530 (J9776A) 24 Portas with 4 portsSFP

Único

Concurso por
Cotações

EM TECHNOLOGY, LDA

197.730,00MT

2

Contrato nº 33A000141/CC/002/DNDT/2021 referente a prestação de serviços
de manutenção e reparação de 2 viaturas e fornecimento e montagem de vidro
Único
lateral e retrovisor

Concurso por
Cotações

AUTO NGUILA E
SERVIÇOS E.I.

346.520,07MT

3

Contrato nº 33A000141/AD/001/2021 referente a prestação de serviços de
transporte e entrega de documentos e encomendas

Concurso por
Ajuste Directo

CORREIO EXPRESSO DE
MOÇAMBIQUE

260.800,00MT

Único

Maputo, aos 12 de Maio de 2021
Autoridade Competente
(Assinatura Ilegível)
4820

O conteúdo do trabalho inclui:
• O Exercício de actividades de organização, planificação,
coordenação e controlo ao nível da respectiva Divisão;
• Asseguarar o cumprimento, supervisão e execução de todas
as actividades da Divisão que dirige, bem como os respectivos
relatórios da execução;
• Análise dos resultados alcançados pela Divisão, identificando
desvios nos resultados e definindo e implementando acções
correctivas e preventivas;
• Assessoria à Direcção Geral sobre os aspectos que digam
respeito a sua área de intervenção;
• Participar na elaboração de políticas e planos estratégicos da
instituição;
• Gerir e assegurar a correcta gestão dos recursos humanos,
patrimoniais e financeiros afectos à respectiva Unidade
Orgânica;
• O exercício das demais tarefas conferidas por Lei ou
recomendadas superiormente.
Qualificações e Requisitos:
• Possuir no mínimo Licenciatura em área relevante para função;
• Ter exercido um cargo de chefia na área de recursos hídricos;
• Ter no mínimo 8 anos de experiência em actividades na área de
gestão de recursos hídricos, incluindo experiência de campo no
domínio de infra-estruturas hidráulicas, hidrometria e cadastro;
• Ter experiência na observação, operação e manutenção de
Barragens;
• Conhecimento da política e legislação aplicável no domínio de
Recursos Hídricos e de Obras Hidráulicas em Moçambique,
incluindo a estrutura organizacional e de gestão a nível nacional
e regional;
• Ter conhecimento de ferramentas de apoio no planeamento,
gestão de recursos hídricos de previsão de cheias;
• Conhecimentos profundos de gestão operacional de
recursos hídricos,
nomeadamente o
monitoramento
hidrometeorológicos, qualidade de água, cadastro e usos de
água;
• Operação e manutenção de barragens nas suas componentes
dos equipamentos hidromecânicos e civil;
• Ter conhecimento das normas próprias que regem os institutos
públicos e demais legislação aplicável;
• Ter conhecimento relevante de hidrologia;
• Comprovada experiência em administração e na arrecadação
de receitas;
• Ser bom comunicador, honesto, responsável, líder e motivado.
O candidato seleccionado deverá informar da sua disponibilidade em
residir em qualquer parte do País.
Documentos Necessários:
a) Carta de Apresentação;
b) Carta a indicar disponibilidade em residir em qualquer parte
do País,
c) Declaração sob Compromisso de Honra (reconhecida);
d) Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Certidão de Nascimento
(autenticada);
e) Fotocópia de Certificado de habilitações literárias (autenticada);
f) Curruculum Vitae;
g) Cópia do NUIT;
h) Declaração de Aptidão Física e Mental (Original);
i) Certidão de Registo Criminal (Original)
j) Duas fotografias tipo – passe
Na fase de submissão de candidaturas ao concurso é dispensada a
entrega dos documentos mencionados nas alíneas h) e i).
Local e Prazo de Entrega das Candidaturas
As candidaturas deverão ser submetidas através do endereço:
Info@tj-consultants.com, no prazo de 5 dias úteis, a contar da data
da publicação do presente anúncio no Jornal “Notícias”.
Método de Selecção
A selecção dos candidatos será feita através da avaliação curricular
seguida de entrevista profissional, que cingir-se-á a legislação aplicável
no Sector de Recursos Hídricos e normas que regem os institutos
públicos. Apenas os candidatos seleccionados na avaliação curricular
serão contactados para a entrevista.
4824
4570
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UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Região Metropolitana de Maputo
Anúncio de Concurso 14/AdeM/PCG/UGEA/B/2021

Fornecimento de Meios Circulantes
(Motorizadas e Retroscavadora)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
12ª SECÇÃO COMERCIAL

1. São convidadas pessoas elegíveis, colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras
com domicilio no terretorio nacional, a apresentar propostas fechadas para Fornecimento
de Meios Circulantes (Motorizadas e Retroscavadora), conforme os lotes abaixo:
LOTES

FORNECIMENTO

QUANTIDADES

Lote I

Motorizadas (02 Rodas)

14

Lote II

Quadriciclo (04 Rodas)

03

Lote III

Retroscavadora TLB

01

ANÚNCIO

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os
documentos do concurso ou adquiri-los pelo email: ugea_adem@adem.co.mz ou ainda
pelo endereço da empresa, sito na Av. Eduardo Mondlane nº 1352, 5º Andar – Maputo, de
Segunda a Sexta-feira, das 9:00 às 13:00 horas.
3. As propostas deverão ser submetidas até as 10:00 horas do dia 28 de Maio de 2021 e
abertura marcada para o mesmo dia as 10h:15minutos. Não serão aceites propostas
entregues fora do prazo previsto.
4. O concurso será regido pelo Regulamento de Aquisições, Contratações de Serviços e
Empreitadas de Construção, em vigor na empresa.
Maputo, 11 de Maio de 2021
Competente

4821

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Região Metropolitana de Maputo
Anúncio de Concurso 13/UGEA/FIPAG/S/2021
CONSULTORIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE LICENÇA
AMBIENTAL E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO DE ACÇÃO DE HSST

Faz-se saber, que nesta Secção
e Cartório correm termos
processuais uns Autos de Carta
Precatória, registados sob o
nº 03/21/C, que o exequente
BCI-BANCO COMERCIAL DE
INVESTIMENTOS, SA, com
sede na Av. 25 de Setembro,
nº 04, cidade de Maputo, move
contra o executado JOÃO
ALBINO LUCAS MATSINHE,
residente no Bairro da Matola
“A”,
rua
Massavanhana,
casa nº 1208, cidade da
Matola, para pagamento da
quantia exequenda no valor
de 1.405.274,50MT (um
milhão, quatrocentos e cinco
mil, duzentos e setenta e
quatro meticais e cinquenta
centavos), foi designado o
dia 27 de Maio de 2021,
pelas 11.00 horas, para
abertura de propostas a serem
apresentadas no Cartório deste
Tribunal em cartas fechadas,
até trinta minutos antes da hora
marcada, para a venda dos bens
abaixo indicados, em 2ª praça,
isto é pela metade do preço.
Verba nº 1
Uma (01) mesa de jantar,
de oito (8) lugares, com
design de mármore, avaliada
em 10 000,00MT (dez mil
meticais);

1. São convidadas pessoas elegíveis, colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras
com domicílio no território nacional, a apresentar propostas fechadas para Serviços de
Consultoria para Operacionalização de Licença Ambiental e Implementação de Plano de
Acção de Higiene Segurança Saúde no Trabalho – HSST, no Sistema de Abastecimento de
Água da Região Metropolitana de Maputo.
2. Os concorrentes interessados, deverão apresentar informações de Quali cação para
execução dos serviços de Consultoria (Brochuras, Descrição de Serviços similares, entre
outros).

Verba nº 2
Duas (02) cadeiras fixas, de
alumínio, cor creme, avaliadas
cada uma em 250,00MT
(duzentos e cinquenta meticais)
totalizando
500,00MT
(quinhentos meticais);

3. A selecção das empresas será baseada no critério de Qualidade e Preço e, conforme
procedimentos que constam das normas estabelecidas Regulamento Interno de
Aquisições, Contratações de Serviços e Empreitadas de Construção, aprovado em Agosto
de 2018.
4. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações pelo endereço da
empresa, sito na Av. Eduardo Mondlane nº 1352, 5º Andar – Maputo, de Segunda a Sextafeira, das 8:00 às 12:00 horas ou das 13:00 às 15h:30minutos, durante os dias úteis de
Semana.
5. As propostas deverão ser submetidas até as 14:00 horas do dia 31 de Maio de 2021 e
abertura marcada para o mesmo dia as 14h:15minutos. Não serão aceites propostas
entregues fora do prazo previsto.
Maputo, 11 de Maio de 2021
Competente
(Ilegível)

Verba nº 5
Um (01) aparelho DVD home
theatre,
marca
Samsung,
avaliado em 2 500,00MT (dois
mil e quinhentos meticais);
Verba nº 6
Uma (01) mesinha de TV, de
madeira prensada, cor preta,
avaliada em 1 000,00MT (mil
meticais);
Verba nº 7
Sofá de dois (02) lugares, cor
creme, avaliado em 1 500,00MT
(mil e quinhentos meticais);
Verba nº 8
Um (01) Microondas, de marca
Samsunga, cor cinza, avaliado
em 1 000,00MT (mil meticais);
Verba nº 9
Um (01) espelho, cor dourada,
avaliado
em
500,00MT
(quinhentos meticais);
Verba nº 10
Um projector, de marca
Samsung sinotec, avaliado em
17 500,00MT (dezassete mil e
quinhentos meticais).
Os bens podem ser examinados
na residência do executado, sita
no Bairro da Matola “A”, Rua
Massavanhana, casa nº 1208,
cidade da Matola, nos dias úteis,
das sete horas e trinta minutos
às quinze horas e trinta minutos,
ficando o fiel depositário
obrigado a mostrar os mesmos
bens que se pretende examinar,
nos termos do artigo 891 do
C.P.Civil.

Verba nº 3
Uma (01) geleira de duas
portas, marca Westwer, de 550
litros, cor cinzenta, avaliada
em 10.000,00MT (dez mil
meticais);

Matola, aos seis de Maio de dois
mil e vinte e um

Verba nº 4
Um (01) televisor Samsung
de 42 polegadas, cor preta,
avaliado em 7 500,00MT ( sete
mil quinhentos e meticais);

Verifiquei

A Escrivã de Direito
Fátima F. Jetha

O Juiz de Direito
Dr. Domingos Samuel
4766
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AVISO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA CIDADE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
DEPARTAMENTO DOS REGISTOS NOTARIADO, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO
CENTRO COMERCIAL MARÉS

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE PELIO RASO
CARTA

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO
GOVERNO DO DISTRITO DE MANHIÇA
SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURAS

CANCELAMENTO DO LOTE V
De acordo com o n.º 1 do artigo 61, conjugado com o n.º 2 do artigo
64, o Governo do Distrito da Manhiça, através do Serviço Distrital
de Planeamento e Infra-estruturas, cancela o Lote V do Concurso
Público N° 01/UGEA/04k040541/GDManh/2021, com o objecto
Reabilitação do Centro de Saúde de Taninga, Localidade de Taninga,
Posto Administrativo 3 de Fevereiro, por haver alteração da fonte de
financiamento do objecto de concurso.

O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em vigor, aprovado pelo
Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar da segunda publicação no Jornal “Notícias”,
chamando a quem se julgue com direito a opor-se que seja atribuída a Licença de Prospecção e Pesquisa número 10618L para
Água-Marinha, Berilo, Granadas, Ouro, Turmalina e Minerais Associados, no distrito de Báruè, na província de Manica, a
favor da requerente FORTE MACEQUECE MINING, LIMITADA, com as seguintes coordenadas geográficas:

Para efeitos de publicação, que por escritura pública de vinte e nove de Janeiro de dois
mil e vinte e um, lavrada de folhas cinco a seis verso, de livro de notas para escrituras
diversas número três, traço CCM, deste Quarto Cartório Notarial de Maputo, perante
mim, IVO ALFREDO MAZIVE, Conservador e Notário Superior, em exercício no referido
Cartório, foi lavrada uma escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de JOÃO
FACITELA PELEMBE, de oitenta e um anos de idade, casado com Maria de Fátima
Muaze Pelembe, sob o regime de comunhão geral de bens, natural de Inhambane e
com a última residência na vila de Boa- Província de Maputo.
Que até à data da sua morte não deixou testamento, nem qualquer outra disposição
da sua última vontade.

Vértice

Latitude

Longitude

1

-18 20 40,00

33 08 40,00

2

-18 20 40,00

33 10 0,00

3

-18 21 0,00

33 10 0,00

4

-18 21 0,00

33 12 0,00

Deixou como únicos e universais herdeiros de quota da todos seus bens, JOÃO
PELEMBE, solteiro, maior, natural de Inhambane, MARANGUENE JOÃO PELEMBE,
solteiro, maior, natural de Inhambane, JÚLIO JOÃO PELEMBE, solteiro, maior, natural
de Xai-Xai, e LÓRIA DE FÁTIMA PELEMBE, solteira, maior, natural de Maputo, todos
residentes em Maputo.

5

-18 24 10,00

33 12 0,00

6

-18 24 10,00

33 08 40,00

Maputo, aos 29/4/2021

Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ou com eles concorram à
sucessão da herança e dela fazem parte bens móveis e imóveis.
Está conforme
Maputo, aos 4 de Maio de 2021
(Ilegível)
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O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

5281

5361

O Director do Serviço Distrital
(Ilegível)
CONVOCATÓRIA

4850

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Em conformidade com o disposto no número um do artigo Décimo Sexto dos Estatutos da Sociedade, é convocada a Assembleia Geral
Ordinária da SMM – Sociedade Moçambicana de Medicamentos, SA, matriculada na Conservatória do Registos das Entidades Legais de
Maputo, sob o número cem milhões, oitenta e dois mil, trezentos oitenta e um, a ter lugar no dia 17 de Maio de 2021, pelas 10:00
horas, na sede da sociedade sita na Av. União Africana, Nº 8145, no Município da Matola, com a seguinte ordem de trabalhos:
1)
2)
3)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
4ª Secção

4)
5)
6)

ANÚNCIO
Pela Quarta Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, correm
éditos de trinta dias, citando a ré SELF ENERGY, LDA, com a última
residência conhecida nesta cidade de Maputo e actualmente em
parte incerta, para no prazo de 20 (vinte) dias, que começa a correr
depois de findo o dos éditos, a contar da data da afixação deste
Edital, contestar, querendo, apresentando a sua defesa nos Autos
de Acção Ordinária, registados sob o nº 77/2018-Z, que por esta
Secção lhe move a autora CENTRO ILUMINANTE DE MAPUTO, LDA,
conforme 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,
advertindo-se-lhe de que a falta de oposição importa a confissão dos
factos articulados pela autora.
Maputo, aos 28 de Janeiro de 2021
A Escrivã de Direito
Flora da Graça Adriano
Verifiquei
A Juíza de Direito
Luísa Arone Samuel Matlaba

Leitura da Acta da Sessão anterior;
Apreciação do ponto de situação da implementação das deliberações das Sessões anteriores;
Apreciação e deliberação sobre o Relatório Anual de Gestão e de Contas, bem como o Parecer do Conselho Fiscal
referente ao exercício findo a 31 de Dezembro de 2020;
Apreciação e deliberação sobre a Proposta de Aplicação de Resultados;
Eleição do Conselho Fiscal;
Outros assuntos de interesse para a Sociedade.

Matola, 6 de Abril de 2021
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
(Assinatura ilegível)
Altino Xavier
5321

Unidade Gestora Executora das Aquisições

Anúncio de Lançamento de Concursos
5290

O Casino Marina Maputo, SA pretende recrutar
Pagadores (Dealers) para seu quadro de pessoal.
Requisitos
• Possuir a 12ª Classe;
• Excelente capacidade de relacionamento
interpessoal e comunicação;
• Idade compreendida entre 20-30 anos;
• Capacidade de trabalhar sob pressão;
• Fluente em Português e conhecimentos de Inglês.
Exigências
• Curriculum Vitae;
• Cópia do Bilhete de Identidade;
• Certificado de habilitações;
Processo de Candidatura
As candidaturas deverão ser enviadas às instalações do
Casino Marina Maputo, sitas na Avenida da Marginal,
número 4441, recinto do Hotel Glória, até ao dia 17 de
Maio de 2021.
Contacto: 828560432 ou 822648459

NOTA:
Os candidatos passarão por uma formação interna,
antes da contratação.
5188

1. O CEDSIF IP- Centro de Desenvolvimento de Sistema de Informação de Finanças convida empresas interessadas a
apresentarem propostas fechadas, para o fornecimento de bens e prestação de serviços indicados no objecto de cada
Concurso na tabela abaixo:
Nº Concursos (1)

Objecto do Concurso (2)

Modalidade de
Contratação (3)

Data e hora-Limite da
entrega das propostas (4)

Data do anúncio do
posicionamento (5)

27A001141
CL00152021
27A001141
CL00192021
27A001141
CL00202021

Aquisição de lentes (zoom) e
cartões de memória para máquina
fotográfica e disco externo
Contratação de serviços de catering
Prestação de serviços de
manutenção preventiva e correctiva
de CCTV

Concurso
Limitado
Concurso
Limitado
Concurso
Limitado

25/5/2021
10.30 horas
27/5/2021
Às 10.30 horas
1/6/2021
Às 10.30 horas

7/6/2021
10.00 horas
10/6/2021
Às 10.00 horas
10/6/2021
Às 11.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações baixando o documento de concurso no portal do CEDISF
www.cedsif.gov.mz ou solicitá-lo através do seguinte endereço electrónico: ugea@cedsif.gov.mz
3. O período de validade das propostas será de 120 dias.
4. As propostas deverão ser entregues na Av. Guerra Popular, nº 20, Prédio CEDSIF Rés-do-chão (Recepção) – Maputo, e serão
abertas na Sala de Reuniões sita no 3º andar, na presença dos representantes dos concorrentes e outros interessados que
desejarem presenciar o acto, 30 minutos após a hora-limite para entrega das mesmas.
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 12 de Maio de 2021
A Autoridade Competente
(Ilegível)
Av. Guerra Popular nº 20, Prédio CEDSIF 1º andar – Maputo Tel.: 21-327363/6, Fax. 21-309784, 84 3982706/7 ou 823042172/3042169 E-mail: ugea@cedsif.gov.mz
4852

BAIXE JÁ!

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE
NACIONAL E INTERNACIONAL

EM PRIMEIRA MÃO
Termos e condições aplicavéis

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E APP STORE
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Número: 0067/cc/COVida/2021
RFQ/TDRs

Data: 13/5/2021
Data de encerramento: 27/5/2021

FU N D O D E EST R A DA S

Concurso para Fornecimento de 1.661 Smartphones para as OCBs

Delegação Provincial de Tete
UGEA

Termos de referência
Fornecimento de 1.661 Smartphones

Anúncio de Concurso
Concurso Limitado N.º 01/DPFET/UGEA/2021
1. A Delegação Provincial do Fundo de Estradas de Tete convida pessoas singulares, micro, pequenas, médias
e grandes empresas inscritas no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecedores de Bens
e Prestadores de Serviços a apresentarem propostas fechadas para fornecimento de uma (1) viatura de
campo, cabina dupla, 4x4, para trabalhos de monitoria e supervisão de toda rede de estradas de
nível provincial.
2. Os concorrentes interessados deverão ser titulares de Alvará para o exercício das actividades, nos
termos da legislação em vigor no País, e poderão obter mais informações, examinar os Documentos do
Concurso ou adquirí-los no valor não reembolsável de 2.000,00MT (dois mil meticais) através da conta
n° 055027529002- Fundo de Estradas, FP - Delegação de Tete-Funcionamento domiciliada no Banco de
Moçambique, no endereço abaixo:
DELEGAÇÃO DO FUNDO DE ESTRADAS
N7, Bairro M’páduè, na zona de reassentamento da ANE
Tel. nº 20300361 · Cidade de Tete, durante as horas normais de expediente, a partir do dia 17 de Maio
de 2021.
3. O prazo de validade das propostas será de 90 (noventa) dias.
4. As propostas deverão ser entregues no endereço indicado no número 2, até às 9.00 horas do dia 11 de
Junho de 2021, e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às 9.30 horas.
5. O anúncio de posicionamento dos concorrentes será feito no local acima citado, pelas 14.00 horas do dia
18 de Junho de 2021.

1 - Antecedentes
COVida – Juntos pelas crianças é um projecto financiado pela USAID/ PEPFAR implementado pela FHI 360 e seus parceiros CARE e
Palladium. Trata-se de um projecto com a duração de 5 anos que visa melhorar a saúde, estado nutricional e o bem-estar das crianças
órfãs e vulneráveis. O principal objectivo do projecto é aumentar a resiliência das comunidades através do fortalecimento da família
e da comunidade para a protecção e cuidado das crianças por forma a reduzir o risco de infecção pelo HIV e ao mesmo tempo criar
um ambiente que promove o desenvolvimento físico, social e emocional das crianças. É uma abordagem centrada na família e baseada
nos mecanismos de cuidados comunitários, serviços governamentais e não governamentais existentes. O projecto é implementado
através das 26 OCBs em 31 distritos prioritários o PEPFAR, nas províncias de Cabo Delgado, Nampula, Tete, Inhambane, Gaza, Maputo
Província e Maputo Cidade.
2 - Objecto:
- Fornecimento de 1.661 Smartphones para as OCBs.
3- Documentação requerida:
a) Alvará da Empresa, com as classes identificadas, de acordo com a categoria a que se propõem fornecer;
b) Registo Comercial da empresa, declaração de início de actividade e NUIT;
c) Carta de apresentação com perfil da empresa e demonstração da capacidade financeira;
d) Apresentação das certidões de quitação do Tribunal, das Finanças, do INSS incluindo os recibos/modelos periódicos IVA e
INSS referente aos últimos três meses;
e) Declaração de aceitação de que o pagamento adiantado será acompanhado pela Garantia Bancária de igual valor;
f) Prazo de validade das propostas: mínimo 45 dias a partir da data de fecho deste concurso;
g) Referencia de três clientes que solicitaram o mesmo tipo de produto.
h) Indicação da data da proposta.
i) Proposta financeira em MT, com valor de IVA anotada;
j) Certificado de origem dos Smartphones
4

6. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.
Tete, aos 12 de Maio de 2021
A Autoridade Competente
(Ilegível)
209

6- Locais, Quantidades e condições de entrega
Os Smartphones deverão ser entregues nas Delegações Provinciais da FHl360 de acordo com as quantidades e nos endereços abaixo
indicados. O preço deverá incluir o transporte dos smartphones até ao destino final.
Província

AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO DE INGRESSO
PARA CONTRATAÇÃO DE AGENTES SAZONAIS
De acordo com o Despacho de 20 de Abril de 2021, de Sua Excelência o Presidente do Conselho
Municipal, está aberto um concurso de ingresso no prazo de 30 dias, a contar a partir da data de
publicação do presente aviso, para o provimento de vagas existentes para Agentes Sazonais, de
acordo com a tabela abaixo:

NhlamanKulu

Actividade
Limpeza de estradas, capinagem e limpeza de valas
de drenagem, varredura e remoção de lixeiras
informais

5- Especificações:
• Tipo de Dispositivo – Android Smartphone
• CPU- Quad Core 1.3 GHz
• RAM – 1.5GB, ROM-8GB eMMC, Possível de expander até 200GB
• Ecrã – mínimo 5.0 polegadas
• Um Cartão SIM Com Compatibilidade para Nano SIM
• Support 2G/3G/4G Networks
• Sistema Operativo: Minimum Android 5.10
•
Câmara: Mínimo de 5MP
Em conformidade com a Lei de Segurança Nacional, que proíbe o uso de quaisquer fundos do Governo dos EUA para a compra
de equipamentos e serviços de certas empresas de telecomunicações Chinesas, as cotações solicitadas neste processo excluem
equipamentos informáticos ou de comunicação produzidos pela HUAWEI Technologies Company ou ZTE Corporation (ou qualquer
subsidiária ou afiliada de tais entidades).

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL
ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO MUNICIPAL DE NHLAMANKULU
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E FINANÇAS

Unidade Orgânica

- QUESTÕES COMERCIAIS
• Condições de pagamento padrão FHI360 Moçambique “quinze dias” (15) dias úteis, a partir da data de recebimento da fatura
e entrega do produto;
• Caso de pedido de adiantamento, deverá ser feito mediante apresentação de uma garantia bancária pelo mesmo valor do
adiantamento;
• O presente documento não representa nenhum vínculo contratual ou responsabilidade entre FHI360 e os fornecedores;
• FHI360 reserva-se ao direito de cancelar o presente pedido de cotação;
• Garantia NÃO inferior a um (1) ano.
•
Os Smartphones devem ser entregues até ao dia 10 de Julho de 2021, nos escritórios da FHI360, abaixo indicados.

Quantidade
565
571
165
130
230
1.661

Maputo
Gaza
Inhambane
Tete
Nampula
TOTAL

7- Endereços físicos da FHI360 para entrega dos Smartphones
a) Província de Maputo
Sommerschield II, Rua Beijo da Mulata, nº 59200
Maputo, Tell. 21485502/82 7338151
Att: Idília Ferreira

N.º de vagas

b) Província de Gaza
Rua da Praia, Bairro de Chinunguine “B”, Casa n.º 82
Ao lado do Tribunal administrativo
Xai- Xai, Tell. 84/82 4666830
Att: Milton Fonseca

15

1. Requisitos
a) Nacionalidade moçambicana;
b) Registo de Identificação Tributário;
c) Idade igual ou superior a 18 anos;
d) Sanidade mental e capacidade física compatível com a actividade que vai exercer na Administração Pública;
e) Habilitações Literárias mínimas: segundo grau de nível primário do Sistema Nacional de
Educação ou equivalente.
2. A admissão ao concurso é solicitada à Sua Excelência o Presidente do Conselho Municipal. Por
meio de requerimento com assinatura reconhecida, cuja minuta encontra-se afixada na vitrine
da Administração do Distrito Municipal de NhlamanKulu, acompanhado de Curriculum Vitae e
os documentos seguintes:
a) Fotocópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Bilhete de Identidade;
b) Fotocópia autenticada do Certificado de Habilitações Literárias;
c) Certidão de Registo Criminal;
d) NUIT;
e) Certidão de aptidão física e mental para o exercício da actividade.

c)

Província de Inhambane
Estrada Nacional N.º 1, Bairro Chambone 6,
Maxixe, Moçambique
Cell: +258 84 7422711
Att: Graça Manuel

d)

Província de Nampula
Rua de Pemba
Bairro Muhaivire
Nampula, Tel : 26 21 2199/ 848612808/820065682
Att: Maria Rosália

e)

Província de Tete
Moatize, Rua de Carbomoc
Bairro, 1º de Maio
Att: Davis Naissone/ 826714203

8 - Critérios de avaliação
Fase 1: Critérios de elegibilidade
Cumprimento satisfatório dos requisitos do ponto 3.
Fase 2: Critérios de avaliação das especificações
Só para os fornecedores que tiverem submetido satisfatoriamente a documentação requerida
Pontuação (100 P)

Critério

2.1 A admissão é feita mediante concurso devendo ser utilizados como métodos de selecção a
entrevista profissional;
2.2 As candidaturas deverão dar entrada na Secretaria da Administração do Distrito Municipal de
NhlamanKulu
3. Na fase de submissão das candidaturas é dispensável a entrega dos documentos referidos nas
alíneas c) e e).

•

Documentação da Empresa

30

•

Especificação: Smartphones reunindo as especificações detalhadas acima

30

•
•

Referências satisfatórias de clientes com encomendas semelhantes para mesmo uso
Prazo de entrega e confirmação a partir de referências e outros contactos de cumprimento da data de
entrega estimada para encomendas semelhantes

15
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Fase 3: Consideração do Preço
O preço será tomado em consideração somente para os fornecedores que cumprirem com os critérios mínimos, incluindo apresentação
do Certificado de Origem.
As propostas deverão ser entregues em envelope fechado com a referência do Concurso, até às 17.00 horas do dia 27 de Maio de
2021.
Na carta e no envelope fechado deverão constar a referência: ”Proposta para fornecimento de 1.661 Smartphones, Processo
Número 0067/cc/COVida/2021” e ser entregues no endereço abaixo:
Endereço: FHI360 Moçambique
Rua Beijo da Mulata, nº 59200
Bairro da Sommerschield II
Maputo

Maputo, Maio de 2021
A Vereação

Maputo, aos 13 de Maio de 2021
4801
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
3.º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE
DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine n.º 1472 – 1.º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR
ÓBITO DE JOÃO MANUEL NUNES
DE BRITO
Certifico, para efeitos de publicação, que
por escritura de vinte e nove de Maio
de dois mil e vinte, exarada de folhas
cinco, do livro de notas para escrituras
diversas número oitocentos e setenta,
traço “D”, no Terceiro Cartório Notarial,
perante
ALDINA
GUILHERMINA
SAMUEL RUTUTO MOMADE, licenciada
em Direito, Conservadora e Notária
Superior, foi lavrada uma Escritura de
Habilitação de Herdeiros por óbito de
JOÃO MANUEL NUNES DE BRITO,
no estado de casado com Maria do
Carmo Campos da Costa, natural de
São Sebastitão da Pedrissia de Lisboa,
residente que foi nesta cidade, sendo
filho de Manuel de Brito e de Maria da
Costa Nunes.
Que, ainda pela mesma escritura
pública foi declarada como única e
universal herdeira de todos os seus
bens e direitos, sua cônjuge: MARIA DO
CARMO CAMPOS DA COSTA, natural de
São Predissia de Lisboa, residente nesta
cidade.
Que não existem outras pessoas que
segundo a lei prefiram a declarada
herdeira ou com ela possam concorrer
à sua sucessão.
Está conforme
Maputo, aos vinte e nove de Maio de
2020
A Notária
(Ilegível)

5339
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA
CIDADE DE MAPUTO
5ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Por este se faz público que pela
Quinta Secção deste Tribunal
correm éditos de trinta dias,
citando a requerida ISILDA
JOAQUI FERREIRA MELANEO,
actualmente ausente em parte
incerta, para no prazo de vinte
dias, que começa a correr
depois de findo o dos éditos,
tudo a contar da segunda e
última publicação do respectivo
anúncio, contestar, querendo,
apresentando a sua defesa, nos
Autos de Acção Ordinária
nº 08/2021/T, que por esta
secção lhe move a COMPANHIA
MOÇAMBICANA DE HIGIENE
E MANUNTENÇÃO, LIMITADA,
conforme tudo melhor consta
do duplicado da petição inicial,
que se encontra arquivado
no Cartório desta Secção à
disposição da citanda, podendo
ser levantado dentro das horas
normais de expediente, sob
cominação de, não contestando,
os autos prosseguirem seus
termos até final à sua revelia.
Maputo, aos cinco dias do mês de
Maio de dois mil e vinte e um
O Ajudante de Escrivão de Direito
Remónio Pedro Buqueiro
Verifiquei
O Juiz de Direito
Carlos Caetano
4819

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. A Imprensa Nacional de Moçambique, EP convida empresas interessadas a apresentarem propostas/manifestações de interesse (MdI)
para os concursos indicados na tabela abaixo:
Nº do Concurso

Objecto do Concurso

Modalidade

Data e horas de
apresentação de
propostas

Data e
horas de
abertura de
propostas

Garantia
provisória
(MT)

Validade
das
propostas

11/INM/
RAQ/2021

Contratação de fornecimento de serviços
de fornecimento de relógio de ponto por
reconhecimento facial

Concurso por
Cotações

18/5/2021
9.00 horas

18/5/2021
9.15 horas

Não
requerida

60 dias

12/INM/
RAQ/2021

Contratação de serviços de fumigação e
disratização do edifício-sede da I.N.M., EP

Concurso por
Cotações

18/5/2021
10.00 horas

18/5/2021
10.20 horas

Não
requerida

60 dias

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou levantá-los no endereço
indicado no n.º 3 deste anúncio, pela importância não reembolsável de 250,00MT.
3. As propostas/MdI deverão ser entregues na Rua da Imprensa n.º 283, na Cidade de Maputo, e serão abertas no mesmo local, na presença
dos concorrentes e outros interessados que desejarem presenciar o acto.
4. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.
5. Os concorrentes do Concurso n.º 12/INM/RAQ/2021, devem realizar visita as instalações no endereço em 3, pelas 10.00 horas do dia
14 de Maio corrente.

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS DEDICA
DIARIAMENTE UMA PÁGINA
À CIDADE DA BEIRA

Maputo, Maio de 2021
A Autoridade Competente

4800

AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas
em vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro correm éditos de 30 (trinta) dias,
a contar da segunda publicação no Jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a oporse que seja atribuída a Licença de Prospecção e Pesquisa número 10559L para Água-Marinha,
Bauxite, Ouro e Minerais Associados, no distrito de Namarrói, na província da Zambézia, a favor
da requerente ACIDELE-SOCIEDADE UNIPESSOAL, LIMITADA, com as seguintes coordenadas
geográficas:
Vértice
1
2
3
4
5
6
7
8

Latitude
-15 42 40,00
-15 42 40,00
-15 43 40,00
-15 43 40,00
-15 35 20,00
-15 35 20,00
-15 38 0,00
-15 38 0,00

Longitude
36 29 0,00
36 36 20,00
36 36 20,00
36 25 0,00
36 25 0,00
36 31 10,00
36 31 10,00
36 29 0,00

Maputo, aos 11/5/2021
O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

FINANCIADO PELA UE

Anúncio de Lançamento Colectivo de Concursos de Consultoria

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
No contexto da Subvenção da UE às actividades do Ministério da Economia e Finanças - MEF, o CEDSIF,
IP pretende contratar, os concursos de consultoria abaixo:
Nº do Concurso
(1)
4554

Convite à Reunião de Consulta Pública
Aos interessados e afectados
A Ussokoti Investimentos pretende implementar o seu
Projecto de Extração e Comercialização de Areia de
Construção Civil, no Distrito de Moamba, Província de
Maputo.
A Ecotécnica, Lda foi encarregue de conduzir o processo
de Avaliação do Impacto Ambiental, com vista a obtenção
da Licença Ambiental, estando neste momento na fase de
elaboração do Relatório do Estudo Ambiental Simplificado.
Nesse âmbito, está agendada uma Reunião de Consulta
Pública:
Local: próximo da Associação Pondzela, Bloco 1;
Data :26/5/2021, Hora: 10.30 horas
O rascunho do Estudo Ambiental Simplificado está disponível
para consulta na Direcção Provincial de Desenvolvimento
Territorial– DPDTA
Devido à pandemia da COVID-19, solicita-se que todos
os interessados em participar efectuem uma inscrição
prévia através do contacto: 846311664 – José Langa ou
lbulule@gmail.com, até ao dia 18 de Maio. Eventuais
esclarecimentos podem ser obtidos através do mesmo
contacto.
Maputo, aos 11 de Maio de 2021

Unidade Gestora Executora das Aquisições

5347

Objecto do Concurso
(2)

Data-Limite da entrega
das propostas
(3)

27A001141SC00042021

Contratação de consultor individual de curta duração para
elaboração do currículo do Curso de Economia Profissionalizante
para funcionários do MEF

27 de Maio de 2021

27A001141CS00052021

Contratação de Consultoria para Elaboração do II Plano Estratégico
de Finanças Públicas – 2021 a 2025

1 de Junho de 2021

27A001141CS00022021

Contratação de serviços de consultoria para análise de riscos sobre
o processo de descentralização fiscal

2 de Junho de 2021

Para o efeito, convida pessoas singulares e colectivas, nacionais e estrangeiras interessadas, a
apresentarem a Manifestação de Interesse, podendo obter mais informações baixando os Termos
de Referência disponibilizados no Portal do CEDSIF www.cedsif.gov.mz ou solicitá-los por meio do
seguinte endereço electrónico: ugea@cedsif.gov.mz
Informa-se aos interessados, que estão reservados os dias 19, 20 e 21 de Maio, respectivamente, às
10.00 horas, na Av. Guerra Popular, nº 20, 3º andar, Porta 301/2, na Cidade de Maputo – Moçambique,
para colocação e resposta de questões relativas aos termos de referência.
A apresentação da Manifestação de Interesse deve ocorrer até às 10.00 horas da data-limite para
entrega das propostas no local acima indicado, sendo abertas 30 minutos depois.
As Manifestações de Interesse devem ser apresentadas em envelopes fechados, com identificação do
concurso e consultor.
A presente contratação rege-se pelos procedimentos previstos 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.
Maputo, aos 10 de Maio de 2021
Autoridade Competente
(Ilegível)
Av. Guerra Popular, nº 20, Prédio CEDSIF 1º andar – Maputo Tel.: 21-327363/6, Fax. 21-309784, 84 3982706/7 ou
823042172/3042169 E-mail: direcçao.geral@cedsif.gov.mz ou cedsif@cedsif.gov.mz
4760
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PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
3ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Pela Terceira Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, na
Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa sob a Forma
de Processo Ordinário, nº 58/20-R, movida pelo exequente, BIMBANCO INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE, SA, com sede na Rua dos
Desportistas, número 873/879, contra o executado SIMÃO EDUARDO
CUMBA, com última residência conhecida no Bairro do Zimpeto, casa nº
55, Q. 32, cidade de Maputo, ora em parte incerta, é este executado citado
para pagar a quantia de 172.649,68MT (cento e setenta e dois mil,
seiscentos e quarenta e nove meticais e sessenta e oito centavos), no
prazo de dez dias, depois de finda a dilação de trinta dias, contados da
data da segunda e última publicação deste anúncio no jornal “Notícias”, ou
no mesmo prazo, nomear à penhora bens suficientes para tal pagamento
e do mais que acrescer, ou deduzir a oposição que tiver, querendo, nos
termos do artigo 812º e seguintes do Código de Processo Civil, sob pena
de, não o fazendo, devolver-se esse direito ao exequente, prosseguindo a
execução seus termos ulteriores conforme tudo melhor consta da petição
inicial cujo duplicado se encontra à disposição nesta Secção, onde poderá
solicitar em qualquer dia útil dentro das horas normais de expediente.
Maputo, aos 9 de Abril de 2021
A Escriturária
Noémia Mussane
Verifiquei
A Juíza de Direito
Sílvia Comissário
4780
3519

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 LUÍS NAENE
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de onze de Maio de dois
mil e vinte e um, exarada de folhas noventa e sete a folhas noventa e oito verso, do
livro de notas para escrituras diversas número oitocentos e setenta e seis, 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 LUÍS NAENE, no
estado de solteiro, natural de Chibabava, residente que foi no Bairro Central “C”,
sendo filho de Mussebenzo Naene e de Moiasse Laurinda.
Que ainda pela mesma escritura pública foram declarados como únicos e
universais herdeiros de todos os seus bens e direitos, seus filhos: ELTON
CHIGOMA LUÍS NAENE, solteiro e SHELSIA CARLOTA LUÍS NAENE, menor de
idade, naturais de Maputo, onde residem.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram os declarados
herdeiros ou com eles possam concorrer à sua sucessão.
Está Conforme
Maputo, aos 11 de Maio de 2021
A Notária
(Ilegível)
5345

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE
BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concursos de Pequena Dimensão
O Balcão de Atendimento Único de Inhambane convida pessoas singulares, micro e pequenas empresas interessadas e
que reúnam os requisitos de qualificação a apresentarem propostas fechadas para fornecimento do seguinte material:
Nº de concurso

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 o réu YOSSUFO ABDUL,
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 registados sob o nº 38/20E, que por esta secção lhe move AUGUSTO
AGOSTINHO ALI AIÚBA, 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.

Objecto de concurso

Data e hora de abertura das
propostas e documentos de
qualificação

41I000251/
CPD/05/2021

Aquisição de material de
representação

10.00 horas
do dia 25 de Maio de 2021

10.30 horas
do dia 25 de Maio de 2021

41I000251/
CPD/06/2021

Aquisição de fardamento e calçado

11.00 horas
do dia 25 de Maio de 2021

11.30 horas
do dia 25 de Maio de 2021

41I000251/
CPD/07/2021

Aquisição de material de consumo
de escritório e informático

12.30 horas
do dia 25 de Maio de 2021

13.00 horas
do dia 25 de Maio de 2021

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de concurso ou adquirí-los no
Balcão de Atendimento Único de Inhambane, sito na Av. da Revolução/Praça dos Heróis, telefone/fax: 29320806, pela
importância não reembolsável de 500,00MT (quinhentos meticais) por cada objecto de concurso, a ser depositada
na conta bancária no 82495591, Loja de Negócios-Millennium BIM.
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.
Inhambane, aos 12 de Maio de 2021

Maputo, aos 15 dias do mês de Abril do ano de
dois mil e vinte e um
A Escrivã de Direito
Flora Adriano da Graça
Verifiquei
A Juíza de Direito
Sofia Abdul Carimo Sulemane Manjate

Data-limite e hora de
entrega das propostas e
documentos de qualificação

A autoridade competente
(Ilegível)
5338

Governo da Província de Inhambane
Av. da Revolução/Praca dos Heróis
Tel. + 258 293 20806
Fax: + 258 29320806
Email: bau.inhambane2012@gmail.com
Portal: www.mic.gov.mz/www.balcaounico.gov.mz

FACILITAR
MELHORAR
PROMOVER
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE
GOVERNO DO DISTRITO DE MASSINGA
Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADITAMENTO DE CONCURSO
O Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique – INCM, em aditamento ao anúncio publicado no jornal “Notícias”, do dia 23 de Abril de 2021, a sessão de apresentação de propostas e
de abertura do concurso INCM/CP/40/2021 – Fornecimento e instalação da sinalética no INCM,
prevista para 21 de Maio de 2021, passa para o dia 30 de Junho de 2021. A hora-limite para
a apresentação das propostas será às 11.00 horas e a sessão de abertura das mesmas às 11.15
horas.
As visitas às sedes das Delegações Provinciais serão realizadas obedecendo o seguinte calendário:
N°
1
2
3
4

Local

Data de visita

Delegação Provincial de Tete

1/6/2021

Delegação Provincial de
Zambézia
Delegação Provincial de
Sofala
Delegação Provincial de
Nampula

2/6/2021
4/6/2021
8/6/2021

Hora

Local

Rua Luís Inácio, n.º 190, Tel. +258 23 32
3401, Cel. +258 84 3136592 - Tete
Av. Josina Machel, n.º 792; R/Chão; Telef.
10.30 horas
+258 2421 87 43, Quelimane
Rua Luís Inácio, n.º 190, tel. +258 23 32
10.30 horas
3401, cel. +258 84)
Rua dos Continuadores, 446, no 9, Telef.
10.30 horas +258 26 213 222, Fax: +258 26 213 332,
Cel: +258 82 303 2931
10.30 horas

Os concorrentes poderão solicitar esclarecimentos até ao dia 11 de Junho de 2021, e as respostas
aos pedidos de esclarecimentos serão dados até ao dia 15 de Junho de 2021.
Os interessados poderão adquirir os Documentos do Concurso durante as horas e dias normais de
expediente na sede do INCM, pelo preço único de 500,00MT (quinhentos meticais). O pagamento
deverá ser feito por depósito ou transferência bancária para a conta do Millennium Bim, número
50731486; NIB 000100000005073148657; IBAN MZ59000100000005073148657; Código Swift
BIMOMZMXXXX.
As propostas deverão ser submetidas no seguinte endereço: Praça 16 de Junho, n.º 340, Bairro da
Malanga; Tel: (258) 21227100; Celular: (258) 82 3283850; Fax: (258) 21404631; Cidade de Maputo.
O período de validade das propostas é de 120 (cento e vinte) dias e o concurso será regido pelo
Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação
de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
Maputo, Abril de 2021
UGEA
(Ilegível)
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AVISO
Por Despacho nº 216/GADM/2021, de 6 de Maio do Exmo. Senhor Administrador do Distrito de
Massinga está aberto o Concurso de Ingresso no Aparelho do Estado às Carreiras de Agente de
Serviço (função de Guarda), Auxiliar (função de Servente) e Docente N1 (por via de substituição)
no Quadro do Pessoal do Distrito de Massinga, nos termos do nº 2 do artigo 1 do Decreto nº
5/2006, de 12 de Abril conjugado com o artigo 35 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes
do Estado, aprovado pela Lei nº 10/2017 de 1 de Agosto.
1. Candidatos.
São candidatos para este concurso os graduados dos subsistemas de Ensino Primário do Segundo
Grau do SNE (7ª Classe); e os graduados do Ensino Superior (nível de licenciatura em Ensino de
Física) com formação Psicopedagógica.
2. Vagas disponíveis.
Estão disponíveis vinte e cinco (25) vagas para admissão de Agentes de Serviço (Guarda) e
Auxiliares (função Serventes) e duas (2) vagas para admissão de Docente N1 (via substituição),
segundo ilustra a tabela abaixo:
Carreira
Agente de Serviço (Guardas)
Auxiliar (Serventes)
Sub-Total
Docente N1 (Licenciado em Ensino de Física)
Total

Vagas disponíveis
8
17
25
2
27

N.B. Importa realçar que os candidatos apurados à carreira de Auxiliar serão afectos nas Escolas
das Localidades de Malamba, Chicomo e Guma e os apurados à carreira de Agente de Serviço e
DN1 serão afectos nas Escolas Secundárias.
3. São requisitos para Admissão os seguintes:
a) Nacionalidade moçambicana;
b) Comprovante do NUIT;
c) Idade igual ou superior a 18 anos;
d) Sanidade mental e capacidade física compatíveis com a actividade a que concorre;
e) Não ter sido aposentado ou reformado; e
f) Situação militar regularizada.
4. Candidatura:
No acto de candidatura, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
a) Requerimento dirigido ao Exmo. Senhor Administrador Distrital reconhecido;
b) Certidão de Narrativa Completa de Registo de Nascimento ou fotocópia do BI autenticada;
c) Duas (2) Cópias do Certificado de habilitações literárias e/ou profissionais autenticadas;
d) Declaração do candidato sob compromisso de honra autenticada;
e) Registo criminal;
f) Provimento militar com situação regularizada;
g) Atestado médico;
h) Cópia do NUIT;
i) Curriculum Vitae; e
j) Ficha de candidatura devidamente preenchida, adquirida no local das inscrições.
NB: Os documentos das alíneas e), f) e g) serão exigidos aos candidatos apurados no concurso após
a publicação da lista de classificação final.
5. Prazo e local de candidatura
As candidaturas deverão ser submetidas no Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia
de Massinga, num prazo de trinta dias de calendário, contados a partir do dia 7 de Maio a 6 de
Junho de 2021, de segunda a sexta-feira, no horário normal de expediente (das 7.30 às 15.30
horas).
6. Critério para o apuramento
O apuramento irá obedecer a dois (2) critérios, designadamente:
a) Precedência das médias de conclusão do nível que serão visualizadas em pautas a afixar nos
lugares públicos.
b) Prova escrita (para Auxiliares).
c) Entrevista profissional para carreiras de Agente de Serviço e DN1.
OBS: Os suplentes deste concurso poderão preencher as vagas que por ventura venham a ficar
abertas no quadro de pessoal do SDEJT de Massinga, num período de três anos, contados a partir da
data de publicação da lista de Classificação Final no Boletim da República, segundo a sua ordem de
precedência, nos termos do artigo 13 do Diploma Ministerial nº 61/2000 de 5 de Julho conjugado
com o artigo nº 9 do Diploma Ministerial nº 88/2005, de 28 de Maio.
Massinga, Maio de 2021
O Director
Roberto Francisco Zunguze
(Instrutor e Técnico Pedagógico de N1)
167
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PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

CONCURSO PÚBLICO Nº
35A000141CP0012021

Concurso Público Nº 52A002341/CP/005/2021

CONTRATAÇÃO DE NOVA GESTÃO
PROFISSIONAL DA FÁBRICA DE LEITE
E LACTICÍNIOS,
NA CIDADE DA BEIRA, PROVÍNCIA DE
SOFALA
1. O Governo de Moçambique através do
Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER) adquiriu em
2013 as antigas instalações da fábrica de
margarina na Beira, com o objectivo de
transformar em fábrica de leite e lacticínios (FLB), como estratégia para a expansão e sustentabilidade da produção
de leite nas cidades da Beira e Dondo,
num investimento avaliado em mais de
50.000.000,00 MT (cinquenta milhões de
meticais).
2. Neste contexto, o MADER pretende contratar uma nova gestão profissional para
a FLB para dinamizar a cadeia de valor
do leite na bacia leiteira Beira-Dondo,
com vista a revitalizar o processo da produção de leite e seus derivados,
3. Os concorrentes interessados poderão
obter mais informações, examinar os
Documentos do Concurso ou adquirí-los no endereço abaixo, das 8.00 às
15.00 horas, pela importância não reembolsável de 2.000,00MT (dois mil meticais), mediante a apresentação do talão
de depósito que deve ser feito na Conta
Bancária nº 221.004308.519.007, NIB:
000002210043085190033-MASA-DAQ-Documentos de Concurso e Garantia
Bancária, Banco de Moçambique.
4. O período de validade das propostas deverá ser de 90 (noventa) dias.
5. As propostas deverão ser entregues no
endereço referido no nº 7 até 10.00 horas de 9 de Junho de 2021 e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às 10.00 horas e 10 minutos de 9 de
Junho de 2021.
6. As visitas a fábrica são de carácter obrigatório e estão previstas para os dias 19
e 20 de Maio de 2021 às 10.00h. Para o
efeito devem contactar a Direcção Provincial de Agricultura e Pescas e os Serviços Provinciais de Actividades Económicas da Província de Sofala.
7. O anúncio do posicionamento dos concorrentes será divulgado, em sessão
pública, no dia 16 de Junho de 2021, às
10.00 horas, na Sala de Reuniões da DAQ,
sita na Av. Acordos de Lusaka nº 1406,
Bloco C, 1º andar.
8. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.
1. Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural,
Departamento das Aquisições – DAQ
Av. Acordos de Lusaka nº 1406, Bloco
A – 1º andar - Cell: +258 82 3026438
Maputo – Moçambique

DIRECÇÃO DE LOGÍSTICA E APROVISIONAMENTO

1. A Universidade Eduardo Mondlane convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para o Fornecimento, Montagem,

Treinamento e Manutenção de Equipamento de Laboratório para a Faculdade de Veterinária no âmbito do Projectto AURG-II-2-115,
(Especificações Técnicas constantes dos Documentos do Concurso);
2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou adquirí-los, mediante solicitação

por escrito na UGEA Central a funcionar no edifício do Reitoria, sita no Campus Universitário, Av. Julius Nyerere, entre às 8.00 e 15.30 horas,
pela importância não reembolsável de 1.500,00MT, que deve ser depositada na conta 170475561 – UEM DLA do Millenniumbim

3. O período de validade das propostas será de 120 dias;
4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas locais do dia 7 de Junho de 2021 e serão abertas em sessão

pública, no mesmo endereço e dia, 7 de Junho de 2021, às 10.15 horas, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

5. O posicionamento dos concorrentes será anunciado no dia 18 de Junho de 2021, pelas 10.30 horas, na presença dos concorrentes que

desejarem comparecer.
Endereço:
Universidade Eduardo Mondlane
Direcção de Logística e Aprovisionamento
(UGEA-UEM)
Edifício da Reitoria, Campus Universitário, Av. Julius Nyerere, n.º 3453
Telefone: 21410100
Maputo
6. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços

ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos 12 de Maio de 2021
O Director
(Ilegível)
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MUNICÍPIO DA CIDADE DE XAI-XAI
CONSELHO MUNICIPAL
---------- ¨¨¨ ---------Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA)

ANÚNCIO DE CONCURSOS
O Conselho Municipal da Cidade de Xai-Xai, convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais interessados a apresentarem propostas fechadas para o
concurso abaixo:
Número Concurso: 90J000141/CL/01/2021
Cliente: Conselho Municipal da Cidade de Xai-Xai
Fonte Financiamento: SDMs -PDUL
Objecto do Contracto: Fornecimento do Equipamento de Protecção ao Covid-19
Doação Nº.: D-649-MZ
Método de Procurement: Concurso Limitado
Data e hora de entrega de documentos de qualificação e propostas: Dia 28/05/2021 - Hora: 11:30h
Data e hora de abertura de documentos de qualificação e propostas: Dia 28/05/2021- Hora: 11:45h
Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou levantá-los, assim como fazerem a entrega
das suas propostas, no seguinte endereço: UGEA do Conselho Municipal da Cidade de Xai-Xai, AV. Samora, caixa Postal n014, telef 282224 40, 282 224
25, fax n0282 223 49, Email: ugea.cmcxxugeapdul@gmail.com / cmcxxugea@gmail.com / UGEA-Cell: 872306790, Telf. 282 22425/440*Fax.282
22349*CP -14;
Os documentos de concurso podem ser obtidos gratuitamente pelos concorrentes elegíveis interessados mediante o preenchimento e submissão da Ficha
de inscrição enviando o pedido, através de manifestação de interesse dirigida ao Conselho Municipal a partir do dia 12 de Maio de 2021, das 7.30 às 15.30
horas (hora local), para o endereço acima. Os documentos de concurso serão enviados por email em pdf.
Após o envio de manifestação de interesse, no correio electrónico acima, a UGEA do Conselho Municipal da Cidade de Xai-Xai, vai enviar o documento de
concurso para o correio electrónico que a empresa vai indicar;
O concurso terá uma validade de 12 dias, a contar desde a data de publicação no jornal e as propostas terão uma validade de 90 dias;
As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado, em formato físico e serão abertas em sessão pública no mesmo endereço, na presença
dos concorrentes que desejarem comparecer a sessão.
O CMCXX não se responsabiliza pela recepção de propostas dos concorrentes por qualquer meio electrónico se não física;
O anúncio do posicionamento dos concorrentes do concurso n.º 90J000141/CL/01/2021, terá lugar no dia 4/6/2021, pelas 10.00 horas;
O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços de Estado,
aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
A verba orçamental para cobertura das despesas decorrentes do contrato é a seguinte: PDUL.
Xai-Xai, aos 11 de Maio de 2021
Autoridade Competente
(Ilegível)
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2. Direcção Provincial de Agricultura e
Pescas e os Serviços Provinciais de
Actividades Económicas da Província
de Sofala.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE SOFALA
SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS
DEPARTAMENTO DOS RECURSOS MINERAIS

AVISO
O Serviço Provincial de Infra -Estruturas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em vigor, aprovado
pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar da segunda publicação no Jornal “Notícias”,
chamando a quem se julgue com direito a opor-se que seja atribuído o Certificado Mineiro número 10646CM para Pedreira e Pedra
de Construção, no distrito de Nhamatanda, na província de Sofala, a favor do requerente TOMAS DIOGO TOMOSSENE, com as
seguintes coordenadas geográficas:

Vértice

Latitude

Longitude

1

-19 17 0,00

34 09 40,00

2

-19 17 0,00

34 10 30,00

3

-19 17 20,00

34 10 30,00

4

-19 17 20,00

34 09 40,00

Beira, aos 28/4/2021
O Director
Octávio José Hussene Chicoco
(Téc. Sup. de Obras Púb. N1)

5194

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

SERVIÇO NACIONAL PENITENCIÁRIO
______________
ESTABELECIMENTO PENITENCIARIO PREVENTIVO DA CIDADE DE MAPUTO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção do Tribunal Judicial da Cidade
de Maputo correm Autos de Execução Ordinária
nº 218/2018-N que o exequente MOZA BANCO,
S.A., move contra os executados AREL, LIMITADA
e ARCÉNIO ZACARIAS DOS SANTOS, ambos
residentes nesta cidade, foi ordenada a venda por
meio de propostas em carta fechada, em primeira
praça, do imóvel abaixo descrito:

83

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d) do nº 3 do artigo 33 conjugado com o nº 2 do artigo 63 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto
dos concursos abaixo indicados:
Nº

NOME DO CONCORRENTE

OBJECTO DO CONCURSO

VALOR DA ADJUDICAÇÃO
INCLUINDO O IVA

Imóvel a vender

1

Supermercado Muzainah

Fornecimento de géneros alimentícios

1.874.335,00MT

Um imóvel, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Maputo, sob o nº 3.152, a fls. 27, do
livro B/12, inscrito sob o nº 62.064, a fls. 164, do
livro G/67, a favor de ARCÉNIO ZACARIAS DOS
SANTOS, nesta cidade.

2

Probrilho, Lda

Fornecimento de material de higiene

3.800.000,00MT

3

Mavi- Gás

Fornecimento de gás de cozinha

4

Gás Austral

Manutenção de fogões

453.024,00MT

As propostas devem mencionar preço superior
constante da avaliação no valor de 8 525,200,00MT
(oito milhões, quinhentos e vinte e cinco mil e
duzentos meticais).

5

Armazéns Caracol

Aquisição de panelas

297.000,00MT

6

ICE- Industria e Comercio de Equipamentos, Lda

Manutenção e reparação de meios frios

7

ME- Construções

Manutenção e reparação do sistema de abastecimento de água

No dia 25 de Maio de 2021, pelas 9.00 horas,
na Sala de Audiências, desta Secção, procederse-á à abertura das propostas apresentadas até
esse momento, cujo acto os proponentes podem
assistir.

8

EMAQ- Equipamentos e Máquinas, Lda.

Manutenção e reparação gerador eléctrico

9

Matchedje Manutenção e Serviço de Veículos

Manutenção e reparação de meios circulantes

2.600,00MT

80.964,00MT
590.850,00MT
92.266,93MT
389.610.00MT

Maputo, Maio de 2021
Autoridade Competente
(Ilegível)

São convidadas todas as pessoas com interesse na
compra do imóvel, a entregarem as propostas em
cartas fechadas, no Cartório da 1ª Secção Comercial
do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, sito no
Palácio da Justiça, durante as horas normais de
expediente, na compra do referido imóvel, bem
como ficam notificados àqueles que, nos termos
do disposto no art. 876º, nº 2 do CPC, podiam
requerer a adjudicação e bem assim aos titulares
de qualquer direito de preferência na alienação do
bem penhorado para, querendo, exercerem o seu
direito no acto da praça.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO PROVINCIAL DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE DE NAMPULA

As pessoas interessadas em visitar o imóvel,
poderão o fazer através do seguinte endereço: o
imóvel localiza-se no Bairro Polana Cimento “A”,
Av. 24 de Julho, nº 129, 5º andar, nesta cidade.

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Maputo, aos 4 de Maio de 2021

De acordo com alinea d) do nº 3 do artigo 33 conjugado com o nº 2 do artigo 63 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos
concursos abaixo indicados:

O Escriturário Judicial Provincial
Julião Jossias Mauai
Verifiquei
O Juiz de Direito
Dr. João de Almeida F. Guilherme

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Nº do Concurso
4786

Objecto Do Concurso

Empresa Adjudicada

Valor de Adjudicação
(em Mericais)

Concurso Público nº:
58D000141/CP/002/2021

Prestação de serviços de fotocópia de manuais,
fichas, encadernação e impressão de cartazes,
folhetos e banderolas – LOTE I,

PRODATTI INFORMÁTICA

Concurso Público nº:
58D000141/CP/002/2021

Prestação de serviços de fotocópia de manuais,
fichas, encadernação e impressão de cartazes,
folhetos e banderolas – LOTE II,

TINVE, SOCIEDADE UNIPESSOAL,
LDA

2.106.000,00MT

Concurso Limitado nº:
58D000141/CL/003/2021

Fornecimento de de recargas físicas e modens

TUNGANE SERVIÇOS

3.390.000,00MT

695.800,00MT

Nampula, aos de Maio de 2021
UGEA
(Ilegível)
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PUBLICIDADE

SAIBA O QUE
ACONTECE
NO SEU MUNICÍPIO

AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da
Lei de Minas em vigor, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, correm
éditos de 30 (trinta) dias, a contar da segunda publicação no jornal “Notícias”, chamando
a quem se julgue com direito a opor-se que seja atribuída a Licença de Prospecção e
Pesquisa número 10643L, para Ouro e Minerais Associados, no distrito de Chifunde,
na província de Tete, a favor da requerente CHIFUNDE MINING, LDA, com as seguintes
coordenadas geográficas:

Vértice
Latitude
1
-14 12 10,00
2
-14 12 10,00

Longitude
33 01 30,00
33 09 0,00

3

-14 20 10,00

33 09

0,00

4

-14 20 10,00

33 01 30,00

República de Moçambique

PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA
DIRECÇÃO PROVINCIAL DAS OBRAS PÚBLICAS
REPARTIÇÃO DE GESTÃO, EXECUÇÃO, AQUISÇÕES E CONTRATAÇÃO

ADITAMENTO AO ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
Concurso 47E001261/CP/0001/2021

O NOTÍCIAS
DEDICA
DIARIAMENTE
UMA PÁGINA
À CIDADE
DA BEIRA

Em adiantamento ao anúncio do Concurso 47E001261/CP/0001/2021, no Jornal
“Notícias” do dia 23 de Abril de 2021 referente aos Lotes 1 e 2, sendo Lote 1 para a
construção de 7 poços no distrito de Nicoadala e Lote 2 para a construção de um minisistema de abastecimento de água no povoado de Mucelo Novo, no distrito de Nicoadala,
que haviam sido inicialmente planificadas a abertura para o dia 15 do mesmo mês, passa
para o dia 26 de Maio de 2021.
Quelimane, aos 10 de Maio de 2021
O Director Provincial
(Ilegível)
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Maputo, aos 3/5/2021
O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE
5347

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS
GABINETE DE RECONSTRUÇÃO PÓS CICLONE IDAI (GREPOC)

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA
GABINETE DA MINISTRA

ADITAMENTO AO EDITAL DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ADMISSÃO PARA O INGRESSO
NOS IFAPAs (Lichinga, Beira e Matola)

PEDIDO DE EXPRESSÕES DE INTERESSE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA - SELECÇÃO DE EMPRESAS

Na sequência do anúncio publicado na página n.º 23 da edição n.º 31.2691 do jornal “Noticias”, datado de 6
de Maio corrente, atinente a publicação do edital para a realização de exames de admissão para o ingresso nos
IFAPAs, vimos através deste, fazer o acréscimo dos seguintes pontos:

Projeto de Resiliência e Recuperação de Emergência Ciclones IDAI e Kenneth
Grant N.º D519-MZ.: (P171040)

 Data e hora da realização dos exames de admissão;

Serviços de Consultoria para Assistência Técnica e Fiscalização das Obras de Reabilitação
das Pontes Cais do Ibo na Província de Cabo Delgado e do Búzi na Província de Sofala

 Locais de inscrição dos candidatos;
 Contas bancárias para o depósito do valor de inscrição;

Referência n.º MZ-GREPOC-212253-CS-QCBS

 Contacto para informação e esclarecimentos.
1. Data e hora da realização dos exames de admissão;
Os Exames de admissão para o ingresso nos Institutos de Formação em Administração Pública e Autárquica de
Lichinga, Beira e Matola, irão decorrer no dia 27 de Maio de 2021 obedecendo o seguinte calendário:
Data

Disciplinas
Português
Matemática

27/5/2021

Hora
8.00 às 10.00 horas
10.15 às 12.15 horas

2. Os Serviços de Consultoria (“os Serviços”) incluem:

2. Locais de inscrição dos candidatos:
O processo de submissão de candidaturas irá decorrer de 10 a 19 de Maio de 2021, nos seguintes locais:
Província
Cidade e Província de Maputo
Gaza
Inhambane
Sofala
Manica
Tete
Zambézia
Niassa
Cabo Delgado
Nampula

Local de submissão de candidaturas
IFAPA – Matola
Conselho Provincial de Representação do Estado
CEGOV de Mutamba
IFAPA - Beira
Conselho Provincial de Representação do Estado
CEGOV de Tete
Conselho Provincial de Representação do Estado
IFAPA - Lichinga
Conselho Provincial de Representação do Estado
Conselho Provincial de Representação do Estado

Nuit
N° 500007826

Contas Bancárias
 BIM n° 70055729 - NIB – 000100000007005572957

N° 500009330

IFAPA - Lichinga N° 500015047

Revisão do Projecto e do Relatório de Investigações do Campo;

•

Elaboração do Plano de Avaliação da Violência Baseada no Género/GBV e Plano de Acção para
ambos locais, Ibo e Buzi;

•

Elaboração das Salvaguardas Ambientais, Sociais e de Planos de Emergência e de Gestão de Riscos
de Segurança e, de Avaliação de acordo com os Regulamentos Nacionais e o Quadro das Salvaguardas
Ambientais, Sociais e de Segurança (ESSs) do Banco Mundial.

4. Os Termos de Referência (ToR) detalhados para os serviços podem ser obtidos no endereço fornecido
abaixo. O Gabinete de Recuperação Pós-Ciclones (GREPOC) convida agora as empresas de consultoria
(“Consultores”) a manifestar o seu interesse em prestar os serviços acima mencionados. Os consultores
interessados devem fornecer informações que demonstrem que possuem as qualificações necessárias e
a experiência relevante para executar os Serviços. Os critérios da lista curta são:
O Consultor deverá demonstrar que tem experiência requerida na concepção de projectos deste tipo
de infraestruturas, com pelo menos 10 anos de experiência em projectos similares.
5. O Consultor pode associar-se a outras firmas para aprimorar suas qualificações, mas deve indicar
claramente se a associação é na forma de joint venture e/ou subconsultoria. No caso de uma joint venture
todos os seus membros serão solidariamente responsáveis pela totalidade do contrato, se seleccionados.

 BCI n° 232761211 – NIB - 000800002327612110180
IFAPA - Beira

•

3. O Consultor deverá seguir os procedimentos de supervisão e certificação de qualidade indicados na
secção específica sobre reconstrução resiliente de infraestruturas públicas, do Manual de Reconstrução
de Habitação ou qualquer outro documento elaborado pelo GREPOC.

3. Contas bancárias para o depósito do valor de inscrição;
Os candidatos deverão pagar uma taxa única não reembolsável de 200.00MT (duzentos meticais), a ser
depositado na conta de um dos IFAPAs em função do local de inscrição do candidato:
Instituição
IFAPA – Matola:

1. O Governo de Moçambique (GdM) recebeu financiamento do Banco Mundial para custear o Projecto de
Recuperação e Resiliência de Emergência dos Ciclones IDAI e Kenneth, e pretende aplicar parte do valor
em serviços de consultoria para Assistência Técnica e Fiscalização das Obras de Reabilitação das Pontes
Cais do Ibo na Província de Cabo Delgado e do Búzi na Província de Sofala

 Standard Bank nº 2011262511005 NIB 000302010126251100562
 BIM n°147931791 - NIB – 0001000000147931791

6. O Consultor será selecionado de acordo com o estabelecido no Regulamento de Aquisições do Banco
Mundial, de Julho de 2016, revisto em Novembro de 2017 e Agosto de 2018. O método de selecção será
“Selecção Baseada em Qualidade e Custo” (SBQC).

4. Contactos:
Para informações os interessados poderão contactar os seguintes endereços:
IFAPA-Matola – Pelo Telefone: (+258) 823037411 ou pelo E-mail: ifapamaputotpd@gmail.com

7. Mais informações podem ser obtidas no endereço abaixo, das 8.00 às 15.00 horas.
8. As manifestações de interesse deverão ser entregues por escrito, no endereço abaixo (fisicamente, ou
por correio, ou por fax, ou por e-mail) até ao dia 31 de Maio de 2021, às 15.00 horas, hora local.

IFAPA – Beira –Pelo Telefone:( +258) 23301586 ou pelo email: ifapabeira@gmail.com

IFAPA–Lichinga– Pelo Telefone fixo: 271 21 253 e 87 0553260 ou pelo E-mail: ifapalichinga@gmail.com
Maputo, aos 13 Maio de 2021
A Secretaria Permanente
Claudina Maria de São José Mazalo
(Especialista “A”)

Endereço
Gabinete de Reconstrução Pós Ciclones,
Atenção: Sr. Luís Paulo Mandlate
Rua Mateus Sansão Muthemba, n.º 304, Ponta Gêa. Cidade: Beira. País - Moçambique:
E-mail: grepoc.procurement@gmail.com
4846
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
CARTÓRIO NOTARIAL DE NAMPULA
EXTRACTO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
4ª Secção

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS
POR ÓBITO DE ABDULRASSUL
MOHAMADE HUSSENE

ANÚNCIO
Faz saber que pela Quarta Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm
éditos de trinta dias, citando o réu Eduardo Rio Branco de Gouveia, com último
domicílio conhecido no Bairro da Polana Cimento, Av. Mártires da Machava, nº
580, 10º andar, flat 101, Cidade de Maputo, actualmente em parte incerta, para
no prazo de 20 (vinte) dias, que começa a contar depois da segunda e última
publicação do anúncio no Jornal “Notícias” para contestar, querendo, os Autos
de Acção Ordinária, registados sob o nº 94/2019-H, que lhe move IMOVISAImobiliária de Moçambique, representada pelos mandatários judiciais os Srs.
Drs. Fernanda Lopes, Carla de Sousa e Reginaldo Cumbane, pelos fundamentos
constantes da petição inicial, cujo duplicado se encontra arquivado no Cartório
desta Secção onde poderá solicitar, em qualquer dia útil dentro das horas normais
de expediente, advertindo-se-lhe de que a falta de oposição importa a confissão
dos factos articulados pelo autor, para todos efeitos.
Maputo, aos 26 de Abril de 2021
A Escrivã de Direito
Flora da Graça Adriano
Verifiquei
A Juíza de Direito
Sofia Abdul C.S. Manjate

REPARTIÇÃO DE GESTÃO, EXECUÇÃO, AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO

Certifico, para efeitos de publicação,
que por escritura de vinte e dois de
Abril do ano dois mil, vinte e um,
lavrada de folhas sessenta e três a
folhas sessenta e quatro verso, do
livro de notas para escrituras diversas número “C” traço trinta e um, a
cargo de TERESA LUÍS, Conservadora e Notária Superior do referido
Cartório, se acha lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros
na qual, seus filhos Abdulcadre
Abdulrassul Mohamade Hussene, Bajibo Abdulrassul, Fátima
Abdulrassul, solteiros, maiores,
Nãima Abdulrassul, Nuãima Abdulrassul, Rayyhan Abdulrassul,
Hussna Abdulrassul, Uzaire Abdulrassul, Suabira Abdulrassul
e Abdul Carimo Abdulrassul,
menores, naturais e residentes em
Nampula, foram declarados únicos
e universais herdeiros de todos bens
e direitos do seu pai ABDULRASSUL
MOHAMADE HUSSENE, com última
residência na cidade de Nampula.
Que até à data da sua morte não
deixou testamento nem qualquer
outra disposição da última vontade.
Está conforme
Cartório Notarial de Nampula, aos
vinte e sete de Abril de dois mil e
vinte e um
A Conservadora e Notária Superior
(Ilegível)
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Anúncio de Concursos
1. O Conselho Municipal da Cidade de Quelimane – Projecto de Saneamento Urbano (PSU), convida
pessoas colectivas ou singulares, nacionais, interessadas a apresentarem propostas fechadas para
os concursos discriminados na tabela abaixo:
Modalidade
de
Contratação e
Referência

Objecto do
Concurso

Concorrentes Elegíveis

Garantia
Data e hora Data e hora de
Provisoria
Validade
de entrega de abertura de
das
documentos
documentos
qualificação qualificação e propostas
Validapropostas
e propostas
Valor
de

Qualificação Jurídica,
Económica, Financeira, 18/5/2021
10.30h
Técnica e Regulardes
Fiscais.

18/5/2021
10.45h

60 dias

N/A

N/A

01

Concurso Por
Fornecimento de
Cotações №001/
géneros alimenCMCQ/ UGEA/
tícios
UTM-PSU2021,

02

Concurso Por
Cotações №002/
CMCQ/ UGEA/
UTM-PSU2021

Fornecimento
de material não
duradouro de
escritório

Qualificação Jurídica,
Económica, Financeira, 18/5/2021
11.20h
Técnica e Regulardes
Fiscais.

18/5/2021
11.30h

60 dias

N/A

N/A

03

Concurso Por
Cotações №003/
CMCQ/ UGEA/
UTM-PSU2021

Fornecimento
de material de
limpeza, higiene e
higienização

Qualificação Jurídica,
Económica, Financeira, 18/5/2021
12.00h
Técnica e Regulardes
Fiscais.

18/5/2021
12.10h

60 dias

N/A

N/A

04

Concurso Por
Cotações №004/
CMCQ/ UGEA/
UTM-PSU2021

Fornecimento de
serviços de comunicação (recarga
de telemóvel e
dados de Internet)

Qualificação Jurídica,
Económica, Financeira, 18/5/2021
12.45h
Técnica e Regulardes
Fiscais.

18/5/2021
12h10h50

60 dias

N/A

N/A

05

Prestação de serQualificação Jurídica,
Concurso Por
viços de manuEconómica, Financeira, 18/5/2021
Cotações №005/
tenção, reparação
13.20h
Técnica e Regulardes
CMCQ/ UGEA/
e fornecimento de
Fiscais.
UTM-PSU2021
peças de veículos

18/5/2021
13.30h

60 dias

N/A

N/A

06

Concurso Por
Prestação de SerCotações №006/
viços de Tradução
CMCQ/ UGEA/
de Documentos
UTM-PSU2021

Qualificação Jurídica,
Económica, Financeira, 18/5/2021
14.00h
Técnica e Regulardes
Fiscais.

18/5/2021
14.10h

60 dias

N/A

N/A

Qualificação Jurídica,
Económica, Financeira, 18/5/2021
14.40h
Técnica e Regulardes
Fiscais.

18/5/2021
14.50h

60 dias

N/A

N/A

Qualificação Jurídica,
Económica, Financeira, 18/5/2021
15.30h
Técnica e Regulardes
Fiscais.

18/5/2021
15.40h

60 dias

N/A

N/A

07

08

Prestação de
Concurso Por
serviços de
Cotações №007/
manutenção e
CMCQ/ UGEA/
reparação de
UTM-PSU2021
equipamento.
Concurso Por
Prestação de
Cotações №008/
serviços de transCMCQ/ UGEA/
porte e carga.
UTM-PSU2021

Anúncio de Adjudicação
De acordo com a alínea c) do número 2 do artigo 33, do Regulamento de Contratação de Empreitada n.º 5/2016, de 8 de
Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos concursos públicos abaixo indicados:
Ord.

1

Número do
Concurso
47E001041/
CP/0001/2021

Nome do
Concorrente

Objecto do Concurso

Valor da
Adjudicação
incluindo IVA (MT)

Desenho e construção de 2 sistemas de abastecimento de
AFRIDEV MATI
água em 2 comunidades rurais da província da Zambézia, no
MOZAMBIQUE, LDA
distrito de Mulevala – Chiraco (1) e Morrua (1).

57.267.185,48MT

2

47E001041/
CP/0001/2021

CONSTRUÇÕES
IGOR, LDA

Desenho e construção de 2 sistemas de abastecimento de
água em 2 comunidades rurais da província da Zambézia,
nos distritos de Alto Molócuè (1) e Gilé (1).

47.964.913,60MT

3

47E001041/
CP/0001/2021

MOZ FUROS E
CONSTRUÇÕES,
LDA

Desenho e construção de 1 sistema de abastecimento de água
na sede do distrito de Mulevala na província da Zambézia.

44.269.970,09MT

4

47E001041/
CP/0001/2021

MOZ FUROS E
CONSTRUÇÕES,
LDA

Desenho e construção de 1 sistema de abastecimento de
água no posto administrativo de Regone no distrito de
Namarrói na província da Zambézia.

35.558.564,45MT

5

47E001041/
CP/0001/2021

ELECTROSUL, LDA

Desenho e construção de 1 sistema de abastecimento de água
em Ruasse no distrito de Gurué na província da Zambézia.

44.798.597,20MT

6

47E001041/
CP/0001/2021

SIGNO
CONSTRUÇÕES,
LDA

Desenho e construção de 1 sistema de abastecimento de água
em Nampevo no distrito de ILE na província da Zambézia.

49.735.289,58MT

7

47E001041/
CP/0001/2021

CONSÓRCIO
PRESTIGE E
FLECHA, LDA

Desenho e construção de 1 sistema de abastecimento de
água no povoado Namitangurine no distrito de Nicoadala na
província da Zambézia.

22.277.983,28MT

8

47E001041/
CP/0001/2021

SEMPRE, LDA

Desenho e construção de 1 sistema de abastecimento de
água no posto administrativo de Campo no distrito de
Mopeia na província da Zambézia.

23.454.274,12MT

9

47E001041/
CP/0001/2021

TAMBO
CONSTRUÇÕES,
LDA

Desenho e construção de 1 sistema de abastecimento de água
no posto administrativo de Sabe no distrito de Morrumbala
na província da Zambézia.

25.995.577,48MT

47E001041/
CP/0001/2021

ALIF
CONSTRUÇÕES,
LDA

Desenho e construção de 1 sistema de abastecimento de
água no posto administrativo de Gonhane no distrito de
Inhassunge na província da Zambézia.

31.628.644,00MT

47E001041/
CP/0001/2021

EMOTEC, LDA

Desenho e construção de 1 sistema de abastecimento de
água na localidade de Supinho no distrito de Quelimane na
província da Zambézia.

29.026.902,40MT

47E001041/
CP/0001/2021

SIGNO,
CONSTRUÇÕES,
LDA

Desenho e construção de 1 sistema de abastecimento de
água no posto administrativo de Micaúne no distrito de
Chinde na província da Zambézia.

69.029.067,57MT

135

MUNICÍPIO DA CIDADE DE QUELIMANE
CONSELHO MUNICIPAL
PROJECTO DE SANEAMENTO URBANO PSU
UNIDADE TÉCNICA MUNICIPAL
UGEA

Nº/
ordem

República de Moçambique
PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS

Quelimane, aos 13 de Maio de 2021
DIRECTOR PROVINCIAL
(Ilegível)
88

2.Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do
Concurso ou adquirí-los no Edifício da Empresa Municipal de Saneamento – EMUSA, UGEA –
Projecto do Saneamento Urbano - PSU cita na Av. 7 de Setembro №1710 pela importância não
reembolsável de 500.00MT (quinhentos meticais), para cada conjunto.
3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado na presença dos concorrentes
que desejaremcomparecer.
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.
Quelimane, aos 10 de Maio, de 2021
Assinatura
(Ilegível)
87
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PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
3ª SECÇÃO

República de Moçambique
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HIDRÍCOS

ANÚNCIO
Pela Terceira Secção do Tribunal Judicial da Cidade
de Maputo, nos Autos de Acção Executiva para
Pagamento de Quantia Certa sob Forma de Processo
Ordinário, nº 67/19-L, movidos pelo exequente, BANCO
INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE, SA, com sede na
Rua dos Desportistas, número 873/874, cidade de Maputo,
contra os executados: PEDRO ALFREDO CHONGO e
MADELENA ISABEL MANHIQUE CHONGO, ora em parte
incerta, com o último domicílio conhecido no Bairro das
Mahotas, casa número 80, Q. 15, cidade de Maputo, são
estes executados citados para pagarem a quantia de
418.307,59MT (quatrocentos e dezoito mil, trezentos
e sete meticais e cinquenta e nove centavos) no prazo
de 10 dias, finda a dilação de 30 dias, contados da data
da segunda e última publicação deste anúncio no jornal
“Notícias”, ou no mesmo prazo, nomearem à penhora bens
suficientes para tal pagamento e do mais que acrescerem,
ou deduzirem a oposição que tiverem, querendo, nos
termos do artigo 812º e seguintes do Código de Processo
Civil, sob pena de, não o fazendo, devolver-se esse direito
ao exequente, prosseguindo a execução seus ulteriores
termos, conforme tudo melhor consta da petição inicial
cujo duplicado se encontra no Cartório desta Secção, à
disposição dos executados, onde poderão solicitá-lo em
qualquer dia útil, durante as horas normais de expediente.
Maputo, aos 15 de Abril de 2020
A Escriturária Judicial
Deize Uanela
Verifiquei
O Juiz de Direito
José Alfredo Macaringue

FUNDO DE INVESTIMENTO E PATRIMÓNIO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Unidade Gestora Executora das Aquisições
UGEA/2021

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos do disposto 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 nº 5/2016,
de 08 de Março, comunica-se que o objecto dos concursos foi adjudicado às empresas abaixo, de acordo com
o seguinte:
Nº do concurso Limitado

Objecto do concurso

Valor da proposta
com IVA

Concorrente Vencedor

FIPAG-AOQ/CL/01/2021

Prestação de serviço de manutenção e reparação de
viaturas

2.785.015,94MT

Universal Auto, Lda.

FIPAG-AOQ/CL/02/2021

Prestação de serviço de limpeza, manutenção de
jardim e desinfecção

2.616.000,00MT

Gree Garden Sociedade
Unipessoal, Lda.

FIPAG-AOQ/CL/03/2021

Fornecimento de material eléctrico

2.193.689,27MT

Ferragem Auto Paint’s

FIPAG-AOQ/CL/04/2021

Fornecimento de material de Higiene, Saúde,
Segurança no Trabalho (HSST)

1.828.387,14MT

Ferragem Zucule Sociedade
Unipessoal, LdaI

FIPAG-AOQ/CL/05/2021

Fornecimento de refeição e serviços de catering

599.700,00MT

Frango a Rony

FIPAG-AOQ/CL/06/2021

Fornecimento de electrodomésticos

1.294.020,00MT

Sembe Investimento, Lda

FIPAG-AOQ/CL/07/2021

Fornecimento de ferramentas e utensílios

1.430.816,19MT

Moz Sales & Services, Lda.

FIPAG-AOQ/CL/08/2021

Fornecimento de material informático

2.437.215,30MT

@B Computers, Lda

FIPAG-AOQ/CL/09/2021

Fornecimento de acessórios hidráulicos

2.580.795,13MT

Tubagem e Acessórios de
Água

Quelimane, Maio de 2021
Autoridade Competente
(Ilegível)
89
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial deste
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
correm éditos de trinta dias, citando
o executado RAYTON MANYANDURE,
com último endereço conhecido na Av.
Mártires da Revolução, nº 1902, cidade
de Beira, ora em parte incerta do país,
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
“Notícias”, pagar ao exequente BIMBanco Internacional de Moçambique,
SA., a quantia de 1.296.558,12MT,
em dívida nos Autos de Execução
Ordinária nº 110/2020-N, que por esta
Secção lhe move o referido exequente
ou, no mesmo prazo nomear à penhora
bens suficientes para pagamento da
dívida e do mais que acrescer ou deduzir
a oposição que tiver, nos termos do art.
812º e seguintes do CPC., sob pena de,
não o fazendo, se devolver esse direito
ao exequente, prosseguindo a execução
seus termos, conforme tudo melhor
consta do duplicado da petição inicial que
se encontra arquivado no Cartório desta
Secção à sua disposição, onde poderá
levantar dentro das horas normais de
expediente.
Maputo, aos 7 de Maio de 2021
O Escriturário Judicial
Julião Jossias Mauai
Verifiquei
O Juiz de Direito
Dr. João de Almeida F.Guilherme
4844

CONCURSO PÚBLICO no OP08/SNV/21
CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR PARA ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUTIVO DE CONSTRUÇÃO DE
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES, ESCOLAS E UNIDADES SANITARIA
NOS DISTRITOS DE GOVURO E INHASSORO, PROVÍNCIA DE INHAMBANE
1CONTEXTUALIZAÇÃO
No âmbito de desenvolvimento de actividades que concorrem para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS). Essas actividades são partes integrantes de várias intervenções tem sido realizado pelo Governo
e seus parceiros de Cooperação e Desenvolvimento, que vão desde as reformas institucionais a implementação de
programas específicos que visam melhorar o acesso aos serviços de ASH, através de provisão de infraestruturas de
Água, em particular fontes dispersas e sistemas de Abastecimento de água.
E é neste contexto, a SASOL em coordenação com o Governo, estabeleceu um memorando de Entendimento com
a Organização Holandesa de Desenvolvimento (SNV) visando melhorara a provisão de serviços de abastecimento
de água e de saneamento nas zonas rurais, incluindo escolas e unidades sanitárias. O financiamento da SASOL
para o Programa tem abrangência de 37 comunidades previamente selecionadas no âmbito das Agências de
Desenvolvimento Locais (ADL) dos distritos de Govuro e Inhassoro. Para reforçar a qualidade da implementação
e a gestão do conhecimento, a Organização Holandesa de Desenvolvimento (SNV) foi selecionada como Agente
implementador e de capacitação das estruturas governamentais e locais dos dois distritos, em especial para os
Serviços Distritais de Planificação e Infraestruturas (SDPIs).
Assim, como agente de implementação e formação, a SNV pretende contratar um consultor para elaboração de
Projectos executivos para Construção de Sistemas de Abastecimento de Água e sanitários.
As empresas interessadas no concurso deverão solicitar o Dossier de Concurso à SNV por email através
do endereço eletrónico mzprocurement@snv.org, poderão também ligar para o numero 844651860, a data
limite para submissão de propostas será 21 de Maio de 2021
4851
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANCA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CABO DELGADO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

República de Moçambique
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
DELEGAÇÃO DO COFRE

ANÚNCIO DE CONCURSO

Anúncio de Publicação de Concursos
1. A Delegação Provincial do INSS Cabo Delgado convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou
estrangeiras, interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas
para o fornecimento e prestação de serviços, conforme os concursos abaixo indicados:
N.º de Concurso
e Modalidade

Objecto de contratação

Contratação de uma
011/INSS/
empresa para fornecimento
DPC-D/2021
de telemóveis de serviço
Concurso limitado para Delegação Provincial
do INSS de Cabo-Delgado

Custo de
Caderno de
Encargo

Data e hora
de entrega

Data e hora
de abertura

Valor de
garantia
provisória

500,00MT

10.00 horas
do dia
26/5/2021

10.30 horas
do dia
26/5/2021

Não
requerida

Contratação de empresa
para fornecimento de
003/INSS/
material administrativo e
2.000,00MT
DPC-D/CP/2021
informático para Delegação
Concurso público
Provincial do INSS de CaboDelgado

23

10.00 horas
do dia
27/5/2021

10.30 horas
do dia
27/5/2021

Não
requerida

2. Os concorrentes interessados poderão apreciar e/ou adquirir os documentos do concurso no edifício da
Delegação Provincial do INSS de Cabo Delgado, localizado no bairro Eduardo Mondlane – Expansão, 2º
andar, na UGEA, cidade de Pemba.
3. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviço ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

1. O Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, através da Delegação do Cofre, e nos termos
da al. a) do art. 11, do Regulamento de Contratação de Empreitada e Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º
5/2016, de 8 de Março, convida pessoas singulares, micro, pequenas e médias empresas
nacionais e estrangeiras, interessadas e qualificadas a apresentarem propostas, em carta
fechada, para o concurso abaixo indicado:
N.º Concurso

Modalidade

Objecto

02/DCTJCM/2021

Concurso
Limitado

Fornecimento de
equipamento informático

Data e horafinal para
entrega
24/5/2021
10.00 horas

Data e
hora para
abertura
24/5/2021
10.30 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar documentos do
concurso, ou adquirí-los na Delegação do Cofre, junto a este Tribunal, sito na Av. 25 de
Setembro, nº 1028, 2º andar direito, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT
(mil meticais), que deverá ser depositada na conta bancária número 557339701001, no
Banco Comercial e de Investimentos.
3. O prazo de validade das propostas é de 60 dias.
4. Não é exigida a garantia definitiva nos termos do artigo 103 do Decreto n.º 5/2016, de 8
de Março.

Pemba, Maio de 2021
A Autoridade Competente

5. As propostas deverão ser entregues no endereço referido no n.º 2 e serão abertas em
sessão pública, no mesmo endereço.

(Ilegível)
Delegação Provincial de Cabo Delgado: Bairo Eduardo Mondlane – Expansão 1 - * CP nº 103 * Tel.: 27220094 - Pemba
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Maputo, aos 11 de Maio de 2021
A Juíza-Presidente
Gracinda da Graça Muiambo
(Juíza Desembargadora)
4807

República de Moçambique
Província de Maputo
Governo do Distrito da Manhiça
Secretaria Distrital
Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos da alínea d), 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.º 5/2016, de 8 de Março,
comunica-se que o objecto do concurso acima, foi adjudicada as seguintes empresas:
Lote
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Modalidade de
Contratação

Concurso por Cotações Fornecimento de fardamento e calçados
Fornecimento de refeições aos dirigentes
Concurso por Cotações
superiores do Estado e outros
Concurso por Cotações Fornecimento de serviços da padaria
Fornecimento do material de higiene e
limpeza
Fornecimento do material de consumo para
Concurso por Cotações
informática
Fornecimento de cartões de identificação
Concurso por Cotações
(crachás)
Fornecimento de serviços e material
Concurso por Cotações
reprográfico
Concurso por Cotações

Concurso por Cotações Fornecimento de mobiliário de habitação
Fornecimento de equipamento de frio (arcondicionado, geleiras e congeladores)
Fornecimento de pacotes de televisão e
Concurso por Cotações
acessórios
Fornecimento de serviços de manutenção
Concurso por Cotações de equipamento de frio (ar-condicionados,
geleiras e congeladores) e seus acessórios
Concurso por Cotações

Preço +IVA
(Glogal da
Contratação)
150.000,00

Empresa

Preço +IVA
(por Item)

ELECTRO EGA, EI

35.907,59

FOOD MASTER, EI

509,25

150.000,00

PADARIA E BOTTLE
STORE MOÇAMBIQUE

99.000,00

120.000,00

SERVICOP, LDA

55.007,55

350.000,00

UNI - SERIGRAFIA, EI

42.880,50

250.000,00

UNI - SERIGRAFIA, EI

444,60

40.000,00

UNI - SERIGRAFIA, EI

13.829,40

45.000,00

336.141,00

336.141,00

118.000,00

118.000,00

INFO WORLD, EI

36.244,00

350.000,00

METICAL
INVESTIMENTOS, LDA

79.525,00

80.000,00

Objecto de Contratação

G.S. GESTÃO
SISTEMÁTICA
SECTORIAL
METICAL
INVESTIMENTOS, LDA

XIII

Concurso por Cotações

Fornecimento de serviços de manutenção e
reparação de viatura da marca Mahindra

MHL AUTO, SA

150.000,00

150.000,00

XIV

Concurso por Cotações

Fornecimento de serviços de manutenção e
reparação de viatura da marca Ford Ranger

AUTO PASCOAL, LDA

292.500,00

300.000,00

XVI

Fornecimento de serviços de manutenção
Concurso por Cotações de edifícios públicos (canalização,
electrificação e carpintaria)

CARPINTARIA
UNIVERSAL MANHIÇA

74.915,10

250.000,00

XVIII

Concurso Pequena de
Dimensão

Fornecimento do material de consumo para
escritório

OFFICE ONLINE, LDA

49.290,00

400.000,00

XIX

Concurso Pequena de
Dimensão

Fornecimento do equipamento informático
e acessórios

METICAL
182.250,00
INVESTIMENTOS, LDA

500.000,00

XX

Concurso Pequena de
Dimensão

Fornecimento de serviços de seguros de
viaturas

PALMA COMPANHIA
DE SEGUROS, SA

371.996,98

400.000,00

XXI

Concurso Limitado

Fornecimento de géneros alimentícios

SUPERMERCADO
JULLY, LDA

12.043,68

1.550.000,00

XXIII Concurso Limitado

Fornecimento do combustível e
ESTAÇÃO DE SERVIÇO
lubrificantes (SD, PA. Ilha Josina Machel, PA.
MANHIÇA
3 de Fevereiro e PA. Calanga)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE
GOVERNO DO DISTRITO DE MABOTE
SERVIÇO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA

AVISO DO CONCURSO DE INGRESSO NO
APARELHO DO ESTADO Nº03/SDEJTM/2021
Torna-se público que pelo Despacho nº 47/GADM/2021, de 6 de Maio, do Exmo Senhor
Administrador do Distrito de Mabote, está aberto, nos termos do nº 1 do artigo 35 do Estatuto
Geral dos Funcionários e Agentes do Estado (EGFAE), aprovado pela Lei nº 10/2017, de 1 de
Agosto, conjugado com nº 1 do artigo 2 e nº 2 do artigo 3, ambos do Diploma Ministerial nº
61/2000, de 5 de Julho, um Concurso Público de Ingresso no Aparelho do Estado para
o provimento de 10 vagas, sendo 2 para carreira de Agente de Serviço (Guardas) e 8
para carreira de Auxiliar (Serventes).
Os candidatos devem satisfazer cumulativamente os requisitos previstos no artigo 13 do
EGFAE, e no acto de candidatura devem apresentar os seguintes documentos:
 Requerimento dirigido ao Excelentíssimo Senhor Administrador do Distrito;
 Declaração sob Compromisso de Honra;
 Cópia autenticada do BI;
 Cópia autenticada do Certificado de habilitações literárias que confirma a conclusão do
2º Grau do nível Primário do Sistema Nacional de Educação (7ª classe) ou equivalente;
 Cópia autenticada da certidão de nascimento;
 Cópia do comprovante de atribuição do NUIT; e

1.209.220,00

 Curriculum Vitae.
As candidaturas podem ser remetidas na Repartição de Recursos Humanos do Serviço
Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia de Mabote, de 7/5/2021 a 6/6/2021.
Os métodos de selecção serão a avaliação curricular seguida de provas escritas.

1.209.220,00

A Autoridade Competente
4849

Mabote, aos 7 de Maio de 2021
O Director do SDEJT
Abílio Manuel Machado
(Docente N2)
170

24

PDF Gratis Acesse: https://t.me/Novojornal
Quinta-feira, 13 de Maio de 2021

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Província da Zambézia
1ª Secção Cível

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E EMPREGO
INSTITUTO NACIONAL DA JUVENTUDE, IP
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO

ANÚNCIO DE CONCURSOS
O Instituto Nacional da Juventude, IP convida empresas inscritas no Cadastro Único, interessadas a
apresentarem propostas em cartas fechadas para o fornecimento de diversos bens e serviços conforme a
tabela abaixo descriminada:
Modalidade/
validade das
propostas

Data e hora
limite para
apresentação das
propostas

Data e hora
de abertura

Garantia
provisória

31A002441CL0005/2021 Fornecimento de material do escritório

Concurso
Limitado
90 dias

24/5/2021
às 9.15h

24/5/2021
às 9.30h

N/A

Fornecimento de serviços de refeições

Concurso
Limitado
90 dias

24/5/2021
às 10.15h

24/5/2021
às 10.30h

N/A

Fornecimento de géne31A002441CL0008/2021 ros alimentícios e material de higiene conforto

Concurso
Limitado
90 dias

24/5/2021
às 11.15h

24/05/2021
às 11:30h

N/A

Objecto do
concurso

Nº Concurso

31A002441CL0006/2021

1. Os concorrentes devem adquirir o caderno de encargo no Instituto Nacional da Juventude sito na Av.
Zedequias Manganhela nº 381 R/C em paralelo ao Jardim Tunduro, no valor de 1000,00MT (mil meticais)
não reembolsáveis mediante apresentação do talão depósito do BCI para conta nº-511786561000 em
nome do Instituto Nacional da Juventude.
2. Os concorrentes podem consultar toda a informação necessária para elaboração das propostas nos dias
úteis na hora normal do expediente.
3. As propostas devem ser entregues 15 minutos antes da hora de abertura do concurso na Repartição de
Aquisições do Instituto Nacional da Juventude.

Processo nº 16/2020-D-Exec. Ordª P.P.Q. Certa
O DR. TEÓFILO DA FONSECA BOLACHA, JUIZ-PRESIDENTE DA 1ª SECÇÃO CÍVEL DO
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA
Faz saber que na Execução Ordinária para Pagamento de Quantia Certa nº 16/2020D, pendente na 1ª Secção Cível do Tribunal Judicial da Província da Zambézia, em que o
exequente Banco Comercial e de Investimentos, SA, move contra a executada UPANI JAIME
NACHICUMBA DE SOUSA, é por este meio citada a executada UPANI JAIME NACHICUMBA
DE SOUSA, solteira, maior, natural de Morrumbala, com último domicílio conhecido nesta
cidade de Quelimane, no 4º Bairro Unidade Brandão, casa nº 29, Qº 15, actualmente com
domicílio desconhecido, para no prazo de dez dias, que começa a correr finda que seja a dilação
de mais trinta dias, contados da data da segunda e última publicação do presente anúncio,
pagar ao exequente Banco Comercial e de Investimentos, SA, nos autos de Execução
Ordinária para Pagamento de Quantia Certa nº 16/2020-D, a quantia de 447 168,55MT
(quatrocentos e quarenta e sete mil, cento e sessenta e oito meticais e cinquenta e
cinco centavos) ou dentro do mesmo prazo nomear à penhora, bens suficientes para tal
pagamento, custas, selos e acréscimos legais, movidos pelos fundamentos constantes da
petição inicial da qual o duplicado da mesma se encontra à disposição da citanda, no Cartório
da 1ª Secção Cível deste Tribunal, para onde poderá ter nas horas normais de expediente,
sob pena de se declarar devolvido à exequente o direito de nomeação de bens à penhora, nos
termos do disposto nos artigos 811º e com a cominação do nº 1 do artigo 836º do CP Civil.
Quelimane, aos 29 dias do mês de Março de 2021

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

A Escrivã de Direito
Cremilde Mário

Maputo, aos 12 de Maio de 2021

Verifiquei
O Juiz de Direito
Dr. Teófilo da Fonseca Bolacha

Autoridade Competente
(Ilegível)
4814

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

CRUZ VERMELHA DE MOÇAMBIQUE

CONCURSO LIMITADO N.º 47A000141/CL/01 /2021

CONCURSO CVM/SHELTER/004B/2021
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ABRIGO
A Cruz Vermelha de Moçambique em parceria com a Cruz Vermelha Alemã, pretende
seleccionar um fornecedor numa base contratual de curta duração, para o fornecimento
de materiais de abrigo bem como o serviço de entrega do material constante na lista
abaixo, em pontos de distribuição pré-estabelecidos no posto administrativo de Dombe
(distrito de Sussundenga):
Especificações mínima

4826

Quantidade

Descrição do produto

Unidade

1.976

Chapas de Zinco

70x360cm; ondulada, espessura 0,4mm, pintada de
vermelho.

Unidade

171

Chapas de Zinco

90x360cm; Lisa, espessura 0,4mm, pintada de
vermelho.

Unidade

665

Barrote de madeira

75x50mm; comprimento 360cm certificado FSC
(Preferencial).

Unidade

1.976

Barrote de madeira

50x50mm; comprimento 360cm certificado FSC
(Preferencial).

Unidade

Critérios de selecção e sua ponderação
1.Qualidade da proposta conforme as instruções 60%
2. Calendário de entrega e capacidade logística 20%
3. Termos de pagamento 20%
Para o efeito, convida a todas as empresas vocacionadas e interessadas, a apresentarem
as suas propostas para o fornecimento em envelopes fechados e selados na CVM – Sede
Central, Av. Agostinho Neto 284, C.P. 2986, Maputo, Telefone: +258 – 823012251
até às 12.00 horas do dia 21 de Maio de 2021.
Os documentos dos concursos poderão ser levantados no endereço acima, de 13 a 18
de Maio, durante as horas normais de expediente.
4845

CONTRATAÇÃO DE UM CONSULTOR INDIVIDUAL PARA A PREPARAÇÃO DO
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO SECTOR DE ÁGUAS
1. O Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos (MOPHRH) através
da Direcção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, pretende contratar um
consultor individual para a preparação do relatório de avaliação do desempenho
do Sector de Águas. Assim, convida todos consultores individuais elegíveis e
interessados a apresentarem a sua manifestação de interesse para o objecto
contratual acima indicado.
2. O consultor deverá preparar a documentação necessária para avaliação de
desempenho do Sector de Águas do ano de 2019 e o apoio a reunião da revisão
anual conjunta, incluindo a preparação do relatório da mesma.
3. A manifestação de interesse deverá ser acompanhada pela seguinte informação:
• Carta de manifestação de interesse;
• Curriculum Vitae Individual; e
• Informação relevante, relativa a experiência na execução de serviços similares.
1. As propostas deverão ser entregues até às 10.00 horas do dia 28 de Maio de 2021,
e serão abertas em sessão pública às 10.15 horas no endereço abaixo indicado.
Departamento de Aquisiçoes do MOPHRH
Edificio da Direcção Nacional de Gestão de Recursos Hidricos
Rua da imprensa, talhao 162, 2° andar
Maputo-Moçambique
2. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo
Decreto n.o 5/2016, de 8 de Março.
Maputo, aos 12 de Maio de 2021
O Departamento de Aquisições
4854
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA
GOVERNO DO DISTRITO DE MECONTA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

25

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO
GOVERNO DO DISTRITO DA MATOLA
SERVIÇO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA

CONCURSO PÚBLICO 04DO70041/CP Nº0001/SDM/2021

AVISO DE ABERTURA DE CONCURSOS

LOTE I – REABILITAÇÃO DA ESTRADA JAPIR/CHEQUELE-16KM
LOTE II – CONTRATAÇÃO DE GESTOR PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE NAPAI - POSTO
ADMINISTRATIVO DE NAMIALO
A Secretaria Distrital de Meconta, convida à todas empresas (pessoas singulares ou colectivas) a apresentarem
propostas Técnicas e Financeiras para o objecto acima e será qualificada a empresa que possuir a qualificação
jurídica, Técnica e Regularidade Fiscal através da apresentação da respectiva documentação comprovativa a
saber:
1. Documentos de qualificação: alvará, Certidão de Registo Comercial, Estatuados actualizados e Publicados
no BR, Certidão de Quitação da Finanças Publicas, Certidão do Instituto Nacional de Estatística, Certidão
do Instituto de Segurança Social e Certidão de Cadastro Único.

De acordo com o Despacho de 10 de Maio de 2021, da Exma Senhora Administradora do Distrito de Matola, torna-se
público que está aberto um concurso para ingresso no Aparelho do Estado, no Quadro de Pessoal do Serviço Distrital
de Educação, Juventude e Tecnologia da Matola, para o provimento de 47 vagas, sendo: 04 – Manutenção Industrial
- Mecânica, 02 - Manutenção Industrial - Electricidade, 08 - Agente de Serviço, 33 - Auxiliar, de acordo com a
tabela abaixo:
1. Distribuição de vagas por carreira e especialidades

Nº Ord.
01

2. Perfil, com especial relevância para o objecto do concurso.
3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou
adquirí-los pela importância não reembolsável de 1.500.00MT (mil e quinhentos meticais), na Secretaria
Distrital.
4. O período de validade das propostas será de 90 dias úteis.
5. As propostas serão entregues no endereço acima indicado das 7.30 às 15.30h, e serão abertas na presença
dos concorrentes e/ou seus representantes credenciados pela empresa que desejarem comparecer em
sessão pública, na sala de reuniões do Governo do Distrito, pelas 9.00h do dia 4/6/2021.
6. A visita aos locais de realização de actividades é obrigatória, devendo-se fazer das 7.30h às 15.30h, de 20
à 28/5/2021.
7. O anúncio de posicionamento será feito pelas 10.00h, do dia 11/6/2021.
8. 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.
Meconta, aos 13 de Maio de 2021
AUTORIDADE COMPETENTE
Abílio Manuel Mucula
221

Carreiras
Docente N1

Vagas disponíveis

Especialidades

04

Manutenção Industrial - Mecânica

02

Manutenção Industrial - Electricidade

02

Agente de Serviço

08

03

Auxiliar

33

TOTAL

47

2. Documentos necessários
a) Requerimento dirigido à Exma. Senhora Administradora do Distrito da Matola (reconhecido);
b) Declaração sob compromisso de honra (reconhecida);
c) Certidão de registo de nascimento ou Bilhete de Identidade (cópia autenticada);
d) Certidão de habilitações literárias ou profissionais (cópia autenticada);
e) Curriculum vitae;
f) Cópia do NUIT.
3. Requisitos Gerais
Ser cidadão moçambicano;
Possuir idade igual ou superior a 18 anos;
Possuir formação psicopedagógica (para Docentes).
4. Local e prazo de entrega das candidaturas
As candidaturas devem ser submetidas no Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia da Matola, das 8.00h
às 15.00h, na Repartição de Recursos Humanos dentro do prazo de 30 dias, a contar da data de publicação do presente aviso no Jornal “Notícias”.
5. Métodos de selecção
A selecção no concurso será feita através da avaliação curricular seguida de entrevista profissional que cingir-se-á
no Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, Regulamento do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes
do Estado e Estatuto do Professor. As listas dos candidatos admitidos e excluídos serão afixadas na vitrina do Serviço
Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia da Matola.
Matola, aos 12 de Maio de 2021

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE
GOVERNO DO DISTRITO DE MAXIXE
SERVIÇO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA

A Directora Distrital
Carménia Adonilda Canda
(Instrutora e Técnica Pedagógica N1)
4818

AVISO
Por despacho de 7 Maio de 2021 do Excelentíssimo Senhor Administrador do Distrito de Maxixe está aberto o concurso de
admissão do pessoal de apoio nas carreiras de Agentes de Serviço (Guardas), e Auxiliares (Serventes) nos termos do nº 2 do artigo
1 do Decreto nº 5/2000, de 12 de Abril, conjugado com o no 1 do artigo 35 do EGFAE, aprovado pela Lei nº 10/2017, de 1 de Agosto.

GABINETE DO DIRECTOR GERAL
Departamento de Aquisições

VAGAS DISPONÍVEIS

Ensino Secundário
Distrito

Ensino Primário

Agente de Serviço
(Guarda)

Auxiliar (Serventes)

6

7

Maxixe

ANÚNCIO DE CONCURSO
Concurso Público/43/SARH-ANE/071/2021

Total do pessoal de apoio

FORNECIMENTO MENSAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A ANE, IP
13

São requisitos de candidatura os seguintes:
a) Idade igual ou superior a 18 anos;
b) Possuir a nacionalidade moçambicana;
c) Situação Militar Regularizada;
d) Não ter sido expulso no Aparelho do Estado ou aposentado;
e) Sanidade mental e capacidade física para o desempenho de funções na Administração Pública;
f) Não ter sido condenado à pena de Prisão Maior, de prisão pró crime contra segurança do Estado, por crime desonroso e
por outro crime manifestamente incompatível para o exercício de funções de Administração Pública.

1.

A Administração Nacional de Estradas, Instituto Público (ANE, IP), convida as pessoas singulares, micro,
pequenas e médias empresas inscritas no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras Publicas, Fornecedores
de Bens e Prestadores de Serviços, a apresentarem propostas seladas para Fornecimento mensal de material
de escritório.

2.

É obrigatória a apresentação do Certificado de Inscrição no Cadastro Único, e dos documentos dos
requisitos de qualificação.

3.

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar gratuitamente ou adquirir o
Documento de Concurso, no endereço abaixo indicado, a partir de 14 de Maio de 2021. A aquisição do
Documento de Concurso é contra o depósito da importância, não reembolsável de 1000,00 MT, na conta
bancária nº 66153128, NIB: 000.100.000.006.615.312.857 (MZM), Millennium bim, titular: Administração
Nacional de Estradas.
ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS- ANE, IP
Departamento de Aquisições - DEA
Av. de Moçambique Nº 1225,
Telefone: 21-476 163/7, Fax: 21-477 235
Maputo – Moçambique.

4.

As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até as 10:00 horas do dia 08 de Junho de 2021
e serão abertas em sessão pública no mesmo endereço, às 10:15 horas do mesmo dia, na presença dos
representantes das firmas que desejarem assistir ao acto, na Sala de Conferências.
ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS - ANE, IP
GABINETE DO DIRECTOR GERAL
Av. de Moçambique Nº 1225
Maputo – Moçambique.

Os requisitos acima descritos, são comprovados pelos seguintes documentos:

Certidão de nascimento;

Fotocópia do BI ou Certidão de Nascimento;

Provimento Militar;

Registo Criminal; e

Atestado Médico.
No acto de candidatura é obrigatório apresentar os seguintes documentos:

Requerimento dirigido ao Excelentíssimo Senhor Administrador;

Declaração Sob Compromisso de Honra;

Bilhete de Identidade ou Certidão de Nascimento;

Certidão de Habilitações Literárias (Certificado da 7ª Classe)

Curriculum Vitae;
a) Os restantes documentos comprovativos dos requisitos acima descritos serão exigidos aos candidatos aprovados do concurso.
Local de candidatura.
As candidaturas deverão ser submetidas na Repartição de Recursos Humanos do Serviço Distrital de Educação, Juventude e
Tecnologia de Maxixe, 30 dias a partir da data da publicação deste aviso no Jornal, de segunda a sexta-feira, das 7.30 às 15.30h.
Critérios de apuramento
O apuramento irá obedecer a dois (2) critérios, designadamente: Avaliação Curricular correspondendo a 75% e prova escrita
correspondendo a 25%.

165

INOVAÇÃO

EFICIÊNCIA

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES
EM TODAS AS PROVÍNCIAS

RAPIDEZ

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

6. O anúncio de posicionamento dos concorrentes terá lugar às 11.00 horas, do dia 1 de Julho de 2021, na
Sala de Conferências, nas instalações da ANE, IP, Av. de Moçambique nº 1225.

O Director do Serviço
Eurico João Muando
(Instrutor e Técnico Pedagógico N1)

SN GRÁFICA

5. A ANE, IP conduzirá uma reunião de pré-concurso no dia 18/5/2021, pelas 14.00 horas no endereço acima.

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

7.

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

8.

As propostas deverão ser acompanhadas da respectiva Garantia Provisória no valor não inferior a
50.000,00MT (cinquenta mil meticais), válida por 120 dias contados a partir da data limite de entrega das
propostas.

9.

Não serão aceites propostas apresentadas sob qualquer formato electrónico.

10. O concurso é regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto no 5/2016, de 8 de Março.
A Entidade Contratante
Maputo, aos 13 de Maio de 2021
4827
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO MUNICIPAL KAMAVOTA
1ª SECÇÃO CÍVEL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

ANÚNCIO
Pelo Tribunal Judicial do Distrito Municipal
KaMavota, na Acção de Divórcio Litigioso, nº
181/20-J, que corre seus termos na 1ª Secção,
movida pela autora EVENILDE LEOPOLDINA
MACONDZO PATRÍCIO, com domicílio nesta cidade
de Maputo, contra o réu ALITO RUI PATRÍCIO,
com última residência desconhecida e actualmente
em parte incerta; é este réu citado para no prazo
legal de vinte dias, que começa a correr depois
finda dilação de trinta dias da segunda e última
publicação deste anúncio, contestar, querendo, a
acção supramencionada consistindo o pedido de ser
decretado o divórcio, conforme tudo melhor consta

do duplicado da petição inicial que se encontra no
Cartório deste Primeira Secção Cível, à disposição
do citando, onde poderá solicitá-lo em qualquer dia
útil durante as horas normais de expediente, com
a advertência de que a falta de contestação serão
considerados confessos os factos articulados pela
autora para os efeitos de decretamento do divórcio.

De acordo com alínea d) do n.º 3 do artigo 33 conjugado com o n.º 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 do objecto do concurso
abaixo indicado:

Maputo, aos 3 de Maio de 2021

Nº DO CONCURSO

OBJECTO DE CONCURSO

EMPRESA
ADJUDICADA

CONCURSO N.º01/
CL/RESIDÊNCIA/
FE,FPDPCD/2021

Reabilitação da Residência da
Delegação do FE,FP – Cabo
Delgado

BSJ CONSTRUÇÕES,
LDA

A Juíza de direito
Ercília Felicidade Matavele Sebastião
A Escrivã de Direito
Elina Teresa Mathossi

VALOR DA
ADJUDICAÇÃO, IVA
INCLUSO
3.283,377,20MT

Pemba, aos 12 de Maio de 2021
A Entidade Contratante
(Ilegível)
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República de Moçambique
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
COFRE GERAL DOS REGISTOS E NOTARIADO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSPECÇÃO JUDICIAL DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA JUDICIAL

AVISO

Adenda de Anúncio de Concurso

CONCURSO PARA A FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DE INSPECÇÃO JUDICIAL
LISTA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL

Na sequência do anúncio do concurso para a selecção de Secretários de Inspecção Judicial,
publicado no jornal “Notícias” edições dos dias 1 e 2 de Fevereiro do ano em curso, publica-se a lista de classificação final dos candidatos ao concurso supra, devidamente homologada
por Despacho de 10 de Maio de 2021 de Sua Excelência o Presidente do Conselho Superior da
Magistratura Judicial.
Graduacão
1º
2º
3º
4º
5º

Nome do Candidato
Francisco José
Bento Alfredo Djedje
Marcelino Albino Bongesse Botão
Manuel Carlos Chambo
Paulo Nicodemos Abílio

Classificação da entrevista
15,60
13,90
13,56
13,30
10,60

Resultado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado

Prorrogação das datas de entrega de propostas e posicionamento
Nos termos do número 4 de artigo 33 do Regulamento Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº
5/2016, de 8 de Março, emite-se a presente Adenda ao anúncio do Concurso Público N º04/
CGRN/UGEA/2021-Manutenção dos Edifícios dos Registos e Notariado de Gaza, publicado
nos dias 22/4/2021 e 23/4/2021 no que se refere a alteração das datas para a entrega das
propostas e posicionamento de acordo com o quadro abaixo:
Data e Hora
Objecto

Limite de Entrega
Propostas

Manutenção dos Edifícios das
Conservatórias dos Registos e
Notariado de Gaza

Maputo, aos 12 de Maio de 2021

24/5/21
11.00 horas

Abertura
Propostas

Posicionamento
dos Concorrentes

24/5/21
11.15 horas

27/5/21
11.00 horas

Modalidade

C. Público N˚
04/CGRN/
UGEA/2021

Todas as demais condições do anúncio permanecem inalteradas.

Maputo, Maio de 2021

O Presidente do Júri

O Presidente do Conselho de Administração do Cofre
(Ilegível)

Venerando Dr. João Enoque Mabjaia
4841
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_______
PROVÍNCIA DE NAMPULA
CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE
SERVIÇO PROVINCIAL DA ECONOMIA E FINANÇAS

ANÚNCIO DE CONCURSOS

Anúncio de Concurso Limitado e de Manifestação de Interesse para
Serviços de Consultoria

Data de Publicação: 13 de Maio de 2021
1. No âmbito do apoio do Fundo das Nações Unidas Para Infância (UNICEF), O Serviço Provincial de Actividades Económicas de Nampula tenciona utilizar parte desses recursos financeiros para contratação de empresas para o fornecimento de bens e prestação de
serviços.

Objecto de concurso

1

Consultoria para
Avaliação do Plano
Estratégico Provincial2011-2020 e Elaboração
do Plano Estratégico
Provincial -2021-2030

27I000141/
QP/01/2021

---

2

Manutenção e Reparação
de Viaturas a nível local

27I000141/
CL/04/2021

04/06/2021

2. Por este meio, convida-se a todos interessados elegíveis à apresentação de propostas seladas a participarem no concurso abaixo
indicado, com características descritas nos Documentos dos mesmos, produzidos para o efeito de acordo com o seguinte:
Item Modalidade
do Concurso
1
2
3
4

Limitado
Limitado
Limitado
Limitado

5

No do Concurso

Limitado

Data e hora de entrega
das propostas

Data e hora de abertura

35D000152/001/CL/2021

Fornecimento de combustível no Âmbito do SETSAN

24/5/2021 - 9.00 horas

24/5/2021 - 9.15 horas

35D000152/002/CL/2021

Fornecimento de refeições/catering e aluguer de sala para
24/5/2021 -10.00 horas
reuniões na Cidade de Nampula no Âmbito do SETSAN

24/5/2021 -10.15 horas

35D000152/003/CL/2021

Fornecimento de refeições/catering no Distrito de Monapo
24/5/2021 -11.00 horas
no Âmbito do SETSAN

24/5/2021- 11.15 horas

35D000152/004/CL/2021

Fornecimento de refeições/catering no Distrito de Ribauè no
24/5/2021 -12.00 horas
Âmbito do SETSAN

24/5/2021 -12.15 horas

35D000152/005/CL/2021

Fornecimento de refeições/catering no Distrito de Nacala-a24/5/2021 -13.00 horas
Velha no Âmbito do SETSAN

24/5/2021 -13.15 horas

35D000152/006/CL/21

Aluguer de duas viaturas para actividades de campo no
24/5/2021 -14.00 horas
Âmbito de SETSAN

24/5/2021 -14.15 horas

Limitado
6

Objecto do Concurso

3. Os Concursos serão realizados com base nas normas 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, e está aberto a todos os Concorrentes elegíveis.
4. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir o Documento do Concurso, das 08:00H às
15.00 horas (hora local), apresentando um talão de depósito correspondente a 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais) não
reembolsáveis para a aquisição de cada Caderno de Encargos na Conta Bancária Nº 0301111000725 Barclays Bank.
As propostas deverão ser entregues na Sala da Repartição de Aquisições do Serviço Provincial de Actividades Económicas de Nampula.
5. Todas as propostas deverão estar acompanhadas de Garantia Provisória.

Data de
posicionamento

nº de
ordem

Modalidade/Nº
de Concurso

Local, Data e
hora de entrega
Serviços
Provinciais da
Economia e
Finanças
28/5/2021,
10.00 horas
Serviços
Provinciais da
Economia e
Finanças
28/5/2021,
9.00 horas

Local Data
e hora de
abertura
Serviços
Provinciais
da Economia
e Finanças
28/5/2021,
10.30 horas
Serviços
Provinciais
da Economia
e Finanças
28/5/2021,
9.30 horas

1. O Serviço Provincial da Economia e Finanças de Inhambane convida empresas ou pessoas singulares inscritas no Cadastro Único
(CEF) interessadas a apresentarem propostas fechadas para Concurso Limitado e de Manifestação de Interesse para Serviço de
Consultoria para Avaliação do PEPI-2011-2020 e Elaboração do PEPI 2021-2030. Validade das propostas de 120 dias.
2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso e termo referência ou
levantá-los na UGEA, 1º Piso Esquerdo a preço de 1000,00MT para concurso Limitado.
3. O anúncio de posicionamento dos concorrentes será feito em sessão pública no dia 4/6/2021, pelas 10.00 horas, na presença
dos que desejarem comparecer. Caso haja alguma alteração os concorrentes serão comunicados por carta com antecedência.
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 nº 5/2016, de 8 de Março.

6. As referidas garantias poderão ser prestadas em uma das seguintes formas:

Inhambane, aos 12 Maio de 2021
AUTORIDADE COMPETENTE
(Ilegível)

a) Garantia Bancária; b) Cheque Visado; c) Seguro Garantia.
Nampula, aos 13 de Maio de 2021
O Director do Serviço Provincial
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA CIDADE DE MAPUTO

DEPARTAMENTO DE REGISTOS E NOTARIADO DA CIDADE
DE MAPUTO
CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS CIVIL E NOTARIADO DA
KATEMBE
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura do dia sete de Maio
de dois mil e vinte e um, exarada de folhas quarenta e um verso, do livro de
notas para escrituras diversas oito, traço “A”, nesta Conservatória do Registo e
Notariado da KaTembe, perante mim, HENRIQUES JOSÉ MALUANA, licenciado
em Direito, Conservador e Notário Superior da referida Conservatória, foi
celebrado uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de QUIZITO
VASCO ALFÂNDEGA, solteiro, maior, que era de cinquenta e um anos de idade.
Que o falecido não deixou testamento ou quaisquer outras disposições da
sua última vontade, deixou como únicos e universais herdeiros dos seus bens
móveis e imóveis, seus filhos: LUCAS QUIZITO ALFÂNDEGA, ANGUISTA
QUIZITO ALFÂNDEGA, SEBASTIANA QUIZITO ALFÂNDEGA, todos menores,
naturais e residentes na cidade de Maputo.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ou possam
concorrer a esta sucessão da herança que dela fazem parte bens móveis e
imóveis.
Está conforme
KaTembe, aos 11 de Maio de 2021
O Conservador
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
3ª CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL DE MAPUTO COM FUNÇÕES
NOTARIAIS

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
DEPARTAMENTO DE REGISTOS E NOTARIADO
3º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, nº 1472- 1º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ANGELO
MANUEL GUILHERME PIRES JORGE
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de onze de Maio de dois
mil e vinte e um, exarada de folhas cinquenta e cinco a cinquenta e sete, do livro
de notas para escrituras diversas número oitocentos e setenta e oito, traço “D”,
no Terceiro Cartório Notarial, perante ALDINA GUILHERMINA SAMUEL RUTUTO
MOMADE, licenciada em Direito, Conservadora e Notária Superior, foi lavrada
uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de ANGELO MANUEL
GUILHERME PIRES JORGE, no estado de divorciado, natural de Inhambane,
residente na cidade de Pemba, sendo filho de Ricardo Tiófilo Jorge e de Maria
Zulmira Lucinda da Graça Cândida.
Que, ainda pela mesma escritura pública foram declarados como únicos e
universais herdeiros de todos os seus bens e direitos, seus filhos: ELEONORA
PICO JORGE, natural de Maputo e RICARDO MANUEL PICO JORGE, natural de
Namaacha, todos solteiros e residentes nesta cidade.
Que, não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados
herdeiros ou com eles possam concorrer à sua sucessão.
Está conforme
Maputo, aos 12 de Maio de 2021
A Notária
(Ilegível)

5335

5358

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE
FELISMINA AURÉLIO DAVA
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura outorgada no dia doze de
Maio de dois mil e vinte e um, lavrada de folhas cento e quatro a cento e cinco
um, do livro de notas para escrituras diversas número trinta e nove “B”, da
Terceira Conservatória do Registo Civil com Funções Notariais, perante mim,
EDMA HELENA TCHAMO MADEIRA, licenciada em Direito, Conservadora e
Notária Superior, em exercício nesta Conservatória, foi lavrada uma Escritura de
Habilitação de Herdeiros por óbito de FELISMINA AURÉLIO DAVA, de quarenta
e sete anos de idade, natural de Maputo, no estado que era solteira, com última
residência habitual no Bairro da Zona Verde, filha de Aurélio Jossefa Dava e
de Maria Uahamba Chipatine, sem ter deixado testamento ou qualquer outra
disposição da sua última vontade.
Que a falecida deixou como únicos e universais herdeiros dos seus bens, seus
filhos: ALBERTINA JOÃO LUÍS THOMOSSENE, solteira, maior, GERALDO
EMÍDIO BOA e ROUFE EMÍDIO BOA, solteiros, menores, todos naturais de
Maputo, onde residem.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados
herdeiros ou com eles possam concorrer à esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis.
Está conforme
Maputo, aos 12 de Maio de 2021
A Notária Superior
(Ilegível)

5350

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial do Distrito Municipal KaMavota
1ª Secção Cível

ANÚNCIO
Pelo Tribunal Judicial do Distrito Municipal KaMavota,
na Acção Especial de Manutenção de Posse com
Processo Sumário, nº 168/2020-A, que corre seus
termos na 1ª Secção, movida pelo autor INSTITUTO
MÉDIO POLITÉCNICO DE COMPUTAÇÃO E GESTÃO,
com domicílio nesta cidade de Maputo, contra a ré:
NILZA FERNANDO (mais conhecida por Nilza Costa),
e outros interessados e com direitos comprovados
sobre o talhão e parcela com última residência
desconhecida, são estes réus citados para no prazo legal
de vinte dias, que começa a correr depois de finda a
dilação de trinta dias, da segunda e última publicação
deste anúncio, contestar, querendo, a acção supra
mencionada, consistindo o pedido de a ré cessar com
a perturbação da posse do autor, referente à parcela
861B do talhão nº 194, com área de 6380m², no
Distrito Municipal KaMavota, Bairro Costa do Sol,
conforme tudo melhor consta do duplicado da petição
inicial que se encontra no Cartório desta Primeira
Secção à disposição da citanda, onde poderá solicitálo em qualquer dia útil, durante as horas normais
de expediente, com a advertência de que a falta da
contestação serão considerados confessos os factos
articulados pelo autor para os efeitos de condenação no
pedido.
Maputo, aos 7 de Maio de 2021
A Juíza de Direito
Drª Ercília Felicidade Matavele Sebastião
A Escrivã de Direito
5288

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
4ª SECÇÃO

ANÚNCIO
A Senhora Doutora Luísa Arone Samuel Matlaba, Meritíssima Juíza de Direito da Quarta Secção do Tribunal
Judicial da Cidade de Maputo
Faz saber pela Quarta Secção do Tribunal Judicial da
Cidade de Maputo que correm éditos de trinta dias
citando o réu FERNANDO ISMAEL MATSINHE, com
último domicílio conhecido no bairro de Intaka 1,
quarteirão número 28, casa número D615, zona das
5 mil casas, paragem Barraquinha, na cidade da Matola, actualmente em parte incerta, para no prazo de
dez dias, que começa a correr depois de findo o dos
éditos, a contar da data da afixação deste edital, deduzir oposição, apresentando a sua defesa nos Autos de
Acção Sumária, registados sob o nº 05/2020-X, que
pelo Cartório da Quarta Secção lhe move a autora JANY
MICROCRÉDITO EI, representada pela senhora Janeta Júlio Biza pelos fundamentos constantes na petição
inicial, conforme tudo melhor consta do duplicado da
petição inicial, que se encontra arquivado no Cartório
desta Secção à sua disposição, podendo levantá-lo dentro das horas normais de expediente.
Maputo, aos 9 de Março de dois mil vinte e um
A Escrivã de Direito
Flora da Graça Adriano
Verifiquei
A Juíza de Direito
Luísa Arone Samuel Matlaba

SEGUNDA SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção do Tribunal Judicial
da Província de Nampula, na Acção
Executiva para Pagamento de quantia
Certa com Processo Ordinário nº
60/2019, em que é executado JOAQUIM
ALBERTO CHADIMBA NCHUMALI,
residente no Bairro Urbano Central,
Avenida Eduardo Mondlane, casa nº
33, cidade de Nampula e actualmente
em partes incertas no país, é este
citado, para no prazo de dez dias, que
começa a correr finda a dilação de
mais trinta dias, contados da data da
publicação do último anúncio, pagar o
valor de 413.620,92MT(quatrocentos
e treze mil, seiscentos e vinte
meticais e noventa e dois centavos),
ou nomear bens à penhora ou ainda
deduzir querendo, oposição por meio
de embargos, bem como agravar do
despecho que ordena a citação, sob
pena de o direito de nomeação de bens
à penhora ser devolvido ao exequente,
cujo duplicado se encontra arquivado
no Cartório desta Secção à disposição do
citado que poderá reclamá-lo dentro das
horas normais de expediente.

4810

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Conselho de Serviços de Representação do Estado
na Cidade de Maputo
Quarto Cartório Notarial de Maputo
Rua João Carlos Raposo Beirão, n.º 345, R/C

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura
pública de sete de Maio de dois mil e vinte e um, lavrada
de folhas sessenta e seis a folhas sessenta e sete, do livro
de notas para escrituras diversas, número duzentos
e oitenta, traço “C”, deste Cartório Notarial, perante
mim, SÉRGIO CUSTÓDIO MIAMBO, Conservador e
Notário Superior em exercício no referido Cartório,
foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros
por óbito de ABDUL GAFAR, de setenta e um anos de
idade, casado com Johrabai Aboobakar, sob o regime
de comunhão geral de bens, natural de Maputo, de
nacionalidade moçambicana, com última residência
no Bairro Central “A”, nesta cidade de Maputo, sem ter
deixado testamento ou qualquer outra disposição da
sua última vontade.
Mais certifico, que na operada escritura pública, foram
declarados como únicos e universais herdeiros da
quota disponível, de todos os seus bens, sua esposa
JOHRABAI ABOOBAKAR, viúva, natural de Maputo,
e seus filhos: BILAL ABDUL GAFAR e FAISAL ABDUL
GAFAR, ambos solteiros, maiores, naturais de Maputo,
todos de nacionalidade portuguesa e residentes na
Cidade de Maputo.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei
prefiram ou com eles concorram à sucessão e da
herança fazem parte bens móveis e imóveis.
Está conforme
Maputo, aos 7 de Maio de dois mil e vinte e um
A Conservadora e Notária Técnica
(Ilegível)
5354

LEMBR

ETE

5274

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE
NAMPULA

Nampula, aos 13 de Abril de 2021
A Juíza de Direito
Dra. Maria José Moiane
O Escrivão de Direito
Dr. Manuel Maquia

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR
ÓBITO DE ABDUL GAFAR
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
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Já renovou a sua
Subscrição dos
jornais?

Termos e condições aplicavéis
www.jornaldomingo.co.mz

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE SOFALA
SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
No Cartório da Secção Comercial do Tribunal Judicial da Província de
Sofala faz se saber que correm uns Autos de Execução Ordinária
para Pagamento da Quantia Certa, registados sob número cinquenta
e cinco barra Secção Comercial barra dois mil e vinte, em que é
exequente: BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, SA (BCI)
e por este meio é citado o executado: AUTO VIALEX LIMITADA,
representado pelo seus sócios e avalistas, VICTOR MANUEL REBELO
DO ROSÁRIO PAULO TEIXEIRA GOMES, casado, natural de Caldas da
Rainha, de nacionalidade portuguesa, com DIRE nº 07 PT 00025054A,
e JOÃO PAULO TEIXEIRA GOMES, casado, natural de Caldas da
Rainha, de nacionalidade portuguesa, com DIRE nº 07 PT 00004083J,
respectivamente, actualmente em parte incerta, para no prazo de 10
dias, finda a dilação mínima de quinze dias, pagar o valor da dívida
exequenda no montante de 924.884,99MT (novecentos e vinte e
quatro mil, oitocentos e oitenta e quatro meticais e noventa e nove
centavos) ou no mesmo prazo nomear bens susceptveis de penhora,
sem prejuízo de deduzir oposição, por meio de embargos, ou agravar do
despacho de citação, neste último caso, no prazo de 8 dias, ao abrigo das
disposições legais conjugado dos artigos 465 nº 1, 811 nº 1, 812 e 685
todos do CPC, cujo requerimento inicial e respectiva cópia se encontra
neste Cartório à disposição do citando, que poderão levantar durante as
horas normais de expediente.
Beira, aos quatro de Maio de dois mil e vinte e um
O Juiz de Direito
Dr. António Mário Romão Charles
O Escrivão de Direito
Benício Casimiro Pacule

Faça a sua subcrição do jornal
e disponha da actualidade sem sair do escritório

www.jornalnoticias.co.mz

4858

www.desaﬁo.co.mz
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Superfície 78 778 km²
População 1 606 568 (2007); 17 Distritos

Mais hospitais
com maternidade

Um dos desafios do executivo provincial é construir unidades sanitárias com maternidades

BERNARDO CARLOS

A

CONSTRUÇÃO
de
unidades
sanitárias
com serviços de maternidade, de modo a
assegurar a frequência
das mulheres grávidas na assistência e partos institucionais constitui o grande desafio
lançado há dias pelo Conselho
Executivo provincial de Tete.
O desafio de prestar a con-

tínua melhoria dos cuidados
de saúde à mulher durante a
gravidez, parto e no pós-parto para reduzir a mortalidade
materna, neonatal e peinatal
foi apresentado há dias pelo
governador da província, Domingos Viola, no decorrer de
mais uma sessão da Assembleia
Provincial.
“Queremos incutir nas
mulheres grávidas as vantagens
de adesão às unidades sani-

tárias para consultas pré-natais para que tenham partos
seguros e condignos assistidos
por profissionais ligados à area
de saúde materna-infantil”,
disse Domingos Viola.
Para o efeito, segundo
afirmou, serão acrescidos os
serviços de maternidade nas
unidades sanitárias, onde não
estão a funcionar, incluindo os
de Saúde Sexual e Reprodutiva,
com especial atenção para ad-

olescentes e jovens.
Para encorajar e garantir
melhor assistência às mulheres
grávidas, sobretudo no meio
rural, onde normalmente os
partos são assistidos em casa
por matronas, o Governo projecta continuar a construir
casas de mãe-espera nas unidades sanitárias com maternidade, conforme deu a conhecer o governador provincial.
“Pretendemos promov-

er acções integradas de prevenção e tratamento de
doenças mais comuns na infância, bem como o controlo
do crescimento da criança,
para evitar impactos negativos
como a desnutrição crónica”,
afirmou Domingos Viola.
Aos profissionais ligados
à área de Saúde na província,
o governador apelou ao aperfeiçoamento da prevenção e
resposta a epidemias, particularmente da malária e doenças
diarreicas, com destaque para
a cólera e de todas as enfermidades derivadas de mudanças
climáticas que assolam o nosso
país de forma cíclica.
“O país enfrenta uma série
de enfermidades e, por isso,
temos de estar mais atentos
para garantirmos a assistência multiforme a pessoas com
doenças crónicas e degenerativas para a melhoria da sua
qualidade de vida”, anotou
Domingos Viola.
É dentro deste quadro que o
Conselho Executivo provincial
está a expandir o acesso ao
tratamento anti-retroviral a
todas as unidades sanitárias da
província e a consolidar a educação sexual e reprodutiva no
seio dos adolescentes e jovens.
Domingos Viola destaca
a necessidade de valorização
da medicina tradicional por
ser uma das parceiras no tratamento de várias doenças no
seio das comunidades ao mesmo tempo que indicou que o
Governo vai prosseguir com a
investigação e utilização das
plantas medicinais monitoráveis pelo Serviço Nacional
de Saúde.

EDM leva energia
a mais consumidores

Alfredo Siaca (à direita), director do Serviço ao Cliente da Electricidade de Moçambique

A
ELECTRICIDADE
de
Moçambique
(EDM),
na
província de Tete, pretende
levar energia eléctrica a mais
consumidores no quadro da
materialização da Estratégia
Nacional de Electrificação até
ao ano de 2030.
É dentro deste quadro
que equipas técnicas da
empresa estão a realizar visitas
de trabalho aos potenciais
clientes ao longo da faixa
direita da albufeira de Cahora-

Bassa onde são desenvolvidas
diversas
actividades
industriais, com destaque
das instâncias turísticas e de
operadores semi-industriais
de pesca de kapenta, um dos
produtos de exportação da
província.
“O nosso maior objectivo é impulsionar a expansão
da rede nacional de energia
eléctrica e promover o uso da
energia solar e de outras fontes
alternativas, onde, por diver-

sas razões, nomeadamente de
limitações técnicas e organizacionais, aquele recurso energético da rede nacional ainda não chegou”, disse Alfredo
Siaca, director do Serviço ao
Cliente da EDM na província que, na semana passada,
manteve encontros com operadores da pesca de kapenta e
de turismo para recolher a sua
sensibilidade sobre o desenvolvimento do negócio de fornecimento de energia eléctri-

ca da rede nacional.
Afirmou que grande parte dos novos consumidores
da energia eléctrica fornecida pela empresa ao longo da
faixa direita da albufeira de
Cahora-Bassa será abastecida
através de baixadas da linha de
alta tensão que sai de Chitima
à sede distrital de Mágoè.
A expansão daquele recurso energético a mais consumidores, conforme considerou,
vai impulsionar o desenvolvi-

Óscar Zalima, director de Desenvolvimento Territorial e Ambiente em Tete

Aumentam
assentamentos
informais
O INCREMENTO, nos últimos tempos, de assentamentos informais em quase todas
as unidades territoriais da
província de Tete preocupa o
Conselho Executivo provincial
que defende a necessidade de
toda a máquina governativa a
vários escalões unir esforços e
capacidades inteligentes para
inverter a situação.
O director de Desenvolvimento Territorial e Ambiente
naquele órgão de governação
descentralizada, Óscar Zalima, disse que nas periferias de
cidades e vilas, bem assim nos
aglomerados populacionais
das povoações, localidades e
postos administrativos tem
havido intervenções de atalhoamentos em locais onde
não há instrumento de ordenamento territorial.
Devido ao facto, defendeu a necessidade de toda a
máquina governativa a vários

escalões unir esforços e capacidades inteligentes visando mitigar ou colmatar os
assentamentos informais obedecendo todos os indicativos
do instrumento de ordenamento territorial.
Para o efeito, estão projectadas acções de assistência
e assessoria técnica e financeira aos governos distritais
para a materialização dos instrumentos de ordenamento
territorial assim como a implementação dos planos de
pormenor nas unidades territoriais de alguns distritos.
Óscar Zalimba acrescentou
que, neste momento, decorre
o processo de elaboração e
conclusão dos perfis ambientais de todos os distritos da
província, incluindo o do município da cidade de Tete.
“Estamos a proceder à capacitação dos técnicos locais
no manuseamento de equi-

pamentos topográficos de alta
precisão de tipo GPS portáteis
para respectivas leituras e demarcações de talhões”, disse
o director de Desenvolvimento
Territorial e Ambiente no Conselho Executivo provincial.
Entretanto, está em curso
desde os meados do ano passado e já na sua fase conclusiva o
processo de elaboração do Plano de Zoneamento Ecológico
no distrito de Mágoè, concretamente no posto administrativo de Chinthopo, região
abrangida pelo Parque Nacional de Mágoè.
Por outro lado, em conformidade com Óscar Zalimba,
o sector está a atravessar alguns constrangimentos como
a insuficiência de recursos financeiros, fraca coordenação
multidisciplinar e intersectorial na execução dos instrumentos de ordenamento territorial.

Nhabandu quer ser
zona turística estratégica
mento da economia a nível
dos diversos sectores de actividade.
Referiu que a empresa
pretende capitalizar a corrente eléctrica transportada
por centenas de quilómetros
sem o devido aproveitamento,
facto que também vai beneficiar as comunidades das zonas
operacionais dos pescadores
semi-industriais de kapenta e
do ecoturismo.
Com a construção e
derivação de novas linhas
será assegurado o aumento
da capacidade da empresa na
elevação da presença da rede
nacional de transporte de energia eléctrica aos grandes
consumidores e as comunidades no meio rural.
Explicou que a expansão e
acesso da rede eléctrica nacional serão diversificados no seu
uso físico e electrónico, catapultando os níveis de desenvolvimento socioeconómico
das comunidades locais da
província e do país.
Por outro lado, a EDM ao
nível da província está a proceder à manutenção da sua
rede de transporte de energia
eléctrica e a substituir e repor
algum equipamento em estado obsoleto. “Estas acções
visam, fundamentalmente,
manter os serviços de fornecimento de energia eléctrica
impecável aos nossos consumidores”, referiu Alfredo
Siaca.

A localidade de Nhabandu quer transformar-se em zona turística estratégica

A LOCALIDADE de Nhabandu, nas margens da
albufeira de Cahora-Bassa, no distrito com o
mesmo nome, deverá ser transformada num dos
destinos turísticos estratégicos da província de
Tete com a edificação de diversas infra-estruturas do sector.
A edificação das referidas infra-estruturas insere-se no âmbito da implementação do
programa do governo provincial de fomento e
desenvolvimento do sector do turismo nas margens daquele lago artificial resultante da construção da barragem Hidroeléctrica de Cahora-Bassa.
No quadro da concretização do referido programa está em edificação uma instância turística
denominada Joe’s Place, uma iniciativa de investimento privado, cujo projecto contempla a construção de um hotel e de outras infra-estruturas
turísticas.
“O nosso objectivo é de transformar esta
região, com esta bela paisagem, num dos destinos turísticos estratégicos e uma das formas
da sua valorização e operacionalização das potencialidades existentes, através da atracção de
mais investimentos nacionais e internacionais”,

disse Justine Goddarden, administradora do empreendimento.
A nossa interlocutora referiu que no quadro
do programa de responsabilidade social vai se
impulsionar o desenvolvimento do turismo
baseado nas comunidades à volta do projecto, através da valorização das iniciativas locais e
criação de oportunidades de negócio, emprego e
auto-emprego.
“Desde que aqui nos instalámos há sensivelmente sete anos estamos envolvidos na diversificação de produtos turísticos como forma de capitalizar a rica diversidade faunística e paisagística
desta zona da albufeira”, disse.
Quase a totalidade das pessoas envolvidas nas
obras foi recrutada localmente estando a beneficiar de capacitação técnica e profissional visando
a melhoria dos serviços prestados, a crescente
competitividade e a empregabilidade dos cidadãos moçambicanos.
“Recrutámos e mandámos formar cidadãos
locais que estão a assistir os animais que estamos a criar, alguns dos quais servem de atracção
turística dos nossos hóspedes”, disse Justine
Goddadern.
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A fronteira de Mandimba
UMA vez dissemos aqui que a vila de Mandimba, no Niassa, era comercialmente activa
em relação às outras daquela vasta província
do país que conhecíamos, por causa da sua localização geográfica para Moçambique, como
o vizinho Malawi. Supúnhamos que tal tivesse a ver com o facto de se situar na fronteira
entre os dois países. É um aspecto que constatávamos das vezes que estivemos lá, quer em
missão de serviço, quer em visita familiar.
A primeira vez que estivemos na vila de
Mandimba, ela não estava municipalizada.
Entre domingo e segunda-feira, desta semana,
estivemos lá pela terceira vez. Era pela segunda vez que estávamos naquela vila já autárquica em serviço.
Fomos fazer cobertura jornalística da inspecção relâmpago do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento (MADER), à fronteira
de Mandimba, no âmbito da monitoria da movimentação dos produtos agrícolas nas fronteiras do país, principalmente em tempos de
comercialização, cujo objectivo do ministério
é de combater o contrabando desses produtos
para os países vizinhos, particularmente nesses tempos.
Entretanto, a inspecção inesperada da
fronteira não terá sido de toda ela pacífica,
tendo em conta o ambiente de conversa que
logo se gerou entre a equipa de inspectores do
MADER encabeçada pelo respectivo inspector-geral, Rui Mapatse, e as chefias dos vários
ramos da Polícia em Mandimba.
Era nítida a ausência de entendimento entre a equipa de inspecção do MADER e essas
chefias. Aliás, já se sabe, logo à partida, que
este tipo de inspecção nunca foi pacífica, talvez por as pessoas temerem a descoberta das
suas falcatruas que tornam as fronteiras vulneráveis. Não queremos acreditar que seja o
caso.
Do que transpareceu é que os representantes das autoridades policiais que controlam a
fronteira de Mandimba, considerada porosa,
não teriam gostado a presença relâmpago
da equipa de inspectores naquele local. Até
porque por pouco os jornalistas teriam sido
escorraçados ou confiscados os seus equipamentos de trabalho. Em suma, por pouco
acontecia o imprevisível, que porventura poderia manchar a inspecção. Valeu a consolidação do lento e desconfiado diálogo entre os
intervenientes. Aliás, houve quem disse que
não havia razão de ambas partes discutirem
com a ausência de entendimento, sendo todos
do mesmo governo.

Por outro lado, do que se assiste, em Mandimba, sugere que o esforço que se diz estar
a ser feito visando reverter a porosidade das
nossas fronteiras, neste caso a de Mandimba,
combatendo, por exemplo, o contrabando de
mercadorias e entrada ilegal de pessoas e outros males, deveria compreender também a
melhoria substancial das suas infra-estruturas
e equipamentos. Já basta que a fronteira de
Mandimba disponha de infra-estruturas precárias.
Não se percebe, por exemplo, como é que
uma fronteira com uma certa dinâmica, como
a de Mandimba, ainda a sua cancela ou limitação continua feita com base em tambores metálicos usados, paus ou bambus e amontoado
de blocos de adobe. Continue com essa vergonha que não dignifica o país. Tem toda a razão
quem pergunta sobre onde são aplicados os
fundos que são arrecadados naquela fronteira.
Quem chega à fronteira de Mandimba
é confrontado com a curiosidade de ela não
parecer ser o que é. Diz-se que as estruturas
centrais nunca ouviram os gritos de socorro
locais, visando a disponibilização de fundos
para a construção e/ou reabilitar as infra-estruturas daquela fronteira. Verdade ou não,
o certo é que é preciso que se faça algo para
se inverter o actual cenário infra-estrutural da
fronteira de Mandimba.
Contudo, o bom é que diz-se que, nos últimos tempos, o cenário de contrabando de
mercadorias, com destaque para os produtos
agrícolas, para o Malawi, naquela fronteira,
reduziu consideravelmente, mercê da tomada
de algumas medidas, das quais se desatacam
a introdução do sistema de cadernetas na comercialização.
Também foi bom constatarmos, desta vez,
que a vila de Mandimba vai compreendendo
que foi contemplada no processo da municipalização na perspectiva de se promover o seu
desenvolvimento, por isso, não pode “dormir”.
Alguns edifícios onde funcionam principalmente as instituições do Estado, já deixarem
aparência de caducidade como era dantes, por
falta de manutenção e/ou reabilitação.
Mesmo assim, Mandimba precisa de fazer
mais para que outras infra-estruturas importantes não continuem com aspectos degradantes ou de caducidade, que não prestigia a
autarquia que deveria ser uma das mais desenvolvidas da província do Niassa, claro, através
da injecção de grandes investimentos com os
fundos resultantes da arrecadação de receitas
na sua fronteira.

RETALHOS E FARRAPOS

“Maio Amarelo” e a problemática
de atropelamentos na EN4
MOISÉS GUIMARÃES*
A ORGANIZAÇÃO das Nações Unidas (ONU) institucionalizou o mês de Maio, desde 2014, como o mês de reflexão
e consciencialização sobre a segurança e responsabilidade
no trânsito, para chamar a atenção aos cidadãos de todo
o mundo, sem excepção, para o elevado número de vidas
humanas perdidas diariamente nas estradas, designando-o
como “Maio Amarelo”.
Moçambique, em particular a província de Maputo, não
foge a regra ao alto índice de acidentes de viação, sejam estes
do tipo colisão ou atropelamento, que resultam na sua maioria
em feridos graves ou nos piores casos em óbitos. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estimou que em 2015, mais de
oito mil moçambicanos perderam a vida nas estradas moçambicanas, do Rovuma a Maputo, tendo sido o nosso país o líder
de acidentes de viação naquele ano à nível da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa (CPLP). Este dado é extremamente preocupante, pois as condições que levaram a tais altos
números não sofreram quaisquer alterações, pelo contrário, há
um incremento do parque automóvel no país, particularmente
na província e cidade de Maputo, aliado ao elevado número
de automobilistas que não optam por uma condução defensiva.
Em Maio de 1997, a Estrada Nacional Número 4 (EN4)
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álcool mais forte, meu corpo mais leve, minha consciência ausente, agia por impulso ou
guiado por forças que desconheço o teor e as
intenções. Se é que as têm.
Acordei, vi o vómito de uma das minhas
personagens, a principal, vesti os 51 anos,
ainda no quarto da casa dos meus pais a fazer
o papel de adolescente inconsequente.
Sentei-me no sofá, vi meu pai a dar ordens: “prepare água para o personagem, abre
a janela do quarto, ontem ele chegou podre”.
Fingi que não escutei, permaneci esticado
no sofá e pensei nas mulheres da minha vida,
enquanto relia uma das passagem do meu texto: “as mulheres não me gostam, ainda solteiro aos 51 anos. Se tivesse coragem, deixaria
de ser hétero, mas ainda preservo o meu ânus.
Gostaria de escrever poemas de amor, mas
não conheci este sentimento durante os meus
51 anos, meus textos em versos são eróticos
e leio para prostitutas habituais. São cinco as
mais marcantes nestas minhas 51 primaveras”.
Voltei à vida real e agradeci a Deus por
não ter 51 anos, mas sei que no sábado completo mais um.
Mais 1.

Direcção, Redacção e Oficinas: Rua Joe Slovo, 55
Cx. Postal n.º 327 – Telefones: 21320119/21320120
Email: j.noticias@tvcabo.co.mz – MAPUTO

Director Editorial: Lázaro Manhiça
Email: lazaro.manhica@snoticias.co.mz
Telefones: 21322812 – Fax-21320575
Chefe da Redacção: Salomão Muiambo
Subchefes da Redacção: José Machado
e Gil Filipe
(Telefs.: 823180240, 823180340 e 21320121 – Fax: 21314531)
(Telefs.: 21322815, 21320121 – 82-3180240/82-3180340)

e que por diversos motivos têm que atravessá-la diariamente,
na sua maioria ignoram as seis pontes metálicas aéreas de travessia próximas às paragens de semi-colectivos, construídas ao
longo da EN4, atravessando-a mesmo em horários de muito
movimento. A travessia dos peões na EN4, e por vezes consequente atropelamento, pode estar associada à ausência da rede
de vedação no meio das seis faixas de rodagem, que existia no
projecto inicial da TRAC em 1997, e que foi substituída nas
obras de ampliação em 2019 por lancis de betão, com altura
não superior à quarenta centímetros, o que não impõe aos peões
o uso das pontes metálicas aéreas; problema que aparentemente não foi resolvido com a instalação em andamento das novas
redes metálicas nas laterais da estrada pela TRAC.
O baixo número de ambulâncias nos hospitais públicos e
consequente lenta resposta de auxílio aos feridos nos acidentes,
a fraca visibilidade em algumas secções da estrada com deficiente iluminação, aliada à falta de educação cívica dos peões
e automobilistas e ao “refresco” oferecido à Polícia de Trânsito
em caso de acidente de viação podem também estar por detrás
do elevado número de acidentes e óbitos na EN4. É caso para
reflectir neste “Maio Amarelo”: o que nós, como sociedade
moçambicana, estamos a fazer para reduzir, ou mesmo erradicar, o sangue nas nossas estradas?
*Engenheiro mecânico

Lares luminosos e alegres - ( Concl.)

Hélio Nguane
helionguane@gmail.com

O TÍTULO deste texto devia ser “Meu aniversário é no sábado”, mas esta é outra história.
O essencial é que antes de sair de casa, reli
um dos meus textos favoritos, intitulado “A
procura da personagem principal”:
“Quando acordei, olhei o tipo no espelho,
vi um bigode branco e percebi que ele tem 51
anos. Cinco décadas e um ano. Solteiro, com
51 anos. Sem filhos, 100 contas por pagar,
100 bocas a falarem mal do meu dia-a-dia”,
lia e percebia que no sábado terei mais um ano
e sei que os anos ímpares são ímpares para
mim.
“Na boca, 23 dentes, na despensa comida
até dia 23 de Maio, no chão o vómito da madrugada. Tenho dores de cabeça, sinto os pontapés que levei na cara, durante a briga no bar.
Acho que levei 51 pisadelas no crânio. Olho
para rua, vejo uma miúda de 19 com seios rijos, fico mole ao recordar que tenho 51 anos”,
ao ler, procurava perceber a origem de tais escritos e do nada sentia que a personagem me
perseguia, era um retrato que eu lutava para
não se incorporar em mim.
Olhei para o trânsito, o vento da ponte
na minha face, tudo calmo. Em direcção ao
emprego, recordei-me da sexta-feira: senti o

foi concessionada à Trans African Concesssions (TRAC), pela
Administração Nacional de Estradas (ANE) num contrato de
construção, operação e posterior transferência para o Estado
moçambicano, por um período de trinta anos que irá terminar
em 2027, tendo a TRAC ficado responsável pela manutenção
da mesma, com receitas provenientes das taxas das portagens,
Maputo-Matola e Moamba.
Entretanto, devido ao crescente número de viaturas nos últimos anos que fazem o trajecto cidade da Matola – cidade de
Maputo e vice-versa, com uma estimativa de 53 mil viaturas
por dia, o Governo autorizou através de uma adenda ao contrato inicial, o alargamento da EN4 nas secções 19 e 20, de quatro
para seis faixas, três em cada sentido de trânsito, com vista a
permitir maior fluidez nas horas de ponta. As secções que sofreram alargamento compreendem o troço entre a Shoprite e
Hospital Geral José Macamo, nas cidades da Matola e Maputo,
respectivamente.
Contudo, o problema de mobilidade urbana neste troço da
EN4 aparentemente resolvido após a sua ampliação, revelou a
fragilidade cívica e disciplinar do cidadão maputense, tanto automobilista como o peão. Se por um lado os automobilistas não
aderem a uma condução defensiva, não obedecendo o limite de
velocidade imposto na estrada que é de sessenta quilómetros
por hora, por outro lado, os peões residentes à beira da estrada

AS festas de baptizado eram sempre em casa com os
amigos mais chegados e mais ou menos nos primeiros dez
dias depois de nascerem. As minhas colegas de trabalho brincavam comigo e diziam: ainda tem o bebé na barriga e já está
a planear a ementa do baptizado. Abençoávamos as refeições,
rezávamos o terço em família com aqueles que queriam e a partir
de certa altura íamos anualmente a Fátima também com os avós.
Passámos a festejar nas Dominicanas os anos da avó paterna, em
Outubro. Nessa altura já tínhamos netos e íamos todos. Juntávamo-nos todos uma vez por semana para almoçar ou jantar.
Na adolescência irritavam-se porque o pai e a mãe estavam
sempre de acordo quando pediam alguma coisa. Eu não queria
que andassem de mota, por achar perigoso, mas quando estavam em casa dos avós, o avô sempre ia cedendo. Um dia apareceu na nossa garagem uma mota estacionada. Ninguém sabia
de quem era, nem a porteira do prédio. Quando me preparava
para mandar a polícia vir buscar a mota, confessou o filho mais
novo que era dele. Cedi e mais tarde roubaram-lha. Eu dizia que
era intervenção do anjo da guarda para que não tivesse nenhum
acidente. Aos dezoito anos, o filho mais velho entrou de repente
em diálise. Irmãos e amigos todos se reuniram para o ajudar. Levavam-lhe apontamentos e estudavam com ele. Todos os irmãos
que podiam queriam ser dadores de um rim. Eram seis potenciais
dadores o que surpreendia toda a equipa hospitalar. Rejeitou um

rim de cadáver, rezámos muito e ao fim de treze anos de diálise recebeu um rim de um irmão. Não interrompeu a carreira
universitária e terminou-a bem preparado nos cinco anos. Tudo
isso nos uniu muito. Além dos irmãos, tivemos muito apoio de
muitos amigos.
Há 11 anos foi-nos diagnosticado, ao meu marido e a mim,
um cancro no cólon. Encarámo-lo como uma carícia de Deus
e um convite à união entre todos. O ponto 758 de “Caminho”
fez eco na nossa vida: “A aceitação rendida da Vontade de
Deus traz necessariamente a alegria e a paz; a felicidade na
Cruz. – Então se vê que o jugo de Cristo é suave e que o seu
peso é leve”.
Fomos operados no mesmo dia por nenhum querer ser
operado antes do outro e os filhos acompanharam-nos em
todas as fases da doença. Fizemos as mesmas sessões de
quimioterapia durante 6 meses e experimentámos a união na
doença que prometemos no dia do casamento. A morte dos
avós também foi vivida com intensidade e proximidade. As
circunstâncias de cada um foram diferentes, mas predominou
o esforço conjunto para que tivessem um final de vida cheio de
carinho e manifestações de gratidão pelo dom da vida e o legado
que nos deixaram.
Fizemos a festa dos vinte e cinco anos de casados em casa.
Todos trabalharam, serviram o jantar volante e cantaram na missa, depois de muito tempo de ensaio. O canto não é o nosso forte.
À medida que foram crescendo criou-se o conceito de férias

em família: pelo menos 15 dias todos juntos. Como este conceito de férias em família era cada vez mais difícil de concretizar, pela dificuldade de arranjar casa onde coubéssemos todos
confortavelmente, construímos, com a ajuda dos que puderam,
uma casa perto do Carvalhal onde passamos o mês de Agosto,
coincidindo o mais possível filhos e netos. Os primos brincam e
aprendem juntos. Juntamo-nos todos no Natal, Páscoa e sempre
que é possível. É uma forma maravilhosa de fortalecer o que nos
une e nota-se que todos contam com cada um. Os tios são padrinhos dos sobrinhos e os primos são os melhores amigos entre si.
Temos histórias hilariantes dos dias no Alentejo em que a descontração ajuda à animação, partilha e apoio. Recordo com emoção a festa surpresa dos nossos quarenta anos de casados com
missa em casa celebrada por um sacerdote amigo de longa data.
Ofereceram-nos uma viagem inesquecível a Roma devidamente
acompanhados por uma filha. Organizaram toda a viagem com
imenso carinho. Ficámos alojados mesmo ao lado dos Museus
Vaticanos. Tivemos a oportunidade de ser recebidos pelo prelado
do Opus Dei.
Temos um calendário perpétuo onde estão registadas, com
fotografias alusivas, todas as datas importantes para que ninguém se esqueça. Já não damos os parabéns à meia noite para
não perturbar a vida familiar de cada um. Damos muitas graças a
Deus por tantas bênçãos. As alegrias multiplicam-se e as tristezas
dividem-se. Apoiamo-nos muito e estamos à espera da Isabelinha que é a vigésima segunda neta.
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Arqueólogos descobrem
o enterro mais antigo de África

CISM busca evidências para produção de uma vacina para gestantes

PARCERIA COM PFIZER

CISM desenvolve vacina
para mulheres grávidas

O

CENTRO de Investigação em Saúde
da Manhiça (CISM),
em parceria com a
farmacêutica norte-americana Pfizer, está a desenvolver uma vacina contra
Covid-19 para gestantes e
outros grupos vulneráveis
até ao momento excluídos
da imunização contra o novo
coronavírus.
A iniciativa surge pelo
facto de as vacinas disponíveis não serem recomendadas sobretudo para gestantes.
Falando ontem à Rádio
Moçambique, o director do
Centro de Investigação em

Saúde da Manhiça, Francisco
Saúte, disse estar em curso a
elaboração do protocolo de
investigação que será submetido a vários comités internacionais de saúde.
Saúte referiu que a nova
vacina poderá melhorar a
resposta à pandemia global
nos grupos sociais que não
estão contemplados na vacinação em curso.
“Estamos a trabalhar
com a farmacêutica Pfizer
na vacina materna contra a
Covid-19, em mulheres grávidas no distrito da Manhiça.
Agora decorrem contactos
preliminares para um proto-

colo a ser aprovado pelos vários comités científicos, entre
os quais o interno, institucional, o nacional de bioética em saúde, passando pelo
departamento farmacêutico,
que é a autoridade reguladora
em Moçambique, para além
da aprovação administrativa pelo ministro da Saúde”,
disse.
Sobre a expectativa, Saúte antevê com a pesquisa
dias melhores, uma vez que
até agora não existem dados de segurança que possam permitir vacinação, com
tranquilidade, a gestantes,
embora em muitos casos se

tenha estado a administrar,
porque às vezes o risco hipotético decorrente da toma da
vacina é menor do que o de
contrair a Covid-19.
O objectivo do estudo em
curso é mesmo contribuir
para uma tomada de decisão
segura, baseada em evidências científicas.
“Sem dados de segurança, não se pode implementar
de forma ampla. O que tem
sido feito até aqui é balanceando sempre o risco e benefício. Devia ser um processo de vacinação normal como
acontece na população em
geral”.

ARQUEÓLOGOS encontraram o enterro humano mais antigo de África.
Trata-se de um menino
Homo Sapiens de três
anos de idade, enterrado
na entrada da caverna de
Panga ya Saidi, no Quénia, há 78 mil anos.
Apesar de África ser
considerado o berço da
modernidade biológica e
cultural, os primeiros indícios de enterros neste
continente são escassos
e frequentemente ambíguos. Assim, a origem
e o desenvolvimento das
práticas mortuárias no
continente permanecem
um mistério.
Desde o início das escavações em 2010, Panga ya Saidi tem sido um
local-chave para investigar a origem da espécie
humana.
“Assim que visitámos Panga ya Saidi pela
primeira vez, sabíamos
que era especial”, disse
Nicole Boivin, directora do Departamento de
Arqueologia do Instituto
Max Planck para a Ciência da História Humana
(MPI-SHH), em comunicado.
“O sítio é verdadeiramente único. Sucessivas temporadas de escavações em Panga ya Saidi
colocam-no como um
local-chave na costa da
África Oriental, com um
extraordinário registo de
78 mil anos de actividades culturais, tecnológicas e simbólicas”.
Os primeiros fragmentos ósseos foram en-

A CAÇA furtiva de espécies proibidas
está longe de ser estancada em diversas
áreas de conservação do país. O seu fim
exige empenho redobrado de todos,
com destaque para os que trabalham na
conservação da natureza.
A informação foi partilhada recentemente no distrito de Matutuíne, província de Maputo, pelo director-geral
da Administração Nacional das Áreas
de Conservação (ANAC), Mateus Mutemba.
Mutemba referiu que o esforço empreendido pela ANAC já confere a esta
entidade a capacidade de controlo dos
principais focos desta actividade ilícita.
Nos últimos cinco anos, por exemplo,
os parques do Limpopo e Mágoè, bem
como a Reserva Especial do Niassa foram áreas de grande preocupação em
termos de incursões de caçadores fur-

tivos.
“Hoje é notória a redução da prática de caça furtiva nestas áreas, embora
no último semestre tenha sido registado um recrudescimento na região sul,
na faixa entre Chicualacuala e Ressano
Garcia”, disse.
De um modo geral, considera que
há uma redução do número de incursões e animais mortos na região
sul. Cita a província do Niassa como
exemplo do sucesso no controlo da
caça do elefante dentro da Reserva
Especial.
Precisou que é fora da Reserva Especial do Niassa onde ainda se registam
focos de caça do elefante, bem como
um notável recrudescimento da procura de carnívoros, com destaque para
o leão, com finalidade de comercialização de partes deste animal, como pele,

dentes e unhas.
Um balanço relativo ao presente
ano dá conta de que esta prática ilícita
já levou à detenção de 23 pessoas.
“A nossa actividade de prevenção
e combate à caça furtiva, de um modo
geral, tem sido caracterizada por intervenções de consciencialização. No
ano passado, por exemplo, fizemos
uma estratégia de comunicação para
a conservação da biodiversidade, com
a finalidade de mostrar à sociedade a
importância da conservação da biodiversidade na promoção do turismo baseado na natureza”, disse.
Denominada “A caça furtiva rouba
de todos nós”, a campanha não só serve
para consciencializar, como também
abre espaço para que os cidadãos façam
denúncias sobre abate e comércio ilegal
de produtos da vida selvagem.

PUBLICIDADE
SAIBA O QUE ACONTECE
NO SEU MUNICÍPIO
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA CIDADE DE MAPUTO
DIRECÇÃO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS DA CIDADE
DEPARTAMENTO DOS REGISTOS E NOTARIADO
2º CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO
DE INÁCIO ANDRE CUMBA
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de doze de Março de dois mil e vinte e
um, exarada de folhas cinquenta e sete a cinquenta e oito verso, do livro de notas para escrituras
diversas número trezentos e cinquenta e seis, traço “B”, do Segundo Cartório Notarial de Maputo,
perante mim, LÉCIO DIRCEU CUMBE, Conservador e Notário Superior em exercício no referido
Cartório, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de INÁCIO ANDRÉ
CUMBA, de setenta anos de idade, no estado de solteiro, natural de Maputo, com última residência
habitual no bairro Hulene “B”, filho de André Cumba e de Maria Alice Ngovo.

O NOTÍCIAS DEDICA DIARIAMENTE
UMA PÁGINA À CIDADE DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade, tendo
deixado como únicos e universais herdeiros de todos seus bens, seus filhos: Isabel Inácio Cumba,
Alice Inácio Cumba e Inacinho Inácio Cumba, solteiros, maiores, naturais de Maputo.
Que segundo a lei não há quem com eles possa concorrer a esta sucessão, que da herança fazem
parte bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias.
Está conforme

Maputo, aos 18 de Março de 2021
A Notária Superior
(Ilegível)

cujas raízes ainda não se
haviam formado”, explicou a paleoantropóloga María Martinón-Torres, directora do Centro
Nacional de Investigação
sobre a Evolução Humana (CENIEH). “A articulação da coluna e
das costelas também foi
preservada e até a curvatura da caixa torácica
foi mantida. Tudo isso
sugeria que se tratava de
um enterro deliberado e
que a decomposição do
corpo ocorrera na mesma cavidade em que os
ossos foram encontrados”.
A análise microscópica dos ossos e do solo
circundante confirmou
que, depois de depositado na cavidade, o corpo
tinha sido rapidamente
coberto com terra, protegendo-o da sua deterioração e desarticulação.
Mtoto estava numa
posição flexionada, com
os joelhos até o peito,
deitado sobre o lado direito. “A posição e rotação da cabeça sugere o
uso de um suporte perecível, como uma almofada, o que indica que a
comunidade pode estar
envolvida em algum tipo
de rito fúnebre”, acrescentou Martinón-Torres.
Evidências metafónicas apontam para o
uso de uma mortalha ou
sepultamento em terra
densamente compactada.
A datação por lumi-

nescência coloca Mtoto
com 78 mil anos, tornando-o o mais antigo
sepultamento humano
conhecido em África. Os
enterros posteriores da
Idade da Pedra em África também incluem os
jovens, sugerindo um
tratamento especial dos
corpos das crianças na
pré-história.
Embora a descoberta
de Panga ya Saidi represente a evidência mais
antiga de sepultamento
intencional em África,
a evidência de sepultamento de Neandertais e
humanos modernos na
Eurásia é mais antiga,
datando de 120 mil anos,
e inclui adultos e uma
proporção significativa
de crianças e adolescentes.
A razão para a falta
de sepultamentos com
cronologias equivalentes
em África permanece um
mistério e pode reflectir
diferenças nas práticas
mortuárias entre continentes ou a necessidade
de um trabalho de campo mais exaustivo em algumas regiões.
Esta descoberta, que
mostra que o enterro dos
mortos era uma prática
cultural partilhada pelo
Homo Sapiens e pelos
Neandertais, contribui
com novos dados para a
nossa compreensão de
como as populações da
Idade da Pedra Média interagiam com os mortos.
Este estudo foi publicado recentemente na
revista científica “Natu

Anúncio de Vaga
Título da posição:

Caça furtiva ainda longe do fim

contrados em 2013, mas
foi apenas na escavação
de 2017 que a cavidade
em que o corpo foi encontrado ficou completamente exposta.
Era uma cavidade circular localizada cerca de
três metros abaixo do
piso actual da caverna,
cheia de sedimentos e
uma acumulação de ossos frágeis e altamente
degradados. Dada a sua
delicadeza, o bloco foi
estabilizado e rebocado
no campo.
“Na época, não tínhamos certeza do que
havíamos
encontrado.
Os ossos eram demasiado delicados para estudar no local”, disse
Emmanuel Ndiema, dos
Museus Nacionais do
Quénia. “Estávamos entusiasmados com a descoberta, mas ainda demoraria um pouco para
entendermos a sua importância.”
Dois dentes, visíveis
na superfície durante a
escavação
laboratorial
inicial do bloco de sedimentos, levaram os
investigadores a suspeitarem que os restos poderiam ser humanos. O
trabalho confirmou que
os dentes pertenciam
a uma criança humana de 2,5 a 3 anos, posteriormente
apelidada
de Mtoto, que significa
criança em suaíli.
“Partes do crânio e
da face começaram a ser
contornadas, com a articulação da mandíbula
intacta e alguns dentes

Consultor para elaboração do Plano Estratégico do Centro Internacional
para Saúde Reprodutiva (ICRH-M)

O Centro Internacional para a Saúde Reprodutiva-Moçambique (ICRH-M) é uma associação
Moçambicana sem fins lucrativos de carácter científico dotada de personalidade jurídica, autonomia
administrativa, financeira e patrimonial. Foi registada pelo Ministério da Justiça em Outubro de 2009 e
reconhecida como instituição de pesquisa pelo Ministério de Ciência e Tecnologia desde Dezembro
2011.
Para melhor responder às suas atribuições e objectivos, o ICRH-M pretende contratar serviços de
consultoria para avaliação rápida do seu Plano Estratégico e respectivo Plano de Desenvolvimento
Institucional para o período de 2014-2019(20) e elaboração do novo Plano Estratégico de 2021-2025.
O Plano Estratégico 2021-2025 deverá ter em conta a experiência na implementação do primeiro Plano
Estratégico 2014-2019 (20), as mudanças estratégicas na área de SSR (a nível nacional e internacional,
incluindo alinhamento com a Agenda dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável), e a perspectiva
do pessoal do ICRH-M e dos seus parceiros, bem como da capacidade e desafios organizacionais.
Para o efeito o ICRH-M procura serviços de consultoria e convida instituições e consultores individuais
a apresentar a sua candidatura.
Requisitos
essenciais:

 Nível superior em Ciências Sociais, Saúde Pública, Gestão ou outra área relevante;
 Experiência comprovada em elaboração de planos estratégicos;
 Conhecimento do sector de saúde em Moçambique, e idealmente com experiência na área de

saúde e direitos sexuais e reprodutivos e pesquisa social;

 Conhecimento do actual contexto das organizações nacionais
 Inovativo e com capacidade de desenvolver abordagens integradas na área de SSR interligada aos
 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS);
 Experiência de trabalhar com organizacionais nacionais;
 Conhecimento e experiência em desenvolvimento institucional;
 Fluência na língua portuguesa e domínio da língua inglesa.
Processo de candidatura
A solicitação dos termos de referencia para esta consultoria poderá se obtida pelo endereço
electrónico icrh.recrutamento@gmail.com ou no website www.icrhm.org.mz, indicando o assunto e
referência CON-PE-21. As candidaturas poderão ser submetidas até ao dia 20 de de Maio de 2021,
indicando o assunto e referência CON-PE-21.
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Armando Artur vence
prémio “Craveirinha”

O

POETA Armando Artur é o vencedor da
edição 2020 do Prémio de Literatura
José Craveirinha, uma
distinção instituída pela Associação dos Escritores Moçambicanos (AEMO) e patrocinada
pela empresa Hidroeléctrica
de Cahora Bassa (HCB).
O anúncio do prémio consagrado ao galardão de carreira, avaliado em 25 mil dólares
(1.463.250,00 meticais), foi
feito ontem na cidade de Maputo, numa cerimónia honrada com a presença da ministra
da Cultura e Turismo, Edelvina
Materula.
A deliberação do júri, presidido pela Professora Teresa
Manjate e composto igualmente por Manuel Tomé,
Adelino Timóteo, José Castiano e Ungulani Ba Ka Khosa,
fundamenta-se no trabalho literário de Armando Artur que,
entre 1986 e 2019, publicou
mais de 10 livros de poesia.
A distinção, segundo Teresa Manjate, também se sustenta no facto de o poeta ter
uma obra dispersa em antologias, revistas e jornais, e por
ter sido publicado e traduzido

Armando Artur (à direita) recebendo o “Craveirinha”

Galardoados vencedores
do “Melhor Futuro”
SÃO premiados esta tarde, na cidade
de Maputo, os vencedores do Prémio
Melhor Futuro, galardão instituído
pela associação Kulungwana, no âmbito da exposição anual “Colecção
Crescente”.
Os prémios são atribuídos aos autores das três melhores obras que integram a mostra, que é realizada desde 2011. Este ano a mostra conta com
a participação de 147 artistas e 323
obras de oito províncias do país, sob
o lema “Futuro”.

Os vencedores da presente edição
do Prémio Melhor Futuro são os artistas Faira Beatriz, P. Maumby e Valdemar Mariano (Vado). Concorriam com
mais 12 indicados, nomeadamente
Aperua, Butcheca, Delmindo Chambal, Domingos Mabongo, Kass Kass,
Máquel Conjo, Mugime, Mulalene,
Pinto Zulo, Simione, Tsenane e Zadoc.
O galardão é constituído por uma
residência artística, durante sete dias,
no Artist Proof Studio, um dos mais
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PEMBA
LICHINGA

no estrangeiro em países como
Costa do Marfim, Argélia, Brasil, Portugal, Suécia, entre outros. O prémio “Craveirinha”
é entregue a Armando Artur
num ano em que o laureado
completa 35 anos de produção
literária.
É a segunda vez que o autor fica com “Craveirinha”,
visto que, em 2004, venceu
o mesmo galardão com o falecido poeta Eduardo White,
com “Vinte e Quatro Poemas,
de Malangatana”, quando este
certame distinguia o melhor
livro do ano.
Segundo Armando Artur,
este prémio desafia-o a ser
mais responsável enquanto
homem da escrita e a continuar a trabalhar em prol do
desenvolvimento da literatura
moçambicana.
Defende ainda que nenhum galardão revela a verdadeira dimensão de um autor.
“Os prémios têm de marcar a
trajectória ou obra de um escritor, mas nenhum prémio
faz dele grande ou pequeno”,
disse, acrescentando que “no
mundo afora há muitos escritores que não ganharam nenhum prémio”.

Abandonada por ser
albina vira modelo
da revista Vogue

prestigiados estúdios de gravura localizada na cidade sul-africana de
Joanesburgo.
Os vencedores terão ainda a oportunidade de aprender novas técnicas
como linogravura, ponta-seca e monotipia, bem como farão parte das
próximas exposições na Galeria White River na África do Sul, no segundo
semestre deste ano.
O júri do concurso é constituído
por três especialistas da curadoria e
crítica artística internacionais.

TETE
NAMPULA

32 /22

27/18
QUELIMANE

27 /20

CHIMOIO

26 /13
BEIRA

28 /21

VILANKULO

28 /19
INHAMBANE

29 /20
XAI-XAI

29 /16
MAPUTO

30 /17
MARÉS
PREIA-MAR – Às 05.10 e às 17.00
horas, com 3.51 e 3.45, respectivamente

QUARTO CRESCENTE – Será na quarta-feira, às 21:00 horas
INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

PENSAMENTO DO DIA

“Sei que os homens morrem, mas a
liberdade não perecerá jamais”.
- Charles Chaplin (1889 - 1977), actor e realizador inglês.
PROGRAMAÇÃO DA
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE
05:40 - HINO NACIONAL

16:00 - NOTÍCIAS

05:45 - GINÁSTICA: TABATA

16:05 - CONEXÕES
DIRECTO / NAMPULA

08:00 - TELESCOLA: ENSINO
PRIMÁRIO - PORTUGUÊS DA 5ª
CLASSE
DESENHOS
ANIMADOS: CHAVES - “A CASA
DA BRUXA”
DIRECTO
08:30 - TELESCOLA: ENSINO
PRIMÁRIO - CIÊNCIAS SOCIAIS
DA 7ª CLASSE
DESENHOS
ANIMADOS: CHAVES - “A CASA
DA BRUXA”
DIRECTO
09:00 - NOTÍCIAS
09:05 - TELESCOLA: ENSINO SECUNDÁRIO - INGLÊS DA 10ª
CLASSE - DIRECTO

Conferência divulga avanços
científicos da língua portuguesa

versidade Universidade Púnguè (UniPúnguè), reconheceu a contribuição
dos professores das diversas universidades na formação da comissão científica que tornou possível o evento.
Entretanto, alguns participantes
da conferência entendem que não se
pode menosprezar indivíduos de diversas classes sociais que aparentemente
apresentam dificuldades linguísticas
em relação às demais classes sociais.

17:45 - GINÁSTICA: TABATA
18:00 - PRIMEIRA PÁGINA - DIRECTO
19:00 - CASA DO POVO
PROGRAMA Nº 37
19:25 - CANAL ZERO
19:50 - PUB
20:00 - TELEJORNAL
DIRECTO
21:15 - QUINTA À NOITE
DIRECTO

10:00 - NOTÍCIAS
10:05 - TUDO ÀS 10
DIRECTO – 1ª PARTE

23:30 - ANTENA DO SOLDADO
REPETIÇÃO

11:00 - NOTÍCIAS

00:00 - PRIMEIRA PÁGINA
REPETIÇÃO

12:00 - LOTTO - REPETIÇÃO
12:10 - TELENOVELA: “A DAMA E O
OPERÁRIO”
REPETIÇÃO - CAPÍTULO 109
13:00 - JORNAL DA TARDE
DIRECTO

çambique, Brasil, Portugal e Angola,
que fizeram parte do evento, via zoom,
devido às restrições impostas pela Covid-19.
Segundo aquele académico, os chamados critérios normativos da gramática tradicional podem, quer no presente, quer no futuro, conduzir a um
conflito regional linguístico entre as
pessoas.
Já Emília Nhalevilo, reitora da Uni-

17:00 - JORNAL EM LÍNGUAS MOÇAMBICANAS -DIRECTO

22:30 - TELENOVELA: “A DAMA E O
OPERÁRIO”
CAPÍTULO 110/115

11:05 - TUDO ÀS 10
DIRECTO – 2ª PARTE

As modelos com albinismo são muitas vezes alvo de
estereótipo, sendo fotografadas como anjos ou fantasmas
e isso deixa-me triste. Especialmente, porque perpetua
as crenças que colocam em
perigo a vida de crianças com
albinismo em países como a
Tanzania ou Malawi.
Três anos depois de ter ido
parar ao orfanato foi adoptada e ganhou um novo lar e
família. Fui adoptada quando
tinha três anos de idade e fui
viver com a minha mãe e a
minha irmã nos Países Baixos.
“A minha mãe disse que
não podia imaginar um nome
mais perfeito para mim e que
era importante eu manter
uma ligação às minhas raízes.
Os meus pais biológicos não
deixaram qualquer informação sobre mim, portanto não
sei quando é o meu aniversário”, acrescentou Xueli, sublinhando o facto de, há cerca
de um ano ter feito um raio-X
para ter uma ideia melhor da
sua idade, tendo os médicos
dito que ela tinha 15 anos.
Sublinhe-se que a rara
anomalia genética causa um
défice de pigmentação, o que
torna a pele e o cabelo muito
claros, sendo estas pessoas
extremamente sensíveis à luz
solar. -(angorussia.com)

BAIXA-MAR – Às 10.57 e às 23.07
horas, com 0.59 e 0.63, respectivamente

FASE DA LUA

06:00 - BOM DIA MOÇAMBIQUE
DIRECTO

OS anos passam e o albinismo
continua a ser visto de forma
preconceituosa em várias regiões do mundo, como se fosse uma maldição.
Por essa razão, a adolescente chinesa Xueli foi abandonada pelos pais à porta de
um orfanato, logo após o seu
nascimento, porém, o seu aspecto diferente que fez com
que fosse vítima de abandono familiar, foi visto de outra
maneira no mundo da moda.
Na época em que Xueli
nasceu, a China ainda tinha
a política de um filho por família. Ter um filho albino era
considerado uma maldição,
sendo estas crianças abandonadas ou mantidas dentro de
casa, sendo alvo de enorme
preconceito.
Agora com 16 anos de idade, Xueli Abbing é modelo da
conceituada Vogue e já tem
vários trabalhos feitos com
a marca no currículo, assim
como campanhas publicitárias com grandes marcas da
indústria da moda, conforme
descreve a imprensa internacional.
Uma das motivações de
Xueli é contribuir para que
as pessoas com albinismo
possam ser representadas no
mundo da moda de forma natural.

29/120

23 /10

PROMOVIDA PELA UNIPÚNGUÈ

DIVULGAR os recentes avanços científicos no domínio da língua portuguesa e
áreas afins é o propósito da primeira edição da conferência internacional sobre
horizontes do português, realizada há
dias pela Faculdade de Letras, Ciências
Sociais e Humanidades da Universidade
Púnguè (UniPúnguè), em Manica.
No evento, que decorreu sob o lema
“Contributos do Modelo Generativista nos Estudos do Português, Língua
Transcontinental e Pluricêntrica”, foram submetidas 55 propostas de comunicações, das quais a comissão científica
aprovou 44 que serão dadas a conhecer
ao público.
Com o evento, a ideia era incentivar o desenho de políticas linguísticas
e de ensino do português alicerçadas
na evidência científica e, igualmente,
construir o arcabouço teórico do curso
de Estudos Portugueses que se espera
introduzir nesta faculdade.
Lourenço Lindonde, vice-reitor da
Universidade Púnguè, afirmou que a
presente conferência resulta do reconhecimento do papel expressivo que
este idioma desempenha no estreitamento de laços de afecto dos mais de 250
milhões de falantes em todo o mundo.
Mais do que celebrar a língua portuguesa e as suas comunidades espalhadas
pelo mundo, Lourenço Lindonde vincou que a pretensão é o uso da língua
portuguesa como meio de partilha de
conhecimentos, experiências e crenças
culturais.
O vice-reitor da Universidade Púnguè enalteceu a participação e a contribuição dos pesquisadores de Mo-
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01:00 - CONEXÕES
REPETIÇÃO
02:00 - JUNTOS A TARDE
REPETIÇÃO
03:00 - TUDO ÀS 10
REPETIÇÃO
04:50 - TELESCOLA: ENSINO SECUNDÁRIO - MATEMÁTICA
REPETIÇÃO

14:00 - ENCANTOS DE NAMPULA: DISTRITO DE MONAPO
REPETIÇÃO

05:40 - HINO NACIONAL

15:00 - NOTÍCIAS

05:45 - GINÁSTICA: YOGA

15:05 - TELESCOLA: ENSINO
SECUNDÁRIO - MATEMÁTICA
DIRECTO

06:00 - BOM DIA MOÇAMBIQUE
DIRECTO

PROGRAMAÇÃO DA
RÁDIO MOÇAMBIQUE
00:20- FLASH CULTURAL
01:05- O SENTIDO DAS
PALAVRAS
02:00- IZI JAZZ(REPETIÇÃO)
04:10- CONVERSAS DE CASA
04:55 – HINO NACIONAL
05:10 – CAMPO E
DESENVOLVIMENTO
05:30 – EDUCAÇÃO
FINANCEIRA
05:45 – UMA DATA NA
HISTÓRIA
06:00 – JORNAL DA MANHÃ
08:05 – O NOSSO PORTUGUÊS
08:10 - PETRÓLEO E GÁS DE A
AZ
08:25 – MINUTO DO
CONSUMIDOR
08:30- PARLAMENTO
12:00 – SINAL HORÁRIO
TÓPICOS DO JORNAL DA
TARDE
12:02 – MAGAZINE DESPORTIVO
12:20 – BOLETIM
METEOROLÓGICO
12:30 – JORNAL DA TARDE

13:00- INFORMATIVO
CORONAVIRUS
13:30- QUESTÃO DE FUNDO
14:45 – EDUCAÇÃO
FINANCEIRA
15:10- CONSULTORIO MEDICO
16:10- SEGURANÇA
RODOVIARIA
18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA
18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
18:55- UMA HISTÓRIA PARA TI
19:00- TÓPICOS DO JORNAL DA
NOITE
19:02 – MAGAZINE DESPORTIVO
19:20 – BOLETIM
METEOROLOGICO
19:30 – JORNAL DA NOITE
20:00- INFORMATIVO
CORONAVIRUS
20:30- ECONOMIA E
DESENVOLVIMENTO
21:10- ÚLTIMO TEMPO
22:10- GENTE DA NOSSA TERRA

NOTICIÁRIOS: 01,03, 05,06, 07, 08, 09,10, 11,12:30, 14,15,16,17, 18,19:30, 21,22:00
E 23 HORAS.
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NECROLOGIA

JACKSON

FELI ZARDA

W I LL

FRANCI SCO

LÚCI A TAZAM A

FALECEU

BALTAZAR RI BEI RO
(11/9/1933-12/5/2021)

FALECEU

FALECEU
Os tripulantes de cabine da LAM comunicam com
profunda tristeza o falecimento do colega e amigo
JACKSON WILL, ocorrido no dia 10/5/2021, cujo
funeral se realiza na sexta-feira, dia 14/5/2021, no
Cemitério de Lhanguene, antecedido de velório na
Sé Catedral. Paz à sua alma, C/B Will.
5369

Seus filhos Porfírio Ribeiro, Ana Teresa Nhampossa, Gilda
Amélia Nhampossa e Reis Chadreque, noras Telma Maria
Ribeiro e Micaela Luís Januário, netos e bisnetos comunicam com profunda dor e consternação o desaparecimento
físico da mãe, avó, sogra e tia FELIZARDA FRANCISCO
BALTAZAR RIBEIRO, ocorrido no dia 12/5/2021, no Hospital
Provincial de Inhambane, vítima de doença, cujo funeral
se realiza hoje, dia 13/5/2021, às 16.00 horas, no Cemitério
Municipal da cidade de Inhambane.
5352

CARLOS AUGUSTO

LÚCI A NJENGA TAZAM A

JÓ KW ENGW E

FALECEU

FALECEU
Seus pais Carlos Melo e Maria Lena
António, irmãos Luís Kwengwe e
Wallace Kwengwe, tios, primos,
sobrinhos, amigos e demais familiares comunicam
com profunda mágoa e consternação o falecimento
do seu ente querido CARLOS AUGUSTO JÓ KWENGWE, ocorrido no dia 9/5/2021, em Joanesburgo,
cujo funeral se realiza no dia 14/5/2021, no Cemitério de Lhanguene, às 11.00 horas, antecedido
de velório na capela do HCM, às 9.00 horas. Paz à
sua alma.
4860

Seus netos Lúcia, Aulina, Shelton, Oldrich, Anneth, Kenay e
Kyandra, bisnetos Nadir e Tayla comunicam com tristeza, dor e
consternação o falecimento do seu ente querido LÚCIA NJENGA
TAZAMA, ocorrido no dia 12/5/2021, na Clínica do HCM, vítima de doença, cujas
cerimónias fúnebres se realizam em data a anunciar oportunamente. Paz à sua
alma. Até sempre, vovó.
4863

LÚCI A NJENGA TAZAM A

Seus filhos Elice, Takwalakwa, Olela e Silvia, famílias Njenga e
Tazama comunicam com tristeza, dor e consternação o desaparecimento físico do seu ente querido LÚCIA NJENGA TAZAMA, ocorrido no dia
12/5/2021, na Clínica do HCM, vítima de doença, cujas cerimónias fúnebres se
realizam em data a anunciar oportunamente. Paz à sua alma.
4863

JACKSON FRED GAM A W I LL

(MISSA)

FALECEU

Seus padrinhos Henrique Chicuamba e Amélia Bazima, compadres
Samanta e Carlos Funzamo, primos Narciso Mazive e Arminda Mangue
manifestam com profunda tristeza e consternação o desaparecimento
físico do seu ente querido HILÁRIO NHANENGUE, ocorrido no dia
4/5/2021, na RAS, cujas cerimónias fúnebres se realizaram no dia 9/5/2021, no cemitério
familiar em Inharrime, na província de Inhambane. Em sua memória será realizada missa
na Igreja Santo António da Polana, às 18.00 horas, de amanhã, dia 14/5/2021. À família
enlutada, apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

5348

AM ÉRI CO M ATOLA

AM ÉRI CO M ATOLA

FALECEU

FALECEU

A Direcção Geral, jornalistas, quadros de produção e funcionários do Instituto de Comunicação Social-ICS comunicam com
profunda dor e consternação o falecimento do Sr. AMÉRICO
MATOLA, Operador de Câmara, antigo funcionário da Instituição, ocorrido no dia
3/5/2021, vítima de doença. O Instituto de Comunicação Social endereça à família
enlutada, as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
4831

JOÃO M ANUEL CUNA

Foi com profunda dor e consternação que seus colegas e amigos
do Instituto de Comunicação Social: Afonso, Angelina, Arsénio,
Auscêncio, Belmiro, Berto, Eurico, Germano, Mariza, Rafael, Teresa e Trindade tomaram conhecimento do falecimento do Sr. AMÉRICO MATOLA,
ocorrido no dia 3/5/2021. À família enlutada, endereçam sentidas condolências.
Descansa em paz! Até sempre amigo!
5362

CARLOS AUGUSTO JÓ
ANTÓNI O KW ENGW E

FALECEU
O Serviço Provincial de Infra-estruturas de Maputo comunica
com profundo pesar e consternação o falecimento do seu
funcionário JOÃO MANUEL CUNA, ocorrido na madrugada do
dia 11/5/2021, cujo funeral se realiza hoje, dia 13/5/2021, no Cemitério de Michafutene, às 10.30 horas, antecedido de velório na sua residência
em vida, pelas 8.30 horas. À família enlutada, o SPI apresenta as mais sentidas
condolências, e que a sua alma descanse em paz.
4847

LÚCI A TAZAM A

FALECEU
Seu cunhado Mateus Òscar Kida e família
comunicam com profundo pesar e consternação o falecimento da sua cunhada
LÚCIA TAZAMA, ocorrido no dia 12/5/2021,
no HCM, cujo funeral se realiza em data a
anunciar oportunamente. À família enlutada, apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
4863

FAUSTI NO
JOSÉ BULANDE
GUI RRUTA

Há seis meses, que a família Guirruta se
despediu do seu ente querido FAUSTINO
JOSÉ BULANDE GUIRRUTA, sendo assim
a família vem por meio desta com muita
dor informar que terá uma missa às 18.00
horas, na Sé Catedral, amanhã, sexta-feira,
e no sábado a deposição de flores, pelas
10.00 horas, no Cemitério de Lhanguene.
4864

Sua esposa Carina Carneiro e família, Inácio, Ana, Amílcar,
Margarida, Adelina, Mário, Amélia, Marques, Evans, Anuska,
Henrique, Mwedy, Letícia, Allan, Tawira, Klaus e Thaís comunicam com profunda mágoa o falecimento do seu ente querido
JACKSON FRED GAMA WILL, ocorrido no dia 10/5/2021, cujo velório e missa de
corpo presente se realizam amanhã, dia 14/5/2021, na Sé Catedral, às 8.00 horas,
seguido do funeral no Cemitério de Lhanguene, às 10.30 horas. Paz à sua alma.

5353

4862

(6 meses de eterna saudade)

FALECEU

HI LÁRI O NHANENGUE

A Associação dos Combatentes da Luta de
Libertação Nacional (ACLLN), Secretariado
do Comité Nacional e todos os associados
comunicam com profunda dor e consternação
o falecimento da camarada LÚCIA TAZAMA, Veterana da Luta de Libertação Nacional, ocorrido
no dia 12/5/2021, vítima de doença, cujo funeral
se realiza em data a anunciar oportunamente.
Descansa em paz, Camarada LÚCIA TAZAMA.

FALECEU

JÚLI O DAVI D
M ANGUE
FALECEU
A Direcção do Centro de Informática da Universidade
Eduardo Mondlane e funcionários em geral comunicam com profunda dor e consternação o falecimento
do Sr. JÚLIO DAVID MANGUE, funcionário afecto
a este centro, ocorrido no dia 10/5/2021, vítima de
doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 13/5/2021,
pelas 10.00 horas, no Cemitério de Nwaxitsene,
antecedido de velório às 8.00 horas, na sua residência, sita no Bairro de Laulane. À família enlutada o
CIUEM, apresenta as mais sentidas condolências.
Paz à sua alma.
5366

PEDRO
CASSI ANO
JOÃO
M ONDJANA
FALECEU

O Conselho de Administração do Banco de Moçambique e todos trabalhadores comunicam com profunda dor e consternação o falecimento
do Sr. CARLOS AUGUSTO JÓ ANTÓNIO KWENGWE, filho do Sr. Carlos
Jó António, trabalhador deste Banco, ocorrido no dia 9/5/2021, em Johannesburg, cujas
cerimónias fúnebres se realizam no Cemitério de Lhanguene, às 11.00 horas, de amanhã,
dia 14/5/2021, em Maputo, antecedidas de velório às 9.00 horas, na capela do HCM. À
família enlutada, apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
4859

Seus amigos Iva, John e Belmiro comunicam o
desaparecimento físico do seu companheiro PEDRO CASSIANO JOÃO MONDJANA, cujo funeral
se realizou no dia 5/5/2021. Ficam na memória os
bons momentos que juntos vivemos de amizade e
companheirismo. Até sempre. Descanse em paz.
5379

JÚLI O DAVI D M ANGUE

JACKSON FRED W I LL GAM A

JÚLI O DAVI D M ANGUE

FALECEU

FALECEU

FALECEU

O Conselho de Administração do Banco de Moçambique e todos
trabalhadores comunicam com profunda dor e consternação o
falecimento do Sr. JÚLIO DAVID MANGUE, pai do Sr. Cláudio Mangue, trabalhador deste Banco, ocorrido no dia 10/5/2021, cujas
cerimónias fúnebres se realizam no Cemitério das Mahotas, às 10.00 horas, de hoje,
dia 13/5/2021, em Maputo, antecedidas de velório às 8.00 horas, na residência do falecido. À família enlutada, apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
4855

A Direcção Geral da LAM, Comité Sindical e trabalhadores em
geral comunicam com mágoa o desaparecimento físico do Sr.
JACKSON FRED WILL GAMA, trabalhador em vida afecto à Direcção de Operações como PNC, ocorrido no dia 10/5/2021, cujo
funeral se realiza amanhã, dia 14/5/2021, no Cemitério de Lhanguene, às 10.30
horas, antecedido de velório na Sé Catedral, pelas 8.00 horas. À família enlutada,
endereçam sentidas condolências. Paz à sua alma.
5380

A Direcção da Igreja Evangélica da Nova
Aliança de Jesus Hebreus 8:8 e membros
em geral comunicam com profunda consternação o falecimento do Pastor JÚLIO DAVID MANGUE,
tesoureiro geral desta Igreja, ocorrido no dia 10/5/2021,
no HCM, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje,
dia 13/5/2021, no Cemitério das Mahotas, às 10.00 horas.
Descanso eterno na glória de Deus o criador.
5381
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N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N
VENDE-SE
VENDE-SE
DUAS (2) flats, no bairro Central, tipo
3, num 3º andar, com 2wc, prédio pequeno, todos quartos com guarda-fatos;
outra na Pandora, num 2º andar, com
cozinha moderna, vendem-se por 9
000 000,00MT, negociáveis. Contacto:
82-6421191 ou 84-8474370, Sr. Manuel.

MUNICIPIO DE QUISSICO
CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE QUISSICO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

4957

AVIVENDA geminada, localizada no
Bairro Triunfo novo, Costa do Sol, tipo 4,
com escritório, 3 pisos, 3 quartos suite,
cozinha americana e garagem para 4
viaturas, vende-se por 25 000 000,00MT,
negociáveis. Contacto: 84-3083700.

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO N˚ 2

Nos termos da alínea e) do no 2 do artigo 33 e no 2 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Publicas, Fornecimento de Bens e
Prestação de Serviços ao Estado aprovado pelo Decreto no 5/2016, de 08 de Março, comunica-se o cancelamento do concurso que se segue na tabela abaixo:

No do Concurso

Objecto

Modalidade

Motivo do

Cancelamento
90I0000541/CL/09/2021

Concurso Limitado

Manutenção de Vias Terraplanadas da Área Municipal.
Quissico, Maio de 2021

Revisão Orçamental

A Entidade Competente

4771

APARTAMENTO num prédio novo, tipo
3, com suite, cozinha super equipada,
wc, garagem, segurança, 2 elevadores e gerador, no Bairro da Polana,
próximo ao HCM, todo documentado,
pronto a habitar, vende-se por 16 500
000,00MT. Visitas ou mais informação,
contacte: 84-8383889 ou 82-8121492,
Nozé imóveis.
5320

168

FLAT tipo 2+1, espaçosa, com wc, num 3º
andar, no Bairro Central, pronta a habitar,
vende-se por 6 000 000,00MT; tipo 3,
luxuosa, suite, num 3º andar e último, dependência, no Bairro da Polana por 9 000
000,00MT; tipo 3, luxuosa, num 8º andar,
na Polana por 16 000 000,00MT. Contacto:
87-3001478 ou 82-5360822, Adérito.
5311

APARTAMENTO tipo 3, no prédio
da antiga TVM, espaçoso, suite, com
guarda-fatos, 2wc, com vista para o
mar, elevador, garagem, situado na
Avenida Julius Nyerere, num andar
baixo, vende-se por 15 500 000,00MT.
Entrega imediata. Para visitas e mais
informações, contacto: 84-8383889 ou
82-8121492.
5319

MUNICIPIO DE QUISSICO
CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE QUISSICO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO N˚ 2

Nos termos da alínea d) do no 3 do artigo 33 e no 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Publicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado aprovado pelo Decreto no 5/2016, de 08 de Março, comunica-se que os objectos do concurso abaixo
foram adjudicados de acordo com a tabela a seguir:
No do Concurso

Objecto

Empresa

90I0000541/CL/08/2021

Pavimentação da Via de Acesso ao Conselho Municipal partindo do
Tribunal.

S-SEMM Obras de Engenharia
Lda

Concurso Limitado

1.963.902,21 MT

90I0000541/CL/10/2021

Construção da Ponte Pedonal de Dingane.

Pavin Construções Lda

Concurso Limitado

2.767.188,00 MT

Construção de Três Salas de Aula na Escola Primaria 25 de Setembro.

JS- Construções E.I

Concurso Limitado

90I0000541/CC/07/2021

Reabilitação do Contentor onde Funciona a Repetidora do Sinal do Emissor
da Radio Moçambique.

Layane Servicos Lda

Concurso Por Cotações

256.176,06 MT

90I0000541/CC/06/2021

Fornecimento de Insumos Agrícolas.

Agro Canda Investimentos Lda

Concurso Por Cotações

147.149.92 MT

Serviços de Fiscalização de Obras de Construção de Três Salas de Aula na
Escola Primaria 25 de Setembro.

TY Consultor E.I

Concurso Por
Qualificação do
Consultor

335.000,00 MT

90I0000541/CL/11/2021

90I0000541/CPQ/06/2021

Modalidade

Valor

3.799.887,27 MT

Quissico, Maio de 2021
A Entidade Competente

APARTAMENTO tipo 2+1, espaçoso,
com sala, cozinha, varandas e garagem,
num 1º andar, prédio de 3 andares, na
Polana, vende-se por 9 500 000,00MT;
tipo 2, espaçosa, com sala comum,
luxuosa, cozinha moderna, na Polana
por 9 000 000,00MT; tipo 3, num 1º
andar, espaçosa, 3wc, num 10º andar,
com 2 garagens, no Bairro Central, com
elevador por 7 000 000,00MT; flat tipo
2, espaçosa, num 7º andar e último, no
Bairro Central por 4 500 000,00MT; tipo
3, num r/c, espaçosa, no Bairro Central
por 9 500 000,00MT; apartamento tipo 1,
num 4º andar e último, no Bairro Central,
na baixa por 2 800 000,00MT, negociáveis; apartamento espaçoso, tipo 3,
com sala comum, num 14º andar por 6
000 000,00MT. Contacto: 84-7465818,
PM Imobiliária.

FLAT tipo 3, num 2º andar, na Rua
do Xipamanine, vende-se por 2 800
000,00MT; tipo 2, num R/C, na Escola
Comunitária Armando Guebuza por 3
500 000,00MT; tipo 3, num 2º andar,
na Rua do Xipamanine por 3 300
000,00MT; geminada tipo 2, num R/C,
no Alto Maé, próximo à Miami por 4 000
000,00MT. Contacto: 82-4433330 ou
84-7234033, Nuvunga.
5098

LUXUOSA flat tipo 3, num R/C com 2wc
+ 1 suite, no Condomínio Jovem, Costa
do Sol, vende-se por 5 500 000,00MT;
luxuosa flat tipo 1, num 2º andar, avenida Angola, próximo do MDM por 3 000
000,00MT; propriedade 12x15, na Sommerschield-2, próximo do Café Sol por
3 800 000,00MT. Contacto: 84-7234033
ou 82-4433330, Nuvunga.

FLAT tipo 2, num R/C, com wc e cozinha, na Polana; flat tipo 3, num 2º andar
e último, com wc e cozinha, no bairro
Central; flat tipo 2, num 1º andar, com
wc e cozinha, na Polana, vendem-se;
restaurante, apartamento, escritório
sem obras na Matola Hanhana. Contacto: 84-5926445
5365

ARRENDA-SE
APARTAMENTO no Condomínio Sun
Rise, T3, com vista ao mar, garagem,
piscina e segurança e mobilado; apartamento no prédio Imoinveste, tipo 3, num
7º andar, com piscina, ginásio, segurança, garagem, e vista para o mar por
150 0000,00MT. Contacto: 82-4102076.
5224

FLAT tipo 1, no Bairro da Polana,
arrenda-se por 18 000,00MT. Contacto:
87-7513130 ou 82-5777425.
5240

FLAT tipo 2, num 1º andar, com 2 wc,
parqueamento para 2 viaturas, segurança 24 horas, no Condomínio Oásis
na Coop, arrenda-se por 50 000,00MT.
Contacto: 84-3135938 ou 84-2803961.
5269

DIVERSOS
PRESTIG TECNO SERVICES, montagem, manutenção, tecto falso, divisórias, alumínio, portas, janelas de
correr, vidros diversos, sistemas de ar-condicionado, frigoríficos, aquecedores,
serralharia, estruturas metálicas, automação de portões, cancelas, vedações,
câmaras, alarmes e acesso. Contacto:
4133
84-5629713 ou 86-1320050.

4769

PROPRIEDADE bem localizada, em
Marraquene, numa zona residencial,
com vista para o rio Incomáti, com
espaço de 100x60, vende-se por 100
000USD; outro de 50x20 por 750
000,00MT, negociáveis. Contacto: 826421191 ou 84-8474370.
5003

168

5363

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_____

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Conselho de Serviços de Representação do Estado na Cidade de Maputo
Quarto Cartório Notarial de Maputo
Rua João Carlos Raposo Beirão, n.º 345, R/C

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ILDA XAVIER DOS SANTOS

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

Anúncio de Concurso
1. No âmbito do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimentos de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado
pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, O Departamento de Aquisições do Ministério da Economia e Finanças, convida as empresas interessadas a
apresentarem propostas fechadas para o provimento do seguinte serviço:
N° do Concurso

Objecto do
Concurso

Modalidade

Validade da
proposta

Prazo de entrega das propostas e
Documentos de Qualificação e ou
Manifestação de Interesse
Data

03/CL/27A000100/2021
04/CL/27A000100/2021

Prestação de Serviços
de Limpeza do Edifício Sede
Aquisição de 8 Computadores de Mesa

Concurso
Limitado

Concurso
Limitado

120 dias

120 dias

26/05/2021

26/05/2021

Data de abertura das propostas

Hora

09h00

11h00

Data

26/05/2021

26/05/2021

Hora

09h15

11h15

Data de Posicionamento
dos Concorrentes
Data

11/06/20210
11/06/2021

Valor da
Garantia em MT
Provisoria

Hora

10h00

11h00

Não Requerida

Não Requerida

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou adquiri-los no Departamento de Aquisições,
sito na Avenida Julius Nyerere nº 449/469, 13º andar, Torre A, pela importância não reembolsável de 500,00 MT (Quinhentos meticais), das 8 horas
às 15 horas, de 2ª à 6ª feira.
3. Para o efeito os concorrentes deverão depositar a quantia na conta n° 3110000131 do Absa Bank em nome do Ministério da Economia e Finanças e
apresentar o talão de depósito no endereço acima referenciado.

4. As propostas e documentos de qualificação deverão ser entregues no Departamento de Aquisições, sito na Avenida Julius Nyerere, 449/469, 13º andar,
Torre A, de acordo com o horário e datas indicados na tabela.
Maputo, Maio de 2021

O Departamento de Aquisições

4825

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de sete de Maio de dois mil e vinte
e um, lavrada de folhas setenta e três verso a folhas setenta e quatro verso, do livro de notas
para escrituras diversas, número duzentos e oitenta, traço “C”, deste Cartório Notarial, perante
mim, SÉRGIO CUSTÓDIO MIAMBO, Conservador e Notário Superior em exercício no referido
Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de ILDA XAVIER DOS
SANTOS, de trinta e três anos de idade, solteira, maior, natural de Maputo, de nacionalidade
moçambicana, com última residência no Bairro Central “C”, nesta cidade de Maputo, sem ter
deixado testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade.
Mais certifico, que na operada escritura pública, foram declarados como únicos e universais
herdeiros de todos seus bens, seus filhos: Noah Chelton Ernesto Bazo e Norinho Ernesto
Bazo Júnior, menores, naturais de Maputo, de nacionalidade moçambicana e residentes na
Cidade de Maputo.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ou com eles concorram à sucessão e
da herança fazem parte bens móveis e imóveis.
Está conforme

Maputo, aos 7 de Maio de dois mil e vinte e um
A Conservadora e Notária Técnica
(Ilegível)

5340
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City conquista terceiro
título em quatro anos

Man. United
recebe Liverpool

M

ANCHESTER UNITED e Liverpool
jogam hoje a partir
das 21.15 horas em
desafio referente à
34. jornada da Liga inglesa. O jogo foi adiado devido a
protestos dos adeptos “Diabos
Vermelhos”, que ocorreram ao

redor do estádio Old Trafford.
Alguns deles chegaram a invadir o relvado.
Os protestos aconteceram
pela revolta dos adeptos do
United em relação à família
Glazer, proprietária do clube
desde 2005. Nos últimos anos,
os irmãos Joel e Avram Glazer

têm tomado medidas impopulares, a mais recente delas
a entrada do clube como um
dos fundadores da Superliga
europeia. O projecto foi abandonado devido à grande pressão aos envolvidos depois da
péssima repercussão por todo
o mundo.

O Liverpool ainda luta por
um lugar na Liga dos Campeões Europeus, enquanto o
Manchester United será sempre segundo classificado.
Também hoje, a partir das
19.00 horas, o Aston Vila recebe o Everton, em desafio da
19. jornada.

O MANCHESTER City conquistou com grande autoridade e superioridade o seu
terceiro título inglês em
quatro anos, numa época em
que o treinador Pep Guardiola teve de reinventar a
equipa após um início desastroso.
Os citizens apenas ganharam três dos primeiros
oito jogos, perdendo dois de
forma inapelável, na recepção ao Leicester (2-5) e no
reduto do Tottenham (0-2),
e, após nove jornadas, seguiam num inacreditável
13.º lugar, ainda que com um
jogo em atraso.
Quatro rondas volvidas,
e mais dois empates, a situação era similar já a meio
de Dezembro, altura em que
o City seguia no nono posto,
ainda com o calendário por
regularizar, a oito pontos
do campeão, Liverpool, e a
cinco do conjunto do Tottenham.
A equipa não funcionava
e o jogo com o West Bromwich (1-1), à 13.ª jornada, serviu para despertar Guardiola.
O próprio admitiu, mais tarde, que a equipa teve de fazer
“reset” e começar de novo,
voltar aos fundamentos,
com posse de bola, constantes mudanças de posição,
jogando muitas vezes sem
um avançado fixo, mas com
muitos jogadores móveis na
frente.
Depois de contabilizarem
apenas cinco triunfos nos
primeiros 12 jogos, somaram

15 consecutivos, sentenciam
a prova a 11 rondas do fim.
De oito pontos de atraso,
para o Liverpool, em 19 de
Dezembro de 2020, o Manchester City passou, em 4 de
Março, para 14 de avanço em
relação ao vizinho Manchester United, num ciclo em
que a equipa de Guardiola
pareceu, de facto, “imparável”.
O desaire caseiro com o
United (0-2), em jogo da 27.ª
ronda, já chegou “tarde”,
com o City completamente
tranquilo, a controlar, e já

mais preocupado com as outras provas, sobretudo a Liga
dos Campeões, prova em
que está pela primeira vez na
final.
O Manchester City impôs-se e fê-lo sem precisar
de um goleador, já que Sterling (10 golos, em 26 jogos
como titular), Gabriel Jesus
(oito, em 20), o reforço Ferran Torres (quatro, em 13) e
Agüero (dois, em sete) tiveram uma influência muito
reduzida.
O médio alemão Ilkay
Gündogan é, para já, o me-

lhor marcador da equipa,
com apenas 12 golos, mas,
mesmo afectado por lesões,
a grande referência voltou a
ser o belga Kevin De Bruyne, que soma cinco golos e 11
assistências, em 24 jogos, 22
como titular.
O português Rúben Dias é
o segundo jogador mais utilizado pelo City na Premier
League, perdendo apenas
para outro ex-jogador “encarnado”, o guarda-redes
Ederson, que, até agora, só
falhou um dos 35 jogos dos
“citizens” na competição.

As 10 razões
Final da Liga
para o título leonino dos Campeões será
em Portugal
A FINAL da Liga dos Campeões vai jogar-se
no Estádio do Dragão, Portugal, no dia 29 de
Maio, entre o Manchester City e o Chelsea.
A cidade do Porto foi escolhida pela UEFA
para substituir Istambul, local onde inicialmente se deveria realizar a final da prova,
mas que foi afastada pelo facto de a Turquia
estar na lista vermelha da Inglaterra, o que
obrigava as pessoas que regressassem a solo
inglês após o jogo a cumprir uma quarentena de 14 dias, o que, no caso dos jogadores,

Rúben Amorim “içado” pelos seus jogadores, a quem conduziu ao maior título do futebol português, 19 anos depois

COM a vitória frente ao Boavista, o Sporting
Clube de Portugal sagrou-se campeão nacional pela 19.ª vez na sua história.
O avançado Paulinho, aos 36 minutos,
após cruzamento de Nuno Santos, assinou o
único golo da partida, confirmando o triunfo do conjunto de Rúben Amorim, que com
duas jornadas por jogar no campeonato tem
oito pontos de avanço sobre o FC Porto, segundo classificado.
Para além do troféu e das medalhas,
jogadores, equipa técnica e restante staff
terão ainda mais motivos para festejar. Financeiramente falando. Desde logo pela
liquidação dos salários que, devido à pandemia, foram alvo de um corte de 40 por
cento após acordo com a SAD. A devolução de 20 por cento dependia da retoma da
competição na época passada mas ainda não
foi liquidada, algo que acontecerá agora.
Depois, e além dos salários regularizados,
são muitos os jogadores cujos contratos dispõem de bónus em caso de apuramento para
a Champions e, claro, conquista do título, tal
como acontece com o próprio Rúben Amorim: o apuramento já havia garantido um milhão de euros de prémio e com a conquista do
título acrescenta outros 2,3 milhões de euro.
Além desses prémios inscritos nos respectivos contratos, com valores e patamares
diferentes, A BOLA apontou que permanece
no Sporting um prémio global por objectivos
que será, então, alcançado com este duplo
sucesso - além do campeonato, a fase de gru-

pos da Liga dos Campeões.
A BOLA escreve que a administração da
SAD reserva uma quantia total a rondar os
2,5 milhões de euros, que serão então distribuídos por toda a estrutura do futebol profissional, desde jogadores à equipa técnica,
passando pelo restante staff.

podia ter influência na preparação do Euro
2020.
De resto, está ainda a ser negociada a possibilidade de o jogo ter público.
Esta será a quarta final da Taça dos Campeões
Europeus/Liga dos Campeões a jogar-se em
Portugal, a primeira na cidade do Porto, depois de Celtic-Inter, no Estádio Nacional,
do Real Madrid-At. Madrid, no Estádio da
Luz, e do Bayern Munique-PSG, no Estádio
da Luz.

Pirlo seguro até
ao final da época

SÉRGIO Agüero e o Barcelona
intensificaram contactos nos últimos dias, no sentido de o argentino assinar pelos catalães a
custo zero, segundo dá conta a
imprensa espanhola.
Sabe-se que o avançado não
vai renovar com o Manchester
City e é um dos jogadores livres
mais apetecíveis no mercado
de Verão. Interessados não faltam, mas ao que parece o jo-

INVENCIBILIDADE
DURA 32 JORNADAS
Entretanto, a edição “online” do jornal
espanhol Marca não ficou alheio à conquista e aponta, esta quarta-feira, 10 razões que
conduziram o Sporting ao título após 19 anos.
1.ª Rúben Amorim, o pai de tudo “O título do Sporting não se percebe sem o seu treinador. É uma equipa de autor e esse tem apenas 36 anos.”
2.ª A estrelinha - “Nenhuma equipa somou
mais pontos a partir do minuto 81: 22!.”
3.ª Um muro chamado Adán - “A sua experiência foi decisiva jogo a jogo e os
seus números são de outra galáxia”.
4.ª Coates, o imperador - “Foi o líder anímico
e um muro no jogo aéreo.”
5.ª Invencibilidade que já dura 32 jornadas
6.ª Já conquistou a Taça da Liga
7.ª Os resultados nos grandes jogos
8.ª O descanso de não jogar na Europa
9.ª Um “canhão” chamado Pedro Porro
10.ª Na falta de um “matador”, Pedro
Gonçalves

Barça “ataca”
Aguero

Apesar da catástrofe contra o Milan, Pirlo tem voto de confiança da direcção da Juventus

A DIRECÇÃO da Juventus reuniu-se, segunda-feira, de urgência para
analisar a catástrofe (0-3) na recepção ao Milan e, como consequência
imediata, o futuro imediato de Andrea Pirlo.
De acordo com a Gazzetta Dello
Sport, os dirigentes do clube decidiram segurar o treinador, de 41
anos, até final da temporada, altura
em que deverá, então, ser anunciada a sua saída após uma época muito

abaixo das expectativas.
Nesta altura, a equipa de Turim
está em 5.º lugar e fora do acesso à
Liga dos Campeões quando faltam
três jornadas para o final da Serie
A. Na Liga dos Campeões, a Juventus foi eliminada pelo FC Porto nos
oitavos-de-final, mas poderá ainda
terminar a época com um troféu,
caso vença a final da Taça de Itália,
diante da Atalanta.

gador gostou da proposta que
lhe foi apresentada pelo Barcelona. Estará, inclusivamente,
disposto a baixar o salário que
actualmente recebe nos “citizens”, para facilitar a operação.
O “problema” de Agüero, acrescenta o “Mundo Deportivo”, é
Ronaldo Koeman. É que o treinador prefere Memphis Depay,
jogador do Lyon. Mas este não
chegaria a custo zero.

PDF Gratis Acesse: https://t.me/Novojornal
DESPORTO

Quinta-feira, 13 de Maio de 2021

35

Centro Técnico
da FMF deve trazer
resultados para o futebol

O

CENTRO Técnico Nacional Mário Esteves
Coluna, a ser erguido
no Complexo Desportivo do Zimpeto, deve
contribuir para a conquista de
resultados em competições
internacionais em que as selecções nacionais de futebol de
diferentes categorias participarem. O objectivo foi defendido
na tarde de ontem, em Maputo, pelo secretário de Estado
do Desporto, Gilberto Mendes,
durante a cerimónia oficial de
entrega de dez hectares à Federação Moçambicana de Futebol
(FMF) para a execução do projecto.
Gilberto Mendes referiu que
o acto representa um passo no
sentido de revitalizar o desporto em direcção à busca de
resultados, o que exige infra-estruturas adequadas para a
formação de atletas.
“Estamos a apostar em infra-estruturas com capacidade para formar atletas de elite.
O nosso país tem histórico de
grandes atletas, no tempo em
que as coisas funcionavam com
critério. E por conta de muitas
vicissitudes, esse critério foi-se
perdendo ao longo do tempo. E
é contra isso que estamos agora

SED formalizou a entrega de 10 hectares para a construção do Centro Técnico Nacional

a correr no sentido de voltarmos a colocar o critério e não
o empirismo na procura de
resultados desportivos”, destacou.
O dirigente referiu que a
entrega do espaço à federação

de futebol ocorre num momento em que a pandemia da
Covid-19 despertou a família
desportiva a reflectir sobre o
futebol. “Reflectimos sobre
que resultados queremos para
as nossas selecções nacionais.

E como é que se chega lá. A
resposta foi de que é necessário termos infra-estruturas de
base para formação. E é nisso
que estamos a trabalhar. O futebol encontra aqui o melhor
local para o centro técnico,

onde se possa lapidar de forma
metódica, com ciência, tudo o
que pretendemos para o futuro
do nosso futebol”.
O futuro Centro Técnico
Nacional será composto por
dois campos de futebol de relva natural e um de relva sintética, cuja implantação começa
dentro em breve, ginásios, um
hotel de três a quatro estrelas,
salas de reuniões e cursos, para
além dos gabinetes técnicos
de vários órgãos afectos ao organismo reitor do futebol nacional. A par disso, haverá um
pavilhão multiuso e um campo
de futebol de praia.
O projecto já tem o desenho arquitectónico concluído,
tendo a FIFA como principal
parceiro em termos de financiamento. A FMF vai mobilizar
outros parceiros e tem perspectivas de incluir uma área
comercial no projecto para viabilizar a manutenção do mesmo. Lembrar que a FMF cedeu a Academia Mário Esteves
Coluna à Secretaria de Estado
do Desporto que, por sua vez,
irá alocar a infra-estrutura ao
Comité Olímpico de Moçambique, para transformá-la no
primeiro centro de alto-rendimento desportivo do país.

CONTRATADO SEMANA PASSADA

“Militares” já cumprem ordens
de Mussá Osman
A EQUIPA principal do Matchedje de Maputo já
trabalha às ordens do experiente técnico Mussá
Osman, contratado semana passada para substituir Danito Nhampossa, que recentemente
deixou o clube “militar” para se vincular ao Incomáti.
Mussá Osman tem contrato de uma temporada, com opção de renovação, tendo como
principal desafio devolver os “militares” ao
Moçambola, algo que não acontece desde 2013.
O experiente técnico regressa a uma casa
que bem conhece, pois foi onde deu os primeiros passos como treinador, nos anos 80, quando
foi um dos adjuntos de Viktor Bondarenko, período em que os “militares” atingiram as suas
maiores glórias: a conquista de dois campeonatos nacionais e uma Taça de Moçambique.
“O mister Mussá é um homem experiente e
que tem toda a nossa confiança, pelo que acreditamos no sucesso, que é ascender ao Moçambola-2022”, disse ao “Notícias” o presidente do
Matchedje, Patrício Canda.

Osman, que deixou recentemente o cargo
de director técnico do Textáfrica, será coadjuvado por Manuel, mais conhecido por Zuma
nos meandros desportivos. Trata-se de um antigo atleta do clube.
O Matchedje vai participar este ano do
Campeonato Provincial da II Divisão da Cidade de Maputo. Esta prova dá acesso à Poule de
Apuramento ao Moçambola.
Mussá Osman não treinava uma equipa
desde 2017, quando deixou o Chingale. No seu
vasto curriculum há registos de passagens pelos Ferroviários de Nampula, da Beira e Maputo, Textáfrica, Chingale e Estrela Vermelha. Foi
campeão nacional em duas ocasiões, em 2004
pelo Ferroviário de Nampula e em 2008 pelos
“locomotivas” de Maputo. Teve uma passagem
fugaz pela Selecção Nacional como um dos adjuntos de Mart Nooij, em 2007. Mussá sempre
teve desvinculações polémicas em quase todos os clubes por onde passou, incluindo nos
“Mambas”.

Nazir Issufo reeleito
Jeremias pode
presidente do Mahafil garantir final

NAZIR Issufo foi reeleito presidente do Grupo Desportivo
Mahafil para um novo mandato de quatro anos (20212024).
O dirigente, que era candidato único à sua própria

sucessão, foi eleito com um
total de 30 votos a favor e um
nulo. Nos próximos quatro
anos, Nazir prometeu continuar a investir na construção
e remodelação das infra-estruturas do clube mais anti-

FORAM na manhã de ontem a enterrar os
restos mortais de Rui Hélder “Dedé” Guilaze,
jornalista e presidente da Associação de Basquetebol da Cidade de Maputo (ABCM), no
Cemitério da Texlom, na província de Maputo. Guilaze perdeu a vida na última segunda-feira, vítima de doença, no Hospital Central
de Maputo (HCM).
Num velório bastante concorrido, no
HCM, familiares, amigos, dirigentes, jornalistas, atletas, entre várias individualidades do
desporto, cultura e outras quiseram testemunhar o último adeus a um homem reconhecido pelas suas virtudes e, acima de tudo,
apaixonado por tudo o que fazia: o desporto, em particular o basquetebol, e o jazz são
descritas como as suas maiores paixões, sem
prejuízo da sua família, com atenção especial
à sua única filha: Mayara.

Rui Hélder Guilaze foi, durante mais de
duas décadas, jornalista desportivo da Televisão de Moçambique (TVM), depois de uma
breve passagem pelo semanário “desafio”
nos primeiros anos da sua carreira.
Em 2015, decidiu migrar para o dirigismo
desportivo, candidatando-se à presidência
da ABCM, tendo depois sido reconduzido ao
segundo mandato, o qual esperava terminar
para concorrer à Liga Moçambicana de Basquetebol (LMB).
Há cerca de dois meses, quando já enfrentava graves problemas de saúde, pediu que
fosse substituído interinamente pelo seu vice-presidente, Felisberto “Beto” Macuácua.
À família enlutada, em particular à sua
filha, Mayara, a Secção Desportiva do Jornal
Notícias reitera as mais sentidas condolências.

Perdemos um
bom homem
e um homem bom

Mussá Osman tem a missão de devolver o Matchedje ao Moçambola

da “Placard”hoje

O INTERNACIONAL moçambicano Jeremias Manjate, do Sporting de Portugal, pode garantir,
na noite de hoje, a presença na
Final da Liga Placard, principal competição de basquetebol
em terras lusas. Para o efeito, a
equipa do poste nacional deverá vencer o Benfica no terceiro
jogo de “play-off” das meias-finais, que se disputa a melhor
de cinco jogos.

Restos mortais
de Rui Hélder
foram a enterrar

GILBERTO MENDES, SECRETÁRIO
DE ESTADO DO DESPORTO

BASQUETEBOLISTAS NA DIÁSPORA

go da cidade de Maputo e no
desenvolvimento desportivo.
Refira-se que nos últimos
quatro anos sob o comando
do actual presidente a imagem do clube valorizou-se
em grande medida, com a
inovação do recinto desportivo, que compreendeu o arrelvamento do campo, construção de bancadas, vedação,
balneários, camarotes, sala
de reuniões, troféus e para
assistência médica.
Está em curso a reabilitação do salão de festas e
no âmbito do projecto serão
edificadas casas que servirão
aos atletas e um ginásio. Tudo
vai sendo feito para que o recinto ganhe uma dimensão
de centro de estágios e com
condições para receber jogos
de alto gabarito do panorama
nacional.

Numa cerimónia bastante concorrida, foram ontem a enterrar os restos mortais de Rui Hélder

A equipa do atleta moçambicano leva uma vantagem de
2-0 sobre as “águias”, que são
obrigadas a vencer para tentar
empatar a eliminatória e forçar
um desfecho à negra. No jogo1, o Sporting venceu por 92-86
e no jogo-2 por 83-75. Em caso
de vitória, hoje, os “leões” deverão disputar a final diante do
FC Porto, que leva uma série de
2-0 diante do Imortal.

“É UMA perda enorme. Perdemos um bom homem e
um homem bom. O Rui Hélder era uma pessoa multifacetada. Era uma pessoa do
desporto, era uma pessoa da
cultura, era uma pessoa do
jornalismo e era uma pessoa da vida. Encerrava em si
tantas virtudes, tantas coisas boas. Infelizmente, neste
momento da pandemia, es-

tamos a perder os melhores,
o que há de melhor em nós e
a perda do Hélder representa
isso: um grande homem, que
se dedicou ao desporto de
coração. Alguém que amava a música como ninguém e
alguém que fez o jornalismo
com todas as forças que tinha.
Estamos cada vez mais pobres
com o desaparecimento do
Rui Hélder.

Diz-se que os lugares não
são eternos e os homens não
são insubstituíveis, mas há
homens que são diferentes e
o Rui Hélder faz parte desse
grupo. Era daquelas pessoas
de que se gosta à primeira.
Os meus pêsames ao senhor
Guilaze. Ninguém merece enterrar os filhos, quanto mais
quando esses filhos atingem a
dimensão do Rui Hélder”.

Moçambique
no “Africano” do Egipto
MOÇAMBIQUE deverá participar no Campeonato Africano de Ciclismo de pista em
juniores, a ter lugar no Egipto, em Setembro do ano em
curso, segundo deu a conhecer Dalilu Calu, presidente
da Federação Moçambicana
de Ciclismo (FMC).
“É uma especialidade
que o país não movimenta
por falta de condições para a
prática de provas do género.
Não obstante, precisamos
apenas de criar condições,
como a construção de pistas específicas e aquisição
de bicicletas recomendadas.
No que à participação de
Moçambique diz respeito,
estamos neste momento a
mobilizar alguns apoios necessários para pelo menos
colocar dois atletas nossos
nessa prova”, explicou Calu.
A Federação Moçambicana de Ciclismo está fe-

liz com o regresso das suas
actividades, depois de o
Presidente da República,
Filipe Nyusi, ter anunciado
o retorno do desporto motorizado e a reabertura dos
ginásios.
O pronunciamento foi
feito aquando da comunicação à nação sobre o novo
estado de calamidade que se
estenderá por mais 30 dias,
no contexto das medidas
de prevenção e controlo da
Covid-19, que deverão se
manter até ao final do mês.
Refira-se que as medidas foram tomadas tendo
em consideração que o país
vem registando a redução
dos índices de novos casos
de infecção e óbitos pela
doença.
Com efeito, para o mês
de Junho está agendado um
“raid” de juniores, que marcará o regresso às competi-

ções, depois de vários meses
de paragem. O evento marcará as comemorações da
semana alusiva à criança, tal
como referiu a nossa fonte.
Para além das campanhas
de sensibilização de reforço às medidas de segurança
por parte dos atletas e não
só, a FMC desdobra-se em
esforços em busca de parcerias que possam patrocinar a
realização de algumas provas
a decorrer ainda este ano.
“A falta de recursos, aliada à situação causada pela
pandemia da covid-19, condicionou muitos dos nossos
projectos. Mesmo assim, não
cruzamos os braços. Ainda
este mês tencionamos realizar uma prova de estrada
na Namaacha. A ideia é promover a vila, realizando estas provas mensalmente até
ao final do ano”, concluiu
Dalilu Calu.
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COMPROMISSO COM OS FACTOS

Registando a história de Moçambique

COVID-19

RDCONGO

Variante indiana
detectada em 44 países

OMS acusada
de não ter
investigado
assédios sexuais

A

ORGANIZAÇÃO
Mundial de Saúde
(OMS) anunciou ontem ter detectado a
variante, responsável
pelo surto de casos da Covid-19 na Índia, em dezenas
de outros países.
“A variante B.1.617, que
apareceu pela primeira vez
na Índia em Outubro, foi detectada em 44 países nas seis
regiões da OMS”, disse a organização, que acrescentou ter
recebido notificações de detecção em cinco outros países.
Além da Índia, o maior
número de casos de infecção

com a variante B.1.617 foi detectado no Reino Unido.
Esta semana, a OMS classificou esta variante do novo
Coronavírus como “de preocupação ou de interesse global” por estudos indicarem
ser mais contagiosa do que o
vírus original.
Apontada como uma das
razões para o surto na Índia, o
pior no mundo neste momento, a variante B.1.617 juntou-se à lista de três outras, que
apareceram pela primeira vez
no Reino Unido, no Brasil e na
África do Sul.
Estas variantes são con-

sideradas mais perigosas que
a versão original do SARS-CoV-2 por serem mais contagiosas, mortais ou resistentes a certas vacinas.
De acordo com estatísticas
oficiais, cerca de quatro mil
pessoas morrem diariamente
devido à Covid-19 na Índia,
onde o número total de óbitos
aproxima-se dos 250 mil.
Na segunda-feira, a líder técnica da resposta à Covid-19 na OMS, a epidemiologista Maria Van Kerkhove,
adiantou que são necessários
mais estudos epidemiológicos
e de sequenciação genética

da variante com origem na
Índia, muito embora até ao
momento “nada sugere que
vacinas, tratamentos e diagnósticos não funcionem com
esta variantfe”.
“As informações que temos indicam que as medidas
de saúde pública funcionam”,
acrescentou.
A pandemia de Covid-19
provocou,
pelo
menos,
3.306.037 mortos no mundo,
resultantes de mais de 158,8
milhões de casos de infecção,
segundo um balanço feito
pela agência francesa AFP.
(LUSA)

Peritos querem três meses para
farmacêuticas cederem vacinas
OS peritos independentes sugeriram ontem que deve ser dado às farmacêuticas
um prazo de três meses para concederem
autorização de produção das suas vacinas
contra a Covid-19 a outros fabricantes e
caso recusem devem ser suspensos os
seus direitos de propriedade intelectual.
A recomendação é do Painel Independente de Preparação e Resposta a
Pandemias, que examinou durante oito
meses as falhas que houve na gestão da
actual crise sanitária a pedido da Organização Mundial de Saúde (OMS).
O painel apresentou ontem o relatório final no qual defende que se fixe
um prazo de 90 dias para se alcançar um
acordo com os países onde se produz as
vacinas e as empresas proprietárias das
patentes para que os antídotos que desenvolvem possam produzir-se em mais
locais no mundo.
Considera-se que esta é a única forma
de aumentar a capacidade de produção
até um nível suficiente para responder à

imensa procura de vacinas a nível mundial e resolver o problema da distribuição
desigual. Assim, pede-se que a Organização Mundial de Saúde, que coordena
a gestão global da pandemia, e a Organização Mundial do Comércio (OMC) convoquem as farmacêuticas para procurar
uma solução negociada, face à qual se
mostraram relutantes.
Os países ricos, com interesse no sector farmacêutico, opuseram-se na OMC
a uma proposta apresentada há mais de
meio ano pela Índia e pela África do Sul
para suspenderem temporariamente as
patentes das vacinas, ao que se opõem
também as empresas, que argumentam
que a medida atentaria contra a capacidade de inovação.
O recente anúncio do governo dos
Estados Unidos de que é favorável a uma
suspensão das patentes nesta situação
de emergência faz pensar que as negociações sobre a questão na OMC poderão
finalmente progredir.

As vacinas estão concentradas nos
países ricos, existindo dezenas de nações
que ainda não iniciaram a imunização
contra a Covid-19 ou fizeram-no em níveis insignificantes.
A co-presidente do painel e ex-Presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf,
recordou que alguns países compraram
doses suficientes para vacinar o dobro da
população.
Durante a apresentação do relatório,
Jonhson Sirleaf pediu a todos os países
que atingiram uma cobertura de vacinação suficiente para doarem “pelo menos
mil milhões de doses o mais tardar até 1
de Setembro” e dois mil milhões de doses
até meados de 2022.
Os principais beneficiários devem ser
os 92 países mais pobres do mundo que
não têm recursos para comprar vacinas e
que esperam receber doses do mecanismo COVAX, criado pela OMS para lutar
contra a desigual repartição de vacinas
no mundo. (LUSA)

Museveni inicia sexto
mandato perante milhares
de convidados
O PRESIDENTE Yoweri Kaguta Museveni, que
governa o Uganda desde 1986, iniciou ontem o
seu sexto mandato numa
cerimónia com cerca de
4.300 convidados, apesar
de a oposição nunca ter
aceitado a sua vitória, em
14 de Janeiro.
A cerimónia, que teve
lugar no antigo aeródromo de Kololo, na capital
Kampala, contou com a
presença de uma dúzia de
líderes africanos .
Na segunda-feira, o
porta-voz da Polícia Fred
Enanga anunciou a detenção de pelo menos 41
pessoas por alegadamente “incitarem à violência” para o dia de ontem,
bem como o destacamento coordenado de todas as
forças de segurança para
garantir a segurança.
Imediatamente após a
conferência de imprensa, centenas de soldados
começaram a patrulhar as
ruas de Kampala e outras
cidades ugandesas, deslocando-se em formação
militar ou em veículos
blindados.
Com este juramento,

Yoweri Museveni tomou posse para sexto mandato polémico

o Presidente ugandês
pretende pôr fim às
eleições descritas por
alguns
observadores
como “históricas” e nas
quais Bobi Wine, um
músico popular que ficou político, se tornou
o principal opositor .
Em meados de Janeiro, as autoridades

ugandesas anunciaram
a vitória eleitoral do
Presidente
Museveni, com 58,6 por cento
dos votos contra 35 por
cento obtidos por Wine,
que esteve sob prisão
domiciliária
durante
vários dias e classificou os resultados como
“falsos”.

Bobi Wine também
se referiu a estas eleições como “as mais
fraudulentas da história
do Uganda”, denunciou-as como “um insulto à democracia” e
apelou aos ugandeses e
à comunidade internacional para que a rejeitassem. (LUSA)

A DIRECÇÃO da Organização Mundial de Saúde (OMS)
estava a par das acusações
de assédio sexual durante o
surto da ébola em 2019 e não
a investigou, de acordo com
uma investigação da Associated Press.
De acordo com a investigação da AP, baseada em
relatórios, email internos,
reuniões e entrevistas aos
intervenientes, em 2019 a direcção da OMS foi informada
por uma enfermeira, Shekinah, que um médico canadiano, Boubacar Diallo, que
se vangloriava de ser amigo
do director-geral da OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus, lhe ofereceu um emprego em troca de sexo.
“Dadas as dificuldades financeiras da minha família,
eu aceitei”, contou a enfermeira de 25 anos, que passou
a auferir o dobro do que ganhava até então.
“Quando um funcionário e três peritos em ébola a
trabalhar na RDCongo informaram a direcção da OMS
sobre as preocupações face
aos abusos sexuais de Diallo,
foi-lhes dito que não abordassem o assunto”, lê-se na
investigação da AP, que vinca que a direcção da OMS
foi não só informada, como
também questionada sobre o
que devia ser feito perante as
acusações.
Para além de Diallo, também o médico Jean-Paul
Ngandu estará envolvido,
sendo acusado de engravi-

dar uma jovem e de ter feito
um acordo financeiro, assinado por membros da OMS,
enquanto testemunhas, para
que o caso não fosse divulgado.
“Num contrato feito num
notário e obtido pela AP,
dois funcionários da OMS,
incluindo um director, assinaram como testemunhas
confirmando que Ngandu iria
pagar à jovem, suportar os
custos de saúde e comprar-lhe terras”, lê-se na investigação da AP sobre os abusos
na RDCongo.
Ngandu nega ter feito
qualquer coisa de errado e
disse que assinou o acordo
“para proteger a integridade
e a reputação da OMS”, segundo a AP, que aponta que
a investigação revelou que
pelo menos oito directores
assumiram em privado que
a Organização não fez o suficiente para impedir estes
abusos.
“Não se pode apontar
para este caso e dizer que
houve uma operação no terreno que correu mal, de certa
forma isto é a ponta do iceberg”, disse o chefe de emergências, Michael Ryan, numa
reunião interna.
No dia 15 de Outubro, o
responsável máximo da OMS
nomeou um painel independente para investigar estas
e outras acusações sobre os
abusos sexuais na RDCongo, cujas conclusões deverão
ser conhecidas em Agosto.
(LUSA)

SAHARA OCIDENTAL

Denunciada nova
vaga de repressão
por Marrocos
O GOVERNO de Marrocos desencadeou “uma nova vaga de
repressão” no Sahara Ocidental, denunciaram terça-feira diversas organizações não
governamentais (ONG), que a
atribuem à colocação da bandeira saharauí em varandas,
janelas ou telhados como forma
de protesto pacífico.
Segundo a organização local Equipe Media, premiada na
Espanha com o prémio internacional de jornalismo “Julio
Anguita Parrado”, as forças
marroquinas sequestraram Babozid Lbaihi, presidente da associação de Direitos Humanos
saharauí e os activistas Salek
Baber e Khalid Boufraioua na
cidade de Bojador.
Os três foram sequestrados
durante uma rusga à casa da
activista saharauí Sultana Jaya.
“Fomos torturados quando estávamos manietados, e deixaram-nos no deserto, a 120 quilómetros a norte de Bojador”,
explicou uma das activistas.
De acordo com a Equipe
Media – que tem denunciado
violações e abusos físicos cometidos nos territórios ocupados em 1975 por Marrocos na
antiga colónia espanhola do
Sahara Ocidental –, esta situa-

ção ocorreu na segunda-feira,
data em que o povo saharauí
celebrou o 48º aniversário da
fundação da Frente POLISARIO, que há quase meio século
luta pela autodeterminação.
“As forças especiais transpuseram o terraço e alcançaram
a casa de Sultana Jaya, há mais
de 170 dias em prisão domiciliária. Destruíram os móveis
e sequestraram três activistas
que estavam há meses encarcerados com a família Jaya. Apareceram no deserto, maltratados”, indicou numa mensagem
à Agência noticiosa Efe.
Outros testemunhos também asseguram que agentes à
paisana da Polícia marroquina e unidades de bombeiros
subiram à força ao telhado do
prédio para retirar a bandeira
saharauí que estava hasteada,
uma forma de protesto cada vez
mais comum nas zonas ocupadas.
Pelo mesmo motivo, na segunda-feira também foi detido
o activista saharauí Hasan Dalil,
membro da Iniciativa Saharauí
contra a Ocupação Marroquina
(ISACOM), e da ONG Protecção
do Meio Ambiente no Sahara
Ocidental, informou a associação.(LUSA)

Dois mortos e 15 feridos
em manifestação
no Sudão
PELO menos duas pessoas morreram e outras 15 ficaram
feridas na terça-feira, durante uma intervenção das forças de segurança para dispersarem uma manifestação de
apoio às vítimas do massacre de 2019, indicou ontem o
Comité de Médicos Sudaneses. Segundo a mesma fonte,
dois jovens perderam a vida e outros 15 ficaram feridos
durante a intervenção das forças de segurança para dispersarem os manifestantes que se concentraram em frente ao quartel-general do Exército, em Cartum, capital do
Sudão. Na terça-feira, centenas de jovens reuniram-se em
frente àquela unidade militar para recordar as vítimas do
massacre de Junho de 2019, no qual cerca de uma centena
de pessoas foram mortas quando as forças de segurança
abriram fogo para dispersar uma manifestação contra o
regime do antigo Presidente Omar al-Bashir.

UA e TPI condenam
“bombardeamentos”
na Faixa de Gaza
O PRESIDENTE da Comissão da União Africana, Moussa
Faki Mahamat, condenou “veementemente” os “bombardeamentos” israelitas na Faixa de Gaza e considerou
uma violação do direito internacional “o despejo de casas palestinas” em Jerusalém Oriental. Em comunicado
divulgado terça-feira à noite, Mahamat denunciou “os
violentos ataques à mesquita de Al Aqsa pelas forças de
segurança israelitas”, nos quais cerca de 300 fiéis ficaram
feridos. Por seu lado, a procuradora-geral do Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, expressou ontem
preocupação com a escalada da violência entre israelitas e
palestinos, observando que podem ter sido cometidos crimes de guerra.

Talibã controlam distrito
a 40 quilómetros de Cabul
FORCAS talibã no Afeganistão tomaram um distrito que
era controlado pelo governo a cerca de 40 quilómetros a
sudoeste de Cabul, indicou ontem um porta-voz governamental. “As forças de segurança e de defesa tiveram de
fazer uma retirada estratégica no distrito de Nerkh, província de Wardak”, disse à France Presse o porta-voz do
Ministério do Interior, Tareq Arian. O porta-voz dos talibã, Zabihullah Mujahid, disse que os insurgentes tomaram
o controlo do distrito na terça-feira. O distrito de Nerkh é
um dos acessos a Cabul, através da região sudoeste, e é um
ponto geográfico importante para o lançamento de ataques contra a cidade.

Marrocos volta a proibir
comemoração do fim
do Ramadão
MARROCOS anunciou que será proibida a oração colectiva da festa de Eid el Fitr, que marca o fim do mês de jejum, marcada para hoje e amanhã. A medida, tomada pelo
segundo ano consecutivo, visa prevenir a propagação da
Covid-19. O Ministério dos Assuntos Islâmicos explicou,
numa declaração na terça-feira à noite, que foi decidido
suspender esta oração tradicional devido “ao fluxo de pessoas observado nesta ocasião e à dificuldade em assegurar as condições de distanciamento”.A oração Eid el Fitr
é uma celebração muçulmana que marca o fim do jejum
do Ramadão e que é normalmente realizada de manhã nas
diferentes mesquitas do país e ao ar livre em locais preparados para a ocasião.

Sudão do Sul reconstitui
Parlamento
O PRESIDENTE do Sudão do Sul, Salva Kiir, reconstituiu a Assembleia Legislativa Nacional de Transição (TNLA, na sigla em
inglês) no quadro do acordo de paz revitalizado de 2018. Num
decreto presidencial transmitido pela televisão nacional, Kiir
nomeou 550 representantes de todas as partes do acordo de
paz de 2018 e deu igualmente as proporções de representatividade para os partidos representados. A criação de um novo
órgão legislativo fez parte de um acordo assinado em Setembro de 2018 entre Kiir e o então vice-Presidente Riek Machar, agora primeiro vice-Presidente do Governo de Unidade
Nacional (GUN). O Governo de Transição no poder detém a
maioria com 332 membros, seguido do Movimento Popular
de Libertação do Sudão (SPLM-IO, 128 membros), a Aliança
de Oposição do Sudão do Sul (SSOA, 50 membros), os Outros
Partidos Políticos (OPP, 30 membros) e os Antigos Detentos
(10 membros).

Papa assinala regresso
às audiências no Vaticano
O PAPA Francisco assinalou ontem, no Vaticano, o aniversário da primeira aparição de Fátima, nesta primeira audiência
com os fiéis depois da suspensão destes actos devido à pandemia. Francisco expressou satisfação por poder voltar a presidir
à audiência semanal, de novo com a presença de peregrinos
no Vaticano. As audiências públicas tinham sido suspensas no
ano passado por causa da pandemia.
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